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ENNAKKOTEHTÄVÄ (0-1 PISTETTÄ)
Valitse yksi seuraavista kolmesta ennakkotehtävistä ja palauta se ohjeiden mukaan.

TEHTÄVÄVAIHTOEHTO 1: EI NIIN TAVALLINEN SELFIE
”Selfie tarkoittaa henkilön omasta itsestään ottamaa valokuvaa. Tyypillisesti selfie otetaan
älypuhelimella tai verkkokameralla ja julkaistaan jossakin sosiaalisen median palvelussa. Kuvat
jaetaan usein yhteisöllisten viestimien kautta, esimerkiksi Instagramissa, Facebookissa tai
Twitterissä. Selfiet ovat usein vapaamuotoisia kuvia, jotka otetaan pitämällä kameraa omassa
kädessä tai peilin kautta kuvaamalla.”
-Wikipedia
Mieti, millainen olisi sinusta sattumanvaraisesti otettu selfie: omakuva, joka olisi otettu sinusta ei
niin täydellisen edullisena hetkenä. Piirrä kuva, joka esittää sinua "ei niin tavallisessa selfie"
tilanteessa.
Toteutustapa: Lyijykynä A3-kokoiselle paperille

TEHTÄVÄVAIHTOEHTO 2: MIKSI MINUSTA TULEE GRAAFINEN
SUUNNITTELIJA
Ota selvää millaisissa tehtävissä graafinen suunnittelija toimii ja toteuta sarjakuva siitä, miksi juuri
sinä haluat graafiseksi suunnittelijaksi. Nimeä sarjakuva itse, keksi sille oma otsikko.
Sarjakuvan tulee mahtua A3-arkille.
Käytä visuaalisen toteutuksen lisäksi myös tekstiä.
Mitattavat asiat: aloitteellisuus (ota selvää, miksi haluan graafiseksi suunnittelijaksi) ja
järjestelmällisyys sekä ennakkotehtävän ohjeiden noudattaminen, motivaatio, kuvallinen ilmaisu
(kuva- ja tekstikerronnan kiinnostavuus ja sujuvuus)
Toteutustapa: vapaa
Hae tietoa muun muassa näiltä sivuilta: grafia.fi, creativebloq.com

TEHTÄVÄVAIHTOEHTO 3: VALOKUVAUSTEHTÄVÄ/ ARKI
Tee viiden valokuvan sarja omasta arjestasi.
Suoritustapa: Tehtävä suoritetaan valokuvaamalla. Teetä tai tulosta kuvista 10 x 15 cm kokoiset
kopiot ja liimaa ne A3 kokoisen paperiarkin samalle puolelle. Kirjoita paperin kääntöpuolelle
nimesi, yhteystietosi, kuvasarjasi nimi, sekä osaamisala ja suuntautumisvaihtoehto (kuvallinen
Mitattavat asiat: Kuvallisen hahmottamisen kyky

ARVIOINTIKRITEERIT
0 pistettä: Hakija ei ole palauttanut tehtävää oppilaitokseen määräaikaan 24.4.2019 klo 16.00
mennessä tai tehtävän suoritus ei ole ohjeiden mukainen.
0,5 pistettä: Hakija palauttaa ohjeiden mukaan suoritetun ennakkotehtävän.
1 piste: Hakija palauttaa ohjeiden mukaan suoritetun ennakkotehtävän ja osoittaa kykyä
kuvalliseen hahmottamiseen.
HUOM! Hakijan tulee lisätä jokaisen tehtäväpaperin taakse oma nimensä (etunimi ja sukunimi).

ENNAKKOTEHTÄVÄN PALAUTUS
Ennakkotehtävä palautetaan oppilaitokseen 24.4.2019 klo 16.00 mennessä osoitteella:
Pekka Halosen akatemia "ennakkotehtävä ja tehtävän numero"
Kansanopistontie 60
04380 Tuusula
Ennakkotehtävää ei palauteta hakijalle pääsy- ja soveltuvuuskokeen jälkeen.

