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1 Toiminta-ajatus 

 

Limingan seudun musiikkiopisto tarjoaa lapsille ja nuorille taiteen perusopetuksen yleisen 
oppimäärän mukaisesti tanssin opetusta, tällä hetkellä opetus painottuu varhaisiän 
tanssinopetukseen sekä baletin opetukseen. Varhaisiän tanssinopetusta annetaan 4-vuotiaasta 
alkaen ja baletin opetusta alkeistasolla, perustasolla ja jatkotasolla. Opetus on tasolta toiselle 
etenevää ja tavoitteelliseen harrastamiseen suuntautuvaa. 

Toimintaa ohjaa ajatus oppilaan kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisesta. Tanssiopintojen 
tarkoitus on tukea oppilaan elinikäistä innostusta tanssiin sekä taiteelliseen ja liikunnalliseen, 
hyvinvointia lisäävään elämäntapaan.  

 

 

2 Taiteen perusopetuksen yleiset tavoitteet  

 

2.1 Arvoperusta 

 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperusta muotoutuu tasa-arvosta, 
yhdenvertaisuudesta ja erilaisuuden kunnioituksesta. Ihmisen kasvu ja kehitys tapahtuu sosiaalisissa 
suhteissa ja opetuksen arvoihin sisältyy kunnioittava vuorovaikutus ja suhteiden dialogisuus. 
Opetusta ohjaa vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden tukeminen sekä oppilaan osallisuuden 
kokemisen vahvistuminen.  

Taiteen perusopetuksen mukainen opetus on tulevaisuuteen tähtäävää ja elinikäistä oppimista 

tukevaa. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua toiset huomioon ottaviksi, taiteen ja 

liikunnan hyvinvointivaikutukset ymmärtäviksi sekä omaa elämän polkuaan rohkeasti seuraaviksi 

aikuisiksi.  

 

2.2 Oppimiskäsitys 

 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu oppimiskäsitykseen, jossa oppilas on 
aktiivinen toimija. Oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus rakentuu luottamuksesta, 
vastavuoroisuudesta ja kunnioituksesta. Oppilasta kannustetaan tavoitteelliseen harrastamiseen ja 
osallistumaan aktiivisesti oppimistilanteisiin. Oppimiskäsityksen taustalla on tietoisuus erilaisista 
oppistavoista ja opettajan tavoitteena on löytää keinot tukea oppilaiden yksilöllisiä oppimistyylejä. 
Ymmärrys positiivisten oppimiskokemusten merkityksellisyydestä ohjaa opettajan toimintaa ja 
työskentelytapoja. Opetuksessa hyödynnetään laajasta erilaisia pedagogisia toimintamalleja ja 
opetus pyritään kietouttamaan oppilaiden omaan elämismaailmaan sekä ikätasolle sopivaksi. 

Tanssin oppiminen tapahtuu aiempien oppimiskokemusten pohjalta ja tätä ajatusta tukee tasolta 
toiselle etenevä opetus. Oppilaan omia yksilöllisiä vahvuuksia tuetaan ja oppilas saa 



tanssiopetuksessa kokemuksia niin itsenäisestä työskentelystä kuin ryhmässä työskentelystä. 
Työskentelymenetelmät pyrkivät vahvistamaan jokaisen oppilaan sosiaalista osallisuutta sekä 
hyvinvointia.  Taiteen perusopetus pyrkii tukemaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

 

 

2.3 Opetuksen rakenne ja tavoitteet  

 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän keskeisempänä tavoitteena on tarjota lapselle ja 
nuorelle mahdollisuus taiteen tekemiseen, kokemiseen ja taiteesta nauttimiseen. Tavoitteena on 
lisätä oppilaan ymmärrystä taiteen hyvinvointivaikutuksista sekä taiteen merkityksestä 
yhteiskunnassa ja yksilön elämässä. Luovien ja toiminnallisten menetelmien avulla oppilas saa 
mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä turvallisessa, vastavuoroisessa ja kannustavassa ympäristössä, 
joka osaltaan tukee yksilön itsetuntemusta, luottamusta omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin sekä 
sosiaalisen osallisuuden kokemusta.  

 

 

3 Opetuksen toteuttaminen 

 

3.1 Opetuksen tarjonta yleisen oppimäärän mukaisesti  

 

Yleisen oppimäärän mukaisesti tanssinopetusta annetaan 1-2 kertaa viikossa ja opetus sisältää 
esiintymismahdollisuuksia, tilaisuuksia oppilaan omaan luovaan työskentelyyn sekä työskentelyä 
yksin ja ryhmissä. Baletin perinteiden mukaisesti opettajan vastuu tanssitekniikan turvallisesta ja 
oikeaoppimisesta oppimisesta on merkittävä, mutta opettajan ymmärrys pedagogisista 
toimintatavoista suuntaa opetustilanteita kohti dialogisuutta ja vastavuoroisuutta. Opetus tukee 
oppilaan luovuutta ja mielikuvitusta sekä antaa oppilaille mahdollisuuden ilmaista itseään ja 
käsitellä mieltä askarruttavia asioita kehollisen työskentelyn avulla.  

 

3.2 Opetusjärjestelyt ja oppimisympäristö 

 

Opetus toteutetaan asianmukaisin tiloin ja välinein. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden omaa 
kokemusmaailmaa ja inspiroidutaan yhdessä koetuista asioista. Opetustilanteissa jokaisen 
kohtaaminen on tärkeässä roolissa ja oppilaan omia näkemyksiä kunnioitetaan. Ajatus 
dialogisuudesta ohjaa oppimistilanteita ja oppilaiden osallisuuden kokemusta pyritään 
vahvistamaan erilaisin työskentelytavoin.  

Oppimisympäristön turvallisuuteen sekä avoimeen ja kannustavaan ilmapiiriin panostetaan. 
Positiivisen pedagogiikan hengessä oppimistilanteissa saatu ja annettu palaute pyrkii olemaan 
kannustavaa ja oppilaan itsetuntoa tukevaa, keskeistä on tehdä oppilaan osaaminen näkyväksi. 



Opetuksessa pyritään hyödyntämään taiteen alojen välistä yhteistyötä ja tätä toimintaa kehitetään 
jatkuvasti. 

 

3.3 Oppilaaksi ottaminen ja toimintaohjeet  

 

Limingan seudun musiikkiopiston balettiryhmiin ilmoittaudutaan ennen lukukauden alkua ja ryhmät 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella myös kesken 
lukuvuoden. Lukuvuoden lopuksi oppilas täyttää jatkamisilmoituksen. Tanssinopetuksen 
tavoitteena on mahdollistaa tavoitteellinen tanssin harrastaminen yksilön lähtökohdista 
riippumatta.  

 

Oppilaita pyydetään mahdollisuuksien noudattamaan opettajan kehotuksia varusteiden 
hankinnasta sekä tanssikulttuuriin kuuluvien toimintamallien kunnioittamista, kuten näytöksiin 
osallistumista, yhteistyötä perheiden ja opettajan välillä sekä aktiivista ja yhteistyökykyistä 
läsnäoloa opetustilanteissa. 

 


