VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULUJEN REHTORIPÄIVÄT KALLIO-KUNINKALASSA 29.-30.8.2019
Kallio-Kuninkala, Sibelius-Akatemian Musiikkikeskus, Ristinummentie 6, 04400 Järvenpää
Tervetuloa Tuusulanjärven kulttuurimiljöön kauniiseen Kallio-Kuninkalaan! Kallio-Kuninkala on mainittu historian kirjoissa 1600-luvulta lähtien Tuusulanjärven tienoilla sijaitsevien maatilojen joukossa. Nykyisen ilmeen rakennukset saivat 1920-luvulla. Koko Rehtoripäivien ohjelma tapahtuu Kallio-Kuninkalassa tarjoten viihtyisän
ympäristön koulutukseen, yhteiseen kokemusten vaihtoon ja vapaaseen keskusteluun.
Ops-uudistuksen jälkeen muutoksen tuulet puhaltavat edelleen taiteen perusopetuksen kentällä. Rehtoripäivillä
käsittelemme uusien ops:ien mukaista arviointia ja kuulemme taiteen perusopetuksen ajankohtaiset kuulumiset
muun muassa Opetushallituksesta ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä pohdimme yhdessä taidekasvatuksen
ja visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen tulevaisuutta. Tervetuloa mukaan sankoin joukoin yhteisten
asioiden äärelle!
Rehtoripäivät ovat tarkoitettu arkkitehtuurin, kuvataiteen, käsityön ja mediataiteiden taiteen perusopetusta
antavien oppilaitosten rehtoreille sekä hallinnosta vastaaville opettajille kuten johtaville ja suunnittelijaopettajille.
OHJELMA
TORSTAI 29.8.
11.00

Ilmoittautuminen ja majoittuminen

11.30–12.30 Lounas
12.30–13.30 Oppimisen arvioinnin linjauksista käytäntöön uusien opetussuunnitelmien pohjalta
• Miten toteutamme arvioinnin tehtävää kuvataiteessa, arkkitehtuurissa ja mediataiteissa?
• Ajankohtaiset taiteen perusopetuksen asiat
Opetusneuvos Mikko Hartikainen, Opetushallitus
13.30–14.15 Työpaja: Laajan opetussunnitelman syventävien opintojen ja lopputöiden arviointi
Rehtori Heidi Romo, Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu, ja rehtori Katja Uksila, Vihdin kuvataidekoulu
14.15–14.45 Kahvi
14.45–15.30 Arviointityöpajan yhteinen purku
15.30–16.15 Taiteen perusopetuksen viestinnän työkirja
Toiminnanjohtaja Viivi Seirala, TPO-liitto
16.15–17.15 Päivällinen
18.00–20.00 Keskustelu jatkuu päivän aiheiden pohjalta puutarhassa
20.30

Iltapala

PERJANTAI 30.8.
9.00–10.00

Aamiainen

10.00–11.00 Taiteen perusopetuksen ajankohtaiset asiat
Ylitarkastaja Hanna Koskimies, Opetus- ja kulttuuriministeriö
11.00–12.00 Tulevaisuus, ennustaminen ja ennakoinnin taito
Koordinaattori Sari Söderlund, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.00 Taiteen perusopetus Opetusalan ammattijärjestön näkökulmasta
Erityisasiantuntija Hannele Louhelainen, OAJ
14.00–14.45 Kuvataidekoulujen liiton jäsenkysely 2018
Toiminnanjohtaja Riikka Mäkikoskela
14.45–15.15 Päätöskahvit

OSALLISTUMISMAKSUT
2 päivän osallistumismaksut

1 päivän osallistumismaksut

Jäsenkoulujen edustajat 320 € / hlö / 1hh
Jäsenkoulujen edustajat 305 € / hlö / 2hh

Jäsenkoulujen edustajat 170 € / hlö
infokoulujen edustajat 210 € / hlö
Muut 270 € / hlö

Infokoulujen edustajat 350 € / hlö / 1hh
Infokoulujen edustajat 335 € / hlö / 2hh
Muut 370 € / hlö / 1hh
Muut 355 € / hlö / 2hh

Peruutusehdot:
1 päivän osallistumismaksu sisältää seminaarin ohjelman sekä päivän ateriat. Kahden päivän osallistumismaksu
sisältää ohjelman, kaikki ateriat sekä majoituksen Kallio-Kuninkalassa (1hh tai 2 hh).
Kuluton peruutus 4.8. mennessä, sen jälkeen ainoastaan lääkärin- tai sairaanhoitajan todistuksella. Ohjelmamuutokset mahdollisia.

