Kirja käsityöstä

Lukijalle
Uudistettu Kirja käsityöstä on opas opettajalle luokkien
1–7 monimateriaalisen käsityön opettamiseen. Opettajat saavat tukea opetussuunnitelman mukaisen opetuksen
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tavoite on, että
oppilaalle muodostuu perusopetuksen aikana oppiaineen
luonnetta ja aineen sisällöllisiä vaatimuksia vastaava kokonaisuus käsityötietoja ja -taitoja. Kirjan tarkoituksena on
ohjata opettajaa ja opettajaksi opiskelevaa tarkastelemaan
käsityötä kasvatuksen välineenä, ei vain tuotteiden valmistukseen keskittyvänä oppiaineena.
Kirjan teoriaosuus on laadittu käytännön opetustyön
tueksi. Se avaa käsityö-oppiaineen luonnetta ja tavoitteita
sekä ohjaa suunnittelemaan lukuvuoden, jakson ja opetustuokioiden opetusta. Kirjassa käsitellään myös opetukseen
ja oppilaan ohjaamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä.
Käsityö-oppiaineen tavoitteet ja sisällöt rakentuvat tietojen ja taitojen, suunnittelun, työskentelyn ja kasvamisen
osa-alueista. Tarkoituksena on auttaa opettajaa toimimaan
työssään niin että kaikki käsityön merkitykset tulevat tietoisesti käyttöön.
Kirja ohjaa teemalähtöiseen käsityönopetuksen toteutukseen. Teemat pohjautuvat laaja-alaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja integroituvat muiden oppiaineiden sisältöihin. Käytännön suunnitelmien osiossa alakoulun vuosiluokat on yhdistetty pareiksi 1–2, 3–4 ja 5–6. Seitsemännelle
luokalle on laadittu oma suunnitelmansa. Ideoitujen tehtävien järjestys voi vaihdella luokkatasojen välillä ja yhdysluokilla muista oppiaineista nousevien opiskeltavien sisältöjen
mukaisesti. Opettaja voi soveltaa teemojen työvaihtoehtoja
useallakin luokka-asteella, kunhan vain varmistetaan tietojen ja taitojen viisas jatkumo ja töiden sopiva vaativuus.
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Kirja käsityöstä tarjoaa olennaista tietoa ja tukea etenkin
ensikertalaiselle opettajalle. Kokenut opettaja saa siitä rungon oman opetuskokonaisuuden suunnitteluun ja ideoita
sen muunteluun. Kirja on suunniteltu myös opettajaksi
opiskelevan käsityöopintojen tueksi ja materiaaliksi myös
muille lasten kanssa toimiville sekä käsityön harrastajille.
Kirjan kirjoittajat työskentelevät käsityönopettajina.
Riitta Huovila on toiminut pitkään käsityönopettajana sekä
perusopetuksessa että opettajankoulutuksessa. Tiia Hintsalla on sekä teknisen työn että tekstiilityön opettajan koulutus ja kokemus. Johanna Säilä on tekstiilityönopettajan
työnsä ohella osallistunut oppimateriaalin kehittämiseen.
Riitta Rautio on aikaisemmin opettanut peruskoulussa eri
luokka-asteilla, ja hänen nykyinen työtehtävänsä on opettajankoulutuksessa.
Kiitämme kirjan teossa ahkerasti mukana olleita Riannaa
ja Ronjaa sekä Kiisaa ja Kaaproa.
Toiveemme on, että Kirja käsityöstä auttaa käsityötä opettavia opettajia ja alan opiskelijoita tavoitteellisessa
opetuksen suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja
arvioinnissa. Erityisesti toivomme, että kirja auttaa näkemään käsityön monipuolisena kasvatuksen välineenä.
Riitta Huovila, Tiia Hintsa, Johanna Säilä ja Riitta Rautio

