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MIKKELIN LUKIO

MUSIIKKIAKATEMIA
Musiikkiakatemian tavoitteet ja toteutus
 tavoitteena sovittaa yhteen aktiivisesti ja tavoitteellisesti musiikkia
harrastavien nuorten lukio-opiskelu ja musiikkiopisto-opinnot.
 musiikkiakatemia toteutetaan Mikkelin lukion ja Mikkelin musiikkiopiston
yhteistyönä.
 musiikkiakatemian kursseja voi suorittaa enintään 15 kappaletta.

Opetettavat aineet
SOLISTINEN INSTRUMENTTI- JA LAULUOPETUS
solistinen pääaine
mahdollisuus solistisiin sivuaineisiin (1-2 kpl)
RYHMÄAINEET
orkesterit:
Mikkeli Winds -puhallinorkesteri
Vilhonkadun kamariorkesteri
Wind Jazz Orchestra
kamarimusiikkiryhmät
rytmimusiikin yhtyeet (soitin ja laulu)
Jokaisesta solistisesta aineesta tulee 1 kurssi/lukuvuosi ja
ryhmäaineesta 1 kurssi/lukukausi.
MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN
Perustaso
musiikin hahmottamisen kurssi 3
intensiivikurssi
pop-jazz –kurssi 3
musiikin historian peruskurssi

2 kurssia
2 kurssia
2 kurssia
1 kurssi

1 lukuvuosi
1 lukuvuosi
1 lukuvuosi
1 lukukausi

Opistotaso
säveltapailu
sointuanalyysi ja muoto-oppi
harmoniaoppi
pop-jazz teoria
musiikin historian jatkokurssi

2 kurssia
2 kurssia
2 kurssia
2 kurssia
1 kurssi

1 lukuvuosi
1 lukuvuosi
1 lukuvuosi
1 lukuvuosi
1 lukukausi

Musiikkiakatemian valintakriteerit
 mahdollisuus musiikkiakatemian opintoihin on Mikkelin musiikkiopiston
oppilailla, ja heillä, jotka ovat antaneet näytteen riittävistä musiikillisista
taidoista.
 edellytetään, että oppilas on jo usean vuoden ajan harrastanut musiikkia
aktiivisesti ja on edistynyt opinnoissaan hyvin.
 opintoihin hakeudutaan täyttämällä musiikkiakatemian hakukaavake, jonka
perusteella musiikkiopiston rehtori tekee oppilasvalinnat
 oppilas sitoutuu ennalta laadittuun opetussuunnitelmaan.
 oppilaan ei tarvitse olla musiikkiopiston oppilas osallistuakseen
orkesterikursseihin. Tarvittaessa voidaan kuitenkin järjestää soittokoe.
 valittaviin kursseihin tulee sitoutua koko lukuvuodeksi

Opetusjärjestelyt
Solistisissa aineissa ja pienryhmissä opetus noudattaa yksilöllisesti sovittavaa
lukujärjestystä.
Tämän lisäksi oppilailla on mahdollisuus osallistua orkesteritoimintaan ja
ryhmäaineisiin musiikkiopiston työjärjestyksen mukaisesti.

Maksut
Musiikkiakatemian oppilaat maksavat Mikkelin musiikkiopiston normaalit
lukukausimaksut.
Opiston ulkopuoliset oppilaat voivat osallistua teoria-aineisiin maksamalla
erillisen lukukausimaksun

Arviointi
Akatemian oppilas kerää opettajien vahvistusmerkinnät kursseista
akatemiapassiinsa ja palauttaa sen musiikkiopiston kansliaan huhtikuun
loppuun mennessä. Musiikkiopistolta suoritustiedot toimitetaan lukiolle.
Musiikkiakatemian kurssit ovat lukio-opinnoissa soveltavia kursseja ja ne
arvostellaan suoritusmerkinnällä(S).

Musiikkiakatemia
Musiikkiakatemian tavoitteena on antaa musiikkia tavoitteellisesti
harrastavalle nuorelle mahdollisuus sovittaa yhteen lukio-opiskelu ja
musiikkiopisto-opinnot.
Mikkelin musiikkiopisto tarjoaa soveltavia kursseja musiikkiakatemian
puitteissa, jotka täydentävät lukion omaa musiikin kurssitarjontaa.
Kurssit on tarkoitettu pääsääntöisesti musiikkiopiston oppilaille.
Musiikkiakatemiassa voi kertyä enintään viisitoista soveltavaa kurssia.
Kurssit arvostellaan suoritusmerkinnöillä.
Musiikkiakatemiassa oppilas harjoittaa oman soittimensa opintoja
akatemian vastaavan opettajan kanssa. Myös orkestereissa ja
kamarimusiikkikokoonpanoissa opettajina toimivat akatemian pedagogit.
Opintoja on viikossa 1-6 tuntia, ja harjoituskertoja 1-3.
Musiikkiakatemian kursseille laaditaan henkilökohtainen
opetussuunnitelma. Suunnitelma voi koostua solistisista, teoreettisista ja
yhteismusiikillisista opinnoista.
Lukuvuoden aikana tulee toteuttaa pienimuotoinen konsertti tai
tapahtuma, yksin tai ryhmässä. Lukuvuosi voi myös huipentua solistisen
aineen hyväksytysti suoritettuun tasosuoritukseen.
Musiikin lukiodiplomiin kuuluvia kursseja on mahdollista suorittaa
musiikkiakatemiassa.
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