
 

 

OPPILASTIEDOTE 2022-2023 

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN LOPPUTYÖ 

 

LOPPUTYÖ 

Keväällä 2023 Vantaan Tanssiopistossa voi suorittaa syventävien opintojen lopputyön. Lopputyön voivat 

suorittaa tanssin taiteenperusopetuksen laajan oppimäärän oppilaat (noin. 16-vuotiaasta ylöspäin). 

Edistyneet aikuisoppilaat (yli 17-vuotiaat) voivat suorittaa lopputyön opettajan suosituksesta ja rehtorin 

hyväksymänä.  

Lopputyön voi tehdä tanssijana tai koreografina. Lopputyön arvioinnissa painotetaan oppilaan kehittymistä 

opetussuunnitelman ja hänen itsensä asettamien tavoitteiden kautta. Lisäksi lopputyössä painotetaan 

oppilaan taitoa ottaa vastuuta taiteellisesta prosessista.  

Oppilaalle annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän todistus sen jälkeen, kun hän 
on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät opinnot.  
 
LOPPUTYÖN OSAT 

Lopputyö koostuu kolmesta osasta:  

1. TAVOITTEIDEN ASETTELU 

2. TAITEELLINEN TYÖ 

3. TYÖPÄIVÄKIRJA TAITEELLISEN TYÖN EDISTYMISESTÄ 

Taiteellisen työn voi tehdä tanssijana tai koreografina. Soolotanssi max 5 min ja ryhmätanssi max 10 min. 

Lopputyön tekemisestä pidetään työpäiväkirjaa, joka on osa itsearviointia. Työpäiväkirjasta kirjoitetaan 

tiivistelmä ohjaavalle opettajalle ja se annetaan palautekeskustelun yhteydessä. Ohessa on ohjeet 

työpäiväkirjan sisällöstä. 

OHJAAVA OPETTAJA 

Ohjaava opettaja on ensisijaisesti oma opettaja. Mutta voi olla joku muukin VTO:n opettaja. Oppilaan tulee 

olla aktiivinen ja sopia ajoissa ohjaustapaamiset (tapaamisia noin kolme kertaa). Ohjaava opettaja ei 

vaikuta lopputulokseen vaan ohjaa ja auttaa tarvittaessa. 

LOPPUTYÖN OHJAUS 

Ensimmäinen tapaaminen pidetään prosessin alussa. Tapaamisessa käydään läpi oppilaan itselleen 

asettamat tavoitteet lopputyölle. Oppilas esittelee myös lopputyön aiheen ja kertoo, kuinka aikoo sen 

toteuttaa (harjoitusaikataulu, muut tanssijat jne).   

Toinen tapaaminen prosessin puolivälissä. Oppilas näyttää jo jotain materiaalia ohjaavalle opettajalle. 

Tapaamisessa tarkennetaan aihetta ja lopputyön tavoitteita. 

Kolmas tapaaminen pidetään noin 1-2 viikkoa ennen lopputyön esitystä.  

Näin oppilas ehtii vielä tarvittaessa syventämään lopputyötään. 

   

 

 



 

 

LOPPUTÖIDEN ARVIOINTI 

Lopputöiden esityspäivä on to 20.4.2022 klo 19 Lumosalissa.  

Lopputyön taiteellisen osan arvioi raati, jossa on vähintään kaksi tanssialan ammattilaista ja apulaisrehtori. 

Työ arvioidaan sanallisesti.  

 

Ohjaava opettaja sopii oppilaan kanssa palautekeskusteluajan viikon sisällä esityksestä. 

Palautekeskustelussa oppilas saa tietää raadin arvioin.  

 

ILMOITTAUTUMINEN  

Ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella 30.12.2022 mennessä linkillä 

https://vantaantanssiopisto.fi/form-view/45 

Lomakkeeseen pääset tästä 

 

INFOTILAISUUS  

Lopputöiden infotilaisuus on ma 16.1.2023 klo 16.30-17.45 Virtatalossa. Tilaisuudessa käydään läpi 

lopputyön tekemiseen liittyviä asioita. Tilaisuus on tärkeä ja varaa se jo nyt kalenteriisi.  

 

Lisätietoja: Anna-Maria Vairio 

 anna-maria.vairio@vantaantanssiopisto.fi 

 p. 0503550336 

 

TYÖPÄIVÄKIRJAN SISÄLTÖ 

• työn tavoitteet ja odotukset 

• ideoita ja oivalluksia 

• harjoitusten jälkeisiä olotiloja 

• vaikeuksia ja onnistumisen hetkiä 

• kuvia, lehdestä tai itse piirrettyjä 

• sanoja, tekstejä 

• mitä olet oppinut, missä onnistuit 

• mikä olisi voinut mennä toisin 

• tiivistelmä 1-3 sivua 
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