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Perustiedot (Kaikki) 

1. Ikäni on 
 
 



Perustiedot (Kaikki) 

2. Olen ollut oppilaana (168) (EOS: 1) 
 
 



Tanssiopinnot 

1. Saavun tunneille ajoissa. 
  (164) (EOS: 0)(X: 9,59) 
2. Olen tuntien aikana keskittyneesti mukana opetuksessa. 
  (163) (EOS: 0)(X: 9,35) 
3. Tiedän, mitkä ovat tavoitteeni tanssiopinnoissani. 
  (161) (EOS: 0)(X: 8,81)  
4. Osaan arvioida omaa osaamistani tanssissa. 
 (163) (EOS: 0)(X: 8,71) 
 



Kehittyminen tanssissa 

1. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana 
tanssitekniikassa.   
 (161) (EOS: 2)(X: 8,62)  
2. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana kehon 
linjauksessa (ryhti). 
  (159) (EOS: 4)(X: 8,49)  
3. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana 
liikkuvuudessa/venyvyydessä.  
 (160) (EOS: 3)(X: 8,13) 
4. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana 
ponnistusvoimassa.   
 (158) (EOS: 4)(X: 8,22) 
5. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana liikkeiden 
suorittamisessa rytmissä. 
  (157) (EOS: 2)(X: 8,84)  
6. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana jalkojen ja 
käsien ojennuksissa.  
 (155) (EOS: 4)(X: 8,66)  
7. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana esiintymisessä. 
 (154) (EOS: 7)(X: 8,78)  
8. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana kehonosien 
nimeämisessä.  
 (152) (EOS: 8)(X: 8,38) 
9. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana terveellisissä 
elämäntavoissa.  
 (152) (EOS: 5)(X: 8,32) 
10. Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana tanssin 
tuntemuksessa.  
 (150) (EOS: 2)(X: 8,42)  
 



Muu kehittyminen 

2. Olen käyttänyt tanssiopinnoissa oppimaani hyväksi myös 
muissa tilanteissa.  
 (146) (EOS: 5)(X: 8,81) 
 



Muu kehittyminen 

2. Olen käyttänyt tanssiopinnoissa oppimaani hyväksi myös 
muissa tilanteissa.  
 (146) (EOS: 5)(X: 8,81)  
 



Muu kehittyminen 

1. Olen saanut tanssiopinnoistani lisää: (voit valita useamman 
vaihtoehdon) (147) (EOS: 1) 
 
 



Luovuus 

1. Haluan kokeilla uusia asioita tanssissa.  
 (148) (EOS: 0)(X: 9,26)  
2. Uskallan tuoda tunneilla esiin omia ajatuksiani ja ideoitani 
tanssista.  
 (147) (EOS: 1)(X: 8,32)  
3. Olen saanut tunneilla oivalluksia ja uusia ideoita.  
 (147) (EOS: 2)(X: 8,64)  
4. Koen luovuuden ja tanssitekniikan toisiaan tukevina asioina. 
  (147) (EOS: 4)(X: 8,86)  
 



Omaehtoisuus 

2. Jos harrastat tanssia tai sen oppimista edistäviä asioita 
oppilaitoksen ulkopuolella, niin kuinka usein? (147) (EOS: 4) 
 
 



Omaehtoisuus  

1. Jos harrastat tanssia tai sen oppimista edistäviä asioita 
oppilaitoksen ulkopuolella, niin miten? (146) (EOS: 2) 
 
 



Omaehtoisuus  

3. Harrastatko jotakin muuta tanssin lisäksi? (146) (EOS: 0) 
 
 



Motivaatio 

1. Minulle tanssin opinnoissa on tärkeää uuden oppiminen ja 
tuleminen taitavaksi.  
 (146) (EOS: 0)(X: 9,21) 
2. Minulle tanssin opinnoissa on tärkeää kavereiden 
tapaaminen.   
 (146) (EOS: 1)(X: 8,42) 
3. Minulle tanssin opinnoissa on tärkeää yhdessä ryhmän kanssa 
toimiminen.  
 (146) (EOS: 2)(X: 8,81) 
4. Minulle tanssin opinnoissa on tärkeää itsetuntoni 
paraneminen.   
 (146) (EOS: 2)(X: 8,81) 
5. Minulle tanssin opinnoissa on tärkeää päättötodistuksen 
saaminen.   
 (146) (EOS: 6)(X: 7,45)  
6. Minulle tanssin opinnoissa on tärkeää uusien kokemusten ja 
elämysten saaminen.  
 (146) (EOS: 2)(X: 9,14)  
7. Minulle tanssin opinnoissa on tärkeää uuden luominen.  
 (146) (EOS: 5)(X: 8,54)  
8. Minulle tanssin opinnoissa on tärkeää harrastuksen tuomat 
haasteet. 
  (146) (EOS: 1)(X: 9,08) 
 



Ilmapiiri  

1. Minut hyväksytään sellaisena kuin olen  
 (142) (EOS: 1)(X: 9,32)  
 



Ilmapiiri 

2. Opiskeluilmapiiri on: (Voit valita useamman kuin yhden 
vaihtoehdon) (143) (EOS: 3) 
 
 



Viestintä 

1. Saan riittävästi tietoa opetuksesta ja oppilaitoksen 
toiminnasta.   
 (140) (EOS: 1)(X: 8,72) 
2. Opettaja kertoo ajoissa opetusta koskevista muutoksista.  
 (139) (EOS: 0)(X: 8,62)  
3. Saan tarvittaessa helposti yhteyden opettajaani.  
 (142) (EOS: 3)(X: 8,92) 
 



Viestintä (Kaikki) 

4. Olen käynyt oppilaitoksen nettisivuilla. (142) (EOS: 0) 
 
 



Kokonaiskeskiarvot 

B. Tanssiopinnot 
 1D X: 9,12     
C. Kehittyminen tanssissa 
 1D X: 8,49     
D. Muu kehittyminen 
 1D X: 8,81     
E. Luovuus 
 1D X: 8,77     
G. Motivaatio 
 1D X: 8,69     
I. Ilmapiiri 
 1D X: 9,32     
K. Viestintä 
 1D X: 8,76     
=. Kokonaiskeskiarvo 
 1D X: 8,72     
 


