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Perustiedot  

1. Ikäni on  
 
 



Perustiedot  

2. Olen ollut oppilaana (101) (EOS: 0) 
 
 



Tanssiopinnot 

1. Saavun tunneille ajoissa.  
 (95) (EOS: 0)(X: 9,52)  
2. Tulen tanssitunneille oikein varustautuneena (hiukset siististi 
kiinni, korut pois) 
  (95) (EOS: 0)(X: 9,48)  
3. Olen tuntien aikana keskittyneesti mukana opetuksessa. 
  (91) (EOS: 0)(X: 9,44)  
 



Kehittyminen tanssissa  

1. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana 
tanssitekniikassa.   
 (89) (EOS: 1)(X: 9,18) 
2. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana kehon 
linjauksessa (ryhti).  
 (87) (EOS: 5)(X: 9,06) 
3. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana 
liikkuvuudessa/venyvyydessä.  
 (86) (EOS: 2)(X: 8,85)  
4. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana jalkojen ja 
käsien ojennuksissa.  
 (85) (EOS: 3)(X: 8,95)  
5. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana 
esiintymisessä.  
 (82) (EOS: 1)(X: 9,12) 
6. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana kehonosien 
nimeämisessä. 
  (82) (EOS: 9)(X: 8,60)  
7. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana tanssin 
tuntemuksessa.  
 (80) (EOS: 11)(X: 8,81) 
 



Muu kehittyminen  

1. Olen saanut tanssiopinnoistani lisää: (voit valita useamman 
vaihtoehdon) (82) (EOS: 1) 
 
 



Luovuus  

1. Haluan kokeilla uusia asioita tanssissa.  
 (81) (EOS: 0)(X: 9,32)  
2. Uskallan tuoda tunneilla esiin omia ajatuksiani ja ideoitani 
tanssista. 
 (81) (EOS: 2)(X: 8,21)  
3. Olen saanut tunneilla oivalluksia ja uusia ideoita. 
  (82) (EOS: 3)(X: 8,46) 
 



Omaehtoisuus  

2. Jos harrastat tanssia tai sen oppimista edistäviä asioita 
oppilaitoksen ulkopuolella, niin kuinka usein? (83) (EOS: 8) 
 
 



Omaehtoisuus  

1. Jos harrastat tanssia tai sen oppimista edistäviä asioita 
oppilaitoksen ulkopuolella, niin miten? (83) (EOS: 7) 
 
 



Omaehtoisuus  

3. Harrastatko jotakin muuta tanssin lisäksi? (82) (EOS: 0) 
 
 



Motivaatio 

1. Minulle tanssin harrastamisessa on tärkeää se, että se on 
mukavaa   
 (83) (EOS: 1)(X: 9,59)  
2. Minulle tanssin harrastamisessa on tärkeää, että opin uutta  
 (82) (EOS: 0)(X: 9,34) 
3. Minulle tanssin harrastamisessa on tärkeää, että tulen 
taitavaksi   
 (82) (EOS: 0)(X: 9,16) 
4. Minulle tanssin harrastamisessa on tärkeää kavereiden 
tapaaminen.   
 (83) (EOS: 0)(X: 8,80)  
5. Minulle tanssin harrastamisessa on tärkeää yhdessä ryhmän 
kanssa toimiminen.  
 (82) (EOS: 0)(X: 9,05) 
6. Minulle tanssin harrastamisessa on tärkeää päättötodistuksen 
saaminen. 
 (83) (EOS: 5)(X: 7,73)  
7. Minulle tanssin harrastamisessa on tärkeää mielikuvitukseni 
kehittyminen.  
 (82) (EOS: 1)(X: 8,42)  
8. Minulle tanssin harrastamisessa on tärkeää uusien 
kokemusten ja elämysten saaminen.  
 (83) (EOS: 3)(X: 8,86)  
9. Minulle tanssin harrastamisessa on tärkeää omien tanssien 
tekeminen.  
 (80) (EOS: 4)(X: 8,16) 
  
 



Ilomittarit  

7. Mikä tanssin opiskelussa on ikävintä? Voit valita useamman 
kuin yhden vaihtoehdon: (80) (EOS: 3) 
 
 



Viestintä  

1. Saan riittävästi tietoa opetuksesta ja oppilaitoksen 
toiminnasta.   
 (80) (EOS: 2)(X: 8,92)  
2. Opettaja kertoo ajoissa opetusta koskevista muutoksista.  
 (80) (EOS: 4)(X: 9,11)  
3. Saan tarvittaessa helposti yhteyden opettajaani.  
 (81) (EOS: 7)(X: 9,00) 
 



Viestintä  

4. Olen käynyt oppilaitoksen nettisivuilla. (81) (EOS: 0) 
 
 



Kokonaiskeskiarvot 

B. Tanssiopinnot 
 1D X: 9,48     
C. Kehittyminen tanssissa 
 1D X: 8,95     
E. Luovuus 
 1D X: 8,67     
G. Motivaatio 
 1D X: 8,80     
J. Viestintä 
 1D X: 9,01     
=. Kokonaiskeskiarvo 
 1D X: 8,94     
 


