
    
 
 
KEVÄÄN 2017 TUTKINNOT 
 

Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opinnoissa oppilaat suorittavat 
tutkinnon perusopintojen päätteeksi ja päättötutkinnon syventävien opintojen jälkeen. 
Syventävien opintojen päättötutkinto on samalla todistus koko taiteen perusopetuksen 
tanssin laajan oppimäärän suorittamisesta. Tutkintojen suorittamisen ajankohta:  
 
Perusopintojen tutkinto: 6.luokalla 
Syventävien opintojen tutkinto: 10.luokalla (Huom! tutkinnon eri osa-alueiden 
suorituksia voi tehdä vähitellen jo 9.luokan aikana). 
 
Syventävien opintojen aikana opiskelija voi yrittää uudelleen perus-opintojen tutkinnon 
suorittamista tai korottaa arvosanojaan seuraavan kevään tutkintojen yhteydessä. 
Päättötodistus annetaan vasta, kun kaikki opinnot ja tutkinnon osa-alueet on suoritettu. 
 
Tutkintojen suorittamisen jälkeen oppilas voi jatkaa harrastustaan normaalisti omalla 
tasollaan (oppilaspaikallaan) tai halutessaan siirtyä aikuisopiskelijaksi aikuisten tunneille. 
 

TUTKINTOJEN SISÄLTÖ JA NIIDEN ERI VAIHEET 
 
Tanssin laajan oppimäärän perusopintojen tutkinto, 6.luokka:  
1) tanssin historian esitelmä (viimeinen jättöpäivä pe 17.2.2017) 
2) näyttötunnin suorittaminen (ti 4.4.2017) 
3) tanssinumeron esitys raadille (ti 4.4.2017) 
4) vaaditun oppimäärän suorittaminen (30.5.2017) 
 
Tanssin laajan oppimäärän syventävät opinnot, päättötutkinto 10.luokka: 
1) tanssin historian esitelmä (voi tehdä 9.lk) (viimeinen jättöpäivä pe 17.2.2017) 
2) työpäiväkirja päättötyöprosessista (viimeinen jättöpäivä pe 24.3.2017) 
3) näyttötunnin suorittaminen (ti 4.4.2017) 
4) päättötyönä tehty tanssinumero raadille (ti 4.4.2017) 
5) Curriculum vitae, CV (viimeinen jättöpäivä pe 26.5.2017) 
6) vaaditun oppimäärän suorittaminen (30.5.2017) 

 
Perus- ja syventävien opintojen tanssin historian esitelmät pidetään kevään sivuaine-
viikon aikana viikolla 10. Tarkat ajat ilmoitetaan kevätkauden alussa.   
Balettiopiston 3.-5.luokan oppilaat osallistuvat esitelmätilaisuuksiin kuuntelijoina.  

 
Perus- ja syventävien opintojen arviointitilaisuudet 4.4.2017 järjestetään seuraavasti:  
- 16.00-18.15, syventävät opinnot (10.lk) näyttötunti + päättötyönä tehty tanssinumero raadille  
- 18.30-20.00, perusopintovaiheen (6.lk) näyttötunti + tanssinumeron esitys raadille  

 
NÄYTTÖTUTKINNOT 

Oppilailla, jotka ovat suorittaneet opintonsa ja lähteneet 5 vuoden sisällä jo maailmalle, on 
mahdollisuus tulla suorittamaan päättötutkinto näyttötutkintona. Tällöin edellytetään, että 
tanssiminen on jatkunut ja tarvittavat opinnot on suoritettu.  
Myös aikuisopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkintoja näyttötutkintoina. 
 

ILMOITTAUTUMINEN KEVÄÄN 2017 TUTKINTOIHIN 
Ilmoittautuminen tutkintoihin pe 14.10.2016 mennessä. Ilmoittautumiskaavakkeita saa 
balettiopistolta.  
 

TIETOA TUTKINNOISTA 
Tutkinnoista ja päättötodistuksista löytyy tarkemmin tietoa ilmoitustaululta, 
oppilastoimistosta ja kysymällä opettajilta.  

 



 
 

 
 
Ilmoittautuminen pe 14.10.2016 mennessä 
 
nimi  (myös kaikki etunimet) 
 

syntymäaika ja tunnusosa  
 

nykyinen luokka / 
opintotaso  
 

katuosoite  
 

postinumero  
 

paikkakunta  
 

s-posti  
 

matkapuhelin  
 

kotipuhelin  
 

 
Tutkinnoista vaatimuksineen on saatavilla erillinen tiedote oppilastoimistosta. 
 
 
ILMOITTAUDUN KEVÄÄN TUTKINTOIHIN SEURAAVASTI:    

 
PERUSOPINNOT, suorittamisajankohta 6.luokka 

Esitelmä, jonka aihe on __________________________________ 
Esitelmän aiheesta on hyvä keskustella etukäteen opettajan kanssa.  
Hän hyväksyy aihevalinnan ja antaa tarvittaessa ohjausta. 
(viimeinen jättöpäivä ma 17.02.2017) 
 
Näyttötunti, joka pidetään ti 04.04.2017.  
 
Tanssinumeron esittäminen raadille ti 04.04.2017. 
 

 
SYVENTÄVÄT OPINNOT, suorittamisajankohta 10.luokka 

Esitelmä, jonka aihe on __________________________________ 
Esitelmän aiheesta on hyvä keskustella etukäteen opettajan kanssa.  
Hän hyväksyy aihevalinnan ja antaa tarvittaessa ohjausta.  
(viimeinen jättöpäivä ma 17.02.2017)  
 
Työpäiväkirja päättötyöprosessista  
(viimeinen jättöpäivä pe 24.03.2017)  
 
Näyttötunti, joka pidetään ti 04.04.2017 
 
Päättötyönä tehdyn tanssinumeron esittäminen raadille  
ti 04.04.2017 
 
CV, Curriculum vitae tanssiopinnoista  
Valmis CV luovutetaan vasta opintojen viimeisessä vaiheessa, jotta siihen saadaan 
mukaan kaikki opintojen suoritukset.  
(viimeinen jättöpäivä pe 26.05.2017) 

 
 
Paikka /päivä ____________________ /_____________  
 
Allekirjoitus    
ja nimen selvennys  _____________________________ 

ILMOITTAUTUMINEN 
KEVÄÄN 2017 
TUTKINTOIHIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


