Musiikkiteknologian oppimateriaalihanke 2011–2013

Yhä useamman musiikinharrastajan ensikosketus tekemiseen tapahtuu vertaisverkkojen kautta. Kommunikaatiovälineinä ovat tuolloin Internet sekä erilaiset omat bändiprojektit. Parhaimmillaan tästä seuraa vakava kiinnostus musiikkiopintoihin, jolloin luonteva reitti ohjautuu musiikkiopistojen kautta ylemmille asteille.

Teknologia tuo uuden, aikaisemman musiikin opetuksen ulkopuolisen, lähestymistavan ja välineen tuottaa musiikkia; musiikkiteknologian. Tällä tarkoitetaan tietokonelaitteiston, äänittämisen ja äänentoiston muodostamaa kokonaisuutta, johon liittyy myös tuotetun sävellyksen viimeistely tallennusta ja jakelua silmällä pitäen. Teknologia mahdollistaa myös musiikin tuottamisen ilman musiikkiopintoja tai instrumenttitaitoja (esim. loop-musiikki), jolloin musiikintekijöiden määrä moninkertaistuu ja musiikin tuottaminen laajenee musiikkioppilaitoksien ulkopuolelle. Musiikkia sävelletään ja tuotetaan tähän tapaan nyt jo esim. mainostoimistoissa, verkkomediassa sekä muiden taiteiden multimediaan.

Perinteinen musiikinopetus lähtee siitä, että koulutetaan esiintyjiä, jotka hallitsevat konserttitilanteessa olevan soittimen sekä soittavat sitä.
Musiikkiteknologia puolestaan tarjoaa mahdollisuuden tuottaa sähköisesti ääniä, vahvistaa konserttitapahtumaan kuuluvien soittimien ääniä suuremmalle yleisölle sekä tehdä esityksestä laadukas tallenne. Myös musiikin perinteisen levitys, CD-levy, on korvautunut verkon kautta jaettavana tallenteena tai verkkolähetyksenä.

Tämä kaikki on johtanut tilanteeseen, jossa perinteinen musiikinopetus on joutunut huomioimaan kentällä jo levinneen sähköisen soittamisen ja esiintymisen vaatimukset. Musiikkiteknologiaa opetetaankin Suomessa jo monissa musiikkiopistoissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, yliopistoissa sekä korkeakouluissa tosin varsin kirjavin perustein sekä sisällöin.

Esityksen pitäjien taustaorganisaatiot, jotka edustavat II astetta, ammattikorkeakouluja ja musiikkiyliopistoa, käynnistivät vuonna 2007 yhteisen kolmivuotisen opetusmateriaalihankkeen, musiikkiteknologia verkossa. Syksystä 2011 Opetushallitus on osallistunut verkkosivuston kehittämishankkeen osana vähälevikkisen oppimateriaalin tuottamistavoitteita.

Verkkosivuston ensisijaisena kohderyhminä ovat peruskoulujen, lukioiden ja musiikkioppilaitosten opettajat, oppilaat ja opiskelijat. Lisäksi verkkosivustoa voidaan hyödyntää täydennyskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä harrastustoiminnassa. Verkkosivusto on kaikille käyttäjille avoin ja maksuton valtakunnallinen palvelu. 

Esityksessä kuvataan sivuston tavoitteita ja kohderyhmiä. Tavoitteena on, että sivusto on:
- ilmainen ja vapaa itseopiskelumateriaalin
- musiikkiteknologian opetuksen yhtenäistämisen apuväline
- tukimateriaali ja ohjeistus Euroopan musiikkioppilaitoksille
- väline ja malli eurooppalaisille alan järjestöille
- monikielinen, visuaalisesti yhtenäinen multimediamateriaalia hyödyntävä interaktiivinen sivusto 

Sivuston kohderyhminä ovat mm.
- musiikin harrastajat ja opiskelijat yläkoulusta yliopistoon
- musiikkiteknologian ammattikoulutukseen pyrkijät (yhtenäinen tukimateriaali)
- musiikin ammattilaiset, musiikinopettajat kouluissa ja musiikkioppilaitoksissa
- alan täydennys- ja jatkokoulutus, aikuiskoulutus (mm. ammatillisen pätevyyden ylläpito)

Hankeen tässä vaiheessa oppisisältöjen määrittely on jo osana Suomen musiikkioppilaitosten liiton uutta opetussuunnitelmahanketta. Sillä tavoitellaan myös opiskelijoiden liikkuvuutta, tutkintojen hyväksilukua sekä aikaisemman työkokemuksen mittauttamista


