ETÄOPETUS AUKEAA 23.3.2020

Kuvataidekoulussa on työskennelty ahkerasti ja innokkaasti etäopetustunteja suunnitellen.
Opetusta suunniteltaessa on huomioitu mm.
·
·
·
·
·

Ikäryhmät
Perusopintojen monipuolisuus
Syventävien opintojen suuntaus
Tehtävien toteutus kotiympäristössä
Kuvataidekoulun opetussuunnitelma

Etäopetustunnit koskevat kaikkia ikäryhmiä, varhaisiän kuvataidekasvatuksesta syventäviin
opintoihin. Opetustunnit pidetään normaaliin opetusaikaan, lukujärjestyksen mukaan. Opettaja
lähettää omille ryhmilleen, huoltajien sähköpostiin ohjeet tunteihin osallistumista varten ja pyytää
osallistuvien oppilaiden yhteystiedot, joiden kautta etäopetus onnistuu. Itsenäisesti osallistuvan
kohdalla osallistujan yhteystiedot, alle kouluikäisten kohdalla vanhemman, opetukseen lapsen
kanssa osallistuvan yhteystiedot. Ilman soveltuvia verkkoyhteystietoja oppilas ei voi osallistua
opetukseen. Samalla opettaja jakaa koteihin omat yhteystietonsa. Huomioittehan, että joissakin
työskentelyalustoissa näkyy ryhmään osallistuvan nimi, puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
Etäopinnoissa toteutettuja teoksia voidaan jakaa ryhmän kesken ja keskustella niistä
yhdessä. Oppilaat tai heidän huoltajansa eivät saa julkaista kuvia muiden teoksista missään
yhteydessä, ilman tekijän tai tämän huoltajan lupaa. Vain ryhmän opettaja tallentaa teokset
oppilaan nimellä.
Verkkopintojen kautta valmistuvaa materiaalia voidaan koulun toimesta julkaista verkossa.
Teostiedoissa ei julkaista opiskelijan nimeä. Mikäli ette halua kuvia lapsenne
teoksista julkaistavan, ilmoittakaa siitä ryhmän opettajalle ennen etäopintojen aloittamista.
Toivomme, että kodeissa kannustetaan lapsia ja nuoria jatkamaan kuviksen opintoja. Taiteen
harrastamisella on paljon tarjottavaa nyt, kun niin moni asia ympärillä muuttuu. Mikäli tunneille ei
syystä tai toisesta aina pääse osallistumaan reaaliajassa, voi julkaistuja tehtäviä tehdä itsenäisesti
myös omalla ajalla, opettaja antaa niistä palautteen myöhemmin opetustuntien yhteydessä. Tällä
tavoin pyritään takaamaan se, että kaikille on mahdollista suorittaa kuvataidekoulun
opintokokonaisuuksia ja saada niistä merkintä myöhemmin myös opiskelutodistukseen.
Alle kouluikäisten etäopinnoissa toivotaan huoltajan, hoitajan tai esimerkiksi vanhemman
sisaruksen osallistumista opetukseen. Toivottavasti voitte järjestää niin, että tuo 45 – 90 minuuttia
lapsen kanssa kerran viikossa taidetta tehden onnistuu. Mikäli tämä ei ole teille mahdollista
reaaliajassa, katsotaan millä tavoin tunteja voidaan järjestää.

Tehtävät lähetetään kirjallisena koteihin ennakkoon ennen opetustuntien alkua, ja tehtävän
annossa tulee ilmetä.
·
·
·
·
·

Tehtävän kuvaus
Tavoitteet ja tarvittavat työskentelyvälineet
Tehtävän suorittamiseen käytettävä minimiaika / aikasuositus, joka täyttää
normaalin tuntityöskentelyn periaatteet. Merkitään opetustunteina.
Minimiaikaan lasketaan mukaan tehtävän anto, oppilaiden valmistautuminen
tehtävään, tehtävän toteutus, dokumentointi ja palaute (-palaute, kun tehtävä on valmis)
Mahdolliset linkit (kuvat, ohjeet, virtuaalimuseot ja galleriat yms.)

Opetuskerran aluksi testataan yhteydet, opettaja opastaa tarvittaessa käyttämään valittua
mediaa. Verkkoyhteyden välityksellä opettaja kertaa annetut tehtävät sanallisesti ja vastaa
mahdollisiin kysymyksiin. Oppilaat aloittavat itsenäisen työskentelyn, oppilaiden itsenäisen
työskentelyn aikana opettaja on tavoitettavissa, läsnä etänä, opetustuntien päättymiseen
asti. Opetuskerran päätteeksi opettaja antaa seuraavan tehtävän, joka myös toimitetaan
kirjallisena / ohjeistaa tehtävän jatkumisesta.
Kuvataidekoulu kokoaa parhaillaan materiaalikasseja kaikille opiskelijoille, materiaalit voi noutaa
porrastetusti kuvataidekoulun ala-aulasta vko 14 loppuun mennessä. Kuvataidekoulu informoi
materiaalikasseista lisää myöhemmin. Ensimmäiset tehtävät on suunniteltu siten, että ne voidaan
toteuttaa ilman materiaalikassien sisältöä.
Varaudumme muutoksiin esimerkiksi mahdollisten internetongelmien esiintyessä, tällöin opettaja
ohjeistaa miten toimitaan. Kaikesta huolellisesta suunnittelusta huolimatta olemme uuden edessä
ja opetusta tullaan kehittämään kevään aikana jatkuvasti.
Kuvataidekoulu toivoo palautetta etäopetuksesta:
suomenkielinen palaute, otsikolla PALAUTE: hannamaija.heiska@kauniainen.fi
ruotsinkielinen palaute, otsikolla RESPONS : ann-christine.traskelin@kauniainen.fi

Ystävällisin terveisin
Hannamaija Heiska
Rehtori Kauniaisten kuvataidekoulu
TEL: 040 5213036
Hannamaija.heiska@kauniainen.fi
www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi

DISTANSUNDERVISNINGEN ÖPPNAR 23.3.2020

Vi har jobbat flitigt i konstskolan med planeringen av distanslektionerna.
Vid planering av undervisningen har vi uppmärksammat bl.a.
·
·
·
·
·

Åldersgrupp
Grundstudiernas mångsidighet
Fördjupade studiernas inriktning
Utförandet i hemmen
Konstskolans läroplan

Distansundervisningen omfattar alla åldersgrupper, från förberedande studier, till fördjupade
studier. Undervisningen hålls under normal undervisningstid, enligt läsordningen. Läraren skickar
anvisning om hur man deltar i undervisningen till egna studiegrupper, via vårdnadshavarnas epostadresser, och ber samtidigt om deltagande elevers kontaktuppgifter som behövs för
distansundervisningen. För de som deltar självständigt, och de som deltar med en förälder eller
annan vuxen. Utan lämpliga kontaktuppgifter går det inte att delta i undervisningen. På samma
gång får ni den egna lärarens kontaktuppgifter. Uppmärksamma även att i några
arbetsplattformar syns deltagarnas namn, telefonnummer, eller e-postadress.
Verk som utförs under distansundervisning kan delas och diskuteras i gruppen. Elever och
elevernas vårdnadshavare får inte publicera bilder av andras verk i något sammanhang utan lov av
eleven som skapat verket, eller elevens vårdnadshavare. Enbart gruppens lärare sparar verken
med elevens namn.
Skolan kan publicera material som framställts under distansundervisningen i nätet. Vi publicerar
inte elevens namn. Om ni önskar att verk av ert barn inte kan publiceras på nätet, meddela detta
direkt till den egna läraren innan distansstudierna börjar.
Vi önskar att ni uppmuntrar era barn och unga att fortsätta studera i konstis. Konst som hobby har
mycket att erbjuda nu, när så många saker omkring oss förändras. Om det av någon orsak inte går
att ta del i lektionerna på realtid, går det att utföra publicerade uppgifter självständigt på egen tid.
Läraren ger respons under senare lektioner. På så sätt försöker vi att trygga att alla ska kunna
utföra studiehelheterna i konstskolan, och få slutförd kursanmärkning och senare studiebetyg.
Vi önskar att en vuxen eller ett äldre syskon kunde ta del i distansundervisningen för barn under
skolåldern. Vi hoppas att ni kunde ordna att 45 – 90 minuter, konstutövning en gång i veckan
lyckas. Om det inte går att ordna under realtid, kan vi komma överens om andra sätt att ordna
lektionerna.

Uppgifterna som skickas hem innan lektionen börjar, bör innehålla.
·
·
·
·
·

Beskrivning av uppgiften
Mål och arbetsredskap
Minimitid, rekommendation som uppfyller principerna för normal undervisning
enligt lärotimmar, och används för anteckning av utförda undervisningslektioner
I minimitiden ingår instruktion, förberedelser, utföring, dokumentering, och
respons (-respons då uppgiften är klar)
Möjliga linkar (bilder, instruktioner, virtuella muséer och gallerier mm.)

I början av lektionen testas kontakten, läraren ger anvisning om användningen av media. Läraren
repeterar uppgiften verbalt och svarar på eventuella frågor. Eleverna startar utförandet
självständigt, samtidigt som läraren är anträffbar, närvarande, på distans hela lektionstiden. Som
avslutning delar läraren ut nästa uppgift, som även skickas skriftligt/ informerar om att uppgiften
fortsätter.
Konstskolan samlar just nu material till alla elever, materialen kan avhämtas i etapper från skolans
nedre aula under vecka 14. Mer information om materialkassarna senare. De första uppgifterna är
planerade så att de går att utföra uppgiften utan materialkassarnas innehåll.
Med reservation för ändringar som t.ex. internetproblem, vid dylika situationer ger läraren
instruktioner om verksamheten. Trots noggrann planering är vi framför något nytt, och vi kommer
att ständigt utveckla undervisningen under våren. Konstskolan önskar respons för
distansundervisningen:
Respons på finska, rubrik PALAUTE: hannamaija.heiska@kauniainen.fi
Respons på svenska, rubrik RESPONS: ann-christine.traskelin@kauniainen.fi

Med Vänlig Hälsning

Hannamaija Heiska

Rektor Grankulla konstskola
TEL: 040 5213036
Hannamaija.heiska@kauniainen.fi
www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi

