LUO UUS
DIGIVÄLINEITÄ KUVATAIDEOPETTAJALLE KOULUTUS
NUMMELASSA (VIHTI) 6.-7.9.2019

PERJANTAI 6.9.2019
VIHDIN KUVATAIDEKOULU, VOIMAPOLKU 3, 03100 NUMMELA
10:00-13:00
PAJA 1: Lisätyn todellisuuden perusteet ja AR:n hyödyntäminekuvataideopetuksessa
Perehdytysmobiililaitteilla tarkasteltavaan Augmented Realityyn eli Lisättyyn
todellisuuteen. Tutustutaan esimerkkien avulla AR-teknologian ominaisuuksiin ja käydään läpi sen
sovellutusmahdollisuuksia kuvataideopetuksessa (osana taideteosta, informatiivisena välineenä, työprosessin tallentamiseen jne.).
Paja pitää sisällään AR-sisältöharjoituksia, joiden avulla osallistujat pääsevät tutustumaan tarvittavaan ohjelmistoon.
KouluttajanaTommi Sandberg, kuvataiteilija ja kuvataideopettaja
VIHDINLUKIO & NUMMELANHARJUN KOULU, Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA
14:30
Kick off: Nummelanharjun koulun rehtorin Katri Mikkilän tervehdys, LUO UUS
– kokonaisuus verkossa, esittely toiminnanjohtaja Erja Väyrynen
15:00 - 19:00
Kaksi rinnakkaista työpajaa, joista ilmoittautuessa valitaan toinen:
PAJA 2: KRITA
Tutustutaan piirustus- ja maalausohjelma Kritan käytön perusteisiin ja työkaluihin. Teemoina ohjelman
hyödyntäminen kuvataideopetuksessa valokuvaeditoinnin ja digitaiteen kautta.
Kouluttajana Iressa Taimisto,Kuvataideopettaja (TaM), graafikko, www.iressataimisto.com
PAJA 3: GIMP aloittelijoille
KouluttajaHarri Hakala, kuvataideopettaja (TaM)

LAUANTAI 7.9.2019
VIHDIN LUKIO & NUMMELANHARJUN KOULU, Hiidenvedentie 3, 03100 Nummela
10:00-11:00
Kuvankäsittelyä kännykällä –filtereistä valomaalaukseen!
Työpajassa tutustutaan yksinkertaisiin kuvanmuokkaus-sovelluksiin mobiililaitteilla. Miten muokata kännykällä
otettuja kuvia? Miten lisätä tekstiä kuviin? Mitkä ovat mobiililaitteiden mahdollisuudet kuvankäsittelyssä ja kuvataiteen
opetuksessa? Työpajassa tarvitset oman mobiililaitteen ja nettiyhteyden.
Kouluttaja Katja Uksila, kuvataideopettaja (TaM), rehtor
12:00-16:00
Kaksi rinnakkaista työpajaa, joista ilmloittautuessa valitaan toinen:
PAJA 4: KRITA
Samasisältö - katso tiedot perjantain kohdalta.
Kouluttajana Iressa Taimisto,Kuvataideopettaja (TaM), graafikko,
PAJA 5:
GIMP edistyneille.
Kouluttaja Harri Hakala, kuvataideopettaja (TaM)

YLEISET OHJEET
Koulutus on OPH:n rahoittamaa, joten se on oisallitujille maksuton.
Osallistuja vastaa kuitenkin omista matka-, ruokailu- ja majoituskuluistaan. Päivään sisältyy yksi kahvitarjoilu. Omat eväät voi tuoda.
Osallistujat valitaan kaikkiin pajoihin ilmoittautumisjärjestyksessä:
AR-pajaan mahtuu mukaan korkeintaan 15 osallistujaa,
KRITA ja GIMP pajoihin kuhunkin mahtuu korkeintaan 25 osallistujaa.
Perjantaina pajat 2 ja 3 ja lauantaina pajat 4 ja 5 ovat rinnakkaisia, eli voit valita vain toisen.
Voit osallistua myös yhteen päivään, tai vain yhteen pajaan = tästä kannattaa kertoa
ilmoittautumisen yhteydessä!
MITEN ILMOITTAUDUTAAN?
Ilmoittautuminen ensisijaisesti järjestäjän verkkosivuilta www.kuvis.fi löytyvällä verkkolomakkeella
= löydät sen LUO UUS – VIHTI –artikkelin alusta.
Sähköpostilla toimisto@kuvis.fi - ilmoita nimesi, yhteystietosi, ja pajojen nymeorilla valitsemasi pajat.
ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY KESKIVIIKKONA 4.9.2019
OHJEET PAJOIHIN
AR – paja: ota mukaan oma mobiililaite (älypuhelin tai tabletti). Tarkista myös etukäteen että sinulla on pääsy laitteesi
Play-Kauppaan/App-Storeen.
KRITA-pajaan lataa etukäteen ohjelma https://krita.org/en/ Voit tuoda myös oman piirustuspöydän
GIMP-pajaan lataa etukäteen ohjelma https://www.gimp.org/
KRITA ja GIMP -pajoissa käytetä aikaa ohjelmien lataamiseen, joten sujuvinta on, että otat mukaan oma
läppärin, jossa ohjelmat on etukäteen ladattu. Kouluilla on myös tarvittaessa tarjolla välineitä!
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
Koulutusta koskeva tiedotus osallistujille tapahtuu pääasiassa sähköpostitse ja sosiaalisen median (Facebook, Twitter ja Instagram) kautta.
Muista siis kertoa voimassaoleva s-postiosoitteesi! Osallistujatietoja käytetään vain ja ainoastaan tilaisuuden järjestelyihin. Osallistujan nimi,
sähköposti ja organisaatiotiedot säilytetään vähintään 10 vuoden ajan todentamaan tilaisuuden järjestäminen. Tietojen keruu ja tallentaminen
perustuu EU:n erityislainsäädäntöön.
TODISTUS
Osallistumisestasi saat todistuksen koulutuksen jälkeen, todistus lähetetään sähköpostissa.
PERUUTUSEHDOT
Vaikka koulutus on ilminen, toivomme että perut, jos etä pääsekään mukaan. Joku voi olla jonossa! Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse
toimisto@kuvis.fi tai tekstiviestillä 045-2609535.
JÄRJESTÄJÄ
Koulutuksen järjestää Kuvataideopettajat KUVIS y Opetushallituksen tuella. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelman muutoksiin.
Tiedustelut: Erja Väyrynen, 045-2609535 tai erja@kuvis.fi
KIITOKSET yhteistyöstä
Vihdin kuvataidekoululle, Vihdin lukiolle ja Nummelanharjun koululle

