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Tanssinopettajakoulutus antaa opiskelijalle valmiuden oman taiteenalansa
asiantuntijatehtäviin. Valmistuttuaan opiskelija pystyy työllistämään itseään
monipuolisesti tanssialan ammateissa opettajana ja esiintyjänä sekä pystyy
suunnittelemaan ja toteuttamaan esityksellisiä ja kasvatuksellisia
kokonaisuuksia. Hän voi työllistyä myös yrittäjänä.

Seuraava haku
Yhteishaku 15.3. - 5.4.2017

Tanssinopettaja (AMK) -tutkinto pätevöittää toimimaan taideopettajana
tanssitaiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa, ammatillisella toisella
asteella (tanssijan perustutkinto) ja yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa.
Tutkinnon lisäksi siihen sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset
opinnot antavat kelpoisuuden tanssioppilaitosten lehtoreiden virkoihin.

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/tanssinopettaja-amk/

Yhteystiedot
Heidi Alppirinne

Koulutuksen sisältö (klikkaa kuva suuremmaksi)

Turun tanssinopettajakoulutuksesta on tähän mennessä valmistunut 150
opettajaa. Heitä työskentelee opettajina mm. Suomen Kansallisoopperan
balettioppilaitoksessa, Savonia AMK:ssa, Turun AMK:ssa, tanssilukioissa
sekä lukuisissa tanssitaiteen perusopetusta antavissa tanssioppilaitoksissa eri
puolilla Suomea.
”Taideakatemian tanssinopettajakoulutuksessa olen saanut
mahdollisuuden rakentaa tanssista ammattia itselleni. Olen pystynyt
laajentamaan ja tutkiskelemaan käsityksiäni sekä tanssista että
pedagogiikasta”
Niko, keväällä 2015 valmistunut tanssinopettaja (AMK)
Tanssinopettajakoulutus toimii aktiivisesti kansainvälisissä korkeakoulutuksen
verkostoissa, joten opiskeluun sisältyvä kansainvälinen toiminta on luontainen
osa opiskelua.
”Koen, että menneen neljän vuoden aikana olen kasvanut ja kerännyt
itsevarmuutta tanssintäyteistä tulevaisuuttani varten. Siitä haluan kiittää
vuosikurssiani ja opettajia. Opiskeluaikani kohokohtiin ovat kuuluneet
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/tanssinopettaja-amk/

vaihto-oppilasjakso Barcelonan Institut del Teatressa sekä ihanat
työharjoittelukuukaudet Islannissa Isafjordurin oppilaiden ja kollegoiden
parissa. Ammattikentälle lähden rohkeana ja innokkain mielin, uusien
oppien, haasteiden ja kokemusten perässä.”
Amanda, keväällä 2015 valmistunut tanssinopettaja (AMK)
Tanssinopettajakoulutuksessa kontaktitunnit toteutetaan päiväopetuksena.
Opiskelijalta edellytetään sitoutumista kontaktitunteihin arkisin klo 9:00-16:30
välisenä aikana. Periodimaisesti toteutettavat opetusharjoittelut, esiintymiset
ja workshopit saattavat vaatia läsnäoloa myös iltaisin tai viikonloppuisin.

Miten koulutukseen haetaan?
Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina.
Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.
Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 15.3. - 5.4.2017.

Lisätietoja koulutuksesta Opintopolussa
Opintopolusta löydät mm.
• koulutuksen valintaperusteet
• tarkemman kuvauksen koulutuksesta
• hakulomakkeen
Siirry Opintopolkuun tästä
Ennakkotehtävä ja valintakoe
Ennakkotehtävä
Tanssinopettajan valintakokeeseen liittyvät ennakkotehtävät, jotka julkaistaan
tällä sivulla viikkoa ennen yhteishaun alkua. Niihin on hyvä tutustua heti
hakuajan alkaessa. Tehtävät ovat luonteeltaan pääosin liikkeellisiä. Hakijan
tulee esittää pyydettyä liikemateriaalia ja/tai liikesarjoja, jotka hakija on itse
laatinut annettujen ohjeiden mukaan. Ennakkotehtävät palautetaan
videotiedostona. Tehtävien viimeinen palautuspäivä on yhteishaun viimeinen
päivä.
Aikataulu:
- Ennakkotehtävät julkaistaan 8.3.2017 tällä sivulla
- Tehtävät palautetaan Taideakatemian opintotoimistoon 5.4.2017 klo 15.00
mennessä.
Turun AMK:n Taideakatemia
Opintotoimisto
Linnankatu 54, 20100 Turku
Kuoreen merkintä: Tanssinopettaja
Valintakoe
Hakijat kutsutaan valintakokeisiin ennakkotehtävien perusteella.
Kolmipäiväiset valintakokeet järjestetään 7.-9.6.2017. Valintakoe sisältää
välikarsintoja.
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