
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 esittly)

OPPIAINE musiikki, musiikin perusteiden opetus 

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

http://koppa.tampere.fi/alfresco/service/com/eduix/stream-ui/082f8712-eaac-4877-8d10-5062a90e1d53
http://koppa.tampere.fi/alfresco/service/com/eduix/stream-ui/082f8712-eaac-4877-8d10-5062a90e1d53
http://www.musiikkiseikkailu.com/musiikkiseikkailu/oppilas.html
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
http://www.musiikkiseikkailu.com/etusivu.html


LAITTEET 
-tietokone tai laite, jossa verkkoyhteys

OHJELMISTOT 
-internet ja www-sivu
-midi-ohjelma

OPPIMISTILA 
-sähköinen oppilaiden saatavissa oleva materiaali keskiössä, omaehtoinen oppiminen laajennettavissa
kotiympäristöön; peleissä välitön palaute oikeasta tai väärästä ratkaisusta
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Tvt-taidot, oppimaan oppiminen (itsesäätelytaidot)

HYVÄ KÄYTÄNNE

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

