UUTTA Kauniaisten kuvataidekoulun perusopetus (PO) ryhmille 2 ja 3
Kauniaisten kuvataidekoulu on siirtynyt kuvataiteen laajan oppimäärän mukaiseen kuvataiteen
perusopetukseen. Kuvataidekoulun PO 2 ja 3, ryhmille on tullut opetussuunnitelmaan kaksi uutta
elementtiä: OMA tunti ja Kotitehtävät. Lukuvuonna 2020-2021, kaikki oppilaat 10 ikävuodesta lähtien voivat
osallistua OMA tunneille.
OMA tunti
Ryhmät PO 2 ja PO 3
OMA tunti - 3 opetustuntia kerran kuukaudessa (toimikauden täydet kuukaudet). OMA tunnilla tutustutaan
oppilaan omiin kuvallisiin päiväkirjamerkintöihin, pohditaan omaa suhdetta ympäristöön ja sen
ilmiöihin. Opetustunneilla ei anneta erillisiä opetustehtäviä, vaan oppilaan ohjaaminen pohjautuu oppilaiden
itsensä keräämään materiaaliin. Omasta elämänpiiristä käsin lähteneestä ideasta johdetaan polku valmiin
teoksen syntyyn. Kuvallista materiaalia, havaintoja ja ideoita ohjataan ja rohkaistaan kehittämään, sekä
käyttämään pohjana muilla tunneilla annetuille tehtäville. Oma tunti on kiireetön ja jokaisen oppilaan kanssa
keskustellaan kuunnellen tämän ajatuksia ja ideoita kuvallisessa ilmaisussa ja maailmasta
ylipäätään. Tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta omista vahvuuksista, kiinnostuksen kohteista ja niistä
seikoista, jotka auttavat oppilasta saavuttamaan itselle luontaiset kuvallisen ilmaisun tavoitteet. Oma tunti
on inspiroiva ja motivoiva ja sen aikana myös kokeillaan erilaisia kuvallisia tekniikoita sekä tutustutaan
taidemaailman ilmiöihin: Taiteentuntemus, näyttely ja työpajavierailut voivat kuulua osana OMA tunnin
ohjaukseen. Ohjaus toimii vuorovaikutuksessa oppilaan omalla ajalla tehtyjen kuvallisten muistiinpanojen
(kotitehtävät) kanssa. OMA tunti toimii lopputyöhön ja valmentavana ennen lopputyön ohjausta.
KOTITEHTÄVÄT
Ryhmät PO 2 ja PO 3
Kotitehtävien tarkoitus on tuoda esiin yhteys omien kuvien, joita oppilaat tekevät omalla ajalla, digitaalisesti
tai manuaalisesti ja kuvataidekoulussa tapahtuvan toiminnan välillä. Kotitehtävien sisältö voi olla täysin
oppilaslähtöinen ja tekotapa omaehtoinen, tai ne voivat liittyä kuvataidekoulun tehtäviin, jos näin sovitaan.
Kotitehtävinä tuodut kuvat jaetaan yhdessä, niistä keskustellaan ja niiden kautta luodaan yhteyksiä ja
merkityksiä omaan tekemiseen ja maailman ilmiöihin. Kuvat voivat toimia teoksina sellaisenaan, ne voidaan
liittää osaksi muita kokonaisuuksia tai ne voivat olla kuvallisia muistiinpanoja, joiden pohjalta työstetään
ideoita muihin teoksiin
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NYTT Grankulla konstskolas grundutbildning (GS) grupper 2 och 3
Grankulla konstskola har övergått till att ge grundläggande bildkonstutbildning enligt den fördjupade
lärokursen. Två nya element ingår i läroplanen: EGEN timme och hemuppgifter för GS 2 och 3 grupper.
Under läsåret 2020-2021, kan alla elever över 10 år delta på EGEN timme.
EGEN timme
Grupperna GS 2 och GS 3
EGEN timme – 3 undervisningstimmar en gång i månaden, (under verksamhetsperiodens fulla månader).
På Egen timme stiftas bekantskap med elevens egna bilder ”dagboksanteckningar”, begrundas det egna
förhållandet till miljön och dess olika fenomen.
Det ges inga extra uppgifter under lektionerna, vägledningen baserar sig på elevens eget insamlat material.
Idéer från eget liv till uppkomsten av ett färdigt konstverk. Bilder, iakttagelser och idéer får vägledning och
uppmuntran till utveckling och användning, eller bas för uppgifter under andra lektioner. EGEN timme är
jäktfri och man diskuterar och lyssnar på alla elevers tankar och idéer om bilder och uttryckssätt, och om
världen överlag. Målet är att öka medvetenheten om den egna styrkan, eget intresse och faktorer, som
hjälper till att uppnå för hen naturliga mål och uttryckssätt. Egen timme är inspirerande och motiverande
och under timmen prövas olika visuella tekniker och stiftas bekantskap med konstvärldens fenomen:
Konstkännedom, utställning- och verkstadsbesök kan ingå i EGEN timme vägledning. Vägledning sker i
växelverkan med elevens på egen tid framställda illustrerade anteckningar (hemuppgifter). EGEN timme
ger träning och vägledning för slutarbetet.
HEMUPPGIFTER
Grupperna GS 2 och GS 3
Syftet med hemuppgifterna är att frambringa en relation till egna bilder skapade på egen tid, och i samspel
med verksamheten i konstskolan, digitalt eller manuellt. Initiativ till innehåll och uttryckssätt kan komma helt
från eleven själv. Hemuppgifterna kan vara elevbaserade och kan höra ihop, vid överenskommelse, med
övriga uppgifter i skolan. Medtagna bilder delas tillsammans, och det skapas nya kontakter och betydelser
genom bilderna till eget arbete och världsliga fenomen. Bilderna kan vara verk som sådana, de kan
sammanslås till andra helheter. De kan även vara illustrerade anteckningar som grund för bearbetning till
andra verk.
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