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Tiedote koteihin HUHTIKUU 2018

Hei
Syksyn opetus ja ennakkoilmoittautuminen:

Vanhoilla opiskelijoilla oppilaspaikka säilyy automaattisesti, mikäli emme saa ilmoitusta
lopettamisesta ja uusiakin oppilaita on taas tulossa kuvataidekouluun.
Kaikille opintojaan jatkaville tulee automaattisesti kesäkuun alussa 50€ suuruinen
oppilaspaikan varausmaksu, joka vähennetään syksyn lukukausimaksusta.
Samalla saatte uuden lukujärjestyksen ja tiedon lapsen ryhmästä.
Syksyn opetus alkaa maanantaina 20.8. lukujärjestyksen mukaan.
Uuteen lukujärjestykseen tulee pieniä muutoksia ja perustamme 1-2 uutta ryhmää.

Opinnot koostuvat:

Varhaisikä: 5-6v. kuvataidetta leikin kautta 60 min/viikko.
P1 ja P2: 7-9v. ja 9-11v. taiteen yleisiä opintoja 90 min/viikko.
Periodi:
12v. taiteen syventävää opetusta 135 min/viikko.
Työpajat: 13-18v. taiteen teemaopintoja 135 min/viikko.

Seitsemän vuotta täyttävät lapset siirtyvät
perusopetus 1 (P1) oppilaiksi.
Vuonna 2018 kymmenen vuotta täyttävät
lapset siirtyvät perusopetus 2 (P2) oppilaiksi.
Vuonna 2018 kaksitoista vuotta täyttävät
lapset siirtyvät periodiryhmiin ja 13v. siirtyvät
työpajaopintoihin.
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Kuvataidekoulussa taiteen perusopetusta jo 20 vuotta.
Nurmijärven kuvataidekoulu on Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä
kuvataidekoulu, jossa annetaan lakisääteistä taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän
mukaan. Kuvataidekoulu on jatkumo Nurmijärven musiikkiopiston aloittamalle
opetussuunnitelmallisesti itsenäiselle kuvataiteen opetukselle. Taiteen perusopetus kuvataiteen
opetuksena on jatkunut keskeytyksettä vuodesta 1998.
Juhlavuoden ohjelmaa:
 Opetus aloitetaan uuden opetussuunnitelma (ops 2018) mukaan viikolla 34.
Ops lähetetään paperisena versiona koteihin ja digitaalinen versio ladataan
kotisivuille elokuussa.
 1.9. on Taidekieppi, joka on kuntamme alueella vuosittainen Taidekieppi
nimellä kulkeva tapahtuma. Kuvataidekoulun opetuspisteissä on 1.9.
avoimet ovet ja 1.- 2.9 Aitohelmen isossa salissa taidenäyttely, jossa on
myös kuvataidekoulun taiteilijaopettajat ja teokset nähtävillä.
 Syyslukukaudella tehdään yhteinen taideretki bussikuljetuksella, johon myös
vanhemmat voivat osallistua. Retkikohde ilmoitetaan elokuun tiedotteessa
 Joulukuussa järjestetään kuvataidekoululla koko perheen joulupaja.
 Kuvataidekoulun yhteinen näyttely ”AIKA” on pääkirjastolla Galleria Villessä
2019 maaliskuussa. Näyttelyn ajankohtaa on aikaistettu, että kaikki
oppilaiden teokset pääsisivät kotiin viimeisellä opetuskerralla, joka on
huhtikuun lopulla.

Vuoden teema on Aika, jota pohdimme tutkimme ja teemme taiteeksi
Muuta (mm. tila-asiat)
Aitohelmen tila Klaukkalassa remontoidaan kesän aikana ja kuvataidekoulu saa kaksi luokkaa
käyttöönsä. Rajamäen Nopissa tulee olemaan opetusta ma,ke,to ja pe. Kirkonkylän
Yhteiskoulu on kesällä remontissa ja kuvataidekoulu jatkaa yhteiskoululla uusituissa tiloissa.
KUVATAIDEKOULUN KOTISIVUILLE PÄIVITETÄÄN AJANKOHTAISIA ASIOITA!
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