
TeknoEmo2010, Espoon musiikkiopisto
Tiivistelmä:
Musiikkiteknologinen oppimisympäristö tarjoaa oppilaiden luovuudelle rajattomasti uusia mahdollisuuksia. TeknoEmo - teknologian yhdistäminen esittävään säveltaiteeseen - on monipuolistanut ja tehostanut oppilaitoksen  
1) soitonopetusta, 2) musiikin perusteiden opetusta ja 3) musiikkiteknologia on voitu ottaa oppisisällöksi perinteisen musiikkiopetuksen rinnalle.

1) Opettajien saama koulutus ja tuki laitteiden ja ohjelmistojen hallintaan on lisännyt pedagogisten sovellusten käyttöä ja monipuolistanut ja tehostanut soitonopetusta: Esimerkkinä oppituntiäänitykset apuna  
kotiharjoittelussa; säestyspankki, joka mahdollistaa kotiharjoittelun ”säestäjän” kanssa; nuotinkirjoitusohjelmat, jotka  innostavat säveltämään, sovittamaan ja luomaan uutta oppimateriaalia; uusien  
opetussisältöjen tuottaminen verkkoon. 

2) Musiikin teoriassa ja säveltapailussa oppimista on syvennetty ja oppimismotivaatiota parannettu keyboardien, älytaulun, verkossa olevien musiikkipelien ja opetusmateriaalien sekä musiikkiteknologian  
tutustumisjaksojen avulla.

3) Musiikkiteknologian opetuksessa oppilaille on eri kurssitasoilla (johdantokurssi > peruskurssi > syventävä kurssi > projektit) tarjottu uusia tietoja ja taitoja omaehtoiseen ja luovaan musiikin tekemiseen teknologiaa  
hyödyntäen, opettajia on perehdytetty teknologian käyttöön ja teknologia-avusteista opetusta on alettu käyttää myös musiikin perusteiden opetukseen. Kaikki verkossa olevat musiikin perusteiden materiaalit löytyvät  
täältä. Lopussa luettelot musiikkiteknologian kursseista ja opetussisällöistä * sekä TeknoEmon käyttämistä laitteista ja ohjelmistoista**. Musiikkiteknologian opetuskäytön esittelyvideoita pääsee katselemaan täältä:  
Introvideo,  Musiikkiteknologian oppitunnilla harjaannutaan... 

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää musiikin perus- ja opistotason musiikkiteknologisia oppisisältöjä ja työtapoja sekä vakiinnuttaa niitä opetukseen ja kurssitarjontaan. Erityisenä painopisteenä on ollut  sisällöntuotanto  
verkkoon mm. musiikin alkuopetuksen ja musiikin perusteiden tueksi. TeknoEmon tuottamaa valtakunnallisesti merkittävää musiikkipedagogista materiaalia (mm. peliluola: pelejä eri instrumenteille ja valmiustasoille,  
soitinsivustoja) löytyy osoitteista www.musiikkiseikkailu.com, www.soitinpolku.fi , www.pianopolku.net .TeknoEmo on tarjonnut tukea opettajille ja oppilaille musiikkiteknologisten laitteiden käyttöön esittävän säveltaiteen  
tallentamisessa, julkaisemisessa ja jakamisessa. Opetuskäytön lisäksi laitteita on hankittu myös lainattaviksi niin opettajien kuin oppilaidenkin käyttöön. Jo olemassa olevien omien laitteiden (mp3-soittimet, kännykät, USB-
muistitikut, CD-soittimet, kannettavat tietokoneet, kotitietokoneet, internetyhteydet, sähköpostit jne.) käyttöön on kannustettu ja ohjattu. Osa opettajista ja oppilaista on hankkinut myös omakseen musiikkiteknologisia  
laitteita, ja TeknoEmo on antanut teknistä tukea hankintoihin ja käyttöönottoon. 

Linkkejä:
http://koppa.tampere.fi/alfresco/service/com/eduix/stream-ui/082f8712-eaac-4877-8d10-5062a90e1d53 (kehittämishankkeen esittelyvideo)
http://www.emo.fi/easydata/customers/espoo/files/tiedotteita/emotekno2010_esittely.pdf  (hankkeen esittely dioina)

OPPIAINE musiikki, soitonopetus, laulunopetus

KUVAT VIDEOT -
http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/Kaytanto_files/DSCN0623.jpg 
Opettajat tutustumassa Zoom-äänityslaitteeseen. 
Kätevän kokoisia äänittimiä käytetään mm. oppitunti- ja konserttitallenteiden teossa. 
Oppilaat hyötyvät oppituntien äänittämisestä paljon, koska ne auttavat kotiharjoittelussa.

http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/Kaytanto_files/DSCN0632.jpg 
Opettajien koulutuksessa eniten kiinnostusta on herättänyt äänitinlaitteiden käytön opiskelu. 
Tässä opettajat opiskelevat Zoom-laitteen käyttöä.

LAITTEET OHJELMISTOT -
äänitin, esim. Zoom 
videokamera
tietokone
oppilaan oma mp3-soitin 
oppilaan oma kännykkä

OPPIMISTILA 
-mahdollisuus oman oppimisen syventämiseen kotona omilla laitteilla, ieto- ja viestintätekniikkaa mukana kotiharjoittelussa. Luokkahuonetilassa oppitunnilla esitetyn kuulonvaraisen tiedon käyttämisen oppimisen syventämiseen kotiharjoittelussa 
tieto- ja viestintätekniikan avulla; oppimisympäristön laajeneminen
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy?  Tvt-taidot, oppimaan oppiminen, menetelmä parantaa mahdollisuuksia oman toiminnan reflektoimiseen

1. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO:  Oppituntitallennus tehostaa kotiharjoittelua

http://www.musiikkiseikkailu.com/etusivu.html
http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/Kaytanto_files/DSCN0632.jpg
http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/Kaytanto_files/DSCN0623.jpg
http://www.emo.fi/easydata/customers/espoo/files/tiedotteita/emotekno2010_esittely.pdf
http://koppa.tampere.fi/alfresco/service/com/eduix/stream-ui/082f8712-eaac-4877-8d10-5062a90e1d53
http://www.pianopolku.net/
http://www.soitinpolku.fi/
http://www.musiikkiseikkailu.com/
http://www.musiikkiseikkailu.com/musiikkiseikkailu/oppilas.html
http://www.youtube.com/watch?v=Lb_eFOVk_Lk&feature=youtu.be
https://docs.google.com/file/d/0BzS6w_p0WW3yTFlmVUhrOFpMejQ/edit


kohderyhmä: taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 
taiteen perusopetus 
taidepedagogiikka
digitaalinen oppimateriaali

avainsanat: soitonopetus, laulunopetus, oppitunnit, äänittäminen, videointi, harjoittelu

Musiikinopettajan pedagogiikkaan voidaan saada lisää vaikuttavuutta tallentamalla oppitunnin sisältöä oppilaalle. Soiton- ja laulunopetuksen oppitunneilla käydään läpi paljon kuulonvaraisia konkreettisia asioita, 
joiden yksityiskohtainen muistaminen kotiharjoittelussa voi olla haastavaa. Oppitunnilla opetetun asian ei kuitenkaan tarvitse jäädä opetusluokan neljän seinän sisälle, vaan kotiin viemisenä voi olla kotiharjoittelua 
tukevaa materiaalia. 

Musiikkiopiston soiton- ja laulun opiskelijat ja opettajat hyötyvät menetelmästä, jossa soitto- tai laulutunnista tehdään tallenne. Opettajalla tulee tällöin olla käytössään äänitin tai videokamera sekä riittävät 
tietotekniset taidot niiden käyttämiseen. 

Oppitunti tai sen osa tallennetaan joko äänittämällä tai videoimalla. Opettaja voi lähettää tallentamansa materiaalin oppilaan sähköpostiin, kännykkään tai palvelimelle. Tallennetta kuuntelemalla tai katselemalla 
oppilas voi kuunnella opettajan ohjeita ja esimerkkejä sekä samalla havannoida omaa soittoaan. Opetuksen ydin voi olla tallennettuna esimerkiksi oppilaan mp3-soittimeen tai kännykkään, jota apuna käyttäen 
palautuu kotona harjoitellessa mieleen oppitunnin keskeisimmät asiat. Tunnilla tallennettu esitys voidaan myös siirtää internetiin palvelimelle, josta oppilas voi perheineen käydä omalla kotitietokoneella ja 
internetyhteydellä kuuntelemassa sen. 

Opettajat ovat käyttäneet oppituntitallennusta jo pitkään opetuksen apuna. Koska ohjeita voi kerrata ja esimerkkejä kuunnella uudelleen kotona, oppilaiden kotiharjoittelua on pystytty tehostamaan. Myös käsitys oman  
soiton vahvuuksista ja kehittämiskohteista muodostuu helpommin, kun on mahdollista kuunnella omaa soittoaan myös ikään kuin ulkopuolisen korvin eikä vain soittaessaan. Kotiharjoittelun puurtamiseenkin on tällä 
tavoin saatu lisää hauskuutta ja samalla opettajan, oppilaan ja vanhempien välinen informaation kulkuun on saatu uusi ulottuvuus. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE musiikki, soitonopetus, laulunopetus

KUVAT - VIDEOT 
pianosäestysäänite viululle
pianosäestysäänite laululle

LAITTEET OHJELMISTOT 
äänitin internet, palvelin äänitteiden jakamista varten
tietokone

OPPIMISTILA 
-sähköinen oppilaiden saatavissa oleva materiaali keskiössä; taidon harjaantumista kyetään laajentamaan kotiympäristöön ja omaehtoiseen oppimiseen; oppimisympäristön laajeneminen kotiin
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Tvt-taidot, oppimaan oppiminen

2. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Säestyspankki

kohderyhmä: taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 
taiteen perusopetus
taidepedagogiikka
digitaalinen oppimateriaali

https://docs.google.com/file/d/0BzS6w_p0WW3yYmNERUZvX1loa2M/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0BzS6w_p0WW3yYmNERUZvX1loa2M/edit?pli=1


  avainsanat:     soitonopetus, laulunopetus, harjoittelu, säestys, säestysnauhoite, säestyspankki, internet

Soitonopetuksen pedagogista vaikuttavuutta voidaan laajentaa internetin kautta saatavalla materiaalilla.  Melodiasoittimilla (huilu, viulu, sello, laulu jne.) soitettaessa musiikissa on yleensä säestys joko pianolla tai muulla  
harmoniasoittimella. Opiskelujen aikana oppilaat saavat harjoitella säestäjän kanssa vain rajallisen määrän. Olisi etu, jos oppilaat voisivat saada enemmän harjoitusta säestäjän kanssa soittamiseen  esim. niin, että  
läksykappaletta on harjoiteltu säestyksen kanssa jo ennen varsinaista säestäjän kanssa tapahtuvaa säestystuntia.  

Musiikkiopiston soiton- ja laulunopiskelijat hyötyvät kotiharjoittelussaan menetelmästä, jossa säestyksestä on tehty nauhoite, jonka kanssa oppilas voi harjoitella instrumenttinsa soittamista ”säestäjän” kanssa aina  
halutessaan. Nauhoitetta voidaan myös käyttää apuna myös oppitunneilla, mikäli säestäjää ei silloin ole saatavilla. Menetelmä vaatii henkilön, joka osaa äänen tallennuksen, muokkauksen ja jakelun. Lisäksi tarvitaan säestäjä  
ja hänen työpanoksensa sekä äänitin, tietokone ja palvelin.

Säestäjä soittaa oppilaiden harjoiteltavina olevien kappaleiden säestyksiä, jotka äänitetään ja tallennetaan palvelimelle. Säestys tallennetaan sekä audio- että midi-tiedostona. Midi-tiedosto mahdollistaa tempon säätämisen  
ilman, että se vaikuttaa sävelkorkeuteen. Midi-tiedosto mahdollistaa myös transpositiot eli sävellajin muutokset. Esimerkiksi laulajille tämä on tärkeä ominaisuus: säestyksen voi säätää omalle lauluäänelle sopivalle  
korkeudelle. Kertyineistä äänitteistä syntyy säestyspankki, jonka sisältöä oppilaat voivat käyttää hyödykseen kotiharjoittelussaan.

Menetelmä  on osoittautunut käyttökelpoiseksi ja hyödylliseksi, koska sen avulla oppilaat voivat myös kotona soittaa ”säestäjän” kanssa aina halutessaan.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE musiikki, musiikin perusteiden opetus

KUVAT VIDEOT -
http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/Tekno-opetus_files/DSC00080.jpg 
https://optima.discendum.com/learning/id144/bin/user?rand=16612 
Musiikin perusteissa käytetään keyboardeja apuna mm. harmonian opiskelussa. 
Oppilaat voivat tehdä harjoituksia samanaikaisesti omalla keyboardilla 
ja kuulokkeilla ilman että joutuvat "estradille" harjoitusta tehdessään. 
Keyboardien avulla myös paperilla oleva nuottikuva havainnollistuu käytäntöön, 
kun sen voi halutessaan soittaa ja kuulla.

LAITTEET OHJELMISTOT 
tietokone midi-ohjelma, esim. GarageBand (Mac)
keybordit

OPPIMISTILA 
-sähköinen oppilaiden saatavissa oleva materiaali keskiössä, tukee omaehtoista kotiharjoittelua; oppimisympäristön laajeneminen kotiin
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Tvt-taidot → oppilaat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa oman oppimisensa syventämiseen → oppimaan oppiminen

3. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Äänitiedostot sointuharjoittelun tukena

kohderyhmä: taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 
taiteen perusopetus
taidepedagogiikka
digitaalinen oppimateriaali
tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö

  avainsanat:    musiikin perusteiden opetus, äänitiedostot, harmoniahahmottaminen, soinnut, sointukuuntelu, kuuntelutehtäväkirjasto

Musiikin perusteiden (teorian) opetuksen pedagogista vaikuttavuutta voidaan laajentaa internetin kautta saattavalla materiaalilla. Oppilaan kykyä analysoida ja hahmottaa musiikin rakennetta voidaan harjoituttaa  

https://optima.discendum.com/learning/id144/bin/user?rand=16612
http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/Tekno-opetus_files/DSC00080.jpg


kuuntelutehtävillä, jotka oppilas saa käyttöönsä verkosta tai vaihtoehtoisesti poltettuna esim. cd-levylle tai muistikortille.

Musiikin teoriatunnilla sointujen harjoittelu on perinteisesti tehty laulaen sointujen säveliä, mikä joillekin oppilaille on työlästä ja epämotivoivaakin. Harmoniahahmottamista harjoittavat äänitiedostot ladataan nettisivuille,  
jonne oppilaat pääsevät oppituntien lisäksi myös kotiharjoittelussaan. 

Menetelmää voivat hyödyntää vähintään kouluikäiset oppilaat musiikin perusteiden opiskelussa. Harjoituksen laatijalla tulee olla midi-pohjainen ohjelma, esim. GarageBand tai vastaava, äänitiedostojen tekemiseen.  
Harjoituksen tekijä tarvitsee verkkoyhteyden ja äänentoiston ladatakseen verkosta midejä kuunneltavakseen. 

Sointuharjoituksiin liittyvät äänitiedostot ladataan nettisivulle ja harmoniakuuntelut voidaan teettää oppilaille midi-versio harjoituksina. Harjoitus voidaan pysäyttää sointujen yksityiskohtaisen tarkastelun ajaksi ja viritystä  
voidaan muuttaa vapaasti. 

Käytäntö nopeuttaa ja helpottaa opettajan työtä harjoituksen teettäjänä. Äänitiedostot ovat helppoja käyttää, harjoitusta voi toistaa tarvittavan määrän ja sointusarjan kuuntelun voi keskeyttää halutessaan. Näin ollen  
menetelmä vähentää myös hitaammin työskentelevän oppilaan paineita ja mahdollistaa opetuksen eriyttämisen oppilaan yksilöllisten taitojen mukaan.  Kuuntelutehtäväkirjaston harjoitusten kerryttäminen ja käyttäminen  
antaa opettajille mahdollisuuksia muokata opetussisältöjä oppijan tarpeisiin. Palaute sekä opettajilta että oppilailta on ollut myönteistä.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE :musiikki, musiikin perusteiden opetus, kaikki oppiaineet

KUVAT- VIDEOT -

LAITTEET OHJELMISTOT 
kosketus(äly)taulu (SmartBoard) PDF-tiedostomuodon (tai vastaavan) luomiseen soveltuva ohjelma

OPPIMISTILA 
-opetuksen havainnollistaminen luokkahuoneessa sekä kosketustaulun avulla tehdyn oppituntitallenteen etu kotiopiskelussa; oppimisympäristön laajeneminen kotiin
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Tvt-taidot → oppilaat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa oman oppimisensa syventämiseen → oppimaan oppiminen

4. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Älytauluversiona opetusmateriaali havainnolliseksi ja oppilaat osallistumaan

kohderyhmä: perusopetus, lukiokoulutus, taiteen perusopetus (musiikkioppilaitokset)

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 
taiteen perusopetus
tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö

  avainsanat:     lähiopetus, älytaulu, opetuksen havainnollistaminen, osallistava opetus

Interaktiivisen esitysteknologian avulla opettaja saa oppitunnin esitykseensä havainnollisuutta ja oppilaat mukaan työskentelyyn. Kun opettaja siirtää opetusmateriaalin älytaululle (esim. Smartboard), myös oppilaat voivat 
osallistua taulutyöskentelyyn esim. tehtäviä ratkaistaessa. 

Älytaulumateriaalin luojalla on oltava käytettävään materiaalin kaikki oikeudet, materiaalin käyttäjä tarvitsee vain käyttäjän oikeudet. Menetelmä vaatii PDF-tiedostomuodon (tai vastaavan) luomiseen soveltuvan ohjelman  
sekä älytaulun.

Älytaululle voi siirtää suoraan oppikirjan materiaalia, mutta opettaja voi helposti myös itse luoda opetusmateriaalia. Esim. WSOY:n julkaisemien Musiikkiseikkailu -kirjojen (1-3) älytauluversiot saa ilmaiseksi osoitteesta 
tiedotus@musiikkiseikkailu.com. Kirjoista on saatavissa myös opettajanoppaat. Musiikin perusteiden (teorian) opetuksessa hyödynnetään usein oppikirjoja ja papereita, jolloin merkinnät jäävät vain siihen dokumenttiin, jota  
kulloinkin käsitellään. Esim. oppituntitallenteen tekeminen oppitunnista, jolla materiaalia on esitetty ja työstetty älytaululla, tekee opetuksesta -ja samalla tallenteesta- havainnollisemman. Tarvittavat tehtäviin liittyvät  
merkinnät voidaan tehdä sähkökynillä oppilaiden kanssa reaaliajassa. 

Älytaulun käyttäminen on musiikin perusopetuksessa helpottanut erityisesti nuorten oppilaiden opetuksen seuraamista ja muistiinpanojen tekoa.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

mailto:tiedotus@musiikkiseikkailu.com
http://www.musiikkiseikkailu.com/musiikkiseikkailu/etusivu.html
http://www.youtube.com/watch?v=0U05WeXPGlk
http://www.youtube.com/watch?v=0U05WeXPGlk


OPPIAINE musiikki

KUVAT - VIDEOT 
http://www.soitinpolku.fi  
http://www.pianopolku.net/ 
http://www.soitinpolku.fi/huiluvideo1.html 
http://www.soitinpolku.fi/huiluvideo2.html 
http://www.soitinpolku.fi/trumpettivideo1.html 

LAITTEET OHJELMISTOT 
videokamera videoeditointiohjelma (tarvittaessa, esim FinalCut, iMovie )
mikrofonit internet ja www-sivu
tietokone

OPPIMISTILA 
-sähköinen oppilaiden saatavissa oleva materiaali keskiössä, omaehtoinen oppiminen laajenee kotiympäristöön
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Tvt-taidot → oppilaat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa oman oppimisensa syventämiseen → oppimaan oppiminen → itsesäätelytaitojan tukeminen omaehtoisen harjoittelun mahdollistuessa

5. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Opettajien opetusvideoita verkkoon

kohderyhmä: taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 
digitaalinen oppimateriaali
taidepedagogiikka

 avainsanat:    soitonopetus, videointi, työergonomia, itsearviointi

Musiikin opetuksen pedagogista vaikuttavuutta voidaan laajentaa internetin kautta saattavalla materiaalilla. Videotallenteiden muokkaaminen opetusvideoiksi ja lataaminen palvelimelle oppilaiden saataville tukee esim.  
instrumentin soittamisessa tarvittavien teknisten ja ergonomisten taitojen sekä oppijan itsearvioinnin kehittymistä. Verkossa olevaa materiaalia voidaan hyödyntää sekä luokkaopetuksessa että kotiharjoittelussa.  
Opetusvideoiden avustamana opiskelijoiden ohjaaminen oikein tehtyyn kotiharjoitteluun tehostuu  

Opettajalla tulee olla riittävät tietotekniset taidot ja osata käyttää videokameraa, tietokonetta ja videokuvan editointiohjelmia, esim. FinalCut tai iMovie. Oman verkkosivuston ylläpitoon tulee varata jonkin verran aikaa ja  
rahaa.

Erityisesti soittoharrastuksen alussa on tärkeää oppia alusta asti hyvät soittoasennot sekä perustaidot soittimen käsittelyssä. Aloittelevat soittajat saattavat olla varsin nuoria alakoululaisia, joten nämä tärkeät asiat unohtuvat  
helposti viikon aikana, ja kotiharjoittelussa tarvitaan myös vanhempien tukea. Jotta kotiharjoittelu edistäisi tarvittavien taitojen oppimista, on hyödyllistä käyttää opetusvideoita tukena.

Opettaja kuvaa videolle esim. soittoasennot, soittimen käyttöön ottamisen ja mahdollisen kokoamisen ja purkamisen (puhaltimet) oikealla tavalla. Oppijan on mahdollista katsoa opetusvideo kotona ja opettajan mallista  
harjoitella oikeanlaista tapaa käyttää omaa instrumenttia.Video ladataan joko opettajan omalle tai musiikkiopiston verkkosivulle . Nettisivustolle voidaan liittää myös kuvamateriaalia, harjoitteluohjeita yms. hyödyllistä.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE musiikki, musiikin perusteiden opetus 

KUVAT -
http://www.musiikkiseikkailu.com/musiikkiseikkailu/oppilas.html  
Astu peliluolaan!

http://www.musiikkiseikkailu.com/musiikkiseikkailu/oppilas.html
http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/Materiaali.html
http://www.soitinpolku.fi/trumpettivideo1.html
http://www.soitinpolku.fi/huiluvideo2.html
http://www.soitinpolku.fi/huiluvideo1.html
http://www.pianopolku.net/
http://www.soitinpolku.fi/


VIDEOT -

LAITTEET OHJELMISTOT 
tietokone tai laite, jossa verkkoyhteys internet ja www-sivu

midi-ohjelma
OPPIMISTILA 
-sähköinen oppilaiden saatavissa oleva materiaali keskiössä, omaehtoinen oppiminen laajenee kotiympäristöön
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Tvt-taidot, oppimaan oppiminen → itsesäätelytaitojan tukeminen omaehtoisen harjoittelun mahdollistuessa; peleissä välitön palaute oikeasta tai väärästä ratkaisusta

6. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Verkko-oppimispelit musiikin perusteiden opetuksessa

kohderyhmä: taiteen perusopetus, musiikki

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 
digitaalinen oppimateriaali
taidepedagogiikka

  avainsanat:    oppimispelit, multimedia, musiikinteoria, harjoittelu

Verkko-oppimispelejä voidaan hyödyntää musiikin perusteiden (musiikinteorian) opettamisessa taiteen perusopetuksessa. 

Musiikin teorian harjoitukset on perinteisesti tehty kynän ja paperin avulla toistamalla oikeita ratkaisuja. Multimediaa hyödyntävät oppimispelit antavat oppilaalle reaaliaikaisen palautteen ja motivoivat sitä kautta oppimaan  
uutta ja kertaamaan jo opittua taitojen syventämiseksi.

Musiikkiopiston opettajat ja soiton- ja laulunopiskelijat voivat hyödyntää pelejä musiikin perusteiden tunnilla ja kotiharjoittelun tukena.

Pelejä tekevä opettaja tarvitsee midi-ohjelman äänitiedostojen tekemiseen sekä Flash-koodaustaitoa tai muuta vastaavaa toteuttamistapaa. Rakennetuille peleille pitää olla verkkosivu. 

Oppimispelit käsikirjoitetaan. Pelit toteutetaan esim. Flash-tekniikalla ja ladataan verkkosivulle oppilaiden käytettäväksi. TeknoEmon oppimispelejä verkko-osoitteessa

Linkki: http://www.musiikkiseikkailu.com/musiikkiseikkailu/oppilas.html.  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.musiikkiseikkailu.com/musiikkiseikkailu/oppilas.html


OPPIAINE musiikki

KUVAT- VIDEOT -

LAITTEET OHJELMISTOT 
iPad

OPPIMISTILA 
-sähköinen oppilaiden saatavissa oleva materiaali keskiössä
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Tvt-taidot, oppimaan oppiminen→ itsesäätelytaitojan tukeminen omaehtoisen harjoittelun mahdollistuessa

7. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Tabletlaite musiikin perusteiden opetusta tehostamassa

kohderyhmä: taiteen perusopetus, musiikki

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 
tabletlaitteet opetuksessa
taiteen perusopetus
taidepedagogiikka

  avainsanat:     musiikin teoria, harjoittelu 

Musiikin perusteiden eli musiikin teorian harjoitukset on perinteisesti tehty kynää ja paperia käyttäen toistamalla oikeita ratkaisuja riittävästi. Silloin kun harjoitteluun ei löydy luokkatiloja, joissa olisi mahdollista käyttää  
työpistekohtaisia tietokoneita, tabletlaitteen käyttö on osoittautunut käteväksi ratkaisuksi. 

Menetelmää voivat hyödyntää musiikkiopiston soiton- ja laulunopiskelijat musiikin perusteiden tunneilla. Menetelmää voidaan käyttää myös kotiharjoittelun tukena.

Tabletteja (iPad) tulee olla vähintään yksi ja siinä tulee olla harjoitteluun soveltuva appsi (sovellus). 

Tabletti voidaan antaa esim. työparin käyttöön oppitunneilla tai yhtä laitetta voidaan kierrättää työpisteeltä toiselle. Siinä käytetään esim. musiikin teorian oppimispelejä, joilla voidaan tukea yksityiskohtien muistamista.  
Oppilaille annetaan ohje, kauanko jokainen oppilas tai työpari sovelluksella harjoittelee.

Linkki: http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/TeknoEmo.html 

http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/TeknoEmo.html


*Musiikkiteknologian opetus TeknoEmossa

Johdantokurssit 
-perusteet tietokoneen käytöstä
-johdatus nuotinkirjoitusohjelmiin
-johdatus äänentallennukseen ja jakeluun

Syventävät kurssit
-nuotinkirjoitus, Finale
-äänen tallennus ja muokkaus, ProTools/Logic

Projektit
-konserttitallenteet ja jakelu
-videoelokuvaprojektit

 kurssituotoksia nähtävissä täältä: 1, 2 , 3 
Opettajien koulutus

-opettajia opastetaan käyttämään teknologiaa avuksi opetuksessa
-nuotinkirjoitusohjelmat avuksi sovitusten tekoon
-äänittäminen oppitunneilla ja konserteissa
-äänitteiden jakelu oppilaille teknologiaa hyödyntäen
-äänentoisto

Teknologia-avusteinen musiikin perusteiden opetus
-älytaulut
-Keyboardit
-Harjoituksia verkossa

**Laitteet ja ohjelmistot työpisteittäin lueteltuna
Oppilastyöaseman perusvarustus: 

 -iMac-tietokone, M-audio 49 midi-keyboard, M-box audio interface, mikrofoni SM57, kuulokkeet 
 -Keskeiset ohjelmistot: Finale, Sibelius, Garage Band, Logic, Pro Tools, iMovie, Final Cut 

Musiikin perusteiden luokka: 
 -SmartBoard, keyboardit, kuulokkeet, kuulokejakajat ja pedaalit 

Opettajilla lainattavissa: 
 -iPodeja, aktiivikaiuttimia, videokamera Canon HFS11 
 -äänityslaitteita: Zoom (H1, H2, H4, Q3 –mallit), Olympus-äänitin, mikrofoneja 

Studio 1:nvarustus
-8 oppilaan työpistettä opetuskäyttöön
-tietokoneina McIntosh, sis. mm. GarageBand-ohjelman
-hankitut ohjelmat: Finale, Sibelius, ProTools (M-box), Logic express, ProTools LE Digi 003, 
Logic Studio, Final Cut studio, Final Cut express
-videokamerat
-äänityslaitteet
-mikrofonit

Studio 2:n varustus
-5 työpistettä oppilaiden ja opettajien harjoittelukäyttöön 
-tietokoneina McIntosh 
-Finale, Sibelius, ProTools, täydennetään tarpeen mukaan

http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/oppimisymparisto_files/DSCN0652.jpg :
Kuvan selitys: Musiikkiteknologian luokassa on 8 oppilastyöasemaa, jossa kussakin on iMac tietokone, midi-
keyboard, kuulokkeet, audio interface ja mikrofoni. Tunneilla opitaan mm. äänen tallentamisen, muokkaamisen  
ja jakelua perusteet. Harjoitustöinä on sävelletty ja toteutettu esim. oma soittoääni kännykkään. Nuotinkirjoitus  
tapahtuu Finale ja Sibelius -ohjelmilla, äänen tallennus ja muokkaus mm. Garage Band ja Logic  
ohjelmistoilla. 

Kaikki laitteet ja ohjelmistot 

Laitteet
13 kpl iMac-tietokone
musiikkiteknologian opetus
13 kpl M-Audio usb-midi-koskettimisto

käytetään musiikkiteknologian opetuksessa opiskeltaessa sekvensseri- ja nuotinkirjoitusohjelmia
12 kpl digidesign m-box audiointerface
1 kpl digidesign digi 003-audiointerface

audiointerfaceja käytetään sekvensseriohjelmien yhteydessä äänitettäessä
13 kpl sennheiser-kuuloke
13 kpl Shure SM57-mikrofoni
5.1 äänijärjestelmä
2 kpl tulostin
1 kpl Rme-fireface 800 audiointerface
3 kpl kannettava MacBook-tietokone (musiikin teknologian ja musiikin
perusteiden opettajien käytössä)
Laitteisiin tarvittavat kaapelit

kaikki edellä mainitut käytössä musiikkiteknologian opetuksessa

4 kpl dataprojektori
käytetään ryhmäopetuksessa (musiikin perusteet, musiikkitieto, musiikin teknologia)

2 kpl tiedostopalvelintietokoneita
käytetään TeknoEMOn materiaalien, kuten säestyspankin palvelimina

6 kpl äänentallennin (Zoom/ eri malleja)
käytetään soitto- ja laulutuntien sekä oppilaskonserttien äänittämisessä

2 kpl Smartboard-älytauluja
14 kpl Keyboardit
3 kpl dokumenttikamera

käytetään musiikin perusteiden opetuksessa ja luentotarkoituksiin

5 kpl iPod
5 kpl aktiivikaiutin

käytetään musiikkileikin opetuksessa

3 kpl iPad
opettajilla lainattavissa tutustumistarkoituksessa sekä opetusta varten

Televisio ja dvd-soitin
käytetään luennoilla ja ryhmäopetuksessa

Ohjelmistot
Tietokoneiden (iMac) oma ohjelmisto
Pro tools audiosekvensseri
Logic express audiosekvensseri
Finale nuotinkirjoitusohjelmisto
Sibelius nuotinkirjoitusohjelmisto
2 kpl Logic studio audiosekvensseri
Final cut pro videoeditointiohjelmisto
2 kpl Final cut express videoeditointiohjelmisto

http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/oppimisymparisto_files/DSCN0652.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=W_nincDA02c
http://www.youtube.com/watch?v=yW_OInUxt3U
http://opetusteknologia.info/2010/12/02/onko-musiikilla-merkitysta/

