5.22 Taideviestintä (ILMAISU)
syyskuu 2015/JKO
Tavoitteet
Taideviestintä (ilmaisu) koostuu teatterin, median ja tanssin monipuolisesta kurssitarjonnasta.
Ilmaisun oppiaineen tavoitteena on opiskelijan ilmaisun monipuolinen kehittyminen. Opiskelijan
vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät. Tärkeää on taiteen avulla kasvaminen:
opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin monimuotoisuutta, toimii taiteen tuottajana ja vastaanottajana sekä kasvaa yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi.
Opinnot antavat valmiudet teatterin, median, tanssin ja kuvataiteen tai musiikin lukiodiplomin
suorittamiseen sekä luovan alan jatkokoulutuksiin.
Arviointi:

numeroarviointi 1-5

Arviointikriteerit
Yleiset arviointikriteerit:
Hylätty:
Näytöt puuttuvat ja/tai runsaasti poissaoloja. Oppilaan motivaatio ja vastuuntunto
ovat puutteellisia.
1:
Oppilas on tehnyt keskeiset kurssityöt haluttomasti ja innostumatta, ja tulokset ovat
vaatimattomat. Hän saa näyttöjä vain opettajan jatkuvassa ohjauksessa.
2:
Oppilas on osallistunut säännöllisesti opetusohjelmaan ja tehnyt vaadittavat kurssityöt tehtävänannon mukaisesti ajallaan, mutta tulos on niukka ja epätasainen.
3:
Oppilas on ollut säännöllinen ja osoittanut kiinnostusta opetusohjelmaa kohtaan.
Hän on ollut yritteliäs ja tehnyt vaadittavat kurssityöt ajallaan tehtävänannon mukaisesti hyvin.
4:
Oppilas on ollut säännöllinen, kiinnostunut ja oma-aloitteinen. Hän on työskennellyt
vastuuntuntoisesti ja itsenäisesti ja on vaikuttanut myönteisesti työilmapiiriin ja koko
kurssin onnistumiseen. Oppilas kykenee soveltamaan kurssilla opetettuja taitoja
käytännön harjoituksissa ja on tehnyt vaadittavat kurssityöt ajallaan kiitettävästi.
5:
Oppilas on ollut säännöllinen, kiinnostunut ja oma-aloitteinen. Hän on työskennellyt
vastuuntuntoisesti ja itsenäisesti ja on vaikuttanut myönteisesti työilmapiiriin ja koko
kurssin onnistumiseen. Oppilas kykenee soveltamaan kurssilla opetettuja taitoja
käytännön harjoituksissa. Hän osaa suunnitella omaa työtään ja työskennellä pitkäjänteisesti. Hän haastaa itsensä eteenpäin pyrkimällä yli oman maksiminsa. Kurssityöt oppilas on tehnyt ajallaan erinomaisesti.
Taideviestinnän kursseilla korostuvat ryhmässä toimimisen taidot kuten osallistuvuus, huomaavaisuus ja suvaitsevaisuus. Myös nämä taidot vaikuttavat arviointiin.
Kurssikohtaiset arviointikriteerit:
Jokaisella kurssilla on omat kurssisisältöön liittyvät kriteerinsä, jotka opettaja ilmoittaa kurssin
alussa.
Taideviestinnän oppimäärä on 12 kurssia.

5.22.1 Teatteri-ilmaisu
TI2 Näyttelijäntyö 1/38h/ soveltava

2.9.2015/Marja Kangas

TAVOITTEET
Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu itseensä luovana ja ilmaisevana yksilönä. Opiskelija tutustuu näyttelijäntyön perusteisiin. Kurssi ei tähtää julkiseen esitykseen, vaan tavoitteena on
antaa opiskelijalle avaimia itsetuntemukseen ja rohkeutta esiintymistilanteisiin. Keskeinen tavoi-

te on myös se, että opiskelija tutustuu itseensä ryhmän jäsenenä ja oppii keinoja, joilla voi vaikuttaa kannustavan ja luovan ilmapiirin muodostumiseen ryhmässä.
SISÄLTÖ
Harjoitellaan näyttelijäntyön perusteita. Kurssilla tutkitaan näyttelijän instrumenttia eli omaa itseä eri tavoin. Tutkitaan kontaktia itseen ja muihin ryhmäläisiin. Tutustutaan liike- ja ääniilmaisun perusteisiin sekä tehdään aisti-, keskittymis- ja rentoutusharjoituksia.
MENETELMÄT
Kurssilla tehdään erilaisia fyysisiä harjoituksia. Pelien ja leikkien kautta edetään näyttelijäntyön
perusharjoitteisiin (aisti-, vuorovaikutus-, liike- ja ääniharjoitteet). Kurssi painottuu ryhmässä tekemiseen. Teoriaa käydään läpi keskustellen. Suositellaan, että opiskelija kirjoittaa työpäiväkirjaa koko kurssin ajan. Kurssiin sisältyy myös kirjallisia tehtäviä. Mahdollisuuksien mukaan kurssiin sisältyy teatterikäynti.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, tuntiaktiivisuuteen sekä annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Lisäksi otetaan huomioon opiskelijan ilmaisullisten keinojen kehittyminen ja aktiivisuus koko ryhmän positiivisen ilmapiirin muodostumisessa. Kurssin kirjallisissa
töissä (yksi tai useampi) arvioidaan opiskelijan kykyä analysoida oppimiaan asioita kolmikentässä minä, ryhmä ja näyttelijäntyö. Kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisenä suorituksena
sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
JATKOKURSSIT: Näyttelijäntyö 2–3, produktiokurssi

TI9 Näyttelijäntyö 2 /38 h/ soveltava

2.9.2015/Marja Kangas

TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelijan taidot näyttelijänä kehittyvät. Opiskelija saa työkaluja
roolityön tekemiseen. Opiskelija hahmottaa henkilökohtaiset voimavaransa ja haasteensa näyttelijänä. Lisäksi tavoitteena on motivoida opiskelijaa oma-aloitteiseen ja pitkäjänteiseen itsensä
kehittämiseen näyttelijänä.
SISÄLTÖ
Tutustutaan draamatekstin näyttelemiseen ja näyttelijäntyön teoriaan. Mitä näyttelijä tekee? Miten roolityö rakennetaan – mitä roolihahmo ajattelee, tuntee, tekee? Miten näitä asioita voi ilmaista keholla ja äänellä? Miten näyttelijä tulkitsee tekstiä?
MENETELMÄT
Näyttelemistä tutkitaan erilaisten näyttelijäntyön harjoitteiden avulla. Aluksi kerrataan ykköskurssin taitoja (rentous, keskittyminen, liike, ääni, kontakti itseen ja muihin). Tutustutaan näytelmätekstin analysoimiseen näyttelijän näkökulmasta. Harjoitellaan lyhyitä dialogeja. Kurssilla
käytetään kirjallista materiaalia ja keskustellaan opettajan johdolla näyttelijäntyön teoreettisista
lähtökohdista. Kurssiin liittyy tehtäviä ja kirjallista työskentelyä, joita opiskelija suorittaa omalla
ajallaan. Suositellaan, että opiskelija kirjoittaa työpäiväkirjaa koko kurssin ajan.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, tuntiaktiivisuuteen sekä annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Kurssilla arvioidaan opiskelijan henkilökohtaista kehitystä kurssin
aikana. Huomioitavaa on opiskelijan osoittama tahto ja rohkeus haastaa itsensä pyrkimään
oman maksiminsa yli. Kirjallisissa tehtävissä arvioidaan kykyä analysoida draamatekstiä näyttelijän näkökulmasta. Ryhmässä toimimisen taidot kuten yhteistyöhalukkuus ja toisten kannustaminen vaikuttavat myös arviointiin. Tuntiläsnäolo on hyväksyttävän suorituksen perusta, eikä
kurssia ole mahdollista suorittaa itsenäisenä suorituksena sen yhteisöllisen erityislaadun takia.

PAKOLLINEN POHJAKURSSI: Näyttelijäntyö 1
JATKOKURSSIT: Näyttelijäntyö 3, Suuret teatterigurut

IL7 Näyttelijäntyö 3 /38 h/ soveltava

2.9.2015/Marja Kangas

TAVOITTEET
Opiskelijan taidot näyttelijänä syventyvät. Opiskelijan fyysinen ilmaisu laajenee. Fokuksessa
kontakti itseen ja vastanäyttelijään sekä draamatekstin näytteleminen.
SISÄLTÖ
Jatketaan kakkoskurssilla alkanutta draamatekstin (dialogi, monologi) tutkimista sekä tutkitaan
näyttelijän fyysistä ilmaisua. Opiskelija saa lisää työkaluja roolityön tekemiseen ja itsenäiseen
harjoitteluun.
MENETELMÄT
Näyttelemistä lähestytään erilaisten näyttelijäntyön harjoitteiden avulla. Aluksi kerrataan aiempien kurssien sisältöjä (rentous, keskittyminen, liike, ääni, kontakti itseen ja muihin, näytelmätekstin analysointi näyttelijän näkökulmasta, alateksti, impulssi ja reaktio). Tehdään fyysiseen
ilmaisuun painottuvia harjotteita. Kurssiin liittyy tehtäviä, joita opiskelija suorittaa omalla ajallaan
(esim. repliikkien opetteleminen). Kurssiin kuuluu kirjallisia tehtäviä, ja opiskelija tutkii omaa
prosessiaan pitämällä työpäiväkirjaa koko kurssin ajan.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, tuntiaktiivisuuteen sekä annettujen tehtävien hyväksyttyyn tekemiseen aikataulun mukaisesti. Kurssilla arvioidaan näyttelijäntyön taitoja ja opiskelijan
henkilökohtaista kehitystä kurssin aikana. Huomioitavaa on opiskelijan osoittama tahto ja rohkeus haastaa itsensä pyrkimään oman maksiminsa yli. Ryhmässä toimimisen taidot kuten yhteistyöhalukkuus ja toisten kannustaminen vaikuttavat myös arviointiin. Tuntiläsnäolo on hyväksyttävän suorituksen perusta, eikä kurssia ole mahdollista suorittaa itsenäisenä suorituksena
sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
PAKOLLISET POHJAKURSSIT: Näyttelijäntyö 1–2
JATKOKURSSIT: Improvisaatio 1–3, Suuret teatterigurut

TI3 Teatterihistoria/38h/soveltava

28.8.2015/Seija Uitto

TAVOITTEET
Oppilas kehittyy kyvyssään hahmottaa teatteria ilmiönä ja välineenä kautta aikojen. Oppilas perehtyy kulttuurimme teatterin alkujuuriin ja historiallisiin vaiheisiin. Oppilas saa itselleen välttämätöntä yleissivistystä teatterityössä mm. kriittisen ja laajakatseisen näkökulman harjaannuttamisen sekä teatterin teorian ja käytännön yhteyden hahmottamisen kautta.
SISÄLTÖ
Tutustutaan eurooppalaisen teatterin pääkehitysvaiheisiin sen juurista 1900-luvun alkupuolelle
saakka. Tehdään käytännön harjoitteita mielen virkistykseksi ja linkitettynä tunnin aiheeseen.
Tutustutaan teatteriin näytelmäkirjallisuuden, mahdollisen teatterikäynnin ja keskustelujen kautta.
MENETELMÄT

Opiskellaan aihetta kotona oppimateriaalista lukien ja tunneilla työstäen. Aikakausittain kootaan
keskeiset asiat oppimispäiväkirjaan. Käydään teatterissa, luetaan kohtauksia näytelmistä ja katsotaan katkelmia elokuvista.
ARVIOINTI
Arvioinnissa huomioidaan oppilaan kiinnostus aihetta kohtaan, tuntiaktiivisuus sekä annettujen
tehtävien tekeminen ajallaan ja riittävässä laajuudessa. Oppimispäiväkirja-työskentelyn arvostelussa painottuvat paneutuminen aiheeseen, tiedon käyttö oman näkemyksen kehittämisessä,
tehty ajatustyö sekä oman mielipiteen perusteleminen.
Jatkokurssit: Suuret teatterigurut ja nykyteatteri

TI4 Teatteriproduktio/38h/
gas

2.9..2015/Marja Kan-

TAVOITTEET
Opiskelija tutustuu teatteriproduktion valmistamiseen sekä näyttelijän että tuottajan näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää ryhmätyön tärkeyden teatterityössä. Kurssin tarkoituksena on myös
valmentaa opiskelijaa lukiodiplomin itsenäiseen tekemiseen.
SISÄLTÖ
Opiskelija tutustuu opettajan johdolla sekä teoriassa että käytännössä taiteelliseen ja tuotannolliseen teatteriprosessiin. Kurssin aikana opiskelijat työskentelevät näyttelijöinä ja tuottajina teatteriesityksessä opettajan toimiessa ohjaajana. Kurssi noudattaa yleisiä teatteriproduktion valmistamisen prosesseja: alkuideoinnista edetään kohtausten harjoitteluun ja esityksen läpimenoihin, ja lopulta valmis esitys esitetään yleisölle. Lisäksi prosessi puretaan yhdessä.
Tuotannollinen prosessi pitää sisällään esim. seuraavia asioita: lavastus, puvustus, tarpeisto,
valo- ja äänisuunnittelu, graafinen suunnittelu, markkinointi ja tiedotus, maskeeraus. Tuotanto
hoidetaan ryhmän omin voimin. Myös esitystilanteeseen liittyvät tuotannolliset asiat (esim. valoja ääniajo, lipunmyynti, kahvinkeitto ja siivous) kuuluvat kurssiin.
MENETELMÄT
Kurssi koostuu käytännön työstä eli esityksen harjoittelemisesta. Esityksen valmistamisen lähtökohdat ja menetelmät vaihtelevat vuosittain. Lähtökohtana voi olla esim. dramaturgian kurssilaisten kirjoittama teksti, klassikkoteksti tai aihe, josta työstetään esitys ryhmälähtöisin työtavoin
(devising-teatteri) tai nykydraama. Opettaja ohjaa esityksen, mutta opiskelijat voivat työstää
kohtausmateriaalia myös pienryhmissä.
Kaikki kurssin opiskelijat kuuluvat lisäksi tuotantotiimin. Jokainen opiskelija ottaa vastuulleen
yksin, parin kanssa tai ryhmässä tuotannollisen alueen, josta huolehtiminen on kurssin suorittamisen edellytys. Prosessin kaikissa vaiheissa keskustellaan kokonaisuudesta ja työskentelyn
etenemisestä sekä suhtaudutaan luovasti eteen tuleviin haasteisiin.
Opiskelija kirjoittaa prosessin ajan työpäiväkirjaa.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, tuntiaktiivisuuteen sekä annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Opiskelija pitää produktion valmistamisen ajan työpäiväkirjaa, jossa
hän kuvaa ja pohtii omaa kehitystään näyttelijänä, tuottajana ja työryhmän vastuullisena jäsenenä. Työpäiväkirjan pohjalta kirjoitetaan kurssin lopussa essee, joka on yksi arvioitava asia.

Produktion tekeminen on ryhmätyötä, joten arvostelussa otetaan erityisesti huomioon opiskelijan sitoutuminen koko ryhmän yhteiseen tavoitteeseen. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan opiskelijan motivaatio, kyky ottaa vastuuta ja toimia itsenäisesti ja luovasti sekä uskallus haastaa
itsensä roolityöskentelyssä. Kurssin alussa opiskelija sitoutuu yhteiseen aikatauluun, eikä kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisesti sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
SUOSITELLUT POHJAKURSSIT: Näyttelijäntyö 1–2

TI6/Teatterin lukiodiplomi/38 h/soveltava

2.8.2015/Jukka Koivunen

http://www.edu.fi/lukiodiplomit/teatterin_lukiodiplomi

TI8 Suuret teatterigurut/38 h/soveltava
gas

2.9.2015/Marja Kan-

TAVOITTEET
Opiskelija tuntee 1900-luvun teatterihistorian keskeiset vaikuttajat. Opiskelija hahmottelee omaa
teatterikäsitystään.
SISÄLTÖ
Tutustutaan 1900-luvun keskeisiin teatterivaikuttajiin (esim. Stanislavski, Artaud, Brecht, Grotowski, Turkka). Pohditaan omaa teatterikäsitystä ja kirkastetaan se manifestiksi.
MENETELMÄT
Kurssin aluksi luodaan yleiskatsaus 1900-luvun teatteriin opettajan johdatuksella. Teatteriteoreetikoiden ajatuksiin tutustutaan fyysisten harjoitteiden avulla. Tietoja syvennetään keskustelemalla ja lukemalla teoriaa. Opiskelija pitää koko kurssin ajan työpäiväkirjaa, jossa hän pohtii
omaa suhdettaan teatterihistorian vaikuttajiin sekä omaa oppimisprosessiaan. Työpäiväkirjan
pohjalta hän kirjoittaa oman teatterimanifestinsa, jonka hän esittää tai esittelee ryhmälle/koululle
julkisesti.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, tuntiaktiivisuuteen sekä annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Suorituksessa arvioidaan tuntiaktiivisuus (yhteisiin keskusteluihin
osallistuminen, pienryhmätyöskentely ja harjoitteisiin heittäytyminen). Lisäksi arvioidaan opiskelijan kirjoittaminen manifesti ja kyky sitoa oma teatterinäkemys historialliseen jatkumoon. Kurssin lopussa pidetään suullinen koe, joka otetaan arvioinnissa huomioon. Myös opiskelijan kiinnostus aihetta kohtaan, vuorovaikutustaidot sekä kyky omaperäisiin ja luoviin ratkaisuihin huomioidaan. Kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisenä suorituksena sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
SUOSITELTU POHJAKURSSI: Teatterihistoria
SUOSITELTU JATKOKURSSI: Nykyteatteri

TI 7 Nykyteatteri/38 h/soveltava

2.9.2015/Marja Kangas

TAVOITTEET
Opiskelija laajentaa käsitystään teatterista: hän tutustuu nykyteatteriin ja sen keskeisiin kysymyksenasetteluihin. Lisäksi opiskelija tutustuu keinoihin, joilla teatteria käytetään esim. opetuksen, tutkimuksen tai yhteisöllisen työn välineenä.

SISÄLTÖ
Tutustutaan nykyteatterin käsitteen ympärillä käytävään keskusteluun. Näkökulmia ovat: teksti
ja dramaturgia, tila, ruumiillisuus ja esiintyminen, prosessi ja valta sekä katsominen ja kokeminen. Vuosittain vaihtuvan teeman mukaan voidaan painottua esim. yhteisöteatteriin, dokumenttiteatteriin tai devising-teatteriin.
MENETELMÄT
Kurssilla tutustutaan nykyteatteriin esimerkkiteosten ja käytännön tekemisen kautta. Teoriaa
käydään läpi yhdessä keskustellen. Mahdollisuuksien mukaan käydään katsomassa nykyteatteriesitys tai tavataan nykyteatterin tekijöitä. Kurssilla käytetään myös kirjallista materiaalia. Opiskelija kirjoittaa kurssin ajan työpäiväkirjaa, jota apuna käyttäen hän kirjoittaa kirjallisia tehtäviä.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu opiskelijan aktiiviseen läsnäoloon, jatkuvaan näyttöön sekä annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Kirjallisissa tehtävissä arvioidaan opiskelijan kykyä käyttää nykyteatterin keskeisiä käsitteitä. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan innostuneisuus ja henkilökohtainen kehitys kurssin aikana. Ryhmätyötaidoilla on erityinen painoarvo.
Kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisenä suorituksena sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
SUOSITELLUT POHJAKURSSIT: Teatterihistoria ja Teatterigurut
SUOSITELLUT JATKOKURSSIT: Performanssi, Nopean toiminnan teatteri

TI10 Dramaturgia/38h/soveltava

2.9.2015 Marja Kangas

TAVOITTEET
Tavoitteena on, että opiskelija tuntee dramaturgian peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä omaan
tekstiinsä. Opiskelija oppii erilaisia keinoja analysoida draamatekstejä ja esityksiä. Tärkeä tavoite on tutustua itseensä draaman kirjoittajana.
SISÄLTÖ
Kurssi jakautuu kahteen alueeseen: dramaturgian peruskäsitteisiin tutustumiseen sekä omaan
taiteelliseen työskentelyyn kirjoitusprosessin parissa. Tutustutaan dramaturgian peruskäsitteisiin: konflikti, dialogi, juoni, henkilöhahmo, draaman aristotelinen rakenne. Lisäksi tutustutaan
luovaan kirjoitusprosessiin, jonka punaisena lankana on itsesensuurista irti päästäminen.
MENETELMÄT
Kurssin aikana tutustutaan keskeisiin dramaturgisiin käsitteisiin opettajan johdolla. Luetaan ja
analysoidaan draamatekstejä. Pienryhmätyönä tuntien ulkopuolisella ajalla luetaan klassikkonäytelmä ja tehdään siitä opettajan antamia tehtäviä. Tunneilla tehdään erilaisia kirjoitustehtäviä, jotka tähtäävät kirjoitusrutiinin löytymiseen ja oman aiheen hahmottumiseen. Kotitehtävät
suuntaavat kirjoittamista vaiheittain kohti lopputulosta, pienoisnäytelmää. Opiskelija saa teksteistä palautetta opettajalta ja omalta pienryhmältään. Tekstejä voidaan kokeilla myös käytännössä. Kurssi sisältää erityisen paljon omaa työskentelyä kirjoittamisen ja lukemisen parissa.
Mahdollisuuksien mukaan käydään teatterissa tai tavataan näytelmäkirjailija.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, tuntiaktiivisuuteen sekä annettujen tehtävien (kirjoitus, luku- ja klassikkonäytelmään liittyvät tehtävät) tekemiseen aikataulun mukaisesti. Opiskelija
kirjoittaa kurssin aikana pienoisdraaman. Arvioinnissa keskeistä on työskentely oman käsikirjoituksen parissa: kyky tuottaa draamallista tekstiä sekä kehittää itseään kirjoittajana. Lopputyöstä

täytyy palauttaa versioita kurssin aikana, jotta kurssisuoritus voidaan hyväksyä. Kurssia ei ole
mahdollista suorittaa itsenäisenä suorituksena sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
SUOSITELLUT JATKOKURSSIT: Dramaturgia 2 ja Ohjaajantyö 1

IL2 Dramaturgia 2/38h/soveltava

2.9.2015 Marja Kangas

TAVOITTEET
Opiskelija tutustuu nykydraaman ilmiöihin. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija syventää dramaturgian osaamistaan, vahvistaa omaa kirjoittajaidentiteettiään sekä tutustuu yhteisölliseen
käsikirjoittamiseen. Opiskelija kirjoittaa esityskäsikirjoituksen yhdessä joko yksin tai pienryhmän
kanssa.
SISÄLTÖ
Kurssin alussa kerrataan aristotelisen dramaturgian peruskäsitteitä tehtävien avulla. Sen jälkeen tutustutaan nykyteatterin dramaturgiaan, jota kutsutaan mm. ei-aristoteliseksi tai uudeksi
dramaturgiaksi. Yksi uuden dramaturgian muodoista on toiminnallinen dramaturgia eli tekstin
tuotto toiminnan kautta, ”lavalta käsin”. Lisäksi lämmittelyharjoitusten kautta tutustutaan näytelmäkirjallisuuden historiaan, ja opiskelijat lukevat ja esittelevät yhden nykydraaman/esityskäsikirjoituksen ryhmätyönä. Koko kurssin ajan kirjoitetaan. Yksin tai yhdessä työstetyistä teksteistä koostetaan esityskäsikirjoitus.
MENETELMÄT
Teoreettisia asioita opiskellaan opettajan johdolla. Kirjoitetaan yksin ja yhdessä. Luetaan ja analysoidaan tekstejä pienryhmässä. Opiskelija saa ja antaa teksteistä suullista ja kirjallista palautetta. Luetaan nykydraama pienryhmässä ja esitellään se muulle ryhmälle. Kotitehtäviä tulee
säännöllisesti ja ne pitää palauttaa aikataulun mukaan. Mahdollisuuksien mukaan käydään teatterissa tai tavataan näytelmäkirjailja.
ARVIOINTI
Kurssin arviointiperusteita ovat: aktiivinen läsnäolo ja jatkuva näyttö, kyky sitoutua säännölliseen ryhmätyöskentelyyn sekä annettujen tehtävien (kirjoitus-, luku- ja analyysitehtävät, ryhmätehtävät, nykydraaman esittely pienryhmässä) tekeminen aikataulun mukaisesti. Keskeinen arvioitava työ on joko yksin tai ryhmässä kirjoitettu käsikirjoitus. Kurssin arviointi perustuu em. lisäksi opiskelijan tuottaman tekstin dramaturgiseen laatuun. Kurssia ei ole mahdollista suorittaa
itsenäisenä suorituksena sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
PAKOLLINEN POHJAKURSSI: Dramaturgia 1
TI11 Ohjaajantyö1/38h/soveltava

2.9.2015 Marja Kangas

TAVOITTEET
Opiskelija ymmärtää teatterin tekemisen prosesseja ohjaajan näkökulmasta. Kurssilla saa
valmiuksia myös lukiodiplomin tekemiseen tai muuhun itsenäiseen teatterityöhön.
SISÄLTÖ
Kurssilla tutustutaan ohjaamisen perusteisiin. Opiskelija tutustuu tekstilähtöisen esityksen
suunnitteluvaiheeseen sekä näyttelijän ohjaamiseen. Lisäksi opiskelija näyttelee ja saa
siten omakohtaista kokemusta ohjattavana olemisesta.
MENETELMÄT
Tutustutaan ohjaajantyöhön keskustellen, erilaisia harjoitteita tehden, ohjaten sekä ohjaustilanteita seuraten. Analysoidaan opettajan valitsema näytelmä ryhmätyönä. Jokainen

opiskelija tekee ohjaussuunnitelman jostain näytelmän kohdasta sekä ohjaa sen. Jokainen opiskelija toimii kurssilla myös näyttelijänä toisten ohjauksissa. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan ammattiteatteriohjaajan harjoituksissa tai keskustellaan ammattiohjaajan
kanssa. Opiskelija kirjoittaa kurssin ajan työpäiväkirjaa.
ARVIOINTI
Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota aktiiviseen läsnäoloon, yhteisiin keskusteluihin osallistumiseen ja kurssille sitoutumiseen. Arvioinnissa huomioidaan työpäiväkirja, sen
itsereflektiivinen ote sekä opiskelijan kyky työskennellä muiden ryhmäläisten kanssa. Erityisen tärkeää on annettujen tehtävien suorittaminen aikataulun mukaan. Jos ohjaussuunnitelmaa ei palauta ajallaan, ei voi tehdä ohjausta, eikä siten saa kurssista hyväksyttyä suoritusta. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti sen yhteisöllisen erityislaadun takia.

SUOSITELTU POHJAKURSSI: Dramaturgia
SUOSITELTU JATKOKURSSI: Ohjaajantyö 2
TI23 Ohjaajantyö 2/38h/soveltava

2.9.2015 Marja Kangas

TAVOITTEET
Opiskelija syventää ohjaajantyön taitojaan, toimii pienen taiteellisen työryhmän johtajana ja ohjaa lyhyen esityksen. Kurssilla saa valmiuksia lukiodiplomin tekemiseen tai muuhun itsenäiseen
teatterityöhön.
SISÄLTÖ
Kurssilla kerrataan aluksi ohjaajantyön ykköskurssin sisältöä. Tutustutaan esityksen visuaaliseen ja tilalliseen suunnitteluun sekä äänisuunnitteluun ohjaajaan näkökulmasta sekä tutkitaan
kohtausten leikkaamista ja siten pidemmän kokonaisuuden ohjaamista. Syvennetään näyttelijän
ohjaamisen taitoja.
Kurssin pääsisältö on oma ohjausprosessi. Näyttelijöinä toimivat kurssin muut osallistujat. Jokainen ryhmäläinen osallistuu muiden ohjauksiin, joko näyttelijänä tai esim. kuiskaajana.
Kurssilla käydään katsomassa väh. yksi teatteriesitys, ja mahdollisuuksien mukaan keskustellaan ammattiohjaajan kanssa.
MENETELMÄT
Kurssilla tehdään ohjaajantyön harjotteita, tutustutaan ohjaajantyön teoriaan keskustellen
ja artikkeleita lukien.
Kurssi sisältää paljon käytännön työtä oman ohjauksen parissa. Kurssin alussa jokainen
tekee ohjaussuunnitelman n. 5–7 minuutin mittaisesta esityksestä, jossa on 1–3 näyttelijää. Esitys pohjautuu opiskelijan itse valitsemaan ammattilaisen kirjoittamaan julkaistuun
tekstiin. Esityksen tyylin suhteen opiskelija voi ottaa enemmän vapauksia kuin ohjaajantyön ykköskurssilla – esitys voi olla siis muutakin kuin realistista teatteria.
Opiskelija kirjoittaa kurssin ajan työpäiväkirjaa, jossa pohtii analyyttisesti ja kriittisesti
omaa ohjausprosessia.
ARVIOINTI
Arvioinnissa kiinnitetään ohjaajantyön taitojen sekä oman ohjauksen kehittymisen ohella huomiota aktiiviseen läsnäoloon ja kurssille sitoutumiseen. Arvioinnissa huomioidaan ohjaussuunnitelma, työpäiväkirja, ohjaus, opiskelijan kyky työskennellä muiden ryhmäläisten kanssa sekä
annettujen tehtävien suorittaminen aikataulun mukaan. Ohjauksessa arvioidaan erityisesti oh-

jaajan kykyä ratkaista prosessin ongelmia luovasti sekä esityksen teatterillisten keinojen kiinnostavuutta. Kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisenä suorituksena sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
PAKOLLINEN POHJAKURSSI: Ohjaajantyö 1
SUOSITELLUT POHJAKURSSIT: Dramaturgia, Suuret teatterigurut
Kurssi järjestetään joka toinen vuosi

TI12 Tanssi 1/38h/soveltava

2.9.2015 Miira Kaarenoja

TAVOITTEET
Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu itseensä liikkuvana ja liikkeen avulla ilmaisevana yksilönä. Opiskelija saa kosketuksen tanssi-ilmaisun perusteisiin ja oppii kehon toimintaa luovan ilmaisun välineenä.
SISÄLTÖ
Kurssilla tutkitaan tanssijan instrumenttia eli omaa liikkuvaa kehoa sekä sen mahdollisuuksia.
Kurssilla tutustutaan tanssin peruselementteihin (tila, aika, muoto, energia ja dynamiikka) sekä
opitaan ymmärtämään liikkeen monipuoliset variointitavat. Kurssi painottuu erilaisten tanssiteknisten perustaitojen sisäistämiseen sekä erilaisten tekniikoiden erojen ja samankaltaisuuksien
ymmärtämiseen. Pääpaino on nykytanssissa, mutta opiskelija saa kosketuksen myös jazztanssin peruselementteihin, kuten rytmiikkaan ja kehon isolaatiotekniikkaan.
Harjoituksia tehdään sekä yksin, parin kanssa että ryhmässä. Kehonhallintaa harjoitellaan fyysis-motoristen harjoitusten avulla ja kokemuksista myös keskustellaan. Lisäksi tutustutaan tanssi-improvisaation perusteisiin sekä tehdään kehonhuoltoharjoituksia.
MENETELMÄT
Kurssilla tehdään fyysisiä harjoituksia, joiden avulla opiskelija oppii ennen kaikkea ymmärtämään kehonsa liikemahdollisuuksia, mutta myös hahmottamaan fyysisiä rajojaan. Opiskelija
oppii fysikaalisten lainalaisuuksien avulla näkemään, miten yksittäinen liike vaikuttaa koko kehoon. Sen lisäksi, että liike on esimerkiksi muotoja tai liikkeen virtaa, se myös tuntuu joltakin.
On suositeltavaa, että opiskelija pitää työpäiväkirjaa kehollisista kokemuksistaan koko kurssin
ajan.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, tuntiaktiivisuuteen sekä annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Lisäksi otetaan huomioon opiskelijan tanssi-ilmaisullisten taitojen
kehittyminen ja yksilön positiivinen vaikutus ryhmähengen muodostumisessa.
POISSAOLOT
Jos opiskelija on kurssilta pois yli 6 oppituntia, kurssin opettaja ei voi arvioida kurssisuoritusta.
Kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisenä suorituksena sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
JATKOKURSSIT: Tanssi 2 ja Tanssi 3

TI16 Tanssi 2/38h/soveltava

2.9.2015 Miira Kaarenoja

TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelijan tanssi-ilmaisulliset ja tanssitekniset taidot syvenevät sekä liikemuisti kehittyy. Opiskelija saa lisää työkaluja ilmaistakseen itseään tanssin avulla. Opiskelija oppii hahmottamaan henkilökohtaisia vahvuuksiaan sekä kehittämiskohteitaan tanssin
aktiivisena harrastajana. Lisäksi tavoitteena on motivoida opiskelijaa oma-aloitteiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn tanssi-ilmaisun parissa.
SISÄLTÖ
Kurssilla syvennytään nykytanssiin sen kaikessa monipuolisuudessaan niin tanssiteknisten kuin
ilmaisullisten harjoitteiden avulla. Tanssin peruselementteihin lisätään ulottuvuuksia, liikelaatuihin kiinnitetään erityistä huomiota ja opiskelijan kehoa haastetaan sisäistetympään ja persoonallisempaan ilmaisuun.
Tanssi-improvisaatiota tutkitaan lisää sekä yksin, parin kanssa että ryhmässä. Lisäksi jatketaan
kehonhuoltoharjoituksia.
MENETELMÄT
Aluksi kerrataan ykköskurssin taitoja kuten liikkeen lainalaisuuksia, liikesarjojen kehittymistä
tanssiksi ja tanssin peruselementtejä. Pikku hiljaa taitoja syvennetään haastavampien liikesarjojen avulla sekä sisäistetymmän ilmaisun etsimisen kautta. Myös liikeimprovisaation harjoitukset
vaativat opiskelijalta syvempää keskittymistä ja rohkeutta etsiä omaa liikettään.
On suositeltavaa, että opiskelija pitää työpäiväkirjaa kehollisista kokemuksistaan koko kurssin
ajan.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, tuntiaktiivisuuteen sekä annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Kurssilla arvioidaan opiskelijan henkilökohtaista kehitystä kurssin
aikana. Huomioitavaa on opiskelijan osoittama rohkeus etsiä omaa, persoonallista otettaan
tanssi-ilmaisussa. Myös ryhmässä toimimisen taidot kuten yhteistyöhalukkuus ja toisten kannustaminen vaikuttavat arviointiin.
POISSAOLOT
Jos opiskelija on kurssilta pois yli 6 oppituntia, kurssin opettaja ei voi arvioida kurssisuoritusta.
Kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisenä suorituksena sen yhteisöllisen erityislaadun takia.

PAKOLLINEN POHJAKURSSI: Tanssi 1
SUOSITELLUT JATKOKURSSIT: Tanssi 3

TI20 Tanssi 3/38h/soveltava

2.9.2015 Miira Kaarenoja

TAVOITTEET
Opiskelija tutustuu tanssiteoksen valmistamiseen sekä tanssijan että koreografin näkökulmasta.
Opiskelija ymmärtää ryhmätyön tärkeyden prosessin eri vaiheissa ja oppii motivoimaan itseään
keskittyneeseen työskentelyyn. Kurssi antaa opiskelijalle eväitä myös lukiodiplomin itsenäiseen
työstämiseen.
SISÄLTÖ
Opiskelija tutustuu opettajan johdolla - sekä teoriassa että käytännössä - taiteellisen prosessin
eri vaiheisiin. Kattava ”koreografin työkalupakki” käydään yhdessä läpi niin teoreettisella tasolla
kuin myös käytännön harjoittein.
Kurssin aikana opiskelijat työskentelevät sekä tanssijoina että koreografeina valmistaen tanssiesityksen opettajan ohjauksessa. Kurssi noudattaa yleisiä tanssiproduktion valmistamisen prosesseja: alkuideoinnista edetään osien koreografiointiin ja harjoitteluun, äänimaailman/ musiikin
valintaan, esityksen läpimenoihin ja lopulta valmiin tuotoksen esittämiseen yleisölle. Ryhmä
suunnittelee myös esityksen puvustuksen ja mahdollisen lavastuksen.
MENETELMÄT
Kurssi koostuu pääosin käytännön työstä eli esityksen suunnittelusta ja harjoittelemisesta.
Opiskelijat luovat liikettä pääosin itse ja omista henkilökohtaisista lähtökohdistaan, mutta liikettä
työstetään myös ryhmissä ja tarvittaessa opettajan johdolla. Opettaja ohjaa tanssiteoksen valmistumista antaen opiskelijoille esimerkiksi uusia lähestymistapoja liikkeeseen ja kuroo palaset
yhteen yhdessä opiskelijoiden kanssa.
Valmistettavan esityksen muoto riippuu ryhmän koosta, kiinnostuksen kohteista ja yhdessä valituista teemoista.
Kokonaisuudesta ja työskentelyn etenemisestä keskustellaan prosessin kaikissa vaiheissa.
Eteen tuleviin haasteisiin pyritään suhtautumaan luovasti.
On suositeltavaa, että opiskelija pitää työpäiväkirjaa kehollisista kokemuksistaan sekä tanssiteoksen valmistumisen vaiheista koko kurssin ajan.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, tuntiaktiivisuuteen sekä annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Kurssin lopuksi kokoonnutaan yhteiseen purkukeskusteluun, jossa
opiskelijat ja opettaja keskustelevat tanssiteoksen valmistamisen eri vaiheista onnistumisineen
ja ongelmineen. Opiskelijat pohtivat omaa kehitystään tanssijana, koreografina ja työryhmän
vastuullisena jäsenenä.
Produktion tekeminen on pitkälti ryhmätyötä, joten arvostelussa otetaan erityisesti huomioon
aktiivinen läsnäolo sekä opiskelijan sitoutuminen koko ryhmän yhteiseen tavoitteeseen. Lisäksi
arvioinnissa huomioidaan opiskelijan kyky ottaa vastuuta, taito toimia itsenäisesti ja luovasti sekä uskallus haastaa itsensä niin koreografisessa, tanssiteknisessä kuin ilmaisullisessakin työskentelyssä. Oman, persoonallisen liikekielen etsiminen on erityisen arvostettavaa.
POISSAOLOT
Produktiokurssi vaatii erityistä paneutumista. Kurssin alussa opiskelija sitoutuu yhteiseen aikatauluun. Jos opiskelija on poissa harjoituksista tai esityksistä ilmoittamatta, suoritus voidaan hylätä.
PAKOLLISET POHJAKURSSIT: Tanssi 1 ja Tanssi 2

IL4 Tanssin lukiodiplomi/38h/soveltava
vunen

2.9.2015 Jukka Koi-

http://www.edu.fi/lukiodiplomit/tanssin_lukiodiplomi

TI 24 Nopean toiminnan teatteri/38h/soveltava

2.9.2015 Marja Kangas

TAVOITTEET
Tutustutaan ns. nopean toiminnan teatterin ilmiöihin ja teoreettisiin taustoihin. Kyseessä on teatterin muoto, jolla pyritään reagoimaan nopeasti ajassa oleviin ilmiöihin ja kysymyksiin. Tavoitteena on keksiä ja kehittää mielekkäitä tapoja tehdä teatteria nopeasti sekä samalla laajentaa
käsitystä teatterista ja esityksen käsitteestä.
SISÄLTÖ
Tehdään teatteria nopeasti ajankohtaisista ja päivänpolttavista aiheista. Kokeillaan erilaisia esityksen muotoja ja tutkitaan esityksen käsitettä.
MENETELMÄT
Tutustutaan nopean toiminnan teatteriin teorian, keskustelun ja käytännön harjoitteiden kautta.
Suunnitellaan ja tehdään esityksiä, piiloteatteria, mielenosoituksia ja aktivistiperformansseja
ajankohtaisista aiheista. Luetaan aiheeseen liittyviä artikkeleita ja keskustellaan niistä. Kurssilla
toimitaan sekä koko ryhmän kanssa ja pienryhmissä, että pareittain ja yksin. Kurssilla toimitaan
koulun tilojen lisäksi myös muissa tiloissa, kuten keskustan julkisissa tiloissa. Kurssiin kuuluu
kirjallisia tehtäviä.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu aktiiviseen läsnäoloon ja annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Kirjallisissa tehtävissä arvioidaan luovaa ja kriittistä ajattelua sekä kykyä muuntaa todellisuudesta tehtyjä havaintoja esitysideoiksi. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen asenne ja ryhmätyötaidot. Kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisesti sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
SUOSITELLUT POHJAKURSSIT: Teatterihistoria, Teatterigurut, Nykyteatteri
SUOSITELTU JATKOKURSSI: Performanssi
TI15 Havainto ja liike/38h/soveltava

2.9.2015 Linda Latokartano

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan kehotietoisuutta; kuunnella ja kuulla oman kehon aistimuksia ja tunteita sekä tutkia ja avata kehollisen ilmaisun mahdollisuuksia. Opiskelija oppii reflektoimaan omaa kokemistaan.
Sisältö
Tutustutaan oman kehon kuuntelemiseen ja kuulemiseen sekä opetellaan läsnäoloa. Tutkitaan
ja opetellaan hetkeen tarrautumista ja tilanteeseen heittäytymistä. Kurssin aikana sivutaan Labanin liikeanalyysiä sekä avataan ja tutkitaan kehollisen ilmaisun mahdollisuuksia.
Menetelmät
Kurssilla tehdään erilaisia fyysisiä harjoitteita joita puretaan keskustelemalla, kirjoittamalla sekä
liikkeen avulla. Opiskelija pitää kurssin aikana aktiivisesti työpäiväkirjaa, joka on erittäin merkittävässä osassa kurssin kokonaisuutta. Kurssin päätteeksi opiskelija palauttaa opettajalle esseen / tiivistelmän kurssipäiväkirjastaan.

Arviointi
Perustuu läsnäoloon, tuntiaktiivisuuteen sekä tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti kurssipäiväkirjaan pohjautuvan tiivistelmän itsereflektioon.
Jos opiskelija on poissa kurssilta yli kuusi oppituntia, kurssin suorittaminen keskeytyy. Kurssia ei
ole mahdollista suorittaa itsenäisesti. Korvaavia tehtäviä ei voida antaa yhteisöllisen reflektoinnin / ryhmätehtävien vuoksi.
IL6 Tutkiva teatteri/38h/soveltava

2.9.2015 Linda Latokartano

Tavoitteet
Opiskelija osaa hahmottaa todellisuuden ajankohtaisia ilmiöitä sekä omia kiinnostuksen kohteitaan ja osaa viedä niitä kohti esityksellistä muotoa. Opiskelija osaa tehdä pienimuotoisen esityksen tutkittavasta aiheesta ryhmälähtöisin menetelmin. Opitaan antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta työskentelystä.
Sisältö
Tutustutaan tutkimuksen tekemiseen teatterin keinoin.
Menetelmät
Kurssilla työskennellään pienryhmissä koko kurssin ajan. Jokainen pienryhmä tutkii ryhmälähtöisin menetelmin valitsemaansa aihetta. Kurssin aikana valmistetaan tutkittavasta aiheesta
demo-esitykset, jotka esitetään julkisesti kurssin lopussa. Tutkimusprosessin aikana kukin pienryhmä esittää ja avaa omaa pienryhmätyöskentelyään koko ryhmälle, jolloin on mahdollista
työskennellä work in progress -lähtöisesti. Opiskelija kirjoittaa kurssin aikana aktiivisesti työpäiväkirjaa. Kurssin lopulla opiskelija palauttaa opettajalle esseen/tiivistelmän työpäiväkirjastaan.
Arviointi
Arviointi perustuu läsnäoloon, aktiivisuuteen, vastuunkantamiseen sekä tehtävien ajallaan palauttamiseen. Teatterin tekeminen perustuu yhteistyöhön, jonka takia myös hyvän työskentelyilmapiirin luominen ja ylläpitäminen huomioidaan arvioinnissa. Kurssin suorittaminen edellyttää
demo-esitykseen osallistumista.
Jos opiskelija on poissa kurssilta yli kuusi oppituntia, kurssin suorittaminen keskeytyy. Kurssia ei
ole mahdollista suorittaa itsenäisesti, eikä korvaavia tehtäviä voida antaa prosessityöskentelyn
vuoksi.
Suositeltu pohjakurssi: Nykyteatteri

TI14 Improvisaatio 1/38h/soveltava

2.9.2015 Marja Kangas

TAVOITTEET
Opiskelija tutustuu teatteri-improvisaatioon ja ymmärtää sen perusperiaatteet. Opiskelija tutustuu hetkeen heittäytymisen riemuun sekä teoriassa että oman persoonansa voimin.
SISÄLTÖ
Improvisaation perusperiaatteiden ja -tekniikoiden opettelu avainsanoina vuorovaikutus, kontakti, leikki, läsnäolo ja spontaanisuus. Opetellaan iloista mokaamista, tarjousten tunnistamista ja
hyväksymistä, tyhjän päällä olemista, tarinan kerronnan perusteita ja statusilmaisua.
MENETELMÄT

Kurssi suoritetaan oppitunneilla erilaisia harjoitteita tehden. Tunneilla pelataan lämmittelypelejä,
tehdään improvisointitaitoja kehittäviä harjoituksia sekä kokeillaan parin kanssa tehtäviä esitystekniikoita. Ryhmätyö ja vuorovaikutus ovat kurssilla keskeisessä asemassa. Opetus on enimmäkseen fyysistä käytännön tekemistä, mutta improvisaation perussääntöjä, ajatusmaailmaa ja
lajin historiaa käydään läpi myös yhdessä keskustellen. Mahdollisuuksien mukaan käydään katsomassa improvisaatioesitys. Suositellaan, että opiskelija pitää kurssin ajan työpäiväkirjaa, johon hän tallentaa omaa kehitysprosessiaan. Kurssiin sisältyy kirjallisia tehtäviä.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, tuntiaktiivisuuteen sekä annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Arviointi perustuu opiskelijan aktiiviseen läsnäoloon ja innostuneeseen asenteeseen. Kirjallisissa tehtävissä arvioidaan opiskelijan kykyä sanallistaa omaa toimintaansa ja tarkastella sitä analyyttisesti. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan halukkuuteen työskennellä erilaisten ihmisten kanssa sekä toisten kannustamiseen. Improvisaatio on
yhteistyötä, joten vuorovaikutustaitojen kehittymisellä on kurssin arvioinnissa erityisen suuri arvo. Aktiivinen tuntiläsnäolo on hyväksyttävän suorituksen perusta, eikä kurssia ole mahdollista
suorittaa itsenäisenä suorituksena sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
SUOSITELLUT JATKOKURSSIT: Improvisaatio 2–3

TI21 Improvisaatio 2/38h/soveltava

2.9.2015 Marja Kangas

TAVOITTEET
Opiskelija syventää improvisaatiotaitojaan ja tutustuu improvisoituun esiintymiseen yleisön
edessä. Opiskelija oppii hahmottamaan kohtauksen rakenteen.
SISÄLTÖ
Kurssi alkaa improvisaation perusperiaatteiden kertaamisella. Sen jälkeen kurssilla syvennytään
tarinankerrontaan, kohtauksen rakenteeseen sekä statusilmaisuun. Lisäksi kokeillaan yleisön
edessä improamista. Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen on kurssilla keskeisessä
asemassa.
MENETELMÄT
Kurssi suoritetaan oppitunneilla erilaisia harjoitteita tehden. Tunneilla pelataan lämmittelypelejä,
harjoitellaan esitystekniikoita ja improvisoidaan kohtauksia. Opetus on enimmäkseen fyysistä
käytännön tekemistä, mutta improvisaation periaatteita käydään läpi myös yhdessä keskustellen. Opiskelija lukee kirjallista materiaalia ja tekee kirjallisia tehtäviä. Kurssi huipentuu julkiseen
improesitykseen. Mahdollisuuksien mukaan käydään katsomassa improvisaatioesitys. Suositellaan, että opiskelija kirjoittaa kurssin ajan työpäiväkirjaa.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, tuntiaktiivisuuteen sekä annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Kurssilla arvioidaan opiskelijan improtaitoja ja niiden kehittymistä.
Esiintyminen improvisoidussa esityksessä on yksi arvioitava asia. Kirjallisissa tehtävissä arvioidaan opiskelijan kykyä sanallistaa omaa toimintaansa ja tarkastella sitä analyyttisesti ja kriittisesti. Improvisaatio on yhteistyötä, joten arvioinnissa kiinnitetään lisäksi huomiota opiskelijan
ryhmätyötaitoihin, halukkuuteen työskennellä erilaisten ihmisten kanssa sekä toisten kannustamiseen ja tukemiseen. Aktiivinen tuntiläsnäolo on hyväksyttävän suorituksen perusta, eikä kurssia ole mahdollista suorittaa itsenäisenä suorituksena sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
PAKOLLINEN POHJAKURSSI: Improvisaatio 1
JATKOKURSSI: Improvisaatio 3

TI25 Improvisaatio 3/38h/soveltava

2.9.2015 Marja Kangas

TAVOITTEET
Opiskelija syventää improvisaatio- ja tarinankerrontataitojaan sekä tietoisuuttaan omista vahvuuksistaan improvisoijana. Opiskelijan osaaminen improvisoidussa esityksessä kehittyy. Vastuunotto koko ryhmän onnistumisesta kasvaa. Opiskelija hahmottaa pitkän impron rakenteita ja
tutustuu pitkän impron tekemiseen yleisön edessä.
SISÄLTÖ
Kurssilla harjoitellaan pitkää improa. Aluksi kerrataan aiempien kurssien sisältöjä (tarinankerronta, kohtauksen rakenne). Harjoitellaan kohtauksen improvisoimista ja kokeillaan eri tapoja, joilla
kohtauksista muodostetaan pidempiä jatkumoita, pitkiä improja.
MENETELMÄT
Kurssi suoritetaan oppitunneilla erilaisia harjoitteita tehden. Tunneilla improvisoidaan kohtauksia, tarinoita ja harjoitellaan eri tapoja, joilla kohtauksista saadaan muodostettua pidempiä jatkumoita. Opetus on enimmäkseen fyysistä käytännön tekemistä, ja lisäksi käytetään kirjallista
oheismateriaalia. Kurssi huipentuu julkiseen improesitykseen. Mahdollisuuksien mukaan käydään katsomassa improvisaatioesitys. Opiskelija kirjoittaa kurssin ajan työpäiväkirjaa.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, tuntiaktiivisuuteen sekä annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Opiskelija pitää kurssin ajan työpäiväkirjaa, jossa hän pohtii omaa
prosessiaan analyyttisesti ja kriittisesti. Hyväksytty suoritus edellyttää työpäiväkirjan palauttamista aikataulun mukaan. Arviointi perustuu työpäiväkirjaan, opiskelijan aktiiviseen työskentelyyn tunneilla sekä opiskelijan improvisaatiotaitoihin ja niiden kehittymiseen. Lisäksi arvioidaan
esiintymistä. Improvisaatio on yhteistyötä, joten arvioinnissa huomioidaan opiskelijan vuorovaikutustaidot sekä innostunut, kannustava asenne. Kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisenä suorituksena sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
PAKOLLISET POHJAKURSSIT: Improvisaatio 1–2
IL8 Performanssi/38h/soveltava

2.9.2015 Marja Kangas

TAVOITTEET
Opiskelija tutustuu performanssitaiteeseen, sen historiaan ja nykykäytäntöihin. Opiskelija tutustuu itseensä performanssitaiteilijana. Opiskelija oppii analysoimaan erilaisia teoksia sekä dokumentoimaan omaa taiteellista prosessiaan.
SISÄLTÖ
Tutustutaan performanssin historiaan ja performanssitaiteen ympärillä käytävään nykykeskusteluun. Opiskelija tutkii itseään ja omaa taiteilijuuttaan tekemällä performansseja ja dokumentoimalla omaa prosessiaan.
Vuonna 2015 tehdään yhteistyötä New Performance -festarin kanssa: opiskelija tutustuu festivaalin tarjontaan etukäteen, käy katsomassa väh. yhden esityksen, jota työstää tai analysoi.
Valitun teoksen kommentointitapa voi vaihdella: se voi olla esim. uudelleentulkinta, oma teos,
keskustelu, kritiikki.
MENETELMÄT

Kurssilla tutustutaan performanssiin oman taiteellisen tekemisen ja esimerkkiteosten ja –
taiteilijoiden kautta. Tehdään performansseja ja keskustellaan. Performansseja voi tehdä yksin,
parin kanssa tai ryhmässä. Teoriaa käydään läpi opettajan johdolla keskustellen ja itsenäisesti
esim. verkossa. Kurssiin sisältyy luku- ja kirjoitustehtäviä. Opiskelija dokumentoi valitsemallaan
tavalla omaa taiteellista prosessiaan. Oman halukkuutensa mukaan opiskelija käyttää sosiaalista mediaa omassa prosessissaan.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu aktiiviseen läsnäoloon (yhteisiin ja pienryhmäkeskusteluihin osallistumiseen)
sekä annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Oman taiteellisen prosessin dokumentaatio on yksi arviointiperuste. Dokumentaatiossa arvioidaan erityisesti sitä, miten se todentaa taiteellista prosessia. Oman prosessin dokumentaatio voi olla esim. blogi, työpäiväkirja,
kuva- tai videoesitys. Lisäksi arvioidaan opiskelijan kurssin aikana tekemiä performansseja. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan innostuneisuus ja henkilökohtainen kehitys kurssin aikana. Kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisenä suorituksena sen yhteisöllisen erityislaadun
takia.
SUOSITELLUT POHJA/JATKOKURSSIT: Teatterihistoria, Suuret teatterigurut, Nykyteatteri ja
Nopean toiminnan teatteri

TE17/Projekti- ja työelämäkurssi/38 h/soveltava

2.9.2015 Jukka Koivunen

TAVOITE
Opiskelija tutustuu työelämään teatterin tai median alalla olevassa työpaikassa tai osallistuu
teatterin tai median alalta olevaan laajaan projektiin.
SISÄLTÖ
Opiskelija hakee itse työpaikan teatterista tms. tai osallistuu projektiin. Hän työskentelee työpaikas-sa/projektissa vähintään 38 tuntia kouluajan ulkopuolella, esimerkiksi osa-aikaisena iltaisin.
MENETELMÄ
Kurssi suoritetaan itsenäisesti kouluajan ulkopuolella. Kurssi pitää sopia ilmaisulinjan koordinaattorin kanssa ennen sen aloittamista ja siitä on kirjoitettava raportti, missä ilmenee käytetty
tuntimäärä ja tehtävien sisältö. Vain yksi kurssi opiskelijaa kohti.
ARVIOINTI
Kurssin arvosana muodostuu raportin arvioinnista.

5.22.2 Mediailmaisu
MI2/Radio 1/38 h/soveltava

6.9.2010 Mattus Alsi

TAVOITTEET:
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija radion erityispiirteisiin viestintävälineenä, miten toimia kun käytössä on pelkästään ääni. Opiskelija saa perustiedot erilaisten radio-ohjelmien
suunnittelusta ja toteutuksesta.
SISÄLLÖT:
Opiskelija tutustuu mm. radion eri juttutyyppeihin, radio-ohjelmien suunnitteluun ja tekoon,
haastattelutekniikkaan, juontamiseen, radiouutisten kirjoittamiseen ja suoran lähetyksen tekemiseen. Kurssilla käydään läpi äänityslaitteisto ja koulun radiostudio.
Mahdollisuuksien mukaan kurssilla tehdään vierailu paikallisiin viestintätaloihin (esim. YLE tai
Auran Aallot).

MENETELMÄT:
Sisällöt käydään pääsääntöisesti läpi ensin opettajajohtoisesti, jonka jälkeen asiasta tehdään
harjoituksia sekä yksin, että isommissa ryhmissä. Monia asioita pohditaan yhdessä koko luokan
kanssa keskustelemalla.
ARVIOINTI:
Ison osan arvioinnista muodostaa opiskelijan kiinnostus aihetta kohtaan, sekä tunnilla keskusteluihin ja muihin tehtäviin osallistuminen. Opiskelija tekee annetut tehtävät huolella ja ajallaan.
Hän on intensiivinen ja sitoutunut. Lopputyönään opiskelija tekee haastattelun.
MI8 Radio 2/38 h/soveltava

6.9.2010 Mattus Alsi

TAVOITTEET:
Kurssin aiheena on radiokuunnelma. Opiskelija ymmärtää mikä se on, oppii kuuntelemaan ja
arvioi-maan kuulemaansa. Opiskelija toteuttaa ryhmässä oman kuunnelman alusta loppuun.
SISÄLLÖT:
Tunneilla kuunnellaan paljon. Kuunnelmista puhutaan ja niitä arvostellaan koko ryhmän kesken.
Mietitään miten kuunnelmatekstiä kirjoitetaan, miten otetaan huomioon, että kyseessä on pelkkä
ääni. Puhutaan kuunnelman äänimaisemasta ja näyttelijäntyöstä.
Oppitunneilla tehdään kirjoitus- ja äänitysharjoituksia.
Kurssin aikana toteutetaan oma kuunnelma ryhmässä alusta loppuun (suunnittelu, käsikirjoitus,
äänitys, leikkaus, kuuntelu arvostelu).
MENETELMÄT:
Tunneilla kuunnellaan ja keskustellaan paljon. Tunneilla tehdyt kirjoitus- ja äänitysharjoitukset
valmistavat opiskelijaa oman kuunnelman tekoon. Kurssilla monet asiat tehdään ryhmissä, joten
tiimityöskentelytaito korostuu.
ARVIOINTI:
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan kiinnostukseen aihetta kohtaan. Hän on tunnilla
aktiivinen, eli osallistuu keskusteluihin, tekee annetut harjoitukset innostuneesti ja tosissaan sekä ajallaan. Opiskelija osallistuu oman ryhmänsä kuunnelmaan tekoon täysipainoisesti sen joka
osa-alueella. Osan arvioinnista muodostaa myös tehty kuunnelma.

MI9 Radio 3/38 h/soveltava

6.9.2010 Mattus Alsi

TAVOITTEET:
Kurssin tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija oikeaan radiotyöhön. Hän oppii itsenäiseen
työskentelyyn radiojuttujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös juttuaiheiden ideointi, dead
line –ajattelu, palautteen vastaanottaminen ja vastuunottaminen tulevat tutuiksi.
Osa opiskelijoista tutustuu juontamiseen.
SISÄLLÖT:
Kurssi toimii projektina ympäri lukuvuoden. Sen aikana Ra3-jakso tekee 12 puolen tunnin mittaista valmista radio-ohjelmaa Ylen Aurora-kanavalle (96,7 MHz). Jokaiseen lähetykseen tehdään 4-6 juttua, ja ohjelman juontaa kaksi halukasta oppilasta. Viikoittaisissa palavereissa
suunnitellaan ohjelma ja jaetaan vastuualueet. Valmiista ohjelmasta annetaan palautetta.
MENETELMÄT:
Kurssi on varsin itsenäinen opiskelupaketti. Haastattelut ja juttujen editointi suoritetaan varsinaisten oppituntien ulkopuolella (editointiapua on kuitenkin aina tarvittaessa saatavissa). Kurssin teemana on: tekemällä oppii.

ARVIOINTI:
Kurssimerkinnän saamiseksi opiskelija tekee 5 juttua ja/tai juontoa. Juontamaan ei pakoteta
ketään, mutta pelkällä juontamisella ei merkintää saa; joukossa pitää olla yksi juttu. Yhteisissä
palavereissa opiskelija osoittaa innostustaan asiaa kohtaan ja antaa palautetta muiden jutuista.
Opiskelija tekee omat työnsä innostuneesti sovittuun aikaan mennessä. Hän sitoutuu ryhmään
ja kehittyy kurssin aikana.

MI10 Radio 4/38 h/soveltava

6.9.2010 Mattus Alsi

TAVOITTEET:
Opiskelija perehtyy radion ohjelmatyön erityiskysymyksiin kirjallisen oppimateriaalin avulla.
SISÄLTÖ:
Opiskelija suorittaa kirjallisen radioavustajakokeen. Kokeeseen voivat osallistua ainoastaan ne
opiskelijat, jotka ovat suorittaneet/suorittamassa Ra3-kurssia.
MENETELMÄT:
Tentti. Tenttipäivä sovitaan yhdessä; sen ei siis tarvitse olla koeviikolla.
ARVIOINTI:
Numero tulee tentin tuloksesta. Opiskelija ottaa huomioon sen, että kaikki tenttikysymykset eivät
ole välttämättä kirjallisesta materiaalista, vaan osa voi koskea myös käytännön työtä. Kaikki
kurssilaiset kun ovat olleet itse tekemässä ohjelmaa Ra3-kurssilla.
MI3 Valokuvaus 1/38 h/soveltava

2.9.2015 Anniina Saksa

Tavoite
Tutustutaan kameran perustekniikkaan ja sen käyttöön: valotusaika, himmenninaukko, syväterävyys. Opetellaan digitaalisen kuvauksen perusteita. Harjoitellaan myös kuvan rajausta ja erilaisia kuvakokoja.
Valokuva taiteena ja ilmaisuvälineenä; oma ilmaisu.
Kurssin sisältö
Kurssilla opetellaan käyttämään kameraa välineenä luoda sisältöä (taide ja media), ja opetellaan katsomaan kameran kautta. Sisällön merkitystä painotetaan enemmän kuin teknistä osaamista, mutta tekniikan hallitseminen tukee kokonaisuutta. Kamera ja kuva on työväline.
Harjoitellaan kamerankäyttöä erilaisten kuvaustehtävien avulla
Opetellaan siirtämään kuvia kamerasta tietokoneelle ja käsittelemään niitä kuvankäsittelyohjelman avulla (ilmaisohjelma Gimp).
Valokuvanäyttelykäyntejä. Kuvan sisällön ymmärtäminen, analysointi. Oman kuvallisen ilmaisun
löytäminen.
Kurssilla käydään läpi valokuvauksen perustekniikkaa.
Esimerkiksi kameratekniikan opettelu mahdollistaa monipuolisemman kuvailmaisun.
Tutustumme myös valokuvataiteeseen kuvaajien, kirjallisuuden ja näyttelyiden avulla.
Keskustelemme kuvan sisällöstä ja sommittelun mahdollisuuksista. Pohditaan ilmaisullisen ja
journalistisen kuvan piirteitä.
Kurssi antaa välineitä oman kuvaustyylin etsimiseen kuvaustehtävien avulla.
Toistaiseksi kurssi toteutetaan digitaalisesti.
Arviointikriteerit
Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää kameran perustoiminnot ja osaa käyttää niitä omassa ilmaisussaan. Osaa siirtää digitaaliset kuvansa kamerasta tietokoneelle ja käsitellä niitä.

Ymmärtää valokuvailmaisun eri osa-alueita. Tekee annetut tehtävät huolellisesti ja ajallaan, tehtävänantoa luovasti soveltaen. (Arviointi 1-5)

MI11 Valokuvaus 2/38 h/soveltava

2.9.2015 Anniina Saksa

Tavoite
Mennään syvemmälle kuvallisessa ilmaisussa ja sisällön tuottamisessa, painopisteenä kuvan
sisältö sekä erilaiset tyylit.
Tutustutaan valokuvaan dokumentoinnin tai taideilmaisun välineenä.
Kuvataan omia projekteja annetuista/omavalintaisesta aiheesta.
Valokuvan historiaa. Tunnetut kuvaajat. Pienimuotoinen kuvakokonaisuus annetusta aiheesta.
Kurssin sisältö
Tutustutaan kuvankäyttöön eri yhteyksissä; esim. valokuva ja nykymediat sekä monimediallisuus, merkittävät kansainväliset ja kotimaiset valokuvaajat.
Valokuvalla vaikuttaminen, valokuvalla ilmaiseminen.
Harjoitustehtäviä aiheesta. Tuntityöskentelyä ja kotitehtäviä, esitelmä, lopputyönä kuvasarja.
Käydään läpi valokuvauksen historiaa. Tutustutaan valokuvaajiin esitelmien avulla.
Kurssilla pyritään tuottamaan erilaisia kuvakokonaisuuksia annetuista aiheista. Harjoitellaan
tunnettujen valokuvaajien avulla tunnistamaan erilaisia tyylejä ja tapoja kuvata. Etsitään tämän
avulla omaa tapaa kuvata ja ilmaista. Näyttelykäyntejä. Analysoidaan valokuvaa ryhmässä katsomalla kurssin tuotoksia. Harjoitellaan katsomaan valokuvaa tarkemmin ja syvemmälle.
Arviointikriteerit
Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää ja hahmottaa kuvan ja kontekstin merkityksen.
Harjaantunut kameran käyttö ja vahvistunut oma kuvallinen ilmaisu. Kyky tulkita valokuvaa.
Valokuvahistorian tuntemus.
Tekee annetut tehtävät itsenäisesti ja huolellisesti ajallaan, tehtävänantoja luovasti soveltaen.
(Arviointi 1-5)

MI12 Valokuvaus 3/38 h/soveltava

2.9.2015 Anniina Saksa

Tavoite
Kuvausprojektin itsenäinen suunnittelu ja toteutus vapaavalintaisella, viimeistellyllä tyylillä.
Henkilökohtaista ohjausta. Kuvan huolellista analysointia ja kritiikkiä. Harjoitustehtäviä. Oman
kuvaustyylin etsimistä, kyky asettua katsojan rooliin suhteessa omaan valokuvaan. Eheän valokuvakokonaisuuden toteuttaminen.
Kurssin sisältö
Valokuvanäyttelyissä käynti ja muihin vastaaviin kuvakokonaisuuksiin tutustuminen. Näyttelyiden yhteydessä valokuvaajan tapaaminen ja haastattelu. Valokuvien katsominen ja analysointi
oman inspiraation lähteenä. Portfoliotyöskentely; oman valitun ilmaisutavan ymmärtäminen ja
määrätietoinen kehittäminen. Opetellaan vastaanottamaan ja antamaan palautetta ryhmässä.
Kurssin tavoite on löytää omat vahvuudet valokuvaajana ja toteuttaa valokuvakokonaisuus itse
valitusta aiheesta. Projektin voi toteuttaa näyttelyn, kirjan tai blogin muodossa, ja sen painotus
voi olla ilmaisullisempi tai dokumentaarisempi. Projekti voi siis olla puhtaasti taiteellinen (taidenäyttely) tai journalistinen (reportaasi tms.). Kuvausharjoitusten ja näyttelykäyntien, erilaisten
tekstien ja kuvaajaesittelyjen avulla voi pohtia oman valokuvaamisen motiiveja ja hakea inspiraatiota.
Arviointikriteerit

Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvät valmiudet itsenäisen ja eheän kuvallisen projektin suunnittelusta ja toteuttamisesta annetuissa puitteissa.
Opiskelija osaa myös antaa asiallista palautetta ja vastaanottaa sitä; kyky oman teoksen ja toisten teosten kriittiseen analysointiin.

MI7 Median lukiodiplomi/38h/soveltava
vunen

2.9.2015 Jukka Koi-

http://www.edu.fi/lukiodiplomit/median_lukiodiplomi

KU8 Kuvataiteen lukiodiplomi/38h/soveltava

2.9.2015 Jukka Koivunen

http://www.edu.fi/lukiodiplomit/kuvataiteen_lukiodiplomi_

MI13/Video- ja elokuvatuotanto 2/38 h/soveltava

6.9.2010 Mattus Alsi

TAVOITE
Opiskelija oppii elokuvan tyylilajeja. Opiskelija osaa soveltaa ennalta oppimiaan tietoja ja taitoja
taiteellisessa työskentelyssä. Opiskelija tiedot ja taidot syventyvät oman tekemisen kautta.
Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan videotuotannon yksin tai pienryhmässä.
SISÄLTÖ
Elokuvien tyylilajeihin tutustuminen. Ilmaisullisiin ja teknisiin keinoihin perehtyminen ja niiden
luovan käytön harjoittelu. Kuvan, valon ja äänen analysointia ja tuottamista. Sanoman välittämistä videolla. Dokumentti- ja fiktioharjoitustöitä.
MI4/Medianmaailma 1/38h/soveltava

3.9.2015 Mattus Alsi

TAVOITE
Kurssilla opetellaan medialukutaitoa. Tutustutaan eri viestimien vaikuttamisen keinoihin sekä
tulkitaan medioita kriittisesti.
SISÄLTÖ
Kurssilla tutkitaan median eri osa-alueita ja opetellaan medialukutaitoa ja –kriittisyyttä. Käydään
läpi median käsitteitä ja mietitään, miten meihin vaikutetaan median välityksellä.
MENETELMÄT
Oppimisen menetelminä ovat luennot, ryhmä- ja yksilötyöt, tuntimuistiinpanot sekä keskustelut.
ARVIOINTI
Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan oman mediatietoisuuden kehittyminen kurssin aikana. Tunneilla opiskelija on aktiivinen, osallistuu keskusteluihin ja antaa palautetta muiden töistä.
Kurssin lopulla pidetään koe.

MI14 Median maailma 2/38h/soveltava

3.9.2015 Mattus Alsi

TAVOITE
Kurssilla tutustutaan mainonnan eri vaikuttamisen keinoihin. Opetellaan eri mainostyypit sekä
mietitään kohderyhmiä. Keskitytään erityisesti mainoskampanjan suunnitteluun.

SISÄLTÖ
Kurssilla tutkitaan erilaisia mainoksia. Tutustutaan eri medioiden tapaan mainostaa tuotteita.
Mietitään mitä mainonta on ja miten se toimii. Opettelemme mainoskampanjan eri tyylejä ja mitä
siinä pyritään huomioimaan. Tarvittaessa opettelemme kuvankäsittelyä, video- ja äänieditointia.
MENETELMÄT
Oppimisen menetelminä ovat luennot, ryhmä- ja yksilötyöt, tuntimuistiinpanot sekä keskustelut.
ARVIOINTI
Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan oman mainostietoisuuden kehittyminen kurssin aikana. Tunneilla opiskelija on aktiivinen, osallistuu keskusteluihin ja antaa palautetta muiden töistä.
Opiskelijat tekevät oman mainoskampanjan ryhmissä.
MI5 Lyhytelokuva 1/38 h/soveltava

3.9.2015 Marja Kangas

TAVOITTEET
Tavoite on, että opiskelija omaksuu perustiedot ja -taidot elokuvasta ja osaa tehdä elokuvan.
Opiskelija oppii elokuvakäsikirjoittamisen, elokuvanäyttelemisen, videokuvaamisen ja editoimisen perusteet sekä tuntee elokuvan tuotantoprosessin. Elokuvan tekeminen on ryhmätyötä, joten tärkeä tavoite on ryhmätyötaitojen ja projektinhallintataitojen kehittäminen.
SISÄLTÖ
Opiskelija tutustuu elokuvakerrontaan: käsikirjoittamiseen, elokuvanäyttelemiseen, tuotantoprosessin suunnitteluun, sekä kuvaukseen, äänisuunnitteluun, leikkaukseen ja ohjaamiseen. Kurssi
jakautuu eri jaksoihin: käsikirjoitukseen, näyttelijäntyöhön, äänisuunnitteluun, leikkaukseen ja
kuvaukseen. Opiskelija oppii kameran ja videoeditin käytön sekä perehtyy kuvakerrontaan (kuvakulman, kuvakoot, leikkaus). Opiskelija ymmärtää eri roolit elokuvan tuotantoprosessissa
(tuottaja, käsikirjoittaja, kuvaaja, leikkaaja, ohjaaja, näyttelijä). Suunnitellaan ja toteutetaan harjoitustöitä videolla, katsellaan televisio- ja elokuvatuotantoja. Tehdään lopputyö.
MENETELMÄT
Teoria-asioita opiskellaan opettajan vetämillä luennoilla sekä keskustelemalla. Tehdään erilaisia
harjoituksia yksin ja ryhmässä sekä opiskellaan elokuvanteossa tarvittavan tekniikan (kamera,
ääni, valot, edit) käyttöä. Kurssi sisältää ryhmätyötä, joka vaatii sitoutuneisuutta, suunnitelmallisuutta ja vastuullisuutta.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen, ryhmätyökykyyn ja tehtävien suorittamiseen aikataulun
mukaisesti. Hyväksytty suoritus edellyttää keskusteluihin osallistumista, palautteen antamista
muille sekä tehtävien tekemistä sovittuina aikana. Kurssin lopuksi pidetään koe, joka pitää saada hyväksyttävästi läpi päästääkseen jatkokurssille. Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan kehittyminen kurssin aikana. Kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisenä suorituksena sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
SUOSITELTU JATKOKURSSI: Video- ja elokuvatuotanto 2
IL2 Lyhytelokuva 2/38h/soveltava

3.9.2015 Mattus Alsi

TAVOITTEET:
Kurssilla sovelletaan Lyhytelokuvakurssi 1:n (MI5) aikana kerättyjä taitoja ja tehdään niiden
opintojen avulla oma lyhytelokuva. Käsikirjoitus on joko kurssilaisten itsensä tekemä tai heidän
sovittama. Kurssilla syvennytään elokuvakäsikirjoittamiseen, elokuvanäyttelemiseen, videokuvaamiseen ja editoimiseen.
SISÄLTÖ:

Tutustutaan tarkemmin videokameran käyttöön sekä videoeditoimisen mahdollisuuksiin. Opiskelija ottaa roolin (ohjaaja, kuvaaja, näyttelijä, käsikirjoittaja, lavastaja, meikkaaja, kuvaussihteeri) ja antaa siten työpanoksen lyhytelokuvan tekemiseen.
MENETELMÄT:
Oppimisen menetelminä ovat luennot, ryhmä- ja yksilötyöt, tuntimuistiinpanot sekä keskustelut.
ARVIOINTI
Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan oman kehittyminen kurssin aikana. Tehtävät on tehty
– ajatuksella. Tunneilla opiskelija on aktiivinen, osallistuu keskusteluihin ja antaa palautetta
muiden töistä. Lopputyö tehdään ryhmässä.

MI19/Lyhytelokuva 3/38h/soveltava

3.9.2015 Mattus Alsi

TAVOITTEET:
Kurssilla sovelletaan Lyhytelokuvakurssi 1:n (MI5) ja 2:n (IL 2) aikana kerättyjä taitoja ja tehdään niiden opintojen avulla lyhytelokuva, joka on tilattu koulun ulkopuolelta. Käsikirjoitus on
joko kurssilaisten itsensä tekemä tai heidän sovittama. Kurssilla syvennytään elokuvakäsikirjoittamiseen, elokuvanäyttelemiseen, videokuvaamiseen ja editoimiseen ja katsotaan lyhytelokuvan tekoa asiakkaan silmin.
SISÄLTÖ:
Opiskelija ottaa itsenäisen roolin (ohjaaja, kuvaaja, näyttelijä, käsikirjoittaja, lavastaja, meikkaaja, kuvaussihteeri) ja antaa siten työpanoksen lyhytelokuvan tekemiseen. Opiskelijaryhmä pyrkii
mahdollisimman itsenäiseen työskentelyyn. Kaiken tavoitteena on saada valmiiksi elokuva, johon asiakas on tyytyväinen.
ARVIOINTI
Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan oman kehittyminen kurssin aikana. Tehtävät on tehty
– ajatuksella. Tunneilla opiskelija on aktiivinen, osallistuu keskusteluihin ja antaa palautetta
muiden töistä. Lopputyö tehdään ryhmässä. Asiakkaan mielipide elokuvaa arvosteltaessa on
suuri.

IL3 Radioteatteri/38h/soveltava

3.9.2015 Mattus Alsi

TAVOITTEET:
Kurssilla tutustutaan äänelliseen ilmaisuun ja radioteatterin keinoihin. Opiskelija oppii kuuntelemaan ja arvioimaan kuulemaansa. Opiskelija toteuttaa ryhmässä oman kuunnelman alusta loppuun.
SISÄLTÖ:
Tunneilla kuunnellaan paljon. Kuunnelmista puhutaan ja niitä arvostellaan koko ryhmän kesken.
Mietitään miten kuunnelmatekstiä kirjoitetaan, miten otetaan huomioon, että kyseessä on pelkkä
ääni. Puhutaan kuunnelman äänimaisemasta ja näyttelijäntyöstä. Oppitunneilla tehdään kirjoitus- ja äänitysharjoituksia.
Kurssin aikana toteutetaan oma kuunnelma ryhmässä alusta loppuun (suunnittelu, käsikirjoitus,
äänitys, leikkaus, kuunnelman arvostelu).
MENETELMÄT:
Tunneilla kuunnellaan ja keskustellaan paljon. Tunneilla tehdyt kirjoitus- ja äänitysharjoitukset
valmistavat opiskelijaa oman kuunnelman tekoon. Kurssilla monet asiat tehdään ryhmissä, joten
tiimityöskentelytaito korostuu.

ARVIOINTI:
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan kiinnostukseen aihetta kohtaan. Hän on tunnilla
aktiivinen, eli osallistuu keskusteluihin, tekee annetut harjoitukset innostuneesti ja tosissaan sekä ajallaan. Opiskelija osallistuu oman ryhmänsä kuunnelmaan tekoon täysipainoisesti sen joka
osa-alueella. Osan arvioinnista muodostaa myös tehty kuunnelma.

MI15 Journalistiikka/38h/soveltava

3.9.2015 Mattus Alsi

TAVOITE
Kurssilla opitaan lehden teon perusteet ja käytäntö.
SISÄLTÖ
Kurssilla mennään läpi eri juttutyypit. Opettelemme tarkemmin uutisen, haastattelun, katugallupin ja mielipidekirjoituksen. Mietimme juttua kirjoittaessa kohderyhmän.
MENETELMÄT:
Tunneilla kuunnellaan ja keskustellaan paljon. Tunneilla tehdyt kirjoitusharjoitukset valmistavat
opiskelijaa oman jutun kirjoittamiseen. Kurssilla monet asiat tehdään ryhmissä, joten tiimityöskentelytaito korostuu.
ARVIOINTI:
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan kiinnostukseen aihetta kohtaan. Hän on tunnilla
aktiivinen, eli osallistuu keskusteluihin, tekee annetut harjoitukset innostuneesti ja tosissaan sekä ajallaan. Opiskelija tekee kurssin aikana useita pikkujuttuja sekä lopputyön.

MI6 Luova kirjoittaminen 1/38h/soveltava

2.9.2015 Marja Kangas

TAVOITTEET
Opiskelija tutustuu omaan kirjoittajaminäänsä ja kehittää persoonallista tapaansa kirjoittaa. Hän
tutustuu erilaisiin tapoihin tuottaa tekstiä. Lisäksi opiskelija harjoittelee palautteen antamisesta
ja vastaanottamista sekä oppii hahmottamaan eri lajien (lyriikka ja proosa) keskeisiä piirteitä.
Opiskelija oppii työstämään tekstejään. Tärkeä tavoite on päästää irti itsesensuurista ja luoda
itselle kirjoitusrutiini, jotta opiskelija voi kurssin jatkaa omaehtoisesti kirjoittamisharrastuksen
parissa.
SISÄLTÖ
Opiskelija tekee havaintoja itsestään kirjoittajana ja ihmisenä. Opiskelija tutustuu proosaan,
draamaan ja lyriikkaan sekä kokeellisiin tapoihin tuottaa tekstiä. Opiskelija kirjoittaa erilaisia
tekstejä sekä työstää ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella. Kurssilla luetaan paljon.
MENETELMÄT
Kurssilla kirjoitetaan paljon ja monin eri tavoin. Kirjoitetaan yksin ja yhdessä. Tekstejä luetaan
ääneen ja niistä keskustellaan. Opiskelija toimii kurssin ajan pienryhmässä, jossa hän lukee ja
kommentoi toisten tekstejä sekä saa palautetta omista teksteistään. Teksteistä kirjoitetaan uusia versioita, ja osa teksteistä kootaan portfolioon. Oman kirjoittamisen ohella tutustutaan proosaan ja lyriikkaan esimerkkitekstejä lukemalla ja analysoimalla. Kurssilla tulee paljon kirjoittamiseen ja lukemiseen liittyviä kotitehtäviä. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan kirjallisuustapahtumaan.
ARVIOINTI

Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, tuntiaktiivisuuteen sekä annettujen luku- ja kirjoitustehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Opiskelija kokoaa kurssin keskeiset tehtävät portfolioon, joka arvioidaan. Opiskelijan kehittyminen, uskallus muuttaa ja kehittää omia tekstejään
on tärkeä arviointiperuste. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan opiskelijan ryhmätyötaidot. Kurssia
ei ole mahdollista suorittaa itsenäisenä suorituksena sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
SUOSITELTU JATKOKURSSI: Luova kirjoittaminen 2, Dramaturgia 1–2

MI20 Luova kirjoittaminen 2/38h/soveltava

2.9.2015 Marja Kangas

TAVOITTEET
Opiskelija syventää luovan kirjoittamisen taitojaan lyriikan ja proosan alueilla. Opiskelija pitää
yllä kirjoitusrutiinia. Opiskelija antaa rakentavaa palautetta muille kirjoittajille. Opiskelija osaa
sitoa tekstinsä osaksi laajempaa kontekstia – suomalaista yhteiskuntaa, maailmaa, todellisuutta.
SISÄLTÖ
Opiskelija tekee havaintoja todellisuudesta. Opiskelija kirjoittaa havaintojensa pohjalta proosaa
ja lyriikkaa sekä kokeilee sanataiteen rajoja. Opiskelija lukee ja antaa palautetta toisten teksteistä. Opiskelija lukee ja esittelee pienryhmänsä kanssa yhden suomalaisen nykyrunokokoelman.
MENETELMÄT
Kurssilla kirjoitetaan paljon. Lämmittelytehtävien kautta tutustutaan mm. 1900-luvun kirjallisuuden avantgarde-liikkeisiin sekä luoviin tapoihin tuottaa tekstiä.
Opiskelija työstää pitkäjänteisesti kurssin aikana yhtä novellia, runosikermää sekä yhtä vapaavalintaista sanataideteosta. Opiskelija toimii kurssin ajan pienryhmässä, jossa hän lukee ja
kommentoi toisten tekstejä sekä saa palautetta omista teksteistään. Osa kommentoinnista tapahtuu verkossa. Kurssilla tulee paljon kotitehtäviä, jotka pitää palauttaa ajallaan. Lisäksi opiskelija lukee ja esittelee yhden suomalaisen nykyrunokokoelman oman pienryhmänsä kanssa.
Kokoelma esitellään esityksen keinoin. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan kirjallisuustapahtumaan.
ARVIOINTI
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää tehtävien tekemistä ja palauttamista aikataulun mukaisesti. Arviointi perustuu lisäksi opiskelijan läsnäoloon ja tuntiaktiivisuuteen. Keskeinen arviointiperuste on portfolio, johon opiskelija kokoaa kurssin aikana työstämänsä kolme tekstiä. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan runokokoelmaa käsittelevä esitys, opiskelijan osallistuminen
yhteisiin keskusteluihin, ryhmätyötaidot sekä opiskelijan rohkeus työstää ja muuttaa omia tekstejään kurssin aikana. Kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisenä suorituksena sen yhteisöllisen erityislaadun takia.
PAKOLLINEN POHJAKURSSI: Luova kirjoittaminen 1
SUOSITELLUT JATKOKURSSIT: Dramaturgia 1–2

MI17/Elokuva/38 h/soveltava

6.9.2010 Mattus Alsi

TAVOITTEET
Opiskelija oppii elokuvahistorian pääpiirteet ja hahmottamaan miten nykyelokuva sopii taiteenlajin perintöön. Opiskelija tutustuu elokuvataiteen rakennuspalikoihin, sekä teknisestä (näyttelijätyö, kuvaus jne.) että esteettisestä näkökulmasta (rytmi, kuvasto, äänimaailma jne). Opiskelija

saa esittelyjä eri tavoin toimivista elokuvataiteilijoista ja uskallusta muodostaa omia mielipiteitään.
SISÄLTÖ
Luennot joita tukee runsas audiovisuaalinen oheismateriaali (katkelmat ja kokonaiset elokuvat).
Kirjoitustehtävät.
MENETELMÄT
Luennot. Katselmukset. Keskustelut. Itsenäiset ja ohjatut kirjoitustehtävät.
ARVIOINTI
Läsnäolo ja aktiivisuus. Kirjoitustehtävät. Ei koetta.

MI18 Projekti- ja työelämäkurssi/38h/soveltava

2.9.2015 Jukka Koivunen

TAVOITE
Opiskelija tutustuu työelämään median alalla olevassa työpaikassa tai osallistuu median alalta
olevaan laajaan projektiin.
SISÄLTÖ
Opiskelija hakee itse työpaikan tai osallistuu ohjattuun projektiin. Hän työskentelee työpaikassa/projektissa väh. 38 tuntia kouluajan ulkopuolella, esimerkiksi osa-aikaisena iltaisin.
MENETELMÄ
Kurssi suoritetaan itsenäisesti kouluajan ulkopuolella. Kurssi pitää sopia ilmaisulinjan koordinaattorin kanssa ennen sen aloittamista ja siitä on kirjoitettava raportti, missä ilmenee käytetty
tuntimäärä ja tehtävien sisältö. Vain yksi kurssi opiskelijaa kohti.
ARVIOINTI
Kurssin arvosana muodostuu raportin arvioinnista.

