POHJOISSAAMEN KIELI I-II, PERUS- JA KESKITASO
30 op (400 + 400 h)
Monimuoto-opetuksena alkaen 19.8.2019 klo 10.00
Adobe Connect -virtuaaliluokassa
________________________________________________________________________________
Opiskelija voi suorittaa joko pohjoissaamen kielen perustason tai keskitason opinnot tai molemmat.
Perustaso suoritetaan syksyllä 2019 ja keskitaso keväällä 2020. Opintokokonaisuus (perus- ja
keskitaso yhteensä) sisältää 30 opintopistettä (400 h) oppitunteja sekä lähiopetuksena että Adobe
Connect -luokkaopetuksena ja itsenäisinä verkko-oppitunteina. Opintokokonaisuus sisältää myös
opiskelijan itsenäistä työskentelyä (400 h). Opintojaksoon sisältyy kaksi pakollista viikon mittaista
lähiopetusjaksoa, yksi syksyllä ja yksi keväällä. Lähiopetusjaksot järjestetään yhtä aikaa sekä
Enontekiöllä että Utsjoella, opiskelija voi valita, kummalla paikkakunnalla lähijaksot suorittaa.
Lisäksi opiskelijoilla on kaksi ryhmätyöpäivää valintansa mukaan Hetassa/ tai Utsjoella erikseen
sovittavana ajankohtana.
Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus suorittaa vapaaehtoisia opintoja 100 tuntia. Vapaaehtoiset
opinnot sisältävät itsenäisen tutkielman kirjoittamisen ja esittämisen. Tutkielmassa opiskelija
paneutuu saamen taiteen tai duodjin aiheeseen. Vapaaehtoiset opinnot jakautuu syksy ja kevätlukukaudelle opiskelijan aikatauluttamalla tavalla.
Ensimmäinen koulutuskerta sisältää perehdytyksen etäopiskeluun. Opetuksessa painotetaan käytännön kielitaidon hallintaa eli puheen/kirjoituksen tuottamista ja kielen ymmärtämistä. Opetukseen
sisältyy opetuskeskusteluja sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä.
Tavoitteet

Koulutuksen kielellisenä tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvä kirjallinen ja suullinen taito pohjoissaamen kielessä, valmiudet käyttää saamen
kieltä erilaisissa arkielämän viestintätilanteissa ja suorittaa yleisten kielitutkintojen saamen kielen keskitason tutkinto. Saamen kielen tutkinto
järjestetään kerran vuodessa keväisin.
Koulutuksen tavoitteena on myös antaa opiskelijoille tietoa saamelaisten
historiasta, saamelaisesta perinteistiedosta, nykykulttuurista ja yhteiskunnallisista erityispiirteistä, jotka liittyvät saamelaisten asemaan vähemmistö- ja alkuperäiskansana.

Sisältö

Opintojen laajuus on 30 op ja ne koostuvat pohjoissaamen kielen (26 op)
ja saamelaisen kulttuurin (4 op) opinnoista. Opetuskielenä ovat pohjoissaame ja suomi. Opetukseen sisältyy pakolliset lähijaksot. Opiskelija
suorittaa lähijakson valintansa mukaan joko Enontekiön Hetassa tai Utsjoella. Lähijaksojen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Enontekiön ja Utsjoen alueella
työssään saamen kieltä tarvitseville tai työllistymismahdollisuuksiaan
parantaville henkilöille. Jos opiskelupaikat eivät täyty ensisijaisista hakijoista, kurssille voidaan ottaa myös muita. Koulutuksen opetusohjelma

on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä saamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville. Koulutus
sopii mm. kuntien ja valtion henkilöstölle, muille julkisoikeudellisia tehtäviä saamelaisalueella hoitaville viranhaltijoille, työntekijöille sekä
luottamusmiehille.
Toteutus

Koulutus toteutetaan etäopintoina Adobe Connect –etäopetusjärjestelmässä. Opinnoissa hyödynnetään Moodle-oppimisalustan lisäksi Google
Drive -pilvipalvelua.

Vaatimukset

Etäopiskelu vaatii opetusvälineiksi seuraavaa: tietokone (älä käytä
mobiililaitteita osallistumineen), internetyhteys, USB-headsetit (kuulokemikrofonit), webkamera ja pohjoissaamen fontit. Fonttien asennusohjeet löydät osoitteesta http://divvun.no/keyboards/desktopindex.html.
Opinnoissa käytetään myös Moodle-oppimisalustaa ja Googlen pilvipalveluita. Moodle-tunnukset saat opintojen alussa. Moodle avautuu osoitteesta https://moodle.eoppimispalvelut.fi/. Google Gmail-tunnuksen
opiskelija luo itse. Lisätietoja opiskeluympäristöstä saat etäopetuksen
tukihenkilöiltä (yhteystiedot alla).
Ohjelmistoista ja niihin perehdyttämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä.
Opiskelijan vastuulla ovat opiskeluvälineet ja oppimateriaalien hankinta.
Opiskelijalle annetaan tunnukset oppimisympäristöihin vasta, kun hän
on hankkinut etäopintojen edellyttämät opiskeluvälineet.

Yleiset kielitutkinnot

Pohjoissaamen kielessä voi suorittaa perus-, keski- tai ylimmän tason
yleisen kielitutkinnon. Tutkinnossa on seuraavat osat: puheen ja tekstin
ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen. Saamen kielen tutkinto
järjestetään kerran vuodessa keväisin.
Tutkinnon suorittamalla voi osoittaa virallisesti kielitaitonsa. Tutkintotodistusta voi käyttää esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan hakemiseen.
Tutkinnot ovat maksullisia, hinta riippuu valitusta tutkinnosta ja sen tasosta.
Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa
aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan
jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla. Yleiset kielitutkinnot ovat kansallisia ja virallisia kielitutkintoja, niiden kehittämistyöstä vastaavat Opetushallitus sekä Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
Tietoa kielitutkinnoista, tutkintopäivistä ja -paikoista, ilmoittautumisesta
ja tutkintomaksuista sekä kielitutkintojen taitotasokuvaukset löydät
osoitteesta

https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutki
nnot
Ilmoittautuminen kielitutkintoon on opiskelijan itsensä vastuulla.
Ilmoittautumisajankohta tutkintoon on yleensä helmikuussa.
Testiin voi käydä tuttumassa Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen
sivuilta https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/yki. Sivuilla on myös
ohjeita testiin tulijoille.
Lisätietoja: Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia 040 723 7309

Paikka ja aika

Opinnot käynnistyvät Adobe Connect -järjestelmässä maanantaina
19.8.2019 ja päättyvät 14.5.2020. Opetusaika on maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10.00–12.30. Opintoihin pakollisena kuuluvat
lähijaksot toteutetaan Enontekiön Hetassa ja Utsjoella 9.-12.9.2019 ja
30.3.–2.4.2020. Opetusta ei ole viikolla 42 (2019) eikä viikolla 10
(2020).
Perustason kesto on 19.8. – 12.12.2019
Keskitason kesto 8.1.–14.5.2020

Osanottajamäärä

Kurssille otetaan 15 opiskelijaa hakemusten perusteella.

Opettaja

Ellen Pautamo (Utsjoen lähiopetusjaksoilla on eri opettaja)

Kustannukset

Opiskelija hankkii ja kustantaa itse tarvittavat oppimateriaalit ja opiskeluvälineet (tietokone, internetyhteys ja headsetit) sekä lähijaksosta aiheutuvat kulut.

Kurssimaksu

Koulutus on maksuton. Mikäli osanottaja keskeyttää opinnot, perimme
250 euron keskeyttämismaksun koulutuksen järjestämiskuluihin.

Tiedustelut

Saamelaisalueen koulutuskeskus, virtuaalikoulu
virtuaali@sogsakk.fi, puh. 040 378 0304 (Tiisu-Maria Näkkäläjärvi) tai
kanslia puh. 040 723 7309.
Tietoa myös sivuiltamme
http://www.sogsakk.fi/fi/Virtuaalikoulu/Virtuaalikoulunhakijalle/Pohjoissaamen-kielen-keskitason-koulutus

Tukipalvelun yhteystiedot
Virtuaalikoulun yleinen tukinumero 0295 333 555 (0295-alkuisiin numeroihin ei sisälly palvelu- tai muita erityismaksuja).
Sähköposti tukipalvelu@sogsakk.fi

Hakeminen

Hakemukset täytetään 31.5.2019 mennessä osoitteessa
http://bit.ly/ps_30op_1920

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan sähköpostitse viimeistään viikolla 25.

________________________________________________________________________________

KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU
SYKSY 2019, 15 op (200 oppituntia + 200 opiskelijan omaa työtä) - PERUSTASO
KEVÄT 2020, 15 op (200 oppituntia + 200 opiskelijan omaa työtä) - KESKITASO
Aloitus 19.8.19 klo 10.00 Adobe Connect etäopetusympäristössä
- kokoontumiset virtuaaliluokassa ma, ke, to klo 10.00–12.30
- 1 x ryhmäytymisoppitunti Enontekiö/Utsjoki (etäohjaus 6 oppituntia)
- tiistaisin/perjantaisin opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä
- ei opetusta viikolla 42 (2019), 52 (2019) ja 10 (2020)
Lähiviikot Hetassa ja Utsjoella syksyllä 2019 ja keväällä 2020
- ma-to klo 9.00–15.00, pe opiskelijoiden itsenäistä opiskelua
- pakolliset lähijaksot toteutetaan Enontekiön Hetassa ja Utsjoella 9.-12.9.2019 ja 30.3.–
2.4.2020.

