Näpsän nuorten opintojaksot kevät 2021
Nuorten opintojaksovalikko on tarkoitettu 14–18-vuotiaille perus- tai syventäviä käsityön
taiteenperusopintoja suorittaville opiskelijoille. Lukuvuosi rakentuu kahdesta yhtä pitkästä jaksosta,
jotka sijoittuvat syys- ja kevätlukukaudelle. Kokoontuminen on pääsääntöisesti kerran viikossa 4
oppituntia kerrallaan. Lisäksi järjestetään syyslukukauden alussa orientoivat opinnot sekä keväällä
mahdollinen leiripäivä. Oppilas voi itse valita, mitkä kaksi jaksoa hän vuoden aikana suorittaa ja
pystyy näin enemmän vaikuttamaan omien opintojensa painotukseen. Alla ovat opintojaksot ja
niiden sisällöt. Tarvittaessa oppilashallintomme palvelee teitä osoitteessa: napsa@taitopirkanmaa.fi
Tervetuloa opiskelemaan!
Mänttä
Asusteita kierrättäen
tiistai klo 16–19
Suunnitellaan ja valmistetaan asusteita tekstiilikierrätyksen vinkkelistä. Pohditaan kierrätyksen
haasteita ja uuden materiaalin käyttämistä kestävän kehityksen näkökulmasta. Valmistetaan
tekstiileistä perinteikkäät talvijalkineet eli tallukkaat, uudistetaan farkkuja etsaamalla eli väriä
poistamalla, huovutetaan huiveja ja taideparsitaan hattuja sekä kokeillaan aurinkovärjäystä vaatteen
uudistamisessa.

Orivesi
Pienoismallimaailma
keskiviikko klo 14.15–17.15
Rakennetaan pienoismallikokonaisuus oppilaan valitsemalla tavalla. Opetellaan mittakaavan
käyttöä, sovelletaan aikaisempaa tekniikkaosaamista ja tarkastellaan materiaaleja pienoismallien
näkökulmasta. Valmistetaan esineitä miniatyyri- ja pienoismallikoossa: yhdistellään eri
materiaaleja, keksitään niille uusia käyttötarkoituksia sekä opetellaan luomaan haluttu mielikuva ja
tunnelma.

Tampere, Epilä
Minulla on oma tyyli
torstai klo 17–20

Mikä on sinun tyylisi? Kuinka kerrot tarinaa pukeutumisellasi? Ommellaan vaate, jonka tyyliä
täydennetään asusteilla ja koruilla. Tekniikkoina voidaan käyttää esimerkiksi ompelua, neulomista
ja makrameeta.

Tampere, Hervanta
Pienesti kaikkea – minikäsityöt
torstai klo 17.15–20.15
Valmistetaan käsitöitä miniatyyrinäkökulmasta, pohditaan mittakaavan käsitettä ja rakennetaan
teemaan sopiva kokonaisuus oppilaan valitsemalla tavalla. Miniatyyrikäsitöissä yhdistellään eri
materiaaleja, keksitään niille uusia käyttötarkoituksia ja opetellaan vaikuttamaan ja luomaan
erilaisia mielikuvia valmistuneilla töillä.

Tampere, Tammela
Värikästä ja mielikuvituksellista lasitaidetta
maanantai klo 16.30–19.30
Hurahdetaan lasien värikkääseen maailmaan! Työskentely lasin parissa avaa uusia näkökulmia
muotoiluun ja taiteeseen. Opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan erilaisia tasolasitöitä.
Harjoitellaan lasinsulatus-, lasimaalaus- ja tiffanytekniikoita.

Tampere, Tammela
Uniikit keraamiset käyttöesineet
keskiviikko klo 17.15–20.15
Suunnitellaan persoonallinen ruukku, lautanen, kuppisarja tai vaikka kokonainen keraaminen
astiasto. Opitaan rakentamaan näyttäviä käyttöesineitä levytekniikalla ja kuvioimaan keramiikkaa.
Lopuksi tuotteet on mahdollista lasittaa.

Tampere, Tammela
Viehkeä vintage - fiftari, sixtari, ysäri vai kasari?
torstai klo 17.15–20.15

Sukelletaan muodin historiaan! Kukin valitsee eniten inspiraatiota herättävän vuosikymmenen,
jonka hengessä ommellaan tai tuunataan hauskoja asuja ja asusteita. Vieraillaan vintage-liikkeessä
ja pidetään jakson lopuksi vintage-bileet!

