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1. Ilmajoen
tanssikoulun
toiminta, tehtävät ja
arvot
Ilmajoen tanssikoulu antaa taiteen
perusopetuksen yleisen oppimäärän
opetussuunnitelman mukaista opetusta
tanssitaiteen osalta 7-18-vuotiaille lapsille sekä
nuorille.
Lisäksi 5-7-vuotiaille lapsille varhaisiän
opetusta, joka valmentaa taiteen
perusopetuksessa annettavaan opetukseen.
Varhaisiän opetuksen tavoitteena on antaa
lapselle intoa, kiinnostusta sekä tietoa ja taitoa
jatkaa tanssikoulussa.

Toiminta perustuu opetushallituksen asetukseen
813/1998, joka perustuu lakiin taiteen
perusopetuksesta (633/1998).
Ilmajoen tanssikoulun ylläpitäjä on Ilmajoen
kunta. Tanssikoulun opetussuunnitelman
hyväksyy Ilmajoen lukion ja Ilmajoki-opiston
johtokunta.
Tanssitaiteen perusopetus on tavoitteellista,
tasolta toiselle etenevää ja monialaista. Sen
tehtävänä on perehdyttää oppilaat
tanssitaiteeseen, sen tekemiseen ja
ymmärtämiseen sekä taiteesta nauttimiseen.
Tanssikoulun tavoitteena on kasvattaa
sivistyneitä, itsensä ja ympäristönsä tuntevia ja
muita arvostavia lapsia ja nuoria. Samalla
tuetaan oppilaiden vahvan identiteetin syntyä.
Opetus avartaa oppilaan käsitystä tanssista niin
taiteena kuin kulttuurisena ja yhteiskunnallisena
ilmiönä sekä tukee hänen kasvuaan
suvaitsevaksi ja erilaisuutta kunnioittavaksi
kansalaiseksi.
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2. Opetuksen tavoite,
oppimisympäristö ja
työtavat
Tavoite
Tavoitteena on tuottaa oppilaalle myönteisiä
kokemuksia tanssin parissa, kannustaa tanssin
harrastamiseen sekä tukea liikunnallista ja
aktiivista elämäntapaa. Oppilaalle annetaan
mahdollisuus tanssin ja liikunnan ilon
kokemiseen ja löytämiseen ja kokonaisvaltaisiin
elämyksiin fyysisen ja luovan toiminnan kautta.
Opintojen aikana luodaan kokemuksellinen suhde
tanssiin sekä pohjaa tanssin elinikäiselle
harrastamiselle. Opetus tukee oppilaan
kokonaisvaltaista kasvua, luovuutta, taiteellista
ilmaisukykyä ja kulttuurista osallisuutta.
Opintojen myötä oppilas oppii kiinnittämään
huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja
terveelliseen elämäntapaan. Opetus kannustaa
oppilasta osallistumaan erilaisiin tanssin ja muun
taiteen tapahtumiin ja esityksiin myös kuulijana
ja katsojana

Oppimisympäristö
Opiskeluympäristö muodostuu fyysisestä,
psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä.
Opiskeluympäristön on tuettava valmiuksiltaan
erilaisten oppilaiden kasvua. Siinä tulee vallita
myönteinen, innostava, avoin, turvallinen ja
jokaisen persoonallisuutta kunnioittava ilmapiiri.
Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä taiteiden
välisen kohtaamisen kehittämiseen.
Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja
kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden
tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet.
Olennainen osa opetustyön onnistumista ja
opiskeluympäristön laadukkuutta on toiminnan
jatkuva, tavoitteellinen kehittäminen.

Työtavat
Lähtökohtana ovat opetuksen tavoitteet sekä
oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen
kohteet. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia
ryhmä- ja yksilöopetuksen muotoja. Oppilaille
luodaan tilaisuuksia vuorovaikutukseen ja
yhteisölliseen oppimiseen sekä yksilölliseen että
omatoimiseen työskentelyyn. Ryhmäopetus
tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen
ilmaisuun, kokemukselliseen oppimiseen ja
osaamisen osoittamiseen. Mahdollisuuksien
mukaan hyödynnetään teknologiaa.
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3. Opetuksen laajuus,
oppilaaksi ottaminen
ja muualla
suoritettujen
opintojen
hyväksilukeminen
Laajuus
Tanssitaiteen perusopetuksen yleisen
oppimäärän opintojen laajuus on 500 tuntia,
joista yhteisten opintojen laajuus on 300 tuntia ja
teemaopintojen 200 tuntia. Opinnot on tarkoitettu
pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille.
Opintojen loppuvaiheessa oppilaalla on
mahdollisuus tehdä päättötyö. Siinä oppilas
osoittaa taitonsa ja kypsyytensä valitsemallaan

tanssitaiteen alueella. Päättötyö on kokonaisuus,
joka sisältää teoksen tai teossarjan, portfolion
työskentelystä ja työhön liittyvän itsearvioinnin.

Oppilaaksi ottaminen
Uusien oppilaiden ottaminen tapahtuu
ilmoittautumisjärjestyksessä. Edellisen vuoden
oppilailla on opiskelupaikka automaattisesti.
Ryhmiin jakautuminen tapahtuu ensisijaisesti iän
perusteella, kuitenkin niin, että opettajalla on
mahdollisuus arvioida jokaisen oppilaan kohdalla
tarve yksilölliseen menettelyyn. Tasolta
seuraavalle siirrytään pääsääntöisesti
lukuvuoden vaihtuessa.
Muualla suoritettujen opintojen
hyväksilukeminen
Muissa tanssintaiteen perusopetusta antavissa
oppilaitoksissa suoritettujen opintojen hyväksi
lukemisesta päättää rehtori ja opettaja
tapauskohtaisesti.
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4. Oppimisen arviointi
Arvioinnin tehtävä
Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan
kokonaisvaltaista tanssillista kehittymistä ja
rohkaista häntä pitkäjänteiseen ja
suunnitelmalliseen tanssiharrastukseen. Arviointi
on vuorovaikutteista, kannustavaa ja oppimista
edistävää.
Opettajan antama palaute ja oppilaan itse
arviointia on koko opiskeluajan jatkuvaa. Arviointi
kohdistuu oppilaan toimintaan, ei hänen
ominaisuuksiinsa. Oppilas saa koko opiskelunsa
ajan rakentavaa palautetta erilaisissa
opiskelutilanteissa.
Arvioinnin kohteita ovat
• vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen
• taito ja taide
• hyvinvointi ja kehollisuus

Todistukset
Oppilas saa päättötodistuksen suoritettuaan
tanssitaiteen yleisen oppimäärän mukaiset
opinnot.
Päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka
sisällössä noudatetaan opetushallituksen
vahvistamaa taiteiden yleisen oppimäärän
opetussuunnitelman perusteita.
Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus
suorittamistaan taiteiden yleisen oppimäärän
opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas
tarvitsee niitä muusta syystä.
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5. Oppisisältöjen
kuvaus
Tanssin yhteiset
opinnot 7-14-vuotiaat
Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt
Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen
tarkoituksena on tanssin perustaitojen
kehittäminen. Opetuksessa otetaan huomioon
jokaisen yksilölliset oppimisvahvuudet ja valmiudet ja lähtökohdat sekä oppilaan
kulttuurinen tausta siten, että kaikilla esimerkiksi
sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta on
mahdollisuus kokea osallisuutta suhteessa
opetuksen sisältöihin ja tarjontaan.
Tanssin yleisen oppimäärän opintojen
keskeisenä sisältönä ovat kokonaisvaltaista
hyvinvointia ja turvallista harjoittelua tukevat
harjoitteet, kuten oikeaoppinen lämmittely ja
palautuminen sekä kineettisiin liikeketjuihin ja
kehon linjaukseen liittyvät harjoitteet. Opintoihin
sisältyy tanssilajien liikesanastoon, motorisiin

taitoihin, ilmaisuun ja musiikin tulkintaan liittyviä
harjoitteita. Oppilaiden luovan ajattelun ja
taiteidenvälisen osaamisen sekä vuorovaikutusja ryhmätyötaitojen kehittymisen tukeminen ovat
olennainen osa kaikkia opintoja. Opintojen aikana
oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella
esiintymistä ja esiintymistilanteiden suunnittelua.

Hyvinvointi ja kehollisuus
Tavoitteena on, että oppilas löytää tanssin ilon ja
suhtautuu omaan kehoonsa luontevasti ja
myönteisesti. Oppilas ymmärtää, että jokaisen
keho on yksilöllinen. Oppilas kykenee
kuuntelemaan toisia ja havainnoimaan
ympäristöään herkästi sekä toimimaan
rakentavasti ryhmän jäsenenä.

Taito ja taide
Oppilas kehittää fyysis-motorisia taitojaan
monipuolisesti ja saa kokemuksia esiintymisestä
sekä tilaisuuksia tutustua tanssiin taidemuotona
muiden taiteiden joukossa.
Opintojen aikana oppilaat saavat tilaisuuksia
harjoitella esiintymistä ja esiintymistilanteiden
suunnittelua.
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Tanssin
teemaopinnot
13-18-vuotiaat
Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt
Tanssin teemaopintojen tarkoituksena on
yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen ja
valmiuksien laajentaminen. Opetuksessa otetaan
huomioon oppilaiden erilaiset vahvuudet ja
kiinnostuksen kohteet, paikalliset resurssit,
ajankohtaiset ilmiöt sekä alueen väestöllinen ja
kulttuurinen kehitys. Tavoitteena on avata ja
monipuolistaa tanssin taiteen perusopetuksen
sisältöjä siten, että kaikilla esimerkiksi
sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta on
mahdollisuus kokea osallisuutta suhteessa
opetuksen sisältöihin ja tarjontaan.

Hyvinvointi ja kehollisuus

Tavoitteena on, että oppilas haastaa ja kehittää
kehoaan eri tavoin sekä oppii tunnistamaan
tanssin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin välisen
yhteyden. Oppii kiinnittämään huomiota
terveelliseen elämäntapaan.

Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen
Tavoitteena on, että oppilas harjaantuu
tanssimaan sekä yksin että ryhmässä ja kykenee
osallistumaan aktiivisesti ja rakentavasti ryhmän
toimintaan. Oppilas oppii vastaanottamaan ja
antamaan rakentavaa palautetta sekä osallistuu
mahdollisuuksien mukaan tanssiesitykseen
myös katsojana ja oppii keskustelemaan
tanssista.
Taito ja taide
Tavoitteena on, että oppilas laajentaa fyysismotorisia taitojaan. Saa kokemuksia
esiintymisistä erilaisissa tilanteissa ja avartaa
omaa kehollista, liikkeellistä ja taiteellista
ilmaisuaan sekä saa monipuolisia kulttuurisia ja
taiteellisia vaikutteita.
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