Multilateraalinen Comeniusprojekti

Eurooppalainen musiikkiportfolio (EMP)

Multilateraalinen Comenius-projekti

Hankkeen yhteistyökumppanit

Eurooppalainen musiikki-portfolio
(EMP)

Germany	Landesinstitut für Schulsport,
Schulkunst und Schulmusik
www.lis-in-bw.de
England, UK	Canterbury Christ Church University,
Faculty of Education
www.canterbury.ac.uk
Greece	Greek Association of Primary Music Education
Teachers (GAPMET)
www.primarymusic.gr
Scotland, UK	University of Edinburgh, Institute for Music
in Human and Social Development (IMHSD)
www.music.ed.ac.uk/Research/imhsd.html
Romania 	Universitatea Ovidius Constanţa
www.univ-ovidius.ro
Catalonia, Espana	Universitat Autònoma de Barcelona,
Facultat de Ciències de l’Educació
www.uab.cat
Germany	Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
www.ph-ludwigsburg.de

isee
n

France 	IUFM Université Montpellier II
www.montpellier.iufm.fr

pp
im

Schweiz	Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
Pädagogische Hochschule
www.fhnw.ch/ph
Finland	Helsingin yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti
www.helsinki.fi/palmenia

Hankkeen suojelija:
Ministerin a.D. Dr. Monika Stolz
Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg
Beiratsvorsitzende der Stiftung „Singen mit Kindern“

Evaluaatio:

Prof. Dr. Camilla Badstübner-Kizik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan-Poland
Instytut Lingwistyki Stosowanej
www.ils.amu.edu.pl

www.sivusto:

www.emportfolio.eu

Yhteyshenkilö: Adelheid Kramer
	Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik, Germany
e-mail: info@emportfolio.eu

tie
luova

o
n
e
lt
k ie

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser;
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Eurooppalainen musiikki-portfolio
luova tie kielten oppimiseen

Perusidea
Lapset alkavat jo hyvin nuorena tuottaa ääniä. He murisevat, laulavat, liikkuvat ja tanssivat luonnollisesti kommunikoiden „musiikillisella kielellään”, joka voidaan ymmärtää esiverbaalisena kommunikaationa. Lasten varttuessa
heidän verbaalinen kielitaitonsa kehittyy esiverbaalisten
musiikillisten elementtien pohjalta.
Viime vuosina tehty aivotutkimus on osoittanut syvän,
perustavanlaatuisen suhteen musiikin ja kielenoppimisen
välillä. Tutkimukset osoittavat myös, että vauvoilla on syntyessään valmius vieraiden kielten oppimiseen. Kuunteleminen, vastaanottaminen, matkiminen ja luominen ovat
sekä kielessä että musiikissa tarvittavia perustoimintoja.
Comenius-projektin „Eurooppalainen musiikki-portfolio,
luova tie kielten oppimiseen” tavoite on integroida musiikillisia aktiviteetteja ensimmäisen vieraan kielen opiskelun tueksi. Tämän oppimiskäsityksen avulla voidaan
madaltaa kielten välisiä raja-aitoja ja tukea sosiaalista integroitumista. Sen avulla voidaan myös tukea itseluottamusta ja itseilmaisua sekä parantaa kulttuurien välistä
ymmärrystä.

Projektin tavoitteet
Eurooppalainen musiikki-portfolio:
• On hyödyksi nuorille oppijoille, alkuopettajille ja opettajien 		
kouluttajille;
• kouluttaa ja tukee esi- ja alkuopettajia vieraan kielen 		
opettamisen taidoissa musiikin ja musiikillisten aktiviteettien 		
avulla
• tukee musiikillista oppimista ja harjoittamista
• motivoi oppilaita kielten ja musiikillisten taitojen oppimiseen
• tehostaa jatkuvaa ammatillista kehittymistä ja luokanopettajakoulutuksissa tapahtuvaa opettajainkoulutusta
• antaa eri maiden opettajille tilaisuuden oppia muista eurooppalaisista kulttuureista
• lisää teknologian luovaa käyttöä
• tarkastelee Euroopan musiikillista moninaisuutta
• yhdistää eri kulttuureja innovatiivisilla koulutusmateriaaleilla

Projektin toteuttaminen ja tuotokset
• opettajan materiaalit, www-sivut ja e-learning oppimisalusta, jossa esimerkit demonstroivat mallia käytännön
toimijoita palvellen sekä auttavat hyödyntämään musiikin
keinoja vieraan kielen opettamisessa
• oppilaan versio „Eurooppalainen musiikki-portfolio: luova
tie kielten oppimiseen”
• Comenius-projektin kehittämiskurssi on suunniteltu
tueksi luokanopettajille, jotta he voisivat hyödyntää
musiikillista oppimista vieraan kielen opettamisen tukena
• kansalliset ja kansainväliset kouluttaja-koulutukset

