
Mikä ihmeen OODi™?

Koko Näpsä-polkusi ajan opit valtavasti erilaisia asioi-
ta ja koet monenlaisia seikkailuja oman Näpsä-ryhmä-
si kanssa. Aina ei huomaakaan tai muistakaan, mitä 
kaikkea on jo oppinut. Sitä varten meillä on Näpsässä 
OODi™ eli Oman Osaamisen Dokumentointi. Se tarkoit-
taa, että kerätään talteen se kaikki sinun osaamisesi 
kuvin, tarinoin ja arvioinnein. Voit sitten käydä aina 
katsomassa, mitä kaikkea Näpsä-polun varrella on ta-
pahtunut. Ja näyttää vaikka koko maailmalle oman 
OODi™si osaamiselle.

Mitä OODi™ssa opitaan? 

• Sinä opit dokumentoimaan omaa työskentelyäsi 
ja hahmottamaan oman osaamisesi kasvua ja kä-
sityöilmaisusi kehittymistä. 

• Sinä opit hahmottamaan perusopintojen tavoit-
teita. 

• Sinä opit asettamaan omia tavoitteita työsken-
telyllesi ja seuraamaan niiden toteutumista. 

• Sinä opit näkemään käsityön monipuolisena ja 
monialaisena taiteenalana.

Miten OODi™ rakentuu? 

Ensin tietysti harjoitellaan. Näpsä-polun alussa 7-9-vuo-
tiaana olet kahden oppitunnin ryhmässä, jossa OODi™a 
varten harjoitellaan arvioimaan omia käsitöitä ja oppi-
mista. Arvioinnissa voidaan käyttää esim. positiivisen 
palautteen harjoituksia, leikin kautta tapahtuvaa arvi-
ointia, vertaisarviointia, pienoisnäyttelyjä, itsearvioin-
tikaavakkeita, jne.

Noin 10-vuotiaana näpsäläiset kokoontuvat kolmen oppi-
tunnin mittaisissa ryhmissä ja nyt aloitat oman OODi™-
si tekemisen. Sinulla on oma OODi™ -paikka, jonne jo-
kaisen isomman työn jälkeen tallennat kuvan työstäsi 
ja arvioit, mitä kaikkea olet oppinut työtä tehdessäsi. 
Opettajan avulla opettelet asettamaan omia tavoitteita 
työskentelyllesi ja tutustut perusopintojen tavoitteisiin. 
Vähitellen OODi™sta kertyy upea tarina sinun Näpsä-polus-
tasi; todellinen oodi osaamisellesi.

Milloin OODi™ on valmis? 

Näpsän käsityön taiteen perusopintoihin kuuluu 800 
tuntia oppimista. Ja hei, ei hätää; tähän oppimiseen 
on tarkoituskin kulua vähän aikaa. Käsitöissä riittää 
opittavaa perusopintojen jälkeenkin. Mutta sitten 
kun sinulla alkaa lähestyä tuo 800 tuntia, on sinun 
aika tehdä OODi™si valmiiksi käymällä läpi vuosien 
aikana kertyneitä kuvia ja tarinoita sekä vertaamal-
la osaamistasi perusopetuksen tavoitteisiin. 

Sitten teet jonkinlaisen loppuyhteenvedon oman 
osaamisesi kehittymisestä ja kokemuksistasi Näp-
sässä ja OODi™si on valmis. (Samalla muuten huo-
maat, miten valtavasti olet oppinut ja miten tai-
tava sinusta on tullut.) Jotkut pikku bileet vaikka 
oman Näpsä-ryhmän kanssa olisivat nyt paikallaan 
juhlistamaan tätä.

Eikä tässä vielä kaikki! 

Tämän jälkeen onkin sitten aika päästä mukaan 
Näpsän syventäviin opintoihin käyttämään ja 
soveltamaan tuota valtavaa osaamistasi.
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