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POHJOISSAAMEN KIELEN PERUSTASON
KERTAUSKOULUTUS 3,5 op (45 h)
Etäopetuksena, Adobe Connect -järjestelmässä alkaen
4.2.2020 klo 17.00-19.30
___________________________________________________________________________
Opintokokonaisuus sisältää 3,5 opintopisteen verran verkko-oppitunteja (45 h) sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä (45 h). Ensimmäinen koulutuskerta sisältää perehdytyksen etäopiskeluun. Opetuksessa kerrataan käytännön kielitaidon eli puheen/kirjoituksen tuottamista
ja kielen ymmärtämistä. Opetukseen sisältyy opetuskeskusteluja sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä.
Tavoitteet

Opiskelija kertaa ja vahvistaa jo aiemmin oppimaansa saamen kielen
ydinkielioppia ja -sanastoa. Hän vahvistaa taitoa lukea lyhyitä, helppoja
tekstejä, keskustelutaitoa helpoissa arkielämään liittyvissä aiheissa sekä
lyhyiden kirjoitelmien kirjoittamista saameksi. Opiskelija vahvistaa
valmiuksia suorittaa yleisten kielitutkintojen saamen kielen perustason
tutkinnon. Saamen kielen tutkinto järjestetään kerran vuodessa.
Opiskelijalla on kertauskoulutuksen käytyään yleistä tietoa saamen kielistä ja saamelaisesta kulttuurista. Hän osaa nimetä saamelaisryhmät ja
saamelaiset elinkeinot ja kuvailla saamelaisuuden alueellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pääelementtejä. Hän tietää myös saamelaisen historian keskeisiä tapahtumia ja käännekohtia.

Sisältö

Opintojen laajuus on 3,5 op. Ne koostuvat pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kulttuurin kertaamisen opinnoista. Opetuskielenä on pohjoissaame ja suomi.
Opinnot edellyttävät aikaisemmin hankittua pohjoissaamen kielen perustason taitoa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kertaamaan
pohjoissaamen perustason osaamista. 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. Koulutus toteutetaan iltaopetuksena.

Toteutus

Koulutus toteutetaan etäopintoina Adobe Connect etäopetusjärjestelmässä. Vaatimuksia osallistumiseen ovat seuraavat
opiskeluvälineet: tietokone, internetyhteys, USB-headsetit (sankaluuri),
web-kamera ja pohjoissaamen fontit. Lisätietoja opiskeluympäristöstä
etäopetuksen tukihenkilöiltä (yhteystiedot alla). Lisäksi opinnoissa käytetään Googlen pilvipalveluita ja muita hyödyllisiä verkkosovelluksia.
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Ohjelmistoista ja niihin perehdyttämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä.
Opiskelijan vastuulla ovat opiskeluvälineet ja oppimateriaalien hankinta.
Opiskelijalle annetaan oikeudet oppimisympäristöihin hänen hankittuaan
opintojen 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.
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 löydät ositteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-jatutkinnot/kieli-ja-kaantajatutkinnot/yleiset-kielitutkinnot-yki . Sivuilta
löydät myös kielitutkintojen taitotasokuvaukset.
Testiin voi käydä tuttumassa Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen
sivuilta http://ykitesti.solki.jyu.fi/tutustu-testiin/saame/. Sivuilla on myös
ohjeita testiin tulijoille.
Lisätietoja: Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia 040 723 7309

Paikka ja aika

Opinnot käynnistyvät Adobe Connect -järjestelmässä tiistaina
4.2.2020 ja päättyvät tiistaina 19.5.2019.
Opetusaika on tiistaisin klo 17.00-19.30 (yksi kerta sisältää kolme oppituntia). Opetusta ei ole viikolla 10 (2020).

Osanottajamäärä

Koulutukseen otetaan 15 opiskelijaa hakemusten ja haastattelun perusteella. Haastatteluun valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Opettaja

Heidi Kitti, heidi.kitti@sogsakk.fi
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Kustannukset

Opiskelija suorittaa koulutusmaksun 120 €, saatuaan tiedon valituksi
tulemisesta. Opiskelija kustantaa ja hankkii itse tarvittavat oppimateriaalit ja opiskeluvälineet (tietokone, internetyhteys ja USB-headsetit).

Keskeyttäminen

Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, hänellä ei ole oikeutta saada maksamaansa koulutusmaksua takaisin.

Tiedustelut

Saamelaisalueen koulutuskeskus, virtuaalikoulu tukipalvelu@sogsakk.fi,
puh. 040 549 7429 (Johanna Laakso) tai suunnittelija tiisumaria.nakkalajarvi@sogsakk.fi, puh. 040 378 0304 (Tiisu-Maria Näkkäläjärvi).
Tietoa myös osoitteessa www.sogsakk.fi/fi/virtuaalikoulu

Hakeminen

Hakemukset täytetään 15.1.2020 mennessä osoitteessa:
http://bit.ly/pskertaus20. Haastattelun osalta otetaan suoraan yhteyttä valittuihin henkilöihin. Haastattelut toteutetaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa, Menesjärventie 4, 99870 Inari tai puhelimitse koulutuksen
opettajan kanssa.

Opiskelijavalinta

Haastatteluun valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan sähköpostitse viimeistään viikolla 3 ja koulutukseen valituille ilmoitetaan viikolla 4. Muille ei tiedoteta erikseen.
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