5.27 Taiteiden väliset kurssit
Taiteiden väliset kurssit ovat eri taiteenaloja yhdistäviä opintoja. Kurssien tehtävänä
on laajentaa ja eheyttää musiikin, kuvataiteen ja opetussuunnitelmassa päätettävien
mahdollisten muiden taideaineiden opetusta. Taiteiden väliset kurssit tarjoavat mahdollisuuksia laaja-alaisille ja teemallisille kokonaisuuksille perustuvalle taideoppimiselle. Opinnot vahvistavat kulttuurisen tiedon ymmärtämistä ja arvottamista omassa
elämässä. Kursseilla tuotetaan ja tulkitaan kulttuuria eri taiteenaloille ominaisilla tutkimisen tavoilla. Opintojen tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden toimijuutta ja osallisuutta omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa. Taiteiden
väliset opinnot luovat mahdollisuuksia lukion toimintakulttuurin kehittämiselle sekä
yhteistyölle lukion ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Koulutuksen järjestäjä voi päätöksellään tarjota opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä taiteiden välisiä kursseja. Mikäli lukio järjestää mahdollisuuden suorittaa taiteiden välisiä kursseja, niiden tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan
opetussuunnitelmassa.
Opetuksen tavoitteet
Taiteiden välisten kurssien tavoitteena on, että opiskelija
· syventää kulttuurista osaamistaan taiteenalojen välisiä yhteyksiä hyödyntämällä
· tutkii itselle merkityksellisiä ilmiöitä ja teemoja yksin ja yhteistyössä muiden
kanssa
· hyödyntää ja soveltaa eri taiteen- ja tieteenaloilta hankkimaansa osaamista
· soveltaa eri taiteenaloille ominaisia tiedon tuottamisen tapoja ja niiden yhdistelmiä
· kehittää osaamistaan taiteenaloille ominaisia työtapoja, teknologioita, työskentelyprosesseja ja opiskeluympäristöjä käyttämällä
· työskentelee tavoitteellisesti ja yhteistoiminnallisesti ryhmän jäsenenä
· kehittää taitoaan ilmaista itseään kokemuksellisuutta, moniaistisuutta ja toiminnallisuutta hyödyntämällä.
Arviointi
Opiskelijoille annetaan kurssilla kannustavaa, monipuolista ja ohjaavaa palautetta.
Taiteiden välisen kurssin arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös
itsearviointia ja vertaisarviointia. Arviointi kohdistuu tavoitteellisuuteen, suunnitelmallisuuteen ja tiedon tuottamiseen sekä taitojen soveltamiseen. Kurssien arvioinnissa
otetaan huomioon osaamisen kehittyminen, työtapojen ja opiskeluympäristöjen
käyttö, työskentelyprosessien eteneminen sekä toteutetut teokset, produktiot ja esitykset. Opiskelijoille annetaan palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä
työvälineiden, materiaalien ja teknologioiden käytöstä.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit
1. Monitaiteellinen musiikkiprojekti (TA1)
Ilomantsin lukion musiikkiteatterikurssi tarjoaa opiskelijalle tilaisuuksia kehittää musiikillista ja muuta taiteellista luovaa ajatteluaan ja ilmaisutaitojaan taiteidenvälisessä
työskentelyssä ja yhteistyössä muiden kanssa. Tavoitteena on, että kurssin aikana
opiskelija on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa musiikkiteatteriesitystä. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelija soveltaa ja yhdistää aiemmin
hankkimaansa kulttuurista, musiikillista ja muuta taiteellista osaamista. Oppimisprosessin aikana opiskelija arvioi työskentelyään ja oppii toimimaan kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla. Kokonaisuuden toteutuksessa voi käyttää myös kehittyvän
teknologian tarjoamia taiteellisen ilmaisun keinoja.
2. Nykytaiteen keinoin (TA2)
Kurssin painopisteenä on katu- ja ympäristötaide. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pohtii omaa suhdettaan rakennettuun ja luonnonympäristöön nykytaiteen tarjoamin keinoin. Kurssilla tutustutaan koti- ja ulkomaisiin ympäristötaiteilijoihin ja heidän teoksiinsa sekä erityisesti siihen, miten ympäristö- ja katutaide heijastelee tekijöidensä ajatuksia ja ottaa kantaa yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Kurssilla jokainen opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja dokumentoi itse valitsemaansa paikkaan sijoittuvan
tilapäisen tai pysyvän graffitin, seinämaalauksen, jonkin muun teoksen tai performanssin. Työtavat, käytettävät välineet, teknologiat ja ilmaisun keinot valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.
3. Taidetta kaikilla aisteilla (TA3)
Tällä kurssilla opiskelija saa syventyä tutkimaan juuri niitä taiteenaloja ja ajankohtaisia ilmiöitä, jotka tuntuvat kiinnostavimmilta, sekä pääsee itsenäisesti kokeilemaan ja
harjoittelemaan haluamiansa tekniikoita ja toimintatapoja. Kurssin aikana jokainen
laatii joko yksin tai useamman opiskelijan yhteistyönä vähintään kahta eri taiteenalaa
yhdistelevän laajemman työn. Se voi olla esimerkiksi näyttely, kuvitettu kirja, konsertti, flash mob, video, musiikkivideo tai tanssiesitys. Työskentelyä jäsennetään oppimispäiväkirjan avulla ja lopputyö taltioidaan toteutustavasta riippuen sopivalla tavalla kuten valokuvin tai videoimalla. Työskentely on pääosin itsenäistä, mutta opiskelijat voivat pyytää ohjausta tarpeen mukaan sopivilta asiantuntijoilta.

