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Perusidea
Lapset alkavat jo hyvin nuorena tuottaa ääniä. He murise-
vat, laulavat, liikkuvat ja tanssivat luonnollisesti kommu-
nikoiden „musiikillisella kielellään”, joka voidaan ymmär-
tää 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 syn-
tyessään valmius vieraiden kielten oppimiseen. Kuuntele-
minen, vastaanottaminen, matkiminen ja luominen ovat 
sekä kielessä että musiikissa tarvittavia perustoimintoja.
Comenius-projektin „Eurooppalainen musiikki-portfolio, 
luova tie kielten oppimiseen” tavoite on integroida mu-
siikillisia aktiviteetteja ensimmäisen vieraan kielen opi-
skelun tueksi. Tämän oppimiskäsityksen avulla voidaan 
madaltaa kielten välisiä raja-aitoja ja tukea sosiaalista in-
tegroitumista. Sen avulla voidaan myös tukea itseluotta-
musta 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 luokanopettaja- 

 koulutuksissa tapahtuvaa opettajainkoulutusta 
•  antaa eri maiden opettajille tilaisuuden oppia muista euroop- 

 palaisista 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 oppimisa- 

 lusta, 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

Eurooppalainen musiikki-portfolio 
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