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Vuođđooahpahusa sámegielaid guorahallanbohtosiid julggisteapmi ja
oahpahusa ovddidan beaivi
Karvi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja Lappi
guovlohálddahusvirgedoaimmahat lágideba ovttas sámegielaid oaphausa
ovddiidanbeaivvi, man oktavuođas julggástuvvojit vuođđooahpahusa sámegielaid
guorahallanbohtosat ja dan maŋŋá ságastallojuvvo sámegielat oahpahusa
ovddideami birra.
Áigi, aika
3.5.2016 diibmu 9.00–15.45
Báiki, paikka Sajos, Anár
Sámegielaid oahpanbohtosiid guorahallamis lea čielggaduvvon, man bures
vuođđooahpahusa oahppaplána ulbmilat leat olahuvvon. Suomas hállojuvvon
sámegielat ledje mielde guorahallamis.
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi ja Lapin aluehallintovirasto järjestävät
yhteistyössä kehittämispäivän, jonka alussa julkistetaan Kansallisen koulutuksen
arviointikeskuksen saamen kielten (inarinsaame, koltansaame ja pohjoissaame)
oppimistulosten arviointiraportti ja sen jälkeen käsitellään paikallisia saamen kielten
opetussuunnitelmia sekä opetuksen kehittämistä.
Saamen kielten oppimistulosten arviointi on nyt tehty ensimmäisen kerran. Siihen
osallistuivat kaikki perusopetuksen 7–9-vuosiluokkien saamea äidinkielenä ja Akielenä opiskelevat oppilaat. Oppimistulosten lisäksi raportissa käsitellään muun
muassa saamen kielten opetusta ja asemaa perusopetuksessa.
Ilmoittautuminen
Lapin aluehallintovirasto pyytää sitovat ilmoittautumiset tilaisuuteen 25.4.2016
mennessä.
Kustannukset
Koulutus on osallistujille maksuton. Muista kuluista, kuten matka-, majoitus- ja
ruokailukustannuksista vastaa kukin osallistuja tai lähettävä organisaatio.
Aluehallintovirasto tarjoaa kahvit.
Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja

Saamen kielten oppimistulosten arviointi perusopetuksen 7–9-vuosiluokilla
Karvi, Mari Huhtanen, mari.huhtanen@karvi.fi, puhelin 029 533 5510
Paikalliset opetussuunnitelmat ja opetuksen kehittäminen
Lapin aluehallintovirasto, Kari Torikka, kari.torikka@avi.fi, puhelin 0295 017 388

LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 017 300
fax 016 319 513
kirjaamo.lappi@avi.fi
www.avi.fi/lappi
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OHJELMA
9.00–9.30

Ilmoittautuminen ja k a h v i t a r j o i l u

9.30–12.00

Saamen kielten oppimistulosten arviointi
Johtaja Harri Peltoniemi, Karvi
Projektipäällikkö Mari Huhtanen, Karvi
Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, Saamelaiskäräjät
Rehtori-sivistystoimenjohtaja Laura Arola, Utsjoen kunta
Opetusneuvos Susanna Rajala, Opetushallitus
- keskustelua

12.00–13.00

Lounas

13.00–14.00

Paikalliset opetussuunnitelmat – saamelaisalueen kunnat

14.00–14.15

Iltapäiväkahvit

14.15–15.30

Opettajan työnkuva osaaminen ja haasteet
Rehtori Heikki Ervast, Lapin yliopiston harjoittelukoulu

15.30–15.45

Miten tästä eteenpäin?

