Lohjanseudun kuvataidekoulun etäopetus-info
oppilaille ja huoltajille 11.1.2022
MITÄ?



Etäopetus tarkoittaa sitä tilannetta, kun koko oppilasryhmä työskentelee
kotoa käsin opettajan johdolla Teams-sovelluksessa (tai muu vastaava).
Etäopetuksen tuntisisällöt on suunniteltu lähiopetuksesta poiketen niin, että ne voi
tehdä kotoa löytyvin perusvälinein.

MILLOIN?





Etäopetukseen siirtymisestä ja sen kestosta tiedotetaan oppilaille ja huoltajille
sähköpostitse ja kuvataidekoulun nettisivuilla.
Etäopetusta annetaan vain siinä tapauksessa, että koko kuvataidekoulu-ryhmä
on karanteenissa altistuksen vuoksi tai siksi, että koulun tilat on suljettu
pandemia-tilanteen johdosta viranomaispäätöksellä. (Karanteeni-päätöksen tekee
viranomainen, ei kuvataidekoulu). Kuvataidekoulu huolehtii etäopetukseen
liittyvästä tiedottamisesta.
Etäopetus-tunnit pidetään lukujärjestyksen mukaan samaan aikaan kuin
tavanomaiset oppitunnitkin. Etäopetus-tunti on kestoltaan kuitenkin lyhyempi kuin
lähiopetus-kerta.

MITEN?










Kutsulinkki etätunnille lähtee sähköpostitse opettajalta noin 15 min ennen tunnin
alkua siihen meiliosoitteeseen, joka oppilaalle on Eepokseen ilmoitettu.
Kannattaa tarkastaa etukäteen, että meiliosoite on oikein.
Oppilaan ei tarvitse ladata mitään sovellusta, riittää että vastaa linkkiin.
Kun oppilas on vastannut kutsulinkkiin, opettaja päästää hänet tunnille mukaan
noin 5-10 minuuttia ennen tunnin alkua. Siinä vaiheessa on hyvä hetki kokeilla
toimiiko mikki, näkyykö kuva jne.
Tunti alkaa ajallaan lukujärjestyksen mukaisesti ja siinä vaiheessa opettaja keskittyy
opetustyöhön. Myöhässä tulevat päästetään sisälle, mutta yhteysongelmia tai
kutsulinkin vanhenemisia yms ei selvitellä enää oppitunnin aikana.
Pyydämme siis saapumaan tunnille hyvissä ajoin!
Poissaolot voi ilmoittaa opettajalle tuttuun tapaan tekstarina.






On erittäin toivottavaa, että oppilaat osallistuvat etätuntiin niin, että kamera on
päällä ja mikki avataan tarpeen mukaan. Kuvisryhmän työskentely perustuu
etänäkin yhdessä olemiseen ja vuorovaikutukseen. Kaikkien kommentit ovat
tärkeitä.
Opettaja haluaa tietenkin myös nähdä mitä oppilaat ovat tunnin aikana tehneet eli
kamera on tärkeä myös teosten jakamisen näkökulmasta.
Kun tunti on alkanut, 0hjeet annettu ja työskentely alkaa, oppilaat voivat
halutessaan rupatella keskenään tavanomaiseen tapaan.

ETÄTUNNIN KESTO?





Etätunnin kesto on Taide 1 – Periodi A ja B –ryhmissä noin 45 minuuttia, paja- ja
ateljee –ryhmissä noin 45-60 minuuttia.
Tämä on siis aktiivista etäopetusaikaa ja sen jälkeen tehtävän
työstämistä voi jatkaa opettajan ohjeiden mukaisesti itsenäisesti
kotona.
Varhaisiän ryhmät osallistuvat etätuntiin yhdessä aikuisen kanssa ja kesto on noin
15-30 minuuttia.

MATERIAALIT





Etätunnit suunnitellaan niin, että niihin voi osallistua tavallisin perusvälinein, joita
löytynee joka kodista.
Varaa esille kyniä, paperia, pahvia (vaikka puurohiutalepaketista), sakset, liimaa,
värikynät, pöytäpintaa… Välineiden tarkka laatu ei ole oleellista.
Opettaja ilmoittaa etukäteen sähköpostitse, jos jollain kerralla tarvitaan jotain
erityistä.
Opettaja saattaa laatia erityisesti paja- ja ateljee -vaiheessa opiskeleville oppilaille
valmiita tehtäväpaketteja, joihin liittyvät erityismateriaalit voi hakea
kuvataidekoululta valmiiksi pakattuna ja nimikoituna. Opettaja informoi tästä
erikseen kutakin ryhmää.

PULMIA?




Jos nettiyhteys tuottaa ongelmia, pyydämme malttia. Chattiin voi kirjoittaa, ettei
näe tai kuule, mutta siihen opettaja ei yleensä voi vaikuttaa ja tunti jatkuu muiden
osalta tavanomaisesti.
Monesti yhden kerran ongelma on hävinnyt seuraavalla kerralla ja kaikki onkin
sujunut mainiosti.





Jos nettiyhteydessä kuvataidekoulun suunnasta on ongelmia, teemme parhaamme
selättääksemme ne. Laurentius-talon uudet tilat on rakennettu niin tiiviiksi, että
yhteysongelmia on ajoittain ollut.
Ongelmatilanteissa opettaja voi laatia tehtäväpaketin kirjallisesti, jos erikseen näin
sovitaan.

ETÄTUNNIN TEOSTEN TALTIOIMINEN OPPILASKOHTAISEEN EEPOKSEEN


Teos jää oppilaalle ja hän voi halutessaan liittää sen oppilaskohtaisen Eepoksen
Media-välilehdelle. Media-välilehti on kuin oppilaskohtainen työkansio, johon sekä
opettaja että oppilas voivat taltioida kuvataideopintojen aikana kuvamateriaalia
teoksista ja työskentelystä.

Ohje oppilaalle kuvamateriaalin lisäämiseen oppilaskohtaiseen Eepokseen:
1. Kirjaudu oppilaskohtaiseen Eepokseen henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella
ja salasanallasi.
2. Valitse vasemmalta sivupalkista ”Media”
3. Klikkaa ”Lataa uusi tiedosto”
4. Klikkaa ”Valitse tiedosto” – kuvan pitää olla siis kyseisen laitteen
kuvatiedostoissa, koska sinulle aukeaa nyt selailumahdollisuus. / Tai jos
valitset ”Ota kuva”, voit kuvata teoksen samalla hetkellä suoraan Eepokseen
(silloin klikkaat kuvan otettuasi oikean alakulman ”Käytä kuvaa” –tekstiä).
5. Valittuasi haluamasi kuvan, klikkaa ”Avaa”. Kuva siirtyy Eepokseen ja tulee
näkyviin Media-välilehdelle.
6. Jos vahingossa lisää väärän kuvan tms, kuvan nimeä tuplanapauttamalla
aukeaa vaihtoehtoja esim. nimeä tai poista kuva.
7. Jos edellä olevissa vaiheissa on pulmia, ne saattavat olla laite- tai
ohjelmistokohtaisia. Chrome-selain tukee parhaiten Eepoksen ominaisuuksia.






Nyt onkin siis erinomainen hetki ottaa oppilaskohtaiset Eepos-tunnarit
aktiiviseen käyttöön.
Jos tunnarit ovat kadonneet, uudet voi pyytää toimistosta
toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi. Kannattaa muuttaa salasana heti
mieleisekseen.
Jos oppilas kaipaa henkilökohtaista palautetta teoksestaan opettajalta, hän voi
halutessaan tallentaa kuvan omaan Eepokseen ja pyytää opettajaa käymään
katsomassa ja kommentoimassa. Toki voi käyttää myös meiliä tai tekstaria
yhteydenottoon. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muodossa
etunimi.sukunimi@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi.

ENTÄ JOS OPPILAS EI OSALLISTU ETÄTUNTIIN?



Kuvataidekoulun nettisivuilla on tarjolla tehtävä-paketti kotiopiskeluun.
Poissaolosta on hyvä ilmoittaa tuttuun tapaan opettajalle tekstarina.

KYSYMYKSIÄ?





Eepos-tunnarit voi pyytää siis uudelleen tarvittaessa toimistosta
toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi.
Muut kysymykset osoitetaan ensisijaisesti omalle opettajalle, meili ja tekstari ovat
hyviä kanavia, koska oppituntien aikana emme pääsääntöisesti vastaa puheluihin.
Etäopetuksessa sovelletaan tuttuun tapaan kuvataidekoulun järjestyssääntöjä,
joihin voi tutustua koulun nettisivuilla.
Huoltajien tekemät rajaukset kuvankäyttölupaan huomioidaan etäopetuksen
yhteydessä tavanomaiseen tapaan. Huoltajien on kuitenkin syytä pohtia tämä
näkökulma etäopetuksen yhteydessä, kun kyseessä on tavanomaisesta
lähiopetuskerrasta poikkeava toimintamalli.

