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Kyselylomake – Taiteen
käyttö sessioiden aikana
Miten taidetta käytetään
oppimisprosessissa? Mikä sen
tehtävä on?
•
•
•
•
•

Esteettinen arvostus
Kontekstisidonnaiset elementit (taitelija,
aikakausi jne.)
Liittäminen omaan kulttuuriseen kokemukseen ja
kontekstiin
Subjektiivinen kokemus
Luovuuteen kannustaminen

Mihin näkökulma liittyy?
Riippuen siitä, käytetäänkö taideteoksia jo opetuksessa
vai ei, tämä luku saattaa olla avuksi, kun kouluttaja
peilaa omaa toimintaansa opetustilanteessa. Luku voi
myös toimia inspiraationlähteenä taideteosten
käyttöön opetuksessa pedagogisena resurssina. LALIprojektin tavoitteena oli kokeilla, miten taideteosten
integroiminen opetukseen voisi rikastuttaa paikallisen
kielen sekä luku- ja kirjoitustaidon opetusta
maahanmuuttajille tai heikon kielitaidon omaaville
aikuisille. Kokeilun tuloksena havaittiin, että taiteen
käyttö opetuksessa voi olla hyödyllistä ainakin viidestä
eri näkökulmasta. Nämä näkökulmat esitellään
seuraavaksi.

TÄYTÄ VIHREÄT JA PUNAISET KOHDAT ENNEN VIDEONAUHOITUKSESI
KATSOMISTA
Käytä asteikkoa 1 = täysin eri mieltä, 2 = eri mieltä 3 = neutraali, 4 = samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä
Preskriptiiviset väittämät
On tärkeää sisällyttää taide opetukseen, sillä se auttaa näkemään estetiikan roolin yhteiskunnallisena ilmaisumuotona
On tärkeää käyttää taidetta paikalliskulttuurien opettamisessa ja oppimisessa
On tärkeää käyttää taidetta yhteyden luojana oppijoiden omiin kulttuureihin / oppijoiden omien kulttuurien arvostamiseksi
On tärkeää käyttää taidetta opetuksessa, koska taide voi koskettaa osallistujia henkilökohtaisella tasolla
On tärkeää käyttää taidetta, jotta osallistujille annettaisiin mahdollisuus kehittää luovuuttaan
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TÄYTÄ PUNAINEN OSIO ENNEN VIDEONAUHOITUKSESI KATSOMISTA JA PIILOTA SITTEN
VASTAUKSESI TAITTAMALLA PAPERI. TÄYTÄ SININEN OSIO KATSELUN JÄLKEEN. AVAA SITTEN
PAPERI JA VERTAA VASTAUKSIASI. HUOMAATKO MITÄÄN EROAVAISUUKSIA?
Käytä asteikkoa 1 = täysin eri mieltä, 2 = eri mieltä 3 = neutraali,
4 = samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä
Kuvaavat väittämät
Edistän estetiikkaa yhteiskunnallisena ilmaisumuotona
Kannustan osallistujia löytämään esteettisen mieltymyksensä
Käytän taideteoksia niiden oman aikakauden sosiaalisen kontekstin tarkasteluun
Käytän taideteoksia tiettyjen sosiaalisten kysymysten (esim. kolonialismin, sukupuolen,
feminismin) tarkasteluun
Pyydän osallistujia kertomaan, mistä taideteoksista he pitävät / eivät pidä ja selittämään miksi
Käytän kuvitteellisia abstrakteja harjoituksia, joissa esim. osallistujat kuvittelevat itsensä
taideteokseen
Käytän taideteoksia antaakseni osallistujille mahdollisuuden jakaa näkökulmia omasta
kulttuuristaan (esim. kauneusihanne, kotielämä, sukupuoliroolit)
Kannustan osallistujia peilaamaan näkemiään taideteoksia omaa kulttuuritaustaansa vasten
Tarjoan luovia tehtäviä liittyen taideteoksiin
Kannustan osallistujia löytämään taidetta jokapäiväisessä elämässään
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