Näpsän nuorten opintojaksovalikko syyslukukausi 2022
Oppilaaksi ilmoittautuminen https://napsa.inschool.fi/browsecourses
lisätietoja napsa@taitopirkanmaa.fi

Nuorten opintojaksovalikko on tarkoitettu 14–18-vuotiaille
perus- tai syventäviä käsityön taiteen perusopintoja
suorittaville opiskelijoille. Lukuvuosi rakentuu kahdesta
yhtä pitkästä jaksosta, jotka sijoittuvat syys- ja
kevätlukukaudelle. Syyslukukauden opintojakso kestää
viikolta 34 viikoille 50–51 ja kevätlukukauden opintojakso
viikolta 2 viikoille 19–20. Kokoontuminen on
pääsääntöisesti kerran viikossa 3 oppituntia kerrallaan.
Lisäksi järjestetään leiripäivä. Tunneilla tehdään
itsearviointia ja dokumentoidaan opintojaksolla opittua
OODi-oppimistilaan. Oppilas voi itse valita, mitkä kaksi
jaksoa hän vuoden aikana valitsee ja pystyy näin enemmän
vaikuttamaan omien opintojensa painotukseen.
Lempäälä, Taitokeskus Lempäälä
Puinen pöytä ja mosaiikkia, rakennetut- ja luonnonympäristöt
tiistai klo 17.30–19.45
Päätyönä jaksolla valmistetaan pieni pöytä puusta, jonka taso päällystetään itse suunnitellulla mosaiikilla.
Lisäksi suunnitellaan ja valmistetaan lasimosaiikki-tekniikalla valoa läpipäästävä astia. Jakson alussa
tutustutaan yksinkertaisimpiin puuliitoksiin harjoitusten kautta ja hyödynnetään opittua pöydän
valmistuksessa. Lisäksi opitaan mosaiikkitekniikkaa ja tekniikassa tarvittavien työvälineiden käyttöä.
Mänttä, Taitokeskus Mänttä
Näpsästä maailmalle, palveluympäristöt
tiistai klo 16–18.15
Opintojaksolla pohditaan pitkäjännitteisen kädentaitojen harrastamisen merkitystä ja mahdollisuuksia
oman tulevaisuuden kannalta. Perehdytään kehräämiseen hyvinvointia edistävänä tekniikkana. Järjestetään
ohjattua toimintaa perusopintojen 3 oppitunnin ryhmälle. Kootaan vuosien varrella karttunutta taitoa ja
tietoa lopputyöhön sekä pieneksi näyttelyksi peruskoulun tiloihin. Ryhmään on mahdollista osallistua 10–
14-vuotiaana perusopintoihin, jolloin perehdytään mm. tuftaukseen, kankaanpainoon ja punomiseen.
Orivesi, Taitokeskus Orivesi
Värjätään, tutkitaan ja tulkitaan värejä, pukeutuminen
keskiviikko klo 14.45–17.00
Kasvivärjäyksen teemavuosi. Miten tekstiiliä ja lankoja voidaan värjätä pieniä ja vähän isompia määriä?
Mitä kasvinosia ja bioväriaineita voidaan käyttää värjäykseen? Miten väriennusteet rakentuvat? Jaksolla
tutustutaan tekstiilin värjäysmahdollisuuksiin ja erilaisiin värjäystekniikoihin: kylmävärjäys, mikrovärjäys ja
keittovärjäys, tehdään värikokeiluja, puhutaan väreistä ja sukelletaan väriennusteiden maailmaan.
Opintojakson aikana valmistetaan oma väriennuste ja pienikokoisia töitä itsevärjätyistä materiaaleista.

Virrat, Taitokeskus Virrat
Kirjojen maailma, esine- ja tekstiiliympäristöt
tiistai 15.30–17.45
Opintojaksolla opitaan erilaisia kirjansidonnan tekniikoita ja valmistamaan kirjoja yksilöllisiin
tarpeisiin. Lisäksi jaksolla kokeillaan erilaisia paperin kuviointitekniikoita, joita voi käyttää hyväksi
valmistettavissa kirjoissa.
Tampere, Tammela
Keramiikka, rakennetut- ja luonnonympäristöt
tiistai klo 17.15–19.30
Opintojaksolla opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan valittuun ympäristöön sopiva keraaminen tuote
tai tuotesarja. Työskentelyssä edetään yksilöllisten suunnitelmien pohjalta. Jakson aikana tutustutaan
erilaisiin keramiikan valmistus- ja koristelutekniikoihin ryhmän toiveiden mukaan. Tunneilla on
mahdollisuus kokeilla myös dreijaamista sekä saven valamista valmiisiin muotteihin.
Tampere, Tammela
Väriä luonnosta, esine- ja tekstiiliympäristöt
torstai klo 17.15–19.30
Opintojaksolla opitaan tunnistamaan, keräämään ja käyttämään luonnonväriaineita. Tekstiilien kuviointi- ja
kuitujen värjäysmenetelmissä luonnonväriaineilla kohtaavat perinne ja ekologisesti kestävä tulevaisuus.
Jakson aikana värjätyistä materiaaleista suunnitellaan ja valmistetaan esine tai tekstiili omiin tarpeisiin.
Tampere, Tammela
Neulekahvila, pukeutuminen
torstai klo 17.15–19.30
Opintojaksolla opitaan suunnittelemaan oma kirjoneulemalli ja
toteuttamaan se. Aluksi tutustutaan neuleen
suunnittelutekniikoihin ja lopuksi valmistetaan pienneuletuote
(esim. tumput, pipo tai kaulahuivi) omalla kuosilla. Yhdessä
neulominen tapahtuu leppoisasti teetä tai kahvia nauttien. Välillä
hulluttelemme omituisella neuletyöllä ja jonain hämäränä iltana
käymme tekemässä neulegraffitteja Näpsän lähiympäristöön.

