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Hei kaikki kuvataidekoulun oppilaat ja huoltajat
www.nurmijarvenkuvataidekoulu.fi
Tervetuloa aloittamaan uusi lukuvuosi kuvataidekoulussa. Kuvataidekoulu täyttää 20v.
lukuvuonna 2018-2019. Juhlavuosi starttaa Aitohelmen toimipisteessä 1.9.-2.9. esillä on
kuvataidekoululaisten ja taiteilijaopettajien teoksia ja avoimet ovet sekä työpaja.
Tervetuloa koko perheen voimin!
Tulevan vuoden teema on AIKA, jota tutkaillaan taiteen keinoin. Teema tarkoittaa viitekehystä
jonka aihepiireistä otamme kuvallisten tehtäviemme aiheet. Syys- ja kevätlukukaudessa on 14
opetuskertaa/lukukausi + kevätnäyttely ja retki - syysloma on 15. – 19.10.2018, viikko 42.
Kuvataidekoulujen loma-ajat ovat samaan aikaan peruskoulujen lomien kanssa. Syyslomalla on
kuvataidekoulun syyspajat:
https://opistopalvelut.fi/nurmijarvi/search.php?l=fi&search=syysloman
Kuvataideopetuksen tavoitteena on kehittää lapsen/nuoren kykyä ilmaista itseään kuvataiteen
eri alueilla, kuten kuvallinen ilmaisu, kuvallinen media, kulttuuriperintö, esineympäristö, muotoilu
sekä luonnon ja rakennetun ympäristön visuaaliset ilmiöt.
Kuvataidekoulun johtaja / oppilasasiat
Päivi Takala 040 936 1994
kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi
Toimistopäällikkö / laskut
Anna-Maija Virtanen 040 936 0080
anna-maija.virtanen@nurmijarvenopisto.fi
Opettajat
Kuri Tanja
040 7406646
Maaranen Vicky
044 5588025
Nikola Laura
040 5055717
Pohjonen Laura
044 5150755
Ryönänkoski Johanna
050 5630784
Stajevic-Teodosin Sari
041 5275855
Väisänen Tarja
050 5837144
Opetusryhmät ja opetuksen laajuus
Varhaisiän opetus
Nuput 5-6v. (7v) kuvataidetta leikin kautta
60 min/viikko.
Opetuksessa kuvataidetta ja visuaalista
maailmaa lähestytään leikinomaisin keinoin
rohkaisten lasta ilmaisemaan ja pohtimaan
havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä,
kuullusta, koetusta ja kuvitellusta.
Yhteiset opinnot
P1 ja P2 , taiteen yleisiä opintoja 90
min/viikko. Yleisen oppimäärän yhteisten
opintojen tarkoituksena on kuvataiteen
perustaitojen hankkiminen.

Teemaopinnot
Periodi, Yhteisten opintojen ja
teemaopintojen siirtymävaihe, taiteen
syventävää opetusta 135 min/viikko.
Työpajat, taiteen teemaopintoja 135
min/viikko. Kuvataiteen teemaopintojen
tarkoituksena on oppilaan yhteisissä
opinnoissa hankkimien taitojen
laajentaminen. Opintojen tavoitteena on
kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun
syventäminen sekä tietojen ja
vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen.
Taiteen perusopetuksen yleisen
oppimäärän laskennallinen laajuus on
500 tuntia, josta yhteisten opintojen
laskennallinen laajuus on 300 tuntia ja
teemaopintojen 200 tuntia.
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Opetustilat:
Klaukkalan Aitohelmessä os. Klaukkalantie 72 2.krs Cafe Hugoa vastapäätä
Kirkonkylä, Uusi opetustila!
Lukkarin koulu os. Punamullantie 18, 01900 Nurmijärvi Lukkarin koulu
Käynti nuolen osoittamasta ovesta.

Rajamäki, Noppi. Kiljavantie 3.
(Entinen autokoulun tila ja ns. ”rahakulma”)

Noppi

Mukaan tunnille kannattaa ottaa suojavaate (esim. vanha iso paita, essu tms.) Muutenkaan ei
kannata pukeutua parhaimpiinsa, taiteen tekeminen kun saattaa välillä olla kovin sotkuista
hommaa.
Kuvataidekoulun uudet oppilaat:
Ilmoitathan oppilastietolomakkeessa allergioista, sairauksista ja kuvausluvista.
Ryhmän opettaja jakaa lomakkeen ja se palautetaan täytettynä.
Oppilaat eivät ole kuvataidekoulussa vakuutettuja, joten voitte ottaa lapsellenne
vapaa-ajan vakuutuksen.
Kuvataidekoulun oppilaspaikasta:
Ilmoittautuminen oppilaspaikalle kattaa koko lukuvuoden. Mikäli oppilas ei
halua jatkaa kevätlukukaudella, hänen oppilaspaikkansa tulee perua 10.12.2018 mennessä.
Mukavaa Syyskauden aloitusta toivoo Kuvataidekoulun henkilökunta!
Yst. Päivi Takala Nurmijärven Kuvataidekoulu / Nurmijärven Opisto

