Hei

Tänään on julkaistu Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaus, joka koskee myös taiteen perusopetusta

Oppilaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan
sivistystyön tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään
mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia
digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Järjestelyt tulevat
voimaan keskiviikkona 18.3.2020.
Kuvataidekoulu katsoo, että erityisesti tänä aikana, kun moni asia ympärillä muuttuu, on tärkeää ylläpitää rutiineja ja
tarjota oppilaille edelleen mahdollisuus opiskella ja harrastaa. Periaate on, että opetusta jatketaan etänä kaikilla
ryhmillä. Mahdollisesti koko lukukauden loppuun, jos esimerkiksi valmiuslaki jää voimaan pidemmäksi aikaa.
Kuvataidekoulun kevätlukukaudesta on jäljellä 9-10 opetuskertaa.
Ryhmäkohtaisten etätehtävien suunnittelu, ohjaus ja palaute muodostavat opettajien etätyön. Tämä koskee
kuvataidekoulun kaikkia opintoryhmiä varhaiskasvatuksesta ylöspäin syventäviin työpajoihin asti.
Etätehtävien idea on luoda oppilaille mahdollisuus kuvataideopiskeluun myös silloin, kun kuvataidekoululle ei pääse
opiskelemaan. Etätehtävillä pyritään myös mahdollisimman laadukkaasti toteuttamaan taiteen perusopetusta.
Kannustamme oppilaita osallistumaan kuvataideopintoihin edelleen.
Etätehtävien suunnittelu tehdään huolellisesti, soveltaen lukukausisuunnitelmaa. Tehtävän kuvauksen lisäksi
tehtäviin kirjataan ylös tavoitteet, tarvittavat työskentelyvälineet ja tehtävään käytettävä minimiaika. Tehtävien
suunnittelussa huomioidaan, että kotoa ei välttämättä löydy samaa välineistöä kuin kuvataidekoulusta. Tarvittaessa
kuvataidekoululta voi lainata välineistöä, kunhan saamme välinepaketit valmiiksi. Myös digitaalinen välineistö,
oppilaan omat puhelimet yms. voi toimia työvälineenä erityisesti yli 10 vuotiailla oppilailla.
Opetus muodostuu siis annetuista etätehtävistä, tehtävien etäohjauksesta, tehtävien itsenäisestä suorittamisesta ja
esittelemisestä, sekä opettajan / ryhmän palautteesta sovittuna ajankohtana.
Varhaisiän kuvataidekasvatuksen ja osittain myös alle 10 vuotiaiden etätehtävät edellyttävät, että lapsen kanssa
tehdään tehtäviä yhdessä. Tämä on vanhemmalle, huoltajalle, sisarukselle tai muulle hoitajalle hieno tilaisuus viettää
yhteistä aikaa lapsen kanssa, kuvataiteen parissa.
Ensimmäiset etätehtävät julkaistaan, ja maanantairyhmien somekanava aukeaa alkaen ma 23.3. Opettajien
ryhmäkohtainen ohjaus ja palaute toimii normaalina opetuspäivänä.
Kuvataidekoulun etätehtävätoiminnan voi nähdä monelta kantilta, itse tarkastelen sitä mahdollisuutena toteuttaa
opetusta ja opiskella uudella tavalla. Kuvataidekoulu toivoo palautetta anneutuista tehtävistä. Voitte lähettää
suomenkielisen palautteen osoitteeseen hannamaija.heiska@kauniainen.fi. Otsikoikaa viesti otsikolla PALAUTE.
Kaikki palautteet käsitellään ryhmän opettajan kanssa luottamuksellisina.
Kuvataidekoulu tiedottaa lisää etäopiskelun käytännöistä maanantaina 23.3!
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Hej

Undervisnings- och kulturministeriet har i dag publicerat linjedragningen, som även gäller grundläggande utbildning i
bildkonst.

Undervisningsanstalter universitet, yrkeshögskolor, grundläggande konstutbildning, medborgarinstitut och annan fri
bildningsverksamhet kommer att stängas till 13.4.2020 och närundervisning kommer att avbrytas. Undervisning och
vägledning organiseras i sådan utsträckning som möjligt med alternativa metoder, inklusive distansinlärning, olika
digitala lärandemiljöer och lösningar, vid behov självständiga studier. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den
18.3.2020.
Konstskolan anser att speciellt under denna tid, när mycket förändras kring oss, är det viktigt att upprätthålla rutiner
och att kunna erbjuda eleverna fortsatta möjligheter att studera och idka hobbyn. Principen är att studierna
fortsätter för alla grupper på distans. Möjligtvis hela vårterminen, om beredskapslagen är i kraft en längre tid. Det är
9-10 undervisningsgånger kvar av vårterminen.
Lärarna jobbar på distans med att planera distansuppgifter, de kommer att ge vägledning, och respons för sina
studiegrupper. Detta gäller alla studiegrupper från förberedande- till fördjupade studier.
Idén med distansuppgifterna är att ge eleverna möjligheter till bildkonststudier även då, när det inte är möjligt att
vistas i konstskolans utrymmen. Med distansuppgifter strävar vi till att så kvalitativt som möjligt förverkliga den
grundläggande konstutbildningen. Vi uppmuntrar fortfarande eleven, att fortsätta sina bildkonststudier.
Planering av distansuppgifterna görs noggrant enligt terminsplanen. Innehållet uppdelas i varje uppgift så att
förutom beskrivningen, nämns målen, behövliga redskap och minimitid för utförandet. Vi beaktar även att redskap
som används i konstskolan inte nödvändigtvis finns i hemmen. Vi lånar ut redskap vid behov genast då vi fått
utlåningspaketen färdiga. Digital utrustning, elevernas egna telefoner m.m. kan fungera som redskap, speciellt för
över 10 åringar.
Undervisningen består av den givna uppgiften, distansvägledning, elevens självständiga arbete, och presentation.
Lärarens / gruppens respons enligt överenskommen tid.
Förberedande studier och för delvis under 10 åringar ,kräver studierna att de utförs tillsammans med någon äldre
eller vuxen. Ett fint tillfälle för föräldrar, vuxna eller syskon att vara tillsammans med barnet i bildkonstens tecken.
De första distansuppgifterna publiceras, och måndagens studiegruppers sociala media öppnar fr.o.m. måndagen
23.3. Lärarnas kontakt och respons med studiegrupperna kommer att fungera under normal lektionstid.
Det går att se på konstskolans verksamhet ur många vinklar, själv betraktar jag detta som en möjlighet att förverkliga
undervisningen och att studera på ett nytt sätt. Konstskolan önskar respons över givna uppgifter. Respons kan
skickas på svenska till adressen ann-christine.traskelin@kauniainen.fi Rubricera meddelandet med rubriken
RESPONS.
All respons behandlas med gruppens lärare konfidentiellt.
Konstskolan informerar mer om distansstudiernas praxis på måndagen 23.3.!
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