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1. TOIMINTA-AJATUS
 
 
Estrada on Pohjois-Espoon musiikkiyhdistys ry:n  ylläpitämä musiikki- ja tanssikoulu, jossa 
annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa.  
Opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta(633/1998) ja asetukseen taiteen 
perusopetuksesta(813/1998). Estradassa annetaan musiikin ja tanssin taiteen perusopetusta, 
varhaiskasvatusta ja aikuisopetusta. Toiminta-ajatus on herättää oppilaiden kiinnostus ja 
rakkaus musiikkiin, tarjota heille mahdollisuus kehittää taitojaan tavoitteellisesti ja löytää 
itselleen elinikäinen harrastus. Opetuksen järjestämisessä Estrada huomioi paikalliset 
olosuhteet ja tarpeet ja pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monelle toimialueensa asukkaalle 
opiskelu mahdollisuuden. Opetusta järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille.  

 

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua 
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. 

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta 
pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden 

suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäisttaiteen 
harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa 

valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen 
koulutukseen. 



2. ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT
 
2.1  Arvot
 
    

Arvot Estradassa
  
Estrada on turvallinen ja innostava paikka opiskella, johon jokainen on tervetullut.

Toiminnassa korostuu erityisesti toisista välittäminen ja pyrkimys yhteisöllisyyden ja 
hyvinvoinnin lisäämiseen yhdessä monipuolisen, kokonaisvaltaisen ja tavoitteellisen opetuksen 
kanssa.
 
Estradan arvoperusta pohjautuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien 
moninaisuuden kunnioittamiselle. Periaatteet on kirjattu yhdenvertaisuus- 
ja tasa-arvosuunnitelmaan. 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat arvoperustaan, jonka 
mukaan taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja 

kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Ihminen rakentaa elämäänsä toimimalla 
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Taiteen perusopetus perustuu 

käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta yksilönä ja yhteisöjen 
jäsenenä. Opetuksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen 

moninaisuutta. Opetus tukee ihmisenä kasvamista ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä.



2.2 Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys Estradassa   
  
• Oppimisen ilo ja myönteiset tunnekokemukset innostavat oppimaan
• Opettajalla on tärkeä rooli motivaation herättäjänä
• Vanhemman tuella on valtava merkitys oppimisessa
• Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen on ensisijaista taitojen kehittymisen kannalta
• Jatkuva palaute sekä myönteinen ja rehellinen arviointi ohjaavat oppilasta ymmärtämään omaa 

oppimisprosessiaan. Kaikki se ohjaa häntä myös myönteiseen kasvuun ihmisenä

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet perustuvat oppimis- käsitykseen, jonka 
mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan 

tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Myönteiset 
tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat 

kehittämään omaa osaamista. Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön kanssa samoin kuin eri 
aistien käyttö ja kehollisuus ovat oppimisen kannalta olennaisia.

     
Taiteen perusopetuksessa oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen 

rakentamista, joka vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen 
hyvinvointiaan. Oppiminen on kaikilla taiteenaloilla kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen 

prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Se on erottamaton osa 
yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista.

     
Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja 
käyttämään tätä tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja harjoittelemaan 

oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. Oppimisprosessin aikana saatava 
rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin 

mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myön- teisen ja realistisen palautteen antaminen ja 
saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää vuorovaikutusta.



2.3 Oppimisympäristö

Oppimisympäristö Estradassa
• Fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallinen oppimisympäristö
• Avoin, rohkaiseva ja myönteinen oppimisilmapiiri
• Taiteidenvälisyys vahvasti mukana
• Yhteistyötä varhaiskasvatuksesta hoivakoteihin
• Yhteistyötä myös kansainvälisesti
• Teknologia ja yhteiset sähköiset alustat opetuksen tukena

Estrada toimii omien toimitilojen lisäksi useissa yhteiskäyttötiloissa. Nämä ovat pääosin Espoon 
kaupungin tiloja (koulut, kulttuuritilat, monitoimitalot, päiväkodit, hoivakodit). Kahden taiteenlajin 
opetuksen ansiosta taiteidenvälisyys on jatkuvasti läsnä. Opetusvierailuja tehdään yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa esimerkiksi kouluihin ja hoivakoteihin. 
Teknologian tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti opetuksessa.

Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja 
käytäntöjä, joissa taiteenalan opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Lähtökohtana on, että 

oppimisympäristöt ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykki- sesti turvallisia. Ne ovat ilmapiiriltään 
avoimia ja myönteisiä sekä rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan.

Monipuolisten oppimisympäristöjen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ja innostaa heidät 
oppimiseen. Ne myös tarjoavat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden onnistumiseen ja osaamisen 
kokemuksiin. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt luovat edellytykset taiteenalalle ominaiseen 

aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena on 
myös luoda edellytyksiä taiteiden välisen osaamisen kehittämiseen.



 2.4 Estradan työtavat
 
Opetuksessa käytettäviin työtapoihin vaikuttavat olennaisesti oppilaan ikä, aiempi harrastuneisuus ja 
sitoutuminen harrastukseen. Tanssinopetus on pääsääntöisesti ryhmäopetusta.
 
Tanssinopiskelu on oppilaan, opettajan ja vanhemman yhteistyötä. Etenkin pienten lasten vanhempien 
toivotaan tekevän aktiivisesti yhteistyötä opettajan kanssa.
 
 
• Monipuolinen työskentely sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa
• Oppilaiden tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden huomioiminen
• Opetuksen yhteiset tavoitteet ja sisällöt sekä opettajien yhteistyö
• Teknologia opetuksen tukena
• Opetuksen järjestäminen joustavasti myös periodeissa



3. TOIMINTAKULTTUURI 

    

Toimintakulttuuri Estradassa  
  
• Pyrkii edistämään taiteen perusopetuksen  toteuttamista
• Mahdollistaa moninaisen ja avoimen vuorovaikutuksen oppilaitoksen henkilökunnan, oppi-

laiden, vanhempien ja yhteistyötahojen välillä
• Mahdollistaa osallisuuden kokemukset mahdollisimman laajasti
• Luo kestävää hyvinvointia
• Vahvistaa  aktiivista toimintaa oman alueensa kulttuurin parissa
• Pitää tärkeänä pedagogiikan ja taiteenalan osaamisen jatkuvaa kehittämistä
• Huolehtii arkikäytäntöjen suunnittelun ja toteuttamisen jatkuvasta kehittämisestä

Yhteinen toimintakulttuuri tukee taiteen perusopetuksen järjestämistä. Avoin yhteistyö oppilaiden, 
vanhempien ja sidosryhmien kanssa on tärkeää. Estradassa hyvinvoinnin edellytyksiä tuetaan mm. 
myönteisellä ilmapiirillä, koulutuksella ja osallisuudella. Oppilaiden hyvinvointia tuetaan laadukkaalla 
opetuksella, jossa pyritään vahvistamaan oppilaan omia voimavaroja ja vuorovaikutustaitoja. 
Opettajien osalta tämä tarkoittaa yhteisen suunnittelun lisäämistä ja aktiivista vuorovaikutusta. 
Tavoitteena on mahdollistaa eri kulttuuritaustaisten oppilaiden osallistuminen toimintaan. 
Toimintakulttuuriin kuuluu myös se, että sen toimivuutta arvioidaan säännöllisesti.

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksen toimintakulttuuri muotoutuu työtä ohjaavien 
normien tulkinnasta, vakiintuneista käytännöistä sekä sen jäsenten ajattelu- ja 

toimintatavoista. Yhteinen toimintakulttuuri edistää taiteen perusopetuksen tehtävän, 
arvoperustan ja oppimiskäsityksen mukaisen opetuksen toteuttamista. Toimintakulttuuri tulee 

näkyväksi kaikessa toiminnassa ja vaikuttaa oppilaan kokemukseen 
osallisuudesta ja opetuksen laadusta.



4.  OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS
 
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, josta yhteisten 
opintojen laskennallinen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Yksi tunti on 45- 
minuuttia. Yhteisiä opintoja edeltävän varhaisiän kasvatuksen laajuutta ei ole erikseen määritelty. 
Sen laajuus Estradassa on noin 30-150 tuntia riippuen siitä, miten pitkään oppilas osallistuu 
varhaiskasvatukseen. Estradan yhteisten opintojen opintokokonaisuudet ovat START ja FOCUS. 
Teemaopintojen vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet ovat DANCE ja ESTRADI.

FOCUS 200h
Syventävät opinnot, sisältäen ryhmäopetusta. 
Teemaan erikoistuminen, esiintymisvalmennus. 
Opiskelu TAVOITETAULUJEN mukaan.
Opinto-ohjaus, jatko-opintojen tukeminen. 

YHTYE     

ESTRADI    

MUSIIKKI

SOOLO     

START 100h
Aloittavan oppilaan opinnot ryhmäopetuksessa. 
Aloitustaso Start tai Focus iän ja taitojen mukaan.
Opiskelu TAVOITETAULUJEN mukaan.

KIDS
Varhaisiän kasvatus musiikkileikkiryhmässä.

TEEMA
200h

FOCUS 200h
Syventävät opinnot. 
Teemaan erikoistuminen, esiintymisvalmennus. 
Opiskelu TAVOITETAULUJEN mukaan.
Opinto-ohjaus, jatko-opintojen tukeminen. 

START 100h
Aloittavan oppilaan opinnot. 
Aloitustaso Start tai Focus iän ja taitojen mukaan.
Opiskelu TAVOITETAULUJEN mukaan.

DANCE     

ESTRADI    

TEEMA
200h

KIDS
Varhaisiän kasvatus TANSSIleikkiryhmässä.

TANSSI



5. OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET 

    

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua 
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen 

perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta 
pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. 

Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen 
harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia 
hakeutua   asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.  

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin.
Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Taiteenalan

opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen
taitoja.Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Taiteen 
perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon 

kehittymistä. Taiteen perusopetus luo edellytyksiä taiteen ja 
taidekasvatuksen  kehittämiselle Suomessa. Taiteen perusopetuksen tehtävää

 toteutetaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen 
kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

 
Tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tarkoituksena on tuottaa 

oppilaalle myönteisiä kokemuksia tanssin parissa, kannustaa tanssin harrastamiseen sekä 
tukea liikunnallista ja aktiivista elämäntapaa. Olennaista on tarjota oppilaalle mahdollisuus 

tanssin ja liikunnan ilon kokemiseen ja löytämiseen. Opetuksen 
tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaisia elämyksiä sekä tukea oppilaan kokemusta ja 

ymmärrystä tanssista fyysisen ja luovan toiminnan kautta. Opintojen aikana 
syntyvä kokemuksellinen suhde tanssiin luo pohjan tanssin elinikäiselle 

harrastamiselle. Tanssin yleisen oppimäärän opetus tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, 
luovuutta, taiteellista ilmaisukykyä ja kulttuurista osallisuutta. 

Oppilas saa tukea tanssissa tarvittavien valmiuksien omaksumisessa omista 
henkilökohtaisista ja kulttuurisista lähtökohdistaan käsin. 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. Opetus avartaa oppilaan käsitystä 
tanssin monimuotoisuudesta niin taiteena kuin kulttuurisena ja 

yhteiskunnallisena ilmiönä sekä tukee hänen kasvuaan sivistyneeksi, suvaitsevaksi ja jokaisen 
erilaisuutta kunnioittavaksi kansalaiseksi. 



6. ESTRADAN YHTEISTEN OPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET, NIIDEN TAVOIT-
TEET, SISÄLLÖT JA LASKENNALLISET LAAJUUDET
 
6.1 Yhteisten opintojen opintokokonaisuudet

Yhteiset opinnot koostuvat kahdesta eri opintokokonaisuudesta:
 
START 100 tuntia ja FOCUS 200 tuntia
 
START ja FOCUS-opintokokonaisuudet sisältävät tavoitteita kaikilta taiteen perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteissa mainituilta tavoitealueilta. Oppilaan taidot kehittyvät valituissa tanssilajeissa 
ja hän syventää taitojaan monipuolisesti kaikilla tavoitealueilla. START- opintokokonaisuus on 
tarkoitettu aloittaville oppilaille ja sen jälkeen siirrytään ikäkaudet ja aiemmin hankitut taidot huomi-
oiden FOCUS-opintokokonaisuuteen. Tarkemmat tavoitteet ja sisällöt on kuvattu  tanssilajikohtai-
seen tavoitetaulukkoon, jota käytetään opetuksen tukena koko opintojen ajan.

6.2 Yhteisten opintojen opintokokonaisuuksien tavoitteet

 
 • Hyvinvointi ja kehollisuus 
• Tavoitteena on, että oppilas
•  löytää tanssin ilon 
• suhtautuu omaan kehoonsa luontevasti ja myönteisesti 
• tunnistaa ja on valmis ottamaan käyttöön oman kehonsa liikkeelliset ja ilmaisulliset mahdolli-

suudet 
• ymmärtää, että jokaisen keho on yksilöllinen.  
• Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen 
• Tavoitteena on, että oppilas 
• kykenee kuuntelemaan toisia ja havainnoimaan ympäristöään herkästi 
• toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä 
• tuo ryhmätyöskentelyyn oman panoksensa 
• arvostaa ja kunnioittaa toisten yksilöllisyyttä ja näkemyksiä.
• Taito ja taide 
• Tavoitteena on, että oppilas 
• kehittää fyysis-motorisia taitojaan monipuolisesti
• laajentaa liikkeellistä ja ilmaisullista sanastoaan 
• tutustuu valitsemaansa tanssilajiin ja sen kulttuuriseen taustaan 
• saa kokemuksia esiintymisestä 
• saa tilaisuuksia tutustua muihin tanssin muotoihin ja lajeihin ja niiden kulttuuriseen taustaan
• tutustuu tanssiin taidemuotona muiden taiteiden joukossa.



6.3 Yhteisten opintojen opintokokonaisuuksien sisällöt

 
Tanssin yleisen oppimäärän opintojen keskeisenä sisältönä ovat kokonaisvaltaista 

hyvinvointia ja turvallista harjoittelua tukevat harjoitteet, kuten oikeaoppinen lämmittely ja pa-
lautuminen sekä kineettisiin liikeketjuihin ja kehon linjaukseen liittyvät harjoitteet. Opintoihin 
sisältyy tanssilajien liikesanastoon, motorisiin taitoihin, ilmaisuun ja musiikin tulkintaan liittyviä 

harjoitteita. Oppilaiden luovan, taiteellisen ja taiteidenvälisen ajattelun sekä vuorovaikutus- ja 
ryhmätyötaitojen kehittymisen tukeminen ovat olennainen osa kaikkia opintoja. Opintoihin sisäl-

tyy myös tanssin perustietoutta. Opintojen aikana oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella 
esiintymistä ja esiintymistilanteiden suunnittelua.



7. TEEMAOPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET, NIIDEN TAVOITTEET, 
SISÄLLÖT JA LASKENNALLISET LAAJUUDET

Teemaopintojen tavoitteet opetussuunnitelman perusteissa ovat
 
Hyvinvointi ja kehollisuus 
 
Tavoitteena on, että oppilas 
• haastaa ja kehittää kehoaan eri tavoin 
• 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 
• osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti ryhmän toimintaan 
• oppii vastaanottamaan ja antamaan rakentavaa palautetta 
• saa tilaisuuksia tutustua itselleen uusiin tanssin lajeihin ja tanssikulttuureihin 
• osallistuu mahdollisuuksien mukaan tanssiesitykseen myös katsojana ja oppii keskustelemaan 

tanssista. 
 
Taito ja taide 
 
Tavoitteena on, että oppilas 
• laajentaa fyysis-motorisia taitojaan 
• saa kokemuksia esiintymistä erilaisissa tilanteissa ja avartaa omaa kehollista, liikkeellistä ja taiteel-

lista ilmaisuaan 
• saa monipuolisia kulttuurisia ja taiteellisia vaikutteita. 



Estradan teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt
 
Mahdollisia suuntautumisvaihtoehtoja teemaopinnoissa ovat 
Dance ja Estradi. Oppilas valitsee teemaopintojen opintokokonaisuuden omien tavoitteiden ja 
mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti. Teemaopintoja voi tehdä samanaikaisesti Yhteisten opintojen 
kanssa.
 
DANCE-opintokokonaisuus 200 tuntia
 
Dance-opintokokonaisuus on tarkoitettu oppilaalle, joka haluaa kehittää taitojaan valitsemassaan tai 
valitsemissaan tanssilajeissa ja harjoitella myös soolo-ohjelmistoa.
 
• Fyysis-motoristen taitojen laajentaminen 140h
• Sitoutuminen harrastukseen,  lajitietoisuuden ja harjoittelutaitojen syventäminen 40h
• Esiintymistaidot 20h
 
Opetus sisältää valitut tanssitunnit ja tanssilajin opintoja tukevaa opetusta. Tämä on suositeltava 
vaihtoehto, mikäli oppilas on ensisijaisesti kiinnostunut syventämään taitojaan valitsemassaan 
tanssilajissa ja jatkamaan opintoja esimerkiksi tanssin laajassa oppimäärässä. Valitun tanssilajin lisäksi 
oppilas opiskelee lajia tukevia opetusaineita. Oppilas esiintyy säännöllisesti ja saa oppia myös 
esiintymisessä ja ilmaisemisessa. Oppilas osallistuu opetukseen suositellusti vähintään kaksi kertaa 
viikossa. Osa opetuksesta voidaan järjestää periodeissa.
 
ESTRADI -taiteidenvälinen opintokokonaisuus 200 tuntia
 
• Oma tanssitaito, ohjelmisto painottuu valmisteltavan produktion harjoitteluun
• Tanssitunnit
• Musiikkiopinnot (soitinopinnot, kuoro)
• Osallistuminen produktion suunnitteluun ja toteuttamiseen
• Osallistuminen yhteisnäytökseen ja harjoituksiin
• Esiintymistaidot
 
Tämä on suositeltava vaihtoehto, mikäli oppilas on kiinnostunut osallistumaan taiteidenvälisen 
produktion valmistamiseen tai mikäli hän haluaa osallistua vaikka koko opintojen ajan 
musiikkiopintoihin. Hän on mukana esityksen ideoinnissa, valmistelussa ja esiintymisessä oman 
mielenkiintonsa mukaisesti. Hän saa harjoitusta esiintymistaidoissa ja halutessaan toisen taiteenlajin 
opinnoissa. Viikoittaisen opetuksen määrä vaihtelee valmisteltavan produktion aikataulun mukaan. 
Vaihtoehtoisesti oppilas voi tehdä Teemaopintoja samanaikaisesti Yhteisten opintojen kanssa. 
Opintokokonaisuudet ovat keskenään vaihtoehtoisia ja niiden opetustuntimäärä määräytyy oppilaan 
omien valintojen perusteella. Oppilas voi esim. osallistua kuoroon tai soittotunnille koko opintojen 
ajan ja opetustuntimäärä kootaan ESTRADI- opintokokonaisuuteen.



8. OPPIMISEN ARVIOINTI

9. OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISSA KUVATUT YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 
ARVIOINNIN KOHTEET

Estradassa arvioinnin tueksi on määritelty oppilaitoksen yhteiset  lajikohtaiset tavoitteet, joiden 
pohjalta tavoitellun osaamisen karttumista ja oppilaan omaa oppimisprosessia arvioidaan 
itsearvioinnin, vertaisarvioinnin ja opettajan antaman jatkuvan palautteen avulla.
 
10. OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN 

Tanssinopetus on pääosin ryhmäopetusta. Ryhmäopetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset 
erot. Oppilaalta edellytetään kykyä toimia ryhmässä. Oppilaalle voidaan laatia henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Yksilöllistäminen voi tarkoittaa 
tavoitteiden, sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja 
arviointimenettelyn yksilöllistämistä. Yksilöllistäminen tehdään niin, että oppilas voi kehittää 
taitojaan omista lähtökohdistaan. Yksilöllistämisestä sovitaan tapauskohtaisesti oppilaan ja/tai 
huoltajan kanssa.Menettely dokumentoidaan oppilashallintajärjestelmään. Soveltuvuuskokeita 
voidaan järjestää, niin että jokaiselle oppilaalle löydetään sopiva opetusryhmä. 

Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista tanssillista kehittymistä ja
 rohkaista häntä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen tanssiharrastukseen. Arviointi on 
vuorovaikutteista, kannustavaa ja oppimista edistävää. Opettajan antaman palautteen ja

oppilaan itsearvioinnin lisäksi hyödynnetään myös ryhmän antamaa palautetta. Arviointi 
kohdistuu oppilaan toimintaan, ei hänen ominaisuuksiinsa, ja oppilaan tulee saada koko 

opiskelunsa ajan rakentavaa palautetta erilaisissa opiskelutilanteissa. 

Tanssin yleisen oppimäärän arvioinnin kohteita ovat 
 
• hyvinvointi ja kehollisuus
• vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen 
• taito ja taide.



11. OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET 
 
Oppilaat otetaan oppilaiksi ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetustason määrittelyssä huomioidaan 
oppilaan ikä ja aiemmat opinnot. 
 
12. YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA 

Huoltajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan oppilaitoksen toimintaan. He voivat liittyä 
yhdistyksen jäseniksi ja vaikuttaa toimintaan kokouksissa. Huoltajien tuen merkitys on olennainen 
niin nuorelle ja opintojen alkuvaiheessa olevalle oppilaalle kuin opinnoissaan jo pidemmälle 
edenneelle oppilaalle. Opetus on oppilaan, opettajan ja vanhemman yhteistyötä. Vanhemmat 
osallistuvat halutessaan säännöllisesti oppilaitoksen arviointiin. Yhteistyötä tehdään muiden 
oppilaitosten kanssa esimerkiksi järjestämällä yhteisiä koulutuksia, konsertteja tai opetustunteja.
 
13. TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN 

Oppilaitoksen toimintaa kehitetään jatkuvasti oppilaitoksen itsearvioinnin ja saadun palautteen 
avulla. 



14. VARHAISIÄN TANSSIKASVATUS

Estradassa annetaan varhaisiän tanssiopintoja. Järjestettävistä lastentanssitunneista päätetään 
vuosittain.  

15. AIKUISTEN MUSIIKIN OPETUS

Estradan aikuisille suunnatun opetuksen tavoitteet ovat samat kuin muussa taiteen perusopetuksessa. 
Tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan opiskelijan tarpeita.   

Varhaisiän tanssiopintojen tavoitteena on lapsen luovuuden ja kehontuntemuksen kehittäminen. 
Leikinomainen toiminta edistää lapsen tanssin perustaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja ja oppi-

misvalmiuksia. Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin ilo ja tukea itseilmaisun ja itse-
luottamuksen kehittymistä turvallisissa oppimisympäristöissä. Opetuksen kokemuksellisuutta ja 

elämyksellisyyttä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja 
muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet. Koulutuksen järjestäjä päättää mahdollisen 

varhaisiän tanssikasvatuksen tavoitteista, sisällöistä ja laajuudesta. 

     
Aikuisten opetuksessa noudatetaan tanssin yleisen oppimäärän tavoitteita ja kes- keisiä sisältöjä. 

Opetusta järjestettäessä otetaan kuitenkin huomioon aikuisten elämänkokemus, fyysinen kunto ja 
mielenkiinnon kohteet. Opetus voi painottua esimerkiksi liikkuvuuden ylläpitoon ja 

parantamiseen, ilmaisun ja luovuuden kehit- tämiseen, olemassa olevien taitojen herättämiseen ja 
uusien taitojen löytämiseen, virkistykseen ja rentoutumiseen sekä tutustumiseen tanssiin kulttuuri-

muotona.


