5.5.9. Saame
Koulukohtaiset kurssit
1. Hyvää päivää! (SMPB3.1)
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä ja opitaan siihen liittyvää sanastoa.
Kurssilla perehdytään saamen kielen ominaisuuksiin ja opetellaan saamen kielen ääntämystä ja
oikeinkirjoitusta. Kurssilla tutustutaan saamelaisten perinteiseen kielialueeseen sekä
pohjoissaamen kielen puhealueeseen. Kurssilla painotetaan puheviestintää sekä opitaan
selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista.

2. Jokapäiväinen elämä (SMPB3.2)
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa.
Kurssilla painotetaan puheenymmärtämistä ja puhumista. Käsiteltävät aiheet liittyvät läheisiin
ihmissuhteisiin (koti, suku, ystävät), vapaa-ajanviettoon liittyviin kielenkäyttötilanteisiin
(harrastukset ym) sekä erilaisiin palvelutilanteisiin (esim. pankki-, posti-, lääkäri-, majoitus-).

3. Opiskelu, työ ja tulevaisuudensuunnitelmat (SMPB3.3)
Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, kuten mielipiteen ilmaisemista, sekä
vahvistetaan ja kerrataan kielen perusrakenteita. Opiskelija perehtyy saamen kielen jatkoopintomahdollisuuksiin, saamelaisyhteisöön työllistäjänä sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
Kurssilla laaditaan työhön liittyviä asiakirjoja (esim. työhakemus ja/tai ansioluettelo. )

4. Sápmi-Saamenmaa (SMPB3.4)
Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä vahvistetaan kielen
perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla
tutustutaan eri saamelaisryhmiin, saamelaisten asuma-alueeseen Saamenmaahan ja sen historiaan.
Lisäksi tutustutaan, miten saamelaisuus liittyy Ouluun (esim. evakot Maikkulassa, paikannimet,
Giellagas-instituutti).

5. Kulttuuri ja taide (SMPB3.5)
Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamista
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla (esim. tarina tai kertomus). Kurssilla keskitytään
pohjoissaamelaiseen kulttuuriin ja taiteeseen. Erityisesti keskitytään pohjoissaamelaiselle
kulttuurille ominaiseen kertomusperinteeseen.

6. Saamelainen luontotieto (SMPB3.6)
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja
kestävään kehitykseen liittyviä aiheita. Kurssilla harjoitellaan aihepiireihin liittyvää suullista ja
kirjallista viestintää sekä painotetaan tekstin ymmärtämistä. Käytetään joukkotiedotusvälineitä
ajankohtaistiedon välittäjänä.

7. Laajeneva maailmankuva (SMPB3.7)
Kurssin aihepiireinä ovat saamelainen yhteiskunta, saamelaiset järjestöt ympäri Suomen ja
Saamenmaan, saamelaiset ja muut alkuperäiskansat, arktinen alue ja sen asukkaat sekä
ajankohtaiset asiat. Kurssilla harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää aihepiireihin liittyen.
Kurssilla kerrataan kielioppiasioita tarpeen mukaan.

8. Saamelainen kansanperinne (SMPB3.8)
Kurssin syventää opiskelijan tietoja saamelaisesta kansanperinteestä. Aihepiireinä ovat joiku/leu´dd,
musiikki, duodji eli saamelainen käsityö, katrilli, ruokaperinne, elinkeinot, saamelainen perinnetieto,
mytologia ja uskonto Kurssilla kerrataan kielioppiasioita tarpeen mukaan sekä syvennetään tekstin
ymmärtämis- ja kirjoittamistaitoja.

