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1 MÄTTʼTEMPLAAN
1.1 Mättʼtemplaan raajjmõš
Lookkjiškooulškooultõõzz mättʼtemplaansysteeʹm vueʹzz liâ
 lookkjiškooul-lääʹǩǩ (629/1998) da -asetõs (810/1998)
 riikksåbbar asetõs lookkjiškooul-lääʹjjest õõlǥtum škooultõõzz takai
väʹlddkååddlaž täävtõõzzin da čiâssjuâǥǥast (942/2014)
 Mättʼtõshalltõõzz meärrõs lookkjiškooul mättʼtemplaan vuâđain
 škooultõõzz jäʹrjsteei primmum mättʼtemplaan
 lookkjiškooulasetõõzz (810/1998) 3 § meâldlaž juõʹǩǩekksaž plaan.
Puk nuõri lookkjiškooulškooultõõzz jäʹrjsteei räʹjje lookkjiškooul mättʼtemplaan täi
lookkjiškooul mättʼtemplaan vuâđai mieʹldd, ǥõõi-ijǥu ij mättʼtõs- da
kulttuurministeria uʹvddem riâššâmlååʹvest jeeʹres šõõdd. Jõs
lookkjiškooulškooultõõzz riâššâmlåppa õhttââvv jeäʹrab škooultõstuejj, tõõzz õhttneei
meärrõõzzid vääʹldet lokku mättʼtemplaan raajjâm poodd. Mättʼtemplaanâst mieʹrreet
lookkjiškooul mättʼtõs - da šõddeemtuejast. Škooultõõzz jäʹrjsteei rääjj mättʼtemplaan
vuâđald lookkâmeeʹǩǩpâjjsa plaan mättʼtõõzz vueʹjj riâššmõõžžâst. Mättʼtõõtti rääjj
persoonlaž mättʼtemplaaʹnes lookkjiškooul mättʼtemplaan di lookkâmeeʹǩǩpââʹj plaan
vuâđald.
Mättʼtemplaan raajjâm poodd âlgg väʹldded lokku jeeʹres mättstroiʹttli
mättʼtemtaʹrjjõõzz di lookkjiškooul tuåimmjempirrõõzz, pääiklaž
siltteemraavâsvuõđid da spesiaalresuursid. Lookkjiškooulpäiʹǩǩ-kååʹdd leʹbe -vuuʹd
luâtt da pirrõs, historia, ǩiõlljeällmõõžž di jieʹllemvueʹǩǩ- da kulttuurjieʹllem poʹhtte
mättʼtemplaaʹne pääiklažvuõđ. Vueʹjj õhttsažtuejj jeeʹres sueʹrji äʹšštobddjivuiʹm
lââʹzzat mättʼtõõttmõõžž jieʹllemâʹlddvuõđ da čiŋŋlõsvuõđ. Mättʼtemplaan raajjâm
poodd še piijât ääiʹjpoddsaž tässa mättʼtemplaan vuâđain meäʹrruum aaʹššid.
Škooultõõzz jäʹrjsteei preemm lookkjiškooul mättʼtemplaan ouʹddel tõn
ââʹnnmavälddmõõžž jeeʹrab lääʹddǩiõʹlle, ruõccǩiõʹlle da sääʹmǩiõʹlle di taarbšeen
jeeʹres ǩiõʹlle uvddum mättʼtõõzz vääras.
Mättʼtõõtti vueiʹtlvažvuõtt spraavded lookkjiškooul mättmeärra siskkõõvvi
mättjummuž koolm eeʹjj seʹst aʹlǧǧe staanâd riâššeeʹl mättjummsi ouddnummuš
soojjlânji da taʹrjjeeʹl taarbšum mättjummuž da mättʼtõõttmõõžž tuärjjõõzz.
Mättʼtemplaan âlgg raajjâd nuʹtt, što tõt oudd mättʼtõõttja vueiʹtlvažvuõđ persoonlaž
vaʹlljummšid še jeeʹres škooultõõzz jäʹrjsteeʹji uʹvddem mättʼtõõzz äuʹǩǩen ââʹneeʹl.
Škooultõõzz jäʹrjsteei mieʹrrad, mäʹhtt mättʼtemplaan raajât mättʼtemplaan
vuâđđaaʹšši vuâđald. Lookkjiškooul mättʼtemplaan raajât õhttsažtuejast lookkjiškooul
tuejjlažkååʹdd, mättʼtõõđji, mättʼtõõđji puärrsi da jeäʹlteeʹji di šeâttmõõžži õõlǥtem
vueʹzzin lââʹssen sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl tiuʹddepiijjmõʹšše kuulli tuejaid
hoiʹddjeei veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm. Õhttsažtuej mättʼtemplaan raajjmõõžžâst vueiʹtet
tuejjeed še jeeʹres škooultõõzz jäʹrjsteeʹji da jeeʹres čõnstõsjooukivuiʹm Juõʹǩǩkast
mättʼtõõđji puärrsin da jeäʹlteeʹjin âlgg leeʹd še vueiʹtlvažvuõtt tobdstõõttâd
mättʼtemplaaʹne. Ouʹddel mättʼtemplaan priimmʼmõõžž škooultõõzz jäʹrjsteei šâdd
kuullâd mättʼtõõttikååʹdd da lookkjiškooul tuejjlažkååʹdd di vaʹrrjed lookkjiškooul
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juõʹǩǩ mättʼtõõttja vueiʹtlvažvuõđ õlmmeed jurddjeez tõʹst. Õhttsažtuejain jeeʹres
õhttsažtuejjkueiʹmivuiʹm põõrǥât ainsmâʹtted lookkjiškooulškooultõõzz
õlltässʼsažvuõđ, õhttsažkååddlaž miârkâlvuõđ di še õhttõõzzčõnnõõttmõõžž
õõutsââʹjest meäʹrtõllum täävtõõzzid da tuåimmjemnaaʹlid.
Mättʼtemplaan raajjâm poodd põõrǥât čåuddmõõžžid, kook ooudee lookkjiškooul
tuåimmjemkulttuur, tuärjjee mättʼtõõđji pueʹrrjieʹllem, vuäittmõõžž da vuässadvuõđ,
smeʹllkâʹtte resuursi soojjlõs da viõkkšõs âânnmõʹšše di määŋgpeälsmâʹtte
vuârrvaaiktõõzz lookkjiškooul seʹst da kõskkvuõđâst pirrõõtti õhttsažkådda.
1.2 Mättʼtemplaan siiskõs
Nuõri lookkjiškooulškooultõõzz mättʼtemplaan âânn seʹst täid vueʹzzid:
 tuåimmjemjuurd da ärvvteäddõõzz
 škooultõõzz jäʹrjsteei priimmâm lookkjiškooul čiâssjuâkk
 ǩiõllprograamm
 tuåimmjemkulttuur väʹlddååʹbleǩ
 mättʼtõõttâmpirrõõzz da -mõõntõõllmõõžž
 jiõččnaž mättʼtõõttmõõžž vuâđđjurddi
 äʹššobbvuõđ
 mättaunnâz tuejjõs, mättaunnâz mättʼtõõzz takai täävtõõzz da ärvvtõõllmõš
 täävtõõzz da kõskksaž siiskõõzz kuursi mieʹldd
 doom da mättõõttâmstroiʹttel õhttsažtuejj
 õhttsažtuejj ämmatlaž mättstroiʹttli da jeeʹres lookkjiškooulivuiʹm
 õhttsažtuejj universiteeʹttivuiʹm, ämmatõllškooulivuiʹm, jeeʹres mättstroiʹttlivuiʹm
da õhttsažtuejjkueiʹmivuiʹm
 teâtt- da saaǥǥtemteknologia ââʹnnemplaan mättʼtõõzzâst
 vuäʹpstemplaan
 mättjem da mättʼtõõttmõõžž tuärjjõõzz taarbšeei mättʼtõõđji mättʼtõs
 ǩiõll- da kulttuurjoouki mättʼtõs
 mättʼtõõttâmhuõll
 mättʼtõõđi mättjummuž ärvvtõõllmõš
 juätkkjeei ooudâsviikkmõš da ärvvtõõllmõš tuåimmjummšest.
Lookkjiškooul mättʼtemplaanâst âlgg čiõlggeed puki tõõzz siskkõõvvi kuursi
täävtõõzzid da kõskksaž siiskõõzzid.
Jõs lookkjiškooul reäšš veeʹresǩiõllsaž mättʼtõõzz, ougglestmättʼtõõzz leʹbe
vuäittmõõžž spraavded lookkjiškoouldiploomid leʹbe čeäppõsmättjemkuursid, tõn
âlgg meäʹrtõõllâd mättʼtemplaanâst.
Mättʼtõõtti - da mättʼtõõtti huõll-lääʹjj (1287/2013) 13 § mieʹldd škooultõõzz jäʹrjsteei
vaʹsttad tõʹst, što mättʼtõõttâmhuõl čõõđviikkâm, ärvvtõõllâm da õõudâsviikkâm diõtt
juõʹǩǩ mättʼtõõttâmstroiʹttla raajât mättʼtõõttâmhuõllplaan.
Lookkjiškooul-lääʹjj 21 § 3 momeeʹnt mieʹldd (629/1998, muttum laaʹjjin 1268/2013)
škooultõõzz jäʹrjsteei âlgg raajjâd mättʼtemplaan õhttvuõđâst plaan mättʼtõõđji
suõjjeem diõtt viõkkvääʹldest, ǩeeuʹsummšest da jieʹttʼtummšest di tiuʹdde piijjâd
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plaan da väʹrddjed tõn jääʹǩǩtummuž da čõõđ viikkâm. Kõõččmõõžžâst åårrai plaan
âlgg ǩeeʹrjeed juõʹǩǩ mättʼtõõttâmstroiʹttel mättʼtõõttâmhuõllplaaʹne [Mättʼtõõtti - da
mättʼtõõttihuõll-lääʹǩǩ (1287/2013), 13 §].
Lookkjiškooul-lääʹjj 21 § 3 momeeʹnt mieʹldd (629/1998, muttum laaʹjjin 1268/2013)
škooultõõzz jäʹrjsteei âlgg raajjâd da raʹvvjed mättʼtemplaan õhttvuõđâst plaan
raŋstõskuånsti âânnmõõžžâst da tõid kuõskki mõõntõõllâmvuõʹjjin.
Neezzni da åummai kõskksaž tääʹssäärvast uvddum lääʹjj 5a § mieʹldd(609/1986)
muttum laaʹjjin (1329/2014) škooultõõzz jäʹrjsteei vaʹsttad tõʹst, što piirieeʹjji raajât
juõʹǩǩ mättʼtõõttâmstroiʹttla tääʹssärvvplaan õhttsažtuejast tuejjlažkooʹddin da
mättʼtõõđjivuiʹm. Juõʹǩǩekksaž taʹrǩstõõllâm sâjja plaan vueiʹtet raajjâd jäänmõsân
koolm eeǥǥas vuârstes. Tääʹssärvvplaan vueiʹtet siisǩâʹtted vueʹssen mättʼtemplaanâst
leʹbe jeeʹres mättʼtõõttâmstrooiʹtel plaanâst.
Õõut-täässʼsažvuõttlääʹjj (1325/2014) 6 § 2 momeeʹnt mieʹldd škooultõõzz jäʹrjsteei
âlgg ââʹnned huõl tõʹst, što mättstroiʹttlin lij plaan taarbšum tuåimin õõut-tässʼsažvuõđ
õõudâsviikkmõõžž diõtt. Õõut-täässʼsažvuõttplaan vuäitt siskkõõvvâd
mättʼtemplaaʹne.
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2 LOOKKJIŠKOOULŠKOOULTÕÕZZ TUEJJ DA ÄRVV-VUÂĐĐ
2.1 Lookkjiškooulškooultõõzz tuejj
Lookkjiškooulškooultõõzz tuejjan lij veiddsõs takaičuõvtõõzz nâânummuš.
Lookkjiškooulškooultõõzzâst takaičuõvtõs nårrai äärvain, teâđain, tääidain,
fiʹttjõõzzin da täättast, koi veäkka kriittlaž da jiõččnaž jorddmõʹšše põʹstti oummu
silttee tuåimmjed vaʹstteeʹl, mieʹttmiõllsanji, õhttsallanji da piʹrǧǧeeʹl. Lookkjiškooul
poodd mättʼtõõtti nåårr tarbbâz oummu, kulttuurid, luâđ da õhttsažkååʹdd kuõskki
teâđ da tääid. Lookkjiškooul mättʼtõs harjjnâʹtt mättʼtõõtti fiʹttjed jieʹllmest da
maaiʹlmest viõǥǥâst åårrai määŋgtäkksaž kõskknaž čõõnõsvuõđid di jerreed veeidas
eettmõõžžid.
Lookkjiškooulškooultõõzzâst lij mättʼtõs- da šõddeemtuejj.
Lookkjiškooulškooultõõzz poodd mättʼtõõtti rääjj identiteeʹttes, ooumažfiʹttjõõzz,
maaiʹlmkaartâs da -teâđas di pääiʹǩes maaiʹlmest. Seämma poodd mättʼtõõtti veekk
ooudâs kõskkvuõđâs mõõnniäigga da ǩeäčč pueʹttiäigga. Lookkjiškooulškooultõs
čiŋlmâtt mättʼtõõtti miõl ǩeässmõõžž tiõđi da čeäppõõzzi mailmma di veekk ooudâs
vaalmâšvuõđid tuejj-jieʹllma da tuõjju.
Lookkjiškooulškooultõs raajââtt vuâđđmättʼtõõzz mättmeäʹr õõl. Tõt oudd takai
lââʹssmättjemvaalmâšvuõđid universiteeʹttid, ämmatõllškooulid da lookkjiškooul
mättmeärra vuâđđõõvvja ämmatliʹžže škooultõʹsse. Lookkjiškooulâst haʹŋǩǩuum
teâđaid da tääidaid čuäʹjtet lookkjiškooul lopptuõđštõõzzin,
pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõstuõđštõõzzin, lookkjiškoouldiploomin da jeeʹres čuäʹjtõõzzin.
Lookkjiškooulškooultõs vuäʹppast mättʼtõõđi pueʹttiääiʹj plaani raajjmõʹšše da
jieʹllempââʹj piʹštti mättjummša.

2.2 Ärvv-vuâđđ
Lookkjiškooul mättʼtemplaan vuâđđaaʹšši ärvv-vuâđđ šâdd lääʹdd čuõvtõsäʹrbbvuõʹtte,
koon mieʹldd mättʼtõõttmõš da mättjummuš oođee õhttsažkååʹdd da kulttuur. Čuõvtõs
lij persooni da õõutstõõzzi täidd tuejjeed čåuddmõõžžid eettlaž tuʹmmjummuž, nuuʹbb
sâjja jäälõõttmõõžž da tiõttu vuâđđõõvvi tuʹmmjõõzz veäkka. Čuõvtõʹsse kooll täidd
da tätt ǩiõttʼtõõllâd luučkai ǩiččlõõttmõõžži da vaaldšeei tuõttvuõđi kõskksaž
risttreeidaid eettlanji, mieʹttmiõllsanji da čåuddmõõžžid ooʒʒeeʹl. Čuõvtõs kuâsttai
huõl âânnmõššân, veiddsõs vuäinnmõššân, veiddsõs tuõttvuõđ åblkâsttmõššân da
čõnnõõttmõššân tuåimmjummša miõttlõs muttsi peäʹlest. Lookkjiškooul moojjaš
čuõvtemtuejast põrggmõõžž tuõttvuõʹtte, luučkaivuõʹtte da vuõiggvuõđ
meâldlažvuõʹtte. Lookkjiškooulmättʼtõs ooudad ärvvsilttummuž ǩiõttʼtõõleeʹl
õõlmâsciâlkkum äärvai da tuõttvuõđ kõskksaž câggsid.
Lookkjiškooulmättʼtõõzz vuâđđan lij jieʹllem da ooumažvuõiggâdvuõđi ciʹsttjummuš
di ooumažäärv neeurteʹmesvuõtt. Mättʼtõõtti rääjj lookkjiškooulpoodd šõddâm
fiʹttjõõzz vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđi tueʹǩǩen åårrai äärvain, kõskksaž vuâđđda ooumažvuõiggâdvuõttnoormin di täid vuõiggâdvuõđid ooudâs viikkjin
tuåimmjemnaaʹlin. Lookkjiškooul mättʼtõs vuâđđââvv kõskksaž
ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžžid, mâʹte Päärnai vuõiggâdvuõđi suåppmõʹšše.
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Lookkjiškooulmättʼtõs veekk ooudâs tääʹssäärv da õõut-tässʼsažvuõđ di pueʹrrjieʹllem
da demokratia. Lookkjiškooulmättʼtõs lij mättʼtõõđji åskldõõǥǥ, jieʹllemǩiõččmõõžž
da paaʹrtipoliittlaž beäʹlnn čõnnsateʹm, ij-ka tõn vuäǯǯ ââʹnned kaauplaž vaaiktem
neävvan. Lookkjiškooulmättʼtõs smeʹllkâtt tuʹmmjed läʹddla õhttsažkååʹdd da
Meeraikõskksaž ooudâsviikkmõõžž vuäittmõõžžid, vaajtõsmääinaid da pannaaʹššid.
Vuässadvuõtt, tuåimmjemvuõtt da õhttsallašvuõtt teäʹdde puk lookkjiškooul
tuåimmjummšest.
Lookkjiškooulmättʼtõõzzâst fiʹttjet ǩeâllʼjeei jieʹllemnääʹl da ekososiaalaž čuõvtõõzz
vieʹltʼteʹmesvuõtt di raajât siltteemvuâđaid pirrõõzz da meerlaž pueʹrrjieʹllem ooudâs
viikki ekonomiaaʹje. Mättʼtõõtti fiʹttai jiijjâs tuåimmjummšes da globaal vasttõõzz
miârktõõzz luâttreeʹǧǧesvuõʹtte piʹštti âânnmõõžžâst, äimm-muttâz tuõʹllʼjummšest da
luâđ määŋghämmsažvuõđ seeiltummšest.
Lookkjiškooulmättʼtõs smeʹllkâtt meeraikõskksaž õhttsažtuõjju da maaiʹlmmeerlažvuõđ ÕM ooudâsviikkâmtäävtõõzzi åʹrnn.
Juõʹǩǩ lookkjiškooul lij õhttsažkåʹdd, koʹst määŋgain ǩiõll-, jieʹllemteâtt- da
åskldõktuâkksin pueʹtti oummin lij vuäittmõš tobddâd õhttsaž pueʹrrjieʹllem äärvaid
da vuâđđjurddjid di harjjned õhttsažtuõjju. Lookkjiškooulâst smeʹllkââʹttet kõskknaž
perstummša da huõllâânnmõʹšše. Kreevsõsvuõđ, altteejesvuõđ, veârnaivuõđ da
väimmšõsvuõđ ââʹnet äärvast. Luučkai da kulttuurlaž määŋgnallšemvuõđ vueiʹnet
reeʹǧǧesvuõttân da kreevsõsvuõđ teâttkäivvan. Kulttuuraaʹrbid tuärjjeet vääʹlteeʹl,
ärvvtõõleeʹl da oođeeʹl tõid õhttneei teâđ da silttummuž.
Mättʼtemplaanâst ärvv-vuâđ konkretisââʹstet jiijjâs lookkjiškooul vuâđald kõskksaž
aaʹššin. Ärvv-vuâđđ teâuddai lookkjiškooul tuåimmjemkulttuurâst, pukin mättaunnsi
mättʼtõõzzâst da reâuggmõõžž organisâsttmõõžžâst. Lookkjiškooul ärvv-vuâđ
čiŋlmâʹtte täin lookkjiškooul mättʼtemplaan vuâđain čiõlgguum äʹššobbvuõđ, kook liâ
ärvvpeäʹlvälddmõõžž ääiʹjpoddsaž šõddeem- da škooultemvaʹǯǯtõõzzid.
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4 MÄTTʼTÕÕĐI VUÄʹPSTÕS DA NÂÂNUMMUŠ
4.6 Ǩiõʹlle da kulttuuʹre õhttneei kõõččmõõžž
Puki mättʼtõõđji mättʼtõõzzâst jääʹǩǩtet õhttsaž, lookkjiškooul mättʼtemplaan
vuâđđaaʹšši meâldlaž täävtõõzzid da vuâđđjurddjid. Mättʼtõõđji ǩiõlʼlaž vaalmâšvuõđ
di kulttuurtuâkkaz vääʹldet lokku lookkjiškooul mättʼtõõzzâst. Juõʹǩǩ mättʼtõõđi ǩiõllda kulttuuridentiteeʹtt tuärjjeet määŋgpeällsânji. Mättʼtõõđjid vuäʹpstet fiʹttjed da
ciʹsttjed juõʹǩǩka vuâđđlääʹjj meâldlaž vuõiggâdvuõđ jiijjâs ǩiõʹlle da kulttuuʹre.
Mättʼtõõđjid vuäʹpstet teâđsted jiijjâs ǩiõlʼlaž da kulttuurlaž vuõiggâdvuõđ jeeʹres
vuõʹjjin.
Täävtõssân lij vuäʹpsted mättʼtõõđjid uʹvdded äärv jeeʹres ǩiõlid da kulttuurid di
ooudâs viikkâd kueiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ da nuʹtt tuärjjeed mättʼtõõđji ǩiõlʼlaž
tieʹttemvuõđ da metaǩiõlʼlaž tääidaid. Lookkjiškooul mättʼtõõttmõʹšše vueiʹtte
siskkõõvvâd määŋgǩiõllsaž mättʼtemvueʹjj.
Lookkjiškooulškooultõõzzâst mättjemstroiʹttel mättʼtemǩiõll lij juʹn-a lääʹdd leʹbe
ruõcc. Mättʼtemǩiõllân vuäitt leeʹd še sääʹm-, romaan- leʹbe sieʹvvemǩiõll. Lââʹssen
bieʹǩǩ mättʼtõõzzâst vueiʹtet lookkjiškooul-lääʹjj 6 § 1 momeeʹnt meâldlânji uʹvdded
jeeʹres ǥu ooudbeäʹlnn peäggtum mättʼtõõđji jiijjâs ǩiõlin. Mättʼtemplaaʹne šâdd nääiʹt
ååreen ǩeerjeed, koin mättaunnsin, mâin meäʹrin da mäʹhtt ooudbeäʹlnn peäggtum
ǩiõlid ââʹnet mättʼtõõzzâst leʹbe mättʼtõõttmõõžžâst.
Säʹmmla da sääʹmǩiõllsa
Sääʹm-mättʼtõõđji mättʼtõõzzâst vääʹldet lokku, što säʹmmla liâ alggmeer, ǩeäin lij
jiijjâs ǩiõll da kulttuur. Sääʹm-mättʼtõõđji lookkjiškooulmättʼtõõzz jeäʹrben täävtõssân
lij, što nuõr vueiʹtte šõddâd jiijjâs ǩiõllses, kulttuurses da õhttsažkådda di raajjâd
jiijjâs identiteeʹttes. Lookkjiškooulmättʼtõs vuäitt tuärjjeed še mõõntum alggǩiõl
oʹđđest mättjummuž da ǩiõl jeälltummuž. Lookkjiškooulmättʼtõs ooudad jiijjâs
historia, kulttuur da määŋg riikk voudda vuällai sääʹmõhttõõzz tobddmõõžž,
teâđstummuž säʹmmlain õhttân maaiʹlm alggmeeran da oudd vuäittmõõžžid
äʹrbbvuõđlaž teâđ mättjummša. Lookkjiškooulmättʼtõs ooudad mättʼtõõđji
vuäittmõõžžid sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž õlltääʹzz mättjummšid Lääʹddjânnmest da
raajj-jânnmin.
Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlid – aanarsääʹm, nuõrttsääʹm da tâʹvvsääʹm –
vueiʹtet mättʼted lookkjiškooulâst lookkjiškooul-lääʹjj 8 § mieʹldd jieʹnnǩiõl da
ǩeerjlažvuõđ mättmieʹrren. Sääʹmǩiõl vueiʹtet mättʼted še veeʹres ǩiõl jeeʹres kookkaž
mättmieʹrren leʹbe lookkjiškooultõõzz tiuddeejen mättʼtõssân. Sääʹmǩiõl vueiʹtet
mättʼted jieʹnnǩiõl da ǩeerjlažvuõđ mättmieʹrren, håʹt i lookkjiškooul ij ooudče
mättʼtõõzz sääʹmǩiõlin. Sääʹm jieʹnnǩiõllân mättʼtõõđjid mättʼted lääʹddǩiõl leʹbe
ruõccǩiõl juʹn-a pååđ sääʹmǩiõllsaid õõlǥtum mättmeäʹr leʹbe lääʹddǩiõll da
ǩeerjlažvuõtt leʹbe ruõccǩiõll da ǩeerjlažvuõđ mättmeäʹr mieʹldd. Sääʼm-mättʼtõõđjid,
ǩeäin ij leäkku leämmaž vuäittmõš mättjed sääʹmǩiõl jiijjâs pirrõõzzâst, vueiʹtet
taʹrjjeed sääʹmǩiõl veeʹres ǩiõllân- mättʼtõõzz.
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Sääʹmǩiõll vuäitt leeʹd lookkjiškooul mättʼtõõzz mättʼtemǩiõll, da vuâđđmättʼtõõzzâst
sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz vuäǯǯjid mättʼtõõđjid põõrǥât tuärjjeed sääʹmǩiõllsaž
mättʼtõõzz juätkkjummuž še lookkjiškooulâst. Sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz jeäʹrben
täävtõssân lij mättʼtõõđji nâânummuš sij šõõddeen kueiʹtǩiõllsažvuõʹtte. Mättʼtõs
nâânad še säʹmmlai õõutverddsaid mättʼtõõttâm- da tuåimmjemvuäittmõõžžid nuʹtt
sääʹm- ǥu lääʹddǩiõllsaž õhttsažkååʹddest. Sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzzâst jeeʹres
mättaunnsi mättʼtõs da mättʼtõõttmõš tuärjjee sääʹmǩiõl tääidai ouddnummuž.
Sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzzâst jääʹǩǩtet mättʼtemplaan vuâđaid vääʹldeeʹl lokku
sääʹmkulttuur jiiʹjjesnallšemvuõđ. Mättʼtõõzzâst piijât teädd säʹmmlai jiijjâs historia di
sääʹmõhttõõzz ärbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji, äʹrbbvuõđlaž teâđ, sääʹmvuuʹd luâđ di
sääʹm-musiikk-, mainstem- da ǩiõtt-tuejjäʹrbbvuõđ tobddmõõžž. Mättʼtõõzz resurssân
ââʹnet âʹlddpirrõõzz, ruâttõhttõõzz, sääʹmǩiõllsaž media da aktiivlaid õhttvuõđid
jeeʹres sääʹmvuuʹdid.
----------
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5 MÄTTJEMTÄÄVTÕÕZZ DA MÄTTʼTÕÕZZ KÕSKKSAŽ SIISKÕÕZZ
5.3. Jieʹnnǩiõll da ǩeerjlažvuõtt
Mättaunnsen jieʹnnǩiõll da ǩeerjlažvuõtt lij lookkjiškooulmättʼtõõzz kõskksaž täidd-,
teâtt-, kulttuur- da čeäppõsaaunâs. Tõt taʹrjjad aunnsid ǩiõlʼlaž da kulttuurlaž
takaičuõvtõõzz di jiijjâs identiteeʹtt raajjmõʹšše. Mättʼtõs veekk ooudâs
juurdčemtääidaid da nâânad nuʹtt aarǥâst ǥu mättʼtõõttmõõžžâst taarbšum
mättjummša mättjemtääidaid da vuârrvaaiktemsilttummuž. Tõt vuäǯǯ siiskõõzzid
ǩiõll-, ǩeerjlažvuõtt- da saakkeemteâđain di kulttuur tuʹtǩǩummšest. Mättaaunâs lij
vueʹss lookkjiškooul ǩiõll-, kulttuur-, media- di meerlaž- da demokratiašõddummšest.
Jieʹnnǩiõl da ǩeerjlažvuõđ mättʼtõõzz täävtõssân lij täidd õlmmeed jiijjâs njäälmlânji
da ǩeeʹrjlânji jeeʹres vueʹjji õõlǥtem naaʹlin. Mättʼtõõzz jurddjen lij mättʼted nåkam
ǩiõl da ǩeerjlažvuõđ tobddmõʹšše di ǩiõllââʹnnem-, teʹkstt-, määŋglååkk-,
vuârrvaaiktõs- da mediatääidaid, koid lââʹssmättjummuž, tuejj-jieʹllem da
õhttsažkooʹddi tuåimmjummuš õõlǥte. Mättʼtõs vuâđđââvv veiddsõs teʹksttfiʹttjõʹsse,
koon mieʹldd teeʹkst vueiʹtte nårrjed saanin, kaartin, jiõnin, nââmrin leʹbe tõi kuällsin
leʹbe jeeʹres symbolsysteeʹmin. Mättʼtõs vuäʹppast aktiivlaž teâđ haʹŋǩǩummša, teâđ
kriittlaž ǩiõttʼtõõllmõʹšše, tuʹlǩǩummša da eettlaž tuʹmmjummša.
Ǩeerjlažvuõđ mättʼtõõzz täävtõssân lij nuʹtt mooččâd- ǥu teâttǩeerjlažvuõđ
fiʹttjummuš, lookkâmtobdlmi čiŋlmâttmõš di teeʹksti jerrummuš da tuʹlǩǩummuš
jeeʹres vueiʹnnemkuuʹlmin. Ǩeerjlažvuõtt taʹrjjad jieʹllem tobdlmid da nâânad kriittlaž
tuʹmmjummuž, empatia da identiteeʹtt di eettla da esteettlaž tuʹmmjummuž
ouddnummuž da kulttuurärbba tobdstõõttmõõžž. Ǩeerjlažvuõđ lookkmõš
määŋgpeälsmâtt õõlmtõõzz.
Jieʹnnǩiõl da ǩeerjlažvuõđ mättʼtõs ainsmâtt jiijjâs ǩiõlʼlaž da kulttuurlaž tuâkksest
vuõʹlǧǧi identiteeʹtt raajjmõõžž määŋgååʹblkallaš da mediâsttnam õhttsažkååʹddest.
Täävtõssân lij mättjed uʹvdded äärv määŋgǩiõllsažvuõʹtte, kulttuurlaž
määŋghämmsažvuõʹtte, ǩiõlʼlaž ooumažvuõiggâdvuõđid, tääʹssäärv da õõuttässʼsažvuõʹtte.
Mättʼtõõzzâst põõrǥât mättaunnâz siisklaž integratiooʹje, ǥu jeeʹres teâtt- da
täiddvuuʹd liâ õhttvuõđâst nuuʹbbeez. Mättʼtõõttmõõžžâst ââʹnet määŋgpeällsaž
metoodid da vaajtõõlli mättʼtõõttâmpirrõõzzid, mâʹte neʹttpirrõõzzid, ǩeʹrjjpõõrtid da
kulttuurstroiʹttlid, di mättʼtõõđjid miârkteei, jeäʹlstõslaaǥǥan da mättjem räämm
puʹhtti tuejaid. Teeʹkstid raajât, tuʹlǩǩeet da jueʹjjet nuʹtt õhttu ǥu še õõutsââʹjest,
äuʹǩǩeeʹl še teâtt- da saaǥǥtemteknologia. Jieʹnnǩiõl da ǩeerjlažvuõđ jeeʹres
mättmeäʹri mättʼtõõzzâst tuejjeet õhttsažtuej mättmeäʹri kõõsk da jeeʹres
mättaunnsivuiʹm.
5.3.3 Sääʹmǩiõll da ǩeerjlažvuõtt -mättmieʹrr
Sääʹmǩiõll da ǩeerjlažvuõtt -mättmeäʹr jiiʹjjesnallšem tuejjan lij čiŋlmâʹtted sääʹmǩiõl
tääid, määŋglookkâm- da vuârrvaaiktemtääidaid di jeäʹrben sääʹmǩiõllsaž
ǩeerjlažvuõđ da sääʹmkulttuur tobddmõõžž. Mättʼtõõzzâst vääʹldet lokku sääʹmǩiõll
jânnam alggmeer ǩiõllân da mättʼtemǩiõllân. Mättʼtõs čiŋlmâtt mättʼtõõđi fiʹttjõõzz
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tõʹst, mii miârktõs ǩiõlltääidain, ǩiõlltieʹttemvuõđin, jiijjâs ǩiõlin da kulttuurin lij
persoon identiteeʹttid da õhttsažkooʹddid. Mättʼtõs nâânad säʹmmlai historia da
kulttuuräʹrbbvuõđ tobddmõõžž di veeidad mättʼtõõđji fiʹttjõõzz ǩeerjlažvuõđâst da
kulttuurâst. Pueʹrr ǩiõll- da vuârrvaaiktemtääid liâ miârkteei tuejj-jieʹllem da aarǥâst
spraavdõõttâmdiõtt. Mättʼtõõzzâst vuäʹpstet smiõttâd ǩiõll- da vuârrvaaiktemtääidai
miârktõõzz lââʹssmättjem vueʹjjest di tobdstõõttâd vuäittmõõžžid juäʹtǩǩed sääʹmǩiõl
määttaid õlltääʹssest.
Mättʼtõõzzâst viiǥǥât čõõđ mättmeäʹr siiʹsǩe integraatio: lookkmõš, ǩeeʹrjtummuš,
mainstummuš, vuârrvaaiktõs, ǩiõll, teeʹkst, ǩeerjlažvuõtt da media õhttne juõʹǩǩ kuurs
täävtõõzzid da siiskõõzzid nuʹtt, što teâđai da tääidai mättʼtõõttmõõžž lie juätkkjeei
vuârrvaaiktõõzzâst kõskkneez. Pukin kuursin viiǥǥât ooudâs ǩeeʹrjtum takaiǩiõl
vaaldšummuž da teʹkstt-, mainstem- da vuârrvaaiktemtääidaid di looǥǥât
sääʹmǩiõllsaid mooččâdǩeerjlaž da jeeʹres teeʹkstid juõʹǩǩ kuurs vueiʹnnemkuuʹlmest.
Teʹksttobbvuõđid looǥǥât da ǩeeʹrjtet nuʹtt õhttu ǥu õõutsââʹjest.
Mättʼtõõzz täävtõõzz
Sääʹmǩiõl da ǩeerjlažvuõđ mättʼtõõzz täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 čiŋlmâtt da määŋgpeälsmâtt sääʹmǩiõl silttõõzzâs di teʹkstt- da
vuârrvaaiktemtääidaid nuʹtt, što pâstt täävtõõzzlaž da meäʹrmeâldlaž jiijjâs
õõlmtõʹsse da vuârrvaaiktõʹsse
 čiŋlmâtt da määŋgpeälsmâtt teâđ ǩiõlâst, mooččâd- da teâttǩeerjlažvuõđâst,
mediast di vuârrvaaiktõõzzâst da silttad äuʹǩǩeed tõid õhttneei fiʹttõõzzid
 čiŋlmâtt määŋglookkâmtääidas nuʹtt, što son silttad jerreed, tuʹlǩǩeed, ärvvtõõllâd,
äuʹǩǩeed da raajjâd jeeʹresnallšem teeʹkstid da teʹksttobbvuõđid teâđliʹžžen tõi
täävtõõzzin di konteeʹkstin
 määŋgpeälsmâtt vuârrvaaiktemsilttummšes nuʹtt, što silttad jerreed da ärvvtõõllâd
jeeʹresnallšem vuârrvaaiktemvuõʹjjid da -kõskkvuõđid teâđliʹžžen tõi konteeʹkstin,
tõid õhtteeʹjin vuârrvaaiktemeettmõõžžin da čeäʹppvuõđâst di
vuârrvaaiktemsetiikkast
 vaalaš ǩeeʹrjtum sääʹmǩiõl noormid da rajjõõzz, fiʹttai ǩeʹrjjǩiõl taʹrbbesvuõđ da
tobdstââtt jeeʹres jânnmin mainstem sääʹmǩiõlid da fiʹttai jiijjâs sââʹj sääʹmǩiõl
seeilteejen
 čiŋlmâtt ǩiõl da ǩeerjlažvuõđ tobddmõõžžes da ooudâs veekk nuʹtt jorddmõõžžes,
veeidad takaičuõvtõõzzes, miõlljurddjes da suõppjõõttâmooddâs da rääjj
maaiʹlmkaartâs da identiteeʹttes
 silttad kriittlânji ärvvtõõllâd jeeʹresnallšem teâttkääivaid, tiõttu åskkmõõžž,
ââʹntemvuõđ da miârktõsvuâđaid di ooccâd da vaʹlljeed vuâkka suåvlaž teâttkääiv
 fiʹttai da jääʹǩǩat raajjivuõiggâdvuõđid, âânn teâttkääivaid vuõiggnalla da vaalaš
teâttkäivvčuäʹjtõõzzid
 silttad äuʹǩǩeed teâtt- da saaǥǥtemteknologia määŋgpeällsânji pukin mättmeäʹr
vueʹssvuuʹdin
 tåbdd säʹmmlai historia da čiŋlmâtt teâđaid säʹmmlai aunnsallaš da aunnsateʹmes
kulttuuräʹrbbvuõđâst
 naaudaš ǩiõlâst da kulttuurâst da oudd äärv tõi määŋghämmsažvuõʹtte.
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Ärvvtõõllmõš
Sääʹmǩiõl da ǩeerjlažvuõđ mättmeäʹr ärvvtõõllmõš tillʼlââvv mättmeäʹr takai
täävtõõzzin jååʹđtum kurssmeâldlaž täävtõõzzid. Kuurs täävtõõzz säärnat
mättʼtõõttja, što kuhttu nuʹtt uʹčteeʹl ǥu mättʼtõõđi vueiʹtte seuʹrrjed kuursâst
ouddnummuž. Mättjemproseeʹss äiggsaž ärvvtõõllmõš, persoonlažtäävtõõzz piijjmõš,
jiõččärvvtõõllmõš, verddsažärvvtõõllmõš da maacctõs tuärjjee mättʼtõõđi viikkâd
silttummšes ooudâs . Kurssärvvsänna vaaikte määŋgpeällsaž čuäʹjtõõzz, håʹt ǩeerjlaž,
njäälmlaž da vueiʹtlvaž jeeʹres puʹhttõõzz di aktiivlaž tuejjeem kuurs poodd.
Ärvvtõõllmõš lij määŋgpeällsaž, äävas, vuõiggvuõđmeâldlaž, vuässõʹtti, smeʹllkõtti da
jiõččärvtõõllmõʹšše vuäʹpsteei. Jiõččsärvvtõõllâmtääidai veäkka mättʼtõõtti rääjj
positiivlaž da realiistlaž fiʹttjõõzz jijstes mainsteejen, teeʹksti puuʹtteejen da
tuʹlǩǩeejen.

Pääkkvuâlaž kuurs
1. Teeʹkst da vuârrvaaiktõs (ÄIS1)
Mättʼtõõđi fiʹttjõs määŋgnallšem teeʹkstin da vuârrvaaiktõõzzâst čiŋlmââvv. Suu
määŋglookkâmtääidast di ooddâs tuåimmjed vuârrvaaiktemvuõʹjjin täävtõõzzlânji da
meäʹrmeâldlânji lâssan. Son härjjan taʹrǩstõõllâd da viikkâd ooudâs jiijjâs tääidaid
kuvddleejen, mainsteejen, ǩeeʹrjteejen da teeʹksti tuʹlǩǩeejen jeeʹresnallšem
pirrõõzzin.
Täävtõõzz
Kuurs täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 mättai åblkâʹstted teeʹkstid miârktõõzzid tuejjeei obbvuõttân
 viikkâd ooudâs tääid tuʹlǩǩeed, tuejjeed da ärvvtõõllâd jeeʹresnallšem teeʹkstid da
tõi õõlmtemvuõʹjjid
 määŋgpeälsmâtt fiʹttjõõzzâs ǩeeʹrjtummšest, lookkmõõžžâst da särnnmõõžžâst
vuârrvaaiktemnallšem, õhttsallaš da persoonʼnallšem eettmõššân
 čiŋlmâtt fiʹttjõõzz jijstes teeʹksti tuʹlǩǩeejen da puuʹtteejen
 lââʹzzat teâđees da tääidees särnnmõõžžâst da joukksaaǥǥtummšest.
Kõskksaž siiskõõzz
 jiijjâs saaǩǩteeikaart ouddnummuž mainsteejen, kuvddleejen, ǩeeʹrjteejen da
lookkjen
 teeʹkst fiʹttõs da teʹksttšlaaj: mainsteei, čiõlggeei, vuäʹpsteei, beäʹl vaʹlddi da
tuʹmmjeei teeʹkst da tõi kuällaz
 teʹksttobbvuõđ rajjõõvvmõš, teeʹksti täävtõõzz, konteeʹkst, siiskõõzz, rajjõõzz,
vueiʹnnemkuuʹlmi, miârktemkõskkvuõđi jerrummuš da teâđ suåvtummuš jiijjâs
õõlmtõʹsse
 teeʹksti määŋghämmsažvuõtt, jeäʹrben mediateeʹkst da kaart mediast
 teeʹksti määŋgjiõnnvuõtt
 proosa jerrummuš da tuʹlǩǩeem: fiktiivlaž da faktateeʹkst
 teâđhaʹŋǩǩummuž da ärvvtõõllâm tääid, säiʹmmlookkmõš, teâttkäivvkritiikk,
teâttkäivvčuäʹjtõõzz
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teeʹksti referâsttmõš, kommentâsttmõš da aunstõõzz vuâđald ǩeeʹrjtummuš di
õõutsââʹjest ǩeeʹrjtummuš
sääʹnn- da õõlmtemreeʹǧǧesvuõđ ooudâsviikkmõš
joukksaaǥǥtemtääid da joukkdynamikk täävtõõzzlaž jooukâst saǥstõõllmõõžžâst

2. Ǩiõll, kulttuur da identiteeʹtt (ÄIS2)
Mättʼtõõđi fiʹttjõs ǩiõl da jeeʹres õõlmtemvuõʹjji miârktõõzzid raajji luândast, ǩiõl
muttõõzzâst, kulttuur miârktõõzzâst da vuârrvaaiktõõzzâst määŋgpeälsmâtt.
Mättʼtõõtti vuäǯǯ čiõlǥ ǩiõl da kulttuur miârktõõzzâst persoon identitetta da
õhttsažkådda.
Täävtõõzz
Kuurs täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 lââʹzzat ǩiõll- da teʹkstt-tieʹttemvuõđâs di fiʹttai ǩiõl da ǩeerjlažvuõđ
õhttsažkååddlaž, persoonʼnallšeeʹm, õhttsallaš da miârktõõzz raaji tuej
 mättai fiʹttjed ǩiõl raajõõzzid da ââʹnned ǩiõllmäättlaž fiʹttõõzzid teeʹkst jerreem
mieʹldd
 fiʹttai jiijjâs jieʹnnǩiõl sââʹj jeeʹres sääʹmǩiõli da maaiʹlm ǩiõli jooukâst di
kulttuurkontaakti vaaiktõõzz
 fiʹttai Lääʹddjânnam kulttuurlaž da kiõlʼlaž määŋgnallšemvuõđ, jieʹnnǩiõl da
kiõlltääid di teâđ da tiõđvuuʹdi ǩiõli miârktõõzz
 mättai plaaneed, ǩiõttʼtõõllâd da raajjâd mainstum da ǩeeʹrjtum äʹššteeʹkstid,
uʹvdded da vuâsttaväʹldded maacctõõzz di ärvvtõõllad mainstem- da
ǩeeʹrjtemtääideez.
Kõskksaž siiskõõzz
 ǩiõl, ǩeerjlažvuõđ da kulttuur miârktõs identiteeʹtt raajjmõõžžâst
 ǩiõl raajõõzzi da jeeʹres miârktõõzzid raajji õõlmtemvuõʹjji analyys
 sääʹmǩiõli veʹrddõõllmõš jeeʹres ǩiõlid, ǩiõl vaajtõõllmõš da mottjummuš,
ǩeʹrjjǩiõl noorm, ooudâsviikkmõš da vuäʹpstõs, Lääʹddjânnam kiõlʼlaž da
kulttuurlaž määŋgnallšemvuõđ, ǩiõl da kulttuur õhttvuõtt, määŋgǩiõllsažvuõtt,
ǩiõli jieʹllemviõkksažvuõtt
 kuurs temma õhttneei fiktiivlaž da faktateeʹkst
 ǩeeʹrjtummuš prosessân: ideâsttmõš, plaanummuš, ääʹšš rajjõs da
vueiʹnnemkuuʹlm vaʹlljummuš, vuäzztummuš, maacctõõzz ouddmõš da
vuâsttavälddmõš, ǩiõttʼtõõllmõš, šlaajj pueʹrummuš, pâʹjjǩeeʹrjtummuš da
ǩiõrǥtummuš
 informatiivlaž särnnamvuâr raajjmõš da čuäʹjtummuš di maacctõõzz ouddmõš da
vuâsttavälddmõš
3. Ǩeerjlažvuõđ kuånst da tuʹlǩǩeem (ÄIS3)
Mättʼtõõđi fiʹttjõs sääʹmǩiõllsaž ǩeerjlažvuõđâst, ǩiõl čeäpplõs tuejast da tõn
kulttuurlaž miârktõõzzâst šâdd määŋgpeällsânji. Mättʼtõõtti härjjan tuʹlǩǩeed ǩeerjlaž
teeʹkstid nuʹtt njäälmlânji ǥu ǩeerjlanji da naaudšed ǩeerjlažvuõđâst tõn jeeʹres
ååʹblǩin.
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Mättʼtõõtti mättai juuhljâʹtted še aarǥâst säʹmmlaid aunnsallaš da aunnsateʹmes
kulttuuräʹrbbvuõđid.
Täävtõõzz
Kuurs täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 härjjan lookkâd fiktiivlaž teeʹkstid analyyttlanji da suõppjõõđeeʹl
 čiŋlmâtt fiʹttjõõzzâs ǩeerjlažvuõđâst da tõn vaaiktemkuånstin
 määŋgpeälsmâtt tääidaid jerreed da tuʹlǩǩeed ǩeerjlažvuõđ suåvlaž fiʹttõõzzid da
âlddnemnääʹl äuʹǩǩeeʹl da mättai vuâđđõõllâd tuʹlǩǩummšes
 mättai tobddâd säʹmmlai historia da čiŋlmâtt teâđees säʹmmlai aunnsallaš da
aunnsateʹmes kulttuuräʹrbbvuõđ pirr
 mättai fiʹttjed ǩiõl poeettlaž luând
 čiŋlmâtt joukksaaǥǥtemtääidees.
Kõskksaž siiskõõzz
 ǩeerjlažvuõđ šlaaj di tõi määŋgnallšemvuõtt da mottjemvuõtt
 määŋgtuʹlǩǩeemvuõtt, ǩiõl kovveemvuõtt da tekstuaalaž kuånst ǩeerjlažvuõđâst
da jiijjâs teeʹkstin
 proosa, säʹnnâttmõš da draama jerrummuš da tuʹlǩǩummuš
 määŋghämmsažvuõđlaž teeʹksti mainstõõllâm da õõlmtõõzz taʹrǩstõõllmõš, håʹt
mâka musiikk, teaʹtter, jieʹllikaart da čeäppõskaarti jerreem da tuʹlǩǩeem
 ǩeerjlažvuõđ vuâđald ǩeeʹrjtummuš
 säʹmmlai raajjâm leʹbe säʹmmlain mainsteei ǩeerjlažvuõđ da jeeʹres čeäppõõzz
taʹrǩstõõllmõõžž da ärvvtõõllmõõžž jooukâst siltteem vueiʹnnemkuuʹlmest
4. Teeʹkst da vaaiktummuš (ÄIS4)
Mättʼtõõtti mättai taʹrǩstõõllâd määŋghämmsaž teeʹkstid da tõi õlmmeemnaaʹlid da
vuârrvaaiktõõzz jeäʹrben vaaiktummuš da vuässadvuõđ vueiʹnnemkuuʹlmest. Son
härjjan vaaiktummuš da argumentâsttmõõžž kuånstid di čiŋlmâtt tõid õhttneei teâđaid
da tääidaid.
Täävtõõzz
Kuurs täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 čiŋlmâtt kriittlaž lookkâmtääidas, jeäʹrben medialookkâmtääidas
 silttad vuâđđõõllâd nuʹtt ǩeʹrjjteejen ǥu mainsteejen še määŋgpeällsânji
vuäiʹnnmõõžžâs
 mättai taʹrǩstõõllâd da ärvvtõõllâd teeʹkstid da tõi vääʹltem äärvaid håʹt mâka
ideolooǥlaž da eettlaž vueʹlǧǧemsõõʹjin
 silttad taʹrǩstõõllâd ǩeerjlažvuõđ, jeeʹres čeäppõõzz da media õhttsažkååddlaž
vaaiktõõzz da kulttuurlaž miârktõõzz, še säʹmmlai kulttuur vueiʹnnemkuuʹlmest.
Kõskksaž siiskõõzz
 vaaiktummuž da argumentâsttmõõžž nääʹl di retoorlaž kuånst
 vaaiktummuž ǩiõlʼlaž da visuaalaž kuånst
 teeʹksti ideolooǥlažvuõđ tobddmõš, miõlljurddi da tuʹtǩǩeemteâđai jeäʹrdõõzz,
teâđhaʹŋǩǩummuš da -vaaldšummuš, saaǥǥtummuž eettlažvuõtt
 sääʹnnfrijjvuõtt, sensuur, teâttkäivvkritikk, raajjivuõiggâdvuõđ, mediakritikk
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beäʹl vaʹlddi da vaaikteei mooččâd- da teâttǩeerjlažvuõđ kuånst da šlaaj
argumentâʹsttemtääid, beäʹl vaʹlddi ǩeeʹrjtõõzzi da särnnamvuârai mättʼtõõttmõš

5. Teʹkstt da konteʹkstt (ÄIS5)
Mättʼtõõtti mättai taʹrǩstõõllâd teeʹkstid da tõi konteeʹkstid. Mättʼtõõtti härjjan jerreed,
tuʹlǩǩeed da raajjâd jeeʹres mallsaž da -šlaaajjsažlaaǥǥan teeʹkstid.
Täävtõõzz
Kuurs täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 mättai taʹrǩstõõllâd teeʹkstid tõi mäddtiõđlaž, ǩiõlʼlaž, ääiǥlaž da kulttuurlaž
konteeʹkstin da kõskkvuõđâst jeeʹres teeʹkstid
 mättai jerreed teeʹksti šlaajjååʹblǩid
 veekk ooudâs da veeidad jiijjâs njäälmlaž da ǩeerjlaž õlmmeemnaaʹlid
 tåbdd sääʹmǩeerjlažvuõđ kõskksaž tuejjõõzzid di teeʹmid da silttad ärvvtõõllâd tõi
miârktõõzz jiijjâs kulttuur vueiʹnnemkuuʹlmest
 silttad piijjâd lääʹdd mooččâdǩeerjlažvuõđ tuejjõõzzid kulttuurkonteʹkstta.
Kõskksaž siiskõõzz
 teeʹksti taʹrǩstõõllmõõžž ooumažkaart, maaiʹlmkaart, ärvv- da juurdmaaiʹlm
sueiʹmkrõʹsttjen nuʹtt teeʹkst iʹlmmstõõvvâmääiʹj seämma ǥu ânnʼjõžääiʹj
konteeʹkstest
 šlaaj vaikktõs tekstta, ǩiõllhuõll šlaaj vueiʹnnemkuuʹlmest
 sääʹmǩiõllsaž tuejjõõzz, sääʹmǩeeʹrjteeʹji tuejjõõzz leʹbe lääʹdd ǩeerjlažvuõđ
kõskksaž tuejjõõzz sääʹmkulttuur vueiʹnnemkuuʹlmest
 sääʹnn- da õõlmtemreeʹǧǧesvuõđ ooudeemtuej
 ǩeerjlažvuõđ kuõskki ǩeeʹrjtem- da mainstemtuej, ouddmiârkkan särnnamvuârr,
draama, essee
6. Âʹnnʼjõžkulttuur da mainnâz (ÄIS6)
Mättʼtõõtti mättai taʹrǩstõõllâd ânnʼjõžkulttuur eettmõõžžid jeäʹrben mainnsi da
mainnsallašvuõđ vueiʹnnemkuuʹlmest. Mättʼtõõđi fiʹttjõs sääʹm da lääʹdd
ânnʼjõžkulttuurâst da tõn määŋgnallšemvuõđâst čiŋlmââvv. Mättʼtõõtti čiŋlmâtt
teâđees vuârrvaaiktemetiikkast.
Täävtõõzz
Kuurs täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 härjjan ääiʹjpoddsaž teeʹkstid da eettmõõžžid
 čiŋlmâtt fiʹttjõõzzâs ǩiõl da teeʹksti miârktõõzzâst kulttuurâst
 čiŋlmâtt fiʹttjõõzzâs mainnsin kulttuuri kõskksaž eettmõššân da mainstem da
õõlmtõõzz kuånstin
 tåbdd sääʹm da lääʹdd ânnʼjõžǩeerjlažvuõđ da -kulttuur kõskksaž tuejjõõzzid da
teeʹmid
 mättai tuåimmjed eettlanji da ooudeei jiõʹǧǧe vuorrvaikktemvuõʹjjin.
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Kõskksaž siiskõõzz
 ǩiõll da teeʹkst kulttuurlaž eettmõššân da identiteeʹtt raajjâmaunnsen
 ääiʹjpoddsaž ǩiõl da kulttuur eettmõõžžid, håʹt mâka sannõõzz ođđnummuš, ǩiõl
jeällʼtummuš da ǩiõl pueʹttiäiʹǧǧ
 mainnâz da mainnsinallšemvuõtt sääʹm njäälmlaž äʹrbbvuõđâst, mooččâd- da
teâttǩeerjlažvuõđâst da jeeʹres kulttuurâst, jeäʹrben mediast
 määŋghämmsažvuõđlaž teeʹksti ääiʹjpoddsaž šlaaj, håʹt mâka laaulsäʹnnâttmõš,
teaʹtter, mediateeʹkst, jieʹllikaart, speâl, kaart
 säʹmmlažvuõtt, ânnʼjõžkulttuur da identiteʹtt
 sääʹmaaʹšši õhttsažkååddlaž vaaiktummuž kuånst da tuåimmjeei
 särnnam- da ǩeeʹrjtemtuej kuurs teeʹmin di ǩiõllhuõl
 dialooglaž vuârrvaaiktõs da vuârrvaaiktemetiikk
Väʹlddkååddlaž čiŋlmõʹtti kuurs
7. Särnnam- da vuârrvaaiktemtääidai čiŋlmâttmõš (ÄIS7)
Mättʼtõõtti čiŋlmâtt da määŋgpeälsmâtt särnnam- da vuârrvaaiktemtääidees da tõid
õhttneei teâđees di ooudâs veekk ooddees ouddtuʹmmjed, šiõtteed da ärvvtõõllâd
saakkeemvueʹjjes jeeʹresnallšem vuârrvaaiktemvuõʹjjin. Mättʼtõõtti mättai ärvvtõõllâd
särnnam- da vuârrvaaiktemtääidai miârktõõzz oummi kõõsk, mättʼtõõttâm poodd da
tuejj-jieʹllmest.
Täävtõõzz
Kuurs täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 čiŋlmâtt teâđees vuârrvaaiktõõzz luândast, jiiʹjjesnallšemvuõđin da
särnnamõhttõõzzin
 čiŋlmâtt fiʹttjõõzzâs vuârrvaaiktemkõskkvuõđi raajjmõõžžâst, tuõʹllʼjummšest da
câggsin
 ooudâs veekk ooddâs tuåimmjed jeeʹresnallšem vuârrvaaiktemvuõʹjjin di rääjj da
tuõʹllai vuârrvaaiktemkõskkvuõđid
 ooudâs veekk saaǥǥtem tuõsttlõsvuõđ di čuäʹjtõõttâm- da jooukâst
tuåimmjemtääidaid
 tåbdd da silttad analysâʹstted nuʹtt särnnai ǥu saaǥǥ snäätnaivuõʹtte vaaikteei
tuejjeeʹjid
 mättai taʹrǩstõõllâd vuârrvaaiktõõzz da vuârrvaaiktemtääidaid jeeʹres
vueiʹnnemkuuʹlmin.
Kõskksaž siiskõõzz
 vuârrvaaiktemvuõʹjji da vuârrvaaiktemkõskkvuõđi vueʹsstuejjeei da
jiiʹjjesnallšemvuõđ
 mainstum teeʹksti jerrummuš, tuʹlǩǩummuš, ärvvtõõllmõš
 ǩiõlʼlaž da ij-ǩiõlʼlaž saaǥǥtummuš
 aarǥ vuârrvaaiktemvueʹjj
 čuäʹjtõõttmõõžž, saǥstõõllmõõžži, såbbri da jeeʹresnallšem mainstummši
jiiʹjjesnallšemvuõđ da mõõntõõllâmnääʹl di argumentâʹsttemtääid tõin
 čuäʹjtõõttâm - da jooukâst tuåimmjemnaaʹli mättʼtõõttmõš
 särnnamsaaǥǥtemvueʹjj kulttuurlaž ååʹbleǩ
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8. Ǩeeʹrjtemtääidai čiŋlmâttmõš (ÄIS8)
Mättʼtõõtti čiŋlmâtt tääidees raajjâd jeeʹresnallšem teeʹkstid, jeäʹrben mallsaž
veiddsõs aunstõsvuâđđsaž teeʹkstid.
Mättʼtõõtti härjjan ääiʹjpoddsaž kulttuur, media da õhttsažkååddlaž saǥstõllum aaʹššid.
Täävtõõzz
Kuurs täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 čiŋlmâʹtt tääidees jiijjâs teeʹkst vueiʹnnemkuuʹlm vaʹlljummšest, ääʹšš
ǩiõttʼtõõllmõõžžâst, teâttkääivi vaʹlljummšest, jorddmõõžž jiõččvuõđâst da
õõlmtõõzz jiijjâs jiõnnsažvuõđâst
 tuärjjad silttõõzzâs valmštõõllâd siiskõõzz mieʹldd, rajjõõzz mieʹldd da šlaaj
mieʹldd obbvuõđ da meäʹrmeâldlaž teeʹkst
 pâstt saǥstõõleeʹl da ǩeeʹrjteeʹl ǩiõttʼtõõllâd ääiʹjpoddsaž teeʹmid
 käunn jiccses miõlǩieʹssi teeʹkstid da vuässââtt tõin saǥstõõllmõʹšše raajeeʹl jiijjâs
teeʹkst.
Kõskksaž siiskõõzz
 ǩeeʹrjtemproseʹss, jeäʹrben teeʹkst ǩiõttʼtõõllmõš da ǩiõrǥtummuš maacctõõzz
vuâđald di õõutsââʹjest ǩeeʹrjtummuš, teeʹksti juâkkmõš
 teeʹksti fiʹttjemvuõđ, aiccâmvuõđ da obbvuõđ mättʼtõõttmõš di ǩiõllhuõll
 määŋgpeällsaž da määŋgnallšem aunstõʹsse vuâđđõõvvi ǩeeʹrjtummuš
 mediateeʹksti raajjmõš da analyys
9. Lookkâmtääidai čiŋlmâttmõš (ÄIS9)
Mättʼtõõtti čiŋlmâtt da määŋgpeällsmâtt tääidees silttõõzzâs jerreed, tuʹlǩǩeed, raajjâd
da ärvvtõõllâd jeeʹresnallšem teeʹkstid. Suu kriittlaž da kulttuurlaž lookkâmtäidd
čiŋlmââvv. Mättʼtõõtti härjjan raajjâd teeʹksti tuʹlǩǩummšid nuʹtt mainsteeʹl ǥu
ǩeeʹrjteeʹl.
Täävtõõzz
Kuurs täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 nâânad tääidas lookkâd analyyttlânji, kriittlânji, suõppjõõđeeʹl da kreevsânji
jeeʹresnallšem teeʹkstid
 čiŋlmâtt fiʹttjõõzzâs määŋglookkâmtääidast, teeʹksti ååʹblǩin, jiiʹjjesnallšemvuõđin
da teʹksttšlaajin
 ainsmâtt kriittlaž da kulttuurlaž lookkâmtääidas di lookkâmstrategiaid
 čiŋlmâtt fiʹttjõõzzâs teâđ- da tiõđvuuʹdi ǩiõlin da särnnamnaaʹlin.
Kõskksaž siiskõõzz
 teʹkstt-teâđ da -analyyzz čiŋlmâttmõš, ǩiõl, ǩeerjlažvuõđ, kaart da media
fiʹttjõõzzi âânnmõš teeʹksti jerrummšest, tuʹlǩǩeeʹmest da ärvvtõõllmõõžžâst
 teʹksttobbvuõđi lookkmõš, håʹt mâka mooččâdǩeerjlaž teeʹksti da teâtt-teeʹksti
lookkmõš
 fiktiivlaž da faktateeʹksti di määŋgnallšem teeʹksti analysâsttmõš jeeʹres
vueiʹnnemkuuʹlmin
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5.3.8 Lääʹddǩiõll sääʹmǩiõllsaid -mättmieʹrr
Lookkjiškooulâst vueiʹtet mättʼted sääʹmǩiõl da ǩeerjlažvuõđ jieʹnnǩiõllân. Še jeeʹres
aunnsi mättʼtõs da mättʼtõõttmõš vueiʹtte obbnes leʹbe vuässas leeʹd sääʹmǩiõllsa.
Mättʼtõõtti vuäitt tâʹl vaʹlljeed, mättʼtââtt-a son lääʹddǩiõll da ǩeerjlažvuõtt –
mättmeäʹr mieʹldd avi lääʹddǩiõll sääʹmǩiõllsaid -mättmeäʹr mieʹldd. Mättʼtõõzz
täävtõssân lij tuärjjeed mättʼtõõđi kueiʹtǩiõllsažvuõʹtte šõddmõõžž da raajjâd
oudldõõzzid tõõzz, što mättʼtõõtti vuäitt õsttâd lââʹssmättjummšin õõlǥtum kiõlltääid
kuhttuin ǩiõlin di tuåimmjed tääʹssveʹrddsaž vuäzzliʹžžen lääʹdd- da sääʹmǩiõllsaž
õhtõõzzast. Mättʼtemplaan raajât da mättʼtõõzz täävtõstääʹss meäʹrtõõlât lääʹddǩiõll da
ǩeerjlažvuõtt -mättmeäʹr suåvteeʹl. Mättʼtemplaan raajjâm poodd vääʹldet lokku
mättʼtõõđji ǩiõlʼlaž da kulttuurlaž tuâǥǥaždi pirrõõzz taʹrjjeem tuärjjõs mättʼtõõđji
lääʹddǩiõlouddnummša..
5.3.9 Ruõccǩiõll sääʹmǩiõllsaid -mättmieʹrr
Ruõccǩiõllsaž lookkjiškooulin vueiʹtet mättʼted sääʹmǩiõl da ǩeerjlažvuõđ
jieʹnnǩiõllân. Seämma jeeʹres aunnsi mättʼtõs da mättʼtõõttmõš vueiʹtte obbnes leʹbe
vuässas leeʹd sääʹmǩiõllsaž. Mättʼtõõtti vuäitt tâʹl vaʹlljeed, mättʼtââtt-a son ruõccǩiõl
r da ǩeerjlažvuõtt -mättmeäʹr mieʹldd avi ruõccǩiõll sääʹmǩiõllsaid -mättmeäʹr
mieʹldd. Mättʼtõõzz täävtõssân lij tuärjjeed mättʼtõõđi kueiʹtǩiõllsažvuõʹtte
šõddmõõžž da raajjâd oudldõõzzid tõõzz, što mättʼtõõtti vuäitt
õsttâdlââʹssmättjummšin õõlǥtum kiõlltääid kuhttuin ǩiõlin di tuåimmjed
tääʹssverddsaž vuäzzliʹžžen ruõcc- da sääʹmǩiõllsaž õhtõõzzast. Mättʼtemplaan raajât
da mättʼtõõzz täävtõstääʹss meäʹrtõõlât ruõcc ǩiõll da ǩeerjlažvuõtt -mättmeäʹr
suåvteeʹl. Mättʼtemplaan raajjâm poodd vääʹldet lokku mättʼtõõđji ǩiõlʼlaž da
kulttuurlaž tuâkkaz di pirrõõzz taʹrjjeem tuärjjõs mättʼtõõđji ruõccǩiõl ouddnummša.
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5.5 Veeʹres ǩiõl
Ǩiõllmättʼtõs čiŋlmâtt vuâđđmättʼtõõzzâst alttuum ǩiõllšõddummuž da
ǩiõlltieʹttemvuõđ ooudâs viikkmõõžž. Mättʼtõõđjid vuäʹpsted ooudâs viikkâd jeeʹres
ǩiõli tääid da veeideed määŋgǩiõllsaž kompeteʹnsses di ooudâs viikkâd metaǩiõlʼlaž
tääidaid. Ǩiõli mättʼtõs vuâđđââvv veiddsõs teʹksttfiʹttjummša, koʹst teeʹkstin juuʹrdet
nuʹtt mainstum ǥu ǩeeʹrjtum ǩiõl. Ǩiõllmättʼtõs veekk ooudâs jiijjâs peäʹlest
mättʼtõõđji määŋglookkâmtääid.
Mättʼtõs nâânad mättʼtõõđji naʹddjõõzz jiijjâs ooddaid mättjed ǩiõlid da ââʹnned tõid
tuõsttlânji di taʹrjjad vuäittmõõžžid tobddâd mättjem räämm. Mättʼtõs nâânad
mättʼtõõđji haal da tääid tuåimmjed kulttuurlânji, meeraikõõsǩâld da ǩiõlʼlânji
määŋgnallšem pirrõõzzin da õhttvuõđin. Puki mättʼtõõđji kiõlltääid äuʹǩǩeet, da
mättʼtõõzzâst raajât moostid še jeeʹres ǩiõli kõʹsǩǩe di mättʼtõõđji âsttääiʹj
ǩiõllâânnmõʹšše. Mättʼtõõđjid vuäʹpsted tuʹmmjed fiʹttjõõzzi da äärvai miârktõõzz da
ooudâs viikkâd tääidees tuåimmjed ooudeei jiõggâst jeeʹres õhttvuõđin. Mättʼtõs oudd
vaalmâšvuõđid vuässadvuõʹtte da aktiivlaž vaaiktummša meeraikõskksaž maaiʹlmest
da čiŋlmâtt mättʼtõõđji maaiʹlm-meerlai tääidaid.
Mättʼtõõđjid smeʹllkââʹttet haʹŋǩǩeet jieʹllemekksaž ǩiõllmättʼtõõttâmtääidaid
toobdeeʹl jiccses suåvlaž naaʹlid mättjed ǩiõlid, ärvvtõõleeʹl jiijjâs mättjem
ouddnummuš di vueiʹnned ǩiõlltääid še tuejj-jieʹllemtäiddan. Ǩiõli mättʼtõõttmõõžžâst
da ǩiõllvaʹlljummšin tuärjjeet sooǥǥbeäʹli tääʹssäärv smeʹllkââʹtteeʹl
ouddkääʹddteʹmesvuõʹtte da ǩiõttʼtõõleen määŋgpeällsânji jeeʹresnallšem aaʹššid.
Ǩiõllmättʼtõõzzâst äuʹǩǩeet tuʹtǩǩeei mättjummuž ââʹneeʹl määŋgpeällsaž da
mättʼtõõttjest vuõʹlǧǧi mõõntõõllmõõžžid. Mättʼtõõđjid vuäʹpstet ooccâd, ärvvtõõllâd
da ǩiõttʼtõõllâd teâđaid silttuum ǩiõlin. Teâtt- da saaǥǥtemteknologia ââʹnet luândlânji
mättʼtõõttâmpirrõõzzi vueʹssen.
Ǩiõllmättʼtõõzzâst ǩiõttʼtõõlât teeʹmid, kooi veäkka ǩiõllmättjummuž puuʹtet vueʹssen
lookkjiškooulmättʼtõõzz obbvuõđi vaaldšummšest da mättaaunâsraaj pââiteei
tuejjummšest. Mättʼtõõđjid taʹrjjeet miârkteei, äävas da nokk vaǯǯlõs tuejaid.
Äʹššobbvuõđ, teeʹmm-mättjummuž da jeeʹres pâʹjjel mättaaunâsraaj mättʼtõõttmõõžž
smeʹllkâʹtte mättʼtõõđjid äuʹǩǩeet jeeʹres ǩiõli juʹn occnjaž tääidas da määŋgǩiõllsaž
kompeteeʹnses.
Mättʼtõõzzâst vääʹldet lokku še, što mättʼtõõđji ouddnummuš silttõstaaʹzzin šâdd
jeeʹres taaut mieʹldd, mii ouddlâstt tuejaispesiallõõvvmõõžž leʹbe jeeʹres tuärjjummuž.
Veeʹres ǩiõli mättʼtõõzz õhttsaž täävtõõzz
Veeʹres ǩiõli jeeʹres mättmeäʹri mättʼtõõzz õhttsaž täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 smeʹllkâtt äuʹǩǩeet kiõlltääidâs kreevsõs mättʼtõõzzâst tuejast da âsttääiʹj
 nâânad ǩiõl silttummšes, ǩiõllfiʹttjem da silttõõzzâs suåvted kiõlltääid še pâʹjjel
ǩiõllraaji
 mâânn ooudâs täävtõõzzlaž ǩiõli mättjeejen da silttad suåvted
ǩiõlimättʼtõõttâmstrategiaid
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fiʹttai määŋgpeällsaž kiõlltääid miârktõõzz da kiõlltääid mieʹldd šõddi
tuåimmjemvuäittmõõžž
silttad ärvvtõõllâd jiijjâs silttummšes di plaaneed ǩiõllmättjem puõʹttiääiʹj taarbi
diõtt lââʹssmättjummši, tuejj-jieʹllem da meeraikõskkvuõđ šõddmi
vueiʹnnemkuuʹlmest.

Täävtõssân lij, što mättʼtõõtti âstt jeeʹres ǩiõlin leʹbe mättmeäʹrin ouddneei kiõlltääid
čiõlggeemjuâǥǥ (mieʹlddõs 1) tääʹzz vueʹlnn åårrai taullõõǥǥ meâldlanjida silttad
šiõtteed silttummšes täävtõssân šiõttuum silttõstaaʹzzid. Mättʼtõõtti peejj jiijjâs
täävtõõzzid, ärvvtââll tääidees ouddnummuž da õõudasdveekk tõid veâl.
Ǩiõll da mättmieʹrr
Engglõsǩiõll A
Jeeʹres ǩiõl A
Engglõsǩiõll B1
Jeeʹres ǩiõl B1
Engglõsǩiõll B2
Jeeʹres ǩiõl B2
Engglõsǩiõll B3
Aasiaǩiõll da
Afrikkaǩiõll B3
Jeeʹres ǩiõl B3

Täidd tuåimmjed
vuârrvaaiktõõzzâst
B2.1
B1.2
B1.2
B1.1
B1.1
A2.2
B1.1
A2.1

A2.1

Täidd tuʹlǩǩeed
teeʹkstid
B2.1
B1.2
B1.2
B1.1
B1.1
A2.2
B1.1
A2.1 (mainstum
teʹkstt)
A1.3 (ǩeeʹrjtum
teʹkstt)
A2.1

Täidd raajjâd
teeʹkstid
B2.1
B1.2
B1.2
B1.1
B1.1
A2.2
A2.2
A2.1 (mainstum
teʹkstt)
A1.3 (ǩeeʹrjtum
teʹkstt)
A2.1

Ärvvtõõllmõš
Veeʹres ǩiõlin ärvvtõõllmõš vuâđđââvv veeʹres ǩiõli õhttsai täävtõõzzi di ǩiõll- da
mättmeäʹr meâldlaž jeäʹrbi täävtõõzzi õsttmõʹšše. Juõʹǩǩ kuursin vääʹldet lokku kuurs
meâldlaž teäddõõzz di tõid âʹlddsanjiõõldâsvuõđeld ǩiõzzâʹtte veeʹres ǩiõli õhttsaž da
mättmeäʹr meâldlaž täävtõõzz. Pukin kuursin uuʹdet määŋgpeällsânji maacctõõzz
mättʼtõõtti ouddnummšest mättjemproseeʹss jeeʹres pooddin. Maacctõõzz uuʹdet
mättʼtõõđji ouddnummšest kiõlltääid jeeʹres vueʹssvuuʹdin di jeeʹres täävtõõzzin, håʹt
ǩiõllmättʼtõõttâmtääidain da vaalmâšvuõđin tuåimmjed mättʼtõllum ǩiõllsaž
pirrõõzzin. Mättʼtõõđjid vuäʹpsted äuʹǩǩeet jiõčč- da verddsažärvvtõõllmõõžž. Pukin
kuursin vueiʹtet äuʹǩǩeet saʹlkktuejjummuž, še pâʹjjel mättjemaaunâsraaji.
Ärvvtõõllmõõžž tuärjjân, uʹčteeʹl tuejjneävvan di mättʼtõõđi jiõčč- da
verddsažärvvtõõllmõõžž neävvan ââʹnet ânnʼjõõvvi vuäʹzzin Euroopplaž
sievvõsraʹmme vuâđđõõvvi ouddneei kiõlltääid čiõlggeemtaullõõǥǥ. Mättjummši
alggpooddâst maacctõõzz ouddmõõžžâst piijât teädd mättʼtõõđi silttõʹsse viikkâd
ooudâs ǩiõllmättʼtõõttâmtääidaid. Mättʼtõõttmõõžži õuddnummšestkiõlltääid
čiõlggeemtaullõõǥǥ vueiʹtet äuʹǩǩeet jeänab da jeänab mättʼtõõđi vuârrvaaiktõs-,
tuʹlǩǩummuš- da raajjâmtääidai tääʹzz meäʹrtõõleen.
A-mättmeäʹr čiŋlmõʹtti kuurs 8 da B1-mättmeäʹr čiŋlmõʹtti kuurs 6 spraavdem
ärvvtõõllmõš vuâđđââvv Mättʼtõshalltõõzz raajjâm njäälmlaž kiõlltääid teeʹstest
vuåǯǯum ärvvsänna da jeeʹres kuurs äiggsai čuäjtõõzzid. Kuurs ärvvtõõlât nââmrin
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ââʹneeʹl juâǥǥ 4–10. Še kuʹrsse kuulli njäälmlaž kiõlltääid teʹstt ärvvtõõlât nââmrin
ââʹneeʹl juâǥǥ 4–10. Njäälmlaž kiõlltääid teeʹstest uuʹdet pååđtuõđštõs lookkjiškooul
loopptõstuõđštõõzz mieʹlddõssân.
---------5.5.7 Veeʹres ǩiõl, sääʹm, A-mättmieʹrr
Sääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllân – mättʼtõõzz vueiʹtet uʹvdded Lääʹddjânnmest mainstum
sääʹm ǩiõlin, tâʹvvsääʹm-, aanarsääʹm- da nuõrttsääʹmǩiõlin. Täk vuâđ liâ pukid koolm
sääʹmǩiõʹlle õhttsaž, da täi vuâđald raajât pääiklanji suåvldõõzz juõʹǩǩ sääʹmǩiõʹlle.
Mättʼtõõzz täävtõõzz
Sääʹmǩiõl A-mättmeäʹr mättʼtõõzz täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 ouddan sääʹmǩiõl õõʹnnʼjen da tuåimjeejen kulttuurlânji määŋgååʹblkallaš
maaiʹlmest nuʹtt pääiklaž, meersaž, tâʹvvjânnmallaš ǥu obb tâʹvvkalottvuuʹd
õhttsažkååʹddin
 nâânad tieʹttemvuõđâs sääʹm ǩiõlin da sääʹmkulttuurin da fiʹttai tõi miârktõõzz
alggmeer ǩiõllân da kulttuurân
 åblkâstt tõid vaʹǯǯtõõzzid da vuäittmõõžžid, kook uuʹcces mainsteeimeäʹr ǩiõl
mättʼtõõđi ouʹdde puäʹtte, da pârgg jiõččaltteejes ǩiõllvuäzzlažvuõʹtte
 silttad plaaneed ǩiõllmättjummšid puõʹtti ääiʹj taarbi diõtt tuejj-jieʹllem da
meeraikõskksaž šõddmi vueiʹnnemkuuʹlmest.
 silttad šiõtteed jiijjâs silttummšes ouddneei kiõlltääid čiõlggeemtaullõõǥǥ tässa
B1.2 da ärvvtõõllâd jiijjâs tääidai ouddnummuž di viikkâd ooudâs tääidees võl
ooudâs.

Pääkklaž kuurs
Pääkklaž kuursin 1–2 piijât teädd mättʼtõõttâmtääidai viõusmâttmõʹšše, jiijjâs
silttummuž ooudummša õhttu da õõutsââʹjest järrsivuiʹm di jeeʹresnallšem
vuârrvaaiktemvuõʹjjin tuåimmjummša. Kuursast3 ooudâs ǩiiddtet lâssneei
ouddneeimeäʹrin vuâmmšummuž jeeʹres teʹksttšlaaji ouddldem ǩiõʹlle. Kuursin 4–6
piijât teädd ǩiõʹlle teâđhaʹŋǩǩeem, tääʹrǩes teâđ vuäʹneem da teâđ jueʹǩǩem neävvan.
Pukin kuursin tieʹddi vueiʹnnemkuʹlmmen liâ sääʹm jieʹllemnääʹlest kõskksaž nääʹl da
säʹmmlai jiõggsaž da aunnsallaš kulttuuräʹrbbvuõtt. Juõʹǩǩ kuʹrsse vaʹrrjet sââʹj
ǩiõttʼtõõllâd ääiʹjpoddsaž leʹbe pääiklaž aaʹššid, koin vueiʹtet suåppâd õõutsââʹjest.
Mättaaunâsraaj pâiʹlmõõnnileʹbe ääʹššobbvuõđid ääʹveei mättʼtõõzz vueiʹtet viikkâd
čõõđ pukin kuursin. Kuursin harjjtõõlât määŋgpeällsânji nuʹtt njäälmaž ǥu ǩeerjlaž
vuârrvaaiktõõzz, teâđast teäddõõzz vueiʹtte vaajtõõllâd kuursi mieʹldd.
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1. Sääʹmǩiõll da muu maaiʹlmen
Kuursin kaartʼtet mättʼtõõđi sääʹmǩiõl tääid jeeʹres vueʹssvuuʹdi silttummuž da
ooudâsviikkâm pââiʹǩid, ärvvtõõlât jiijjâs ǩiõllmättʼtõõttâmtääidaid, piijât täävtõõzzid
sääʹmǩiõl A-mättmeäʹr mättʼtõõttmõʹšše da ooccât auteenttlaž sääʹmǩiõllsaž
ǩiõllââʹnnempirrõõzzid di kuånstid jiijjâs da õhttsaž silttummužooudeem diõtt.
Smiõttât vaarvuâlaž da alggmeerǩiõli sââʹj. Äʹšškruugg da vueʹjj õhttne
mättʼtõõttmõʹšše, nuõr jieʹllemkruuggid da ǩiõllnââʹnnemtaarbid.
2. Ooumaž säiʹmmõõzzin
Kuursin harjjtõõlât määŋgnallšem, ǩiõlʼlaž da kulttuurlaž väʹǯǯelvuõđ beäʹlest
jeeʹresnallšem vuârrvaaiktemvuõʹjjid sääʹmǩiõllsaž konteeʹkstest jeeʹres
saaǥǥtemkanaalid ââʹneeʹl di tõin spraavdõõttmõʹšše taarbšum strategiaid. Čiŋlmââʹttet
tääid tuåimmjed saǥstõõllʼjen da nuuʹbb kuvddleei ǩiõllõõʹnnjen, kååʹtt väldd lokku
saaǥǥtemtaaurõõžž. Harjnââʹttet tääid åblkâʹstted jurddjid di saǥstõõllâd miârktõõzzi
pirr. Määŋgpeälsmââʹttet jeeʹresnallšem vuârrvaaiktemvuõʹjjin taarbšum strategiai
valljstõõǥǥ. Kuursin ǩiõttʼtõõlât ooumažkõskkvuõđid õhttneei teeʹmid da tõi
õhttvuõđâst psyykklaž, fyyslaž da sosiaalʼlaž pueʹrrjieʹllem. Smiõttât še teknologia da
digitalisaatio puʹhttem muttsid vuârrvaaiktõʹsse da pueʹrrjieʹllma.
3. Sääʹmvuuʹd kulttuur eettmõõžž
Kuursâst veeideet da čiŋlmââʹttet mättʼtõõđi määŋglookkâmtääid. Kuurs äʹšškruuggân
vueiʹtte leeʹd säʹmmlaž teaʹtter, ǩeerjlažvuõtt, mainnâz da mainstõõllmõõžž,
juõigg/leuʹdd, duodji ns. säʹmmlaž ǩiõtt-tuejj leʹbe jieʹllikartt. Mättʼtõõtti vaalaš
äʹšškruugges da tuejjeemnääʹles jiijjâs miõlǩieʹssem mieʹldd. Vaʹlljuum teeʹmest raajât
håʹt mâka ǩeerjlaž, kaartlaž leʹbe njäälmlaž puʹhttõõzz.
4. Sääʹmm– Sääʹmjânnam
Kuursin ooudâs viiǥǥât teâđhaʹŋǩǩeemtääidaid da kriittlaž lookkâmtääid di harjjtõõlât
še aktiivlaž tuåimmjeeivuõđ. Kuurs äʹšškruuggân liâ säʹmmlai jälstemvuʹvdd, historia,
ǩiõll- da kulttuurvuuʹd di jieʹllemvueʹjj. Tobdstõõđât jeäʹrben aktiivlaž meerlažvuõđ
vueiʹnnemkuuʹlmest jeeʹresnallšem saǥstõõllmõʹšše õhttsažkååddlaž eettmõõžži pirr.
Smiõttât õhttsažkååddlaž eettmõõžžid da persooni da õhttõõzzi
tuåimmjemvuäittmõõžžid.
5. Sääʹm luâtt-teâtt
Kuursâst čiŋlmââʹttet tääid ooccâd teâđ di harjjnet jueʹǩǩed jiijjâs tiõttu leʹbe jurddjid
vuâđđõõvvi vueiʹnnemnaaʹlid. Kuurs äʹšškruuggân liâ ouddmiârkkan oummu da luâđ
kõskkvuõtt, mottjeei jieʹllem- da tuejjpirrõs di sääʹm jieʹllemvueʹjj, ǩeâllʼjeei
jieʹllemnääʹll da pueʹttiääiʹj visio.
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6. Mättʼtõõttmõš, tuejj da piʹrǧǧeemvuõtt
Kuursâst čiŋlmââʹttet fiʹttjõõzz sääʹmǩiõlsilttõõzzâst tuejj-jieʹllemtäiddan da
sosiaalʼlaž kapitaalân. Tobdstõõđât koid-ne teʹksttšlaajid, kook mättʼtõõđjid vueiʹtte
pueʹtted ouʹdde tuejj-jieʹllmest. Smiõttât lââʹssmättʼtõõzz leʹbe ämmat-tuejjplaanid,
sääʹmǩiõl da kulttuur škooultemvuäittmõõžžid di sääʹmõhttõõzzi tueʹjjuʹvddjen.
Ǩiõttʼtõõlât ekonomia-aaʹššid, kook õhttne jiõččmõõvvi, tuejj-jieʹllem altteei nuõr
jieʹllemkruuʹǧǧe, di vaiddsab ekonomia eettmõõžžid.
Väʹlddkååddlaž čiŋlmõʹtti kuurs
Kuursâst čiŋlmââʹttet mättʼtõõđi tääid ââʹnned sääʹmǩiõl jeeʹres miârktõõzzid. Kuursin
harjjtõõlât teeʹksti raajjmõõžž da tuʹlǩǩummuž õhttu da õõutsââʹjest di Ǩiõttʼtõõlât võl
oʹđđest ǩiõllteâđ mättʼtõõđji taarbi mieʹldd, še lââʹssmättʼtõõzzi da tuejj-jieʹllem
vueiʹnnemkuuʹlmest. Kuursid vueiʹtet integrâʹstted škooul jeeʹres mättʼtõõzzid
õhttneei ǩeerjlaž leʹbe njäälmlaž sääʹmǩiõllsaž vueʹss leʹbe obbvuõtt.
7. Ǩeâllʼjeei jieʹllemnääʹll
Kuursâst čiŋlmââʹttet tääid raajjâd da tuʹlǩǩeed sääʹmǩiõl jeeʹresnallšem ǩeerjlaž
vuârrvaaiktemvuõʹjjin da jeeʹresnallšem vuâsttavaʹlddjid. Kuursâst ǩiõttʼtõõlât jeeʹres
teʹksttšlaaji teeʹkstid, håʹt fiktiivlaž da ij-fiktiivlaž, mainsteei, čiõlggeei, tuʹmmjeei,
vuäʹpsteei leʹbe beäʹl vaʹlddi teeʹkstid. Kuursin jueʹtǩet mättmeäʹr pääkklaž kuursi
teeʹmi ǩiõttʼtõõllmõõžž ekologlânji, ekonoomlânji di sosiaalʼlânji da kulttuurlânji
ǩeâllʼjeei jieʹllemvueʹjj vueiʹnnemkuuʹlmest aarktlaž vuuʹdest vääʹldeeʹl lokku
mättʼtõõđji taarbid leʹbe miõlǩieʹssi tääʹrǩes aaʹššid.
8. Viiǥǥ saaǥǥ da vaaikât mainsteeʹl
Kuursâst čiŋlmââʹttet tääid raajjâd sääʹmǩiõl njäälmlânji, tääid fiʹttjed mainstum ǩiõl
di raajjâd dialoogg. Viõusmââʹttet mainstem soojjmõõžž di harjjtõõlât
vaalmštõõllmõõžž ouddldõʹstti njäälmlaž raajjmõõžž. Kuursâst ǩiõttʼtõõlât võl oʹđđest
mättmeäʹr pääiklaž kuursin ǩiõttʼtõllum äʹšškruuggid di tõid tiuddeet mättʼtõõđji
taarbi mieʹldd.
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5.5.8 Veeʹres ǩiõl, sääʹm, B2-mättmieʹrr
Mättʼtõõzz täävtõõzz
Sääʹmǩiõl B2-mättmeäʹr mättʼtõõzz täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 vuäinn ǩiõlʼlaž repertuaar šõddummšes miõllsiʹžžen
 mâânn ooudâs sääʹmǩiõl õõʹnnʼjen da tuåimmjeeʹjen kulttuurlânji
määŋgååʹblkallaš maaiʹlmest nuʹtt pääiklaž, meerlaž, tâʹvvjânnamlain ǥu veeʹzz
tâʹvvkalottvuuʹd õhttsažkooʹddin
 nâânad tieʹttemvuõđâs sääʹmǩiõlin da sääʹmkulttuurin da fiʹttai tõi miârktõõzz
alggmeer ǩiõllân da kulttuurân
 åblkâstt tõid vaʹǯǯtõõzzid da vuäittmõõžžid, kook uuʹcces mainsteeimeäʹr ǩiõl
mättʼtõõtti ouʹdde puäʹtte, da pârgg jiõččaltteejes ǩiõllvuäzzlažvuõʹtte
 silttad šiõtteed silttummšes ouddneei kiõlltääid čiõlggeemtaullõõǥǥ tässa A2.2 da
ärvvtõõllâd jiijjâs tääidai ouddnummuž di viikkâd ooudâs tääidees võl ooudâs.
Väʹlddkååddlaž čiŋlmõʹtti kuurs
Vuõssmõs kuursin piijât teädd njäälmlaž da tõid luândlânji õhttneei uuʹcces ǩeerjlaž
vuârrvaaiktemvvuâkka. Še kuvddlummuž harjjtõõlât. Ǩeerjlaž saaǥǥtem vueʹss sâdd
siõmmnai siõmmnai, leâša njäälmlaž saaǥǥtummuž harjjtõõlât õinn pukin kuursin.
Kõskksaž äʹššen lij ooudeed juõʹǩǩpeiʹvvsaž saaǥǥtummuž vuâđđvaalmâšvuõđid.
Kuursid vaʹrrjet taarb mieʹldd sââʹj õõutsââʹjest šiõttlõs leʹbe ääiʹjpoddsaž aaʹšši
ǩiõttʼtõõllmõʹšše. Tieʹddi vueiʹnnemkuʹlmmen liâ säʹmmlai jieʹllemnääʹlest kõskksaž
nääʹl. Pukin kuursin vueiʹtet viikkâd ooudâs määŋglookkâmtääid ǩiõttʼtõõleeʹl
ǩeerjlažvuõđ, jieʹllikaartid, musiikk, teaʹtter, karttčeäppõõzz leʹbe media. Kuursin
tobdstõõđât jeeʹres teʹksttšlaajid. Mättaaunâsraaj pââiteei mättʼtõõzz vueiʹtet viikkâd
čõõđ jeeʹres kuursin. Raajõõzzid mättʼtõõđât, harjjtõõlât da mõõnât nuuʹbb vuâra
soojjlânji suåvlaž äʹšškruuggi õhttvuõđâst. Pueʹrr jiõnneemnaaʹli pâššnummša ǩiiddtet
vuâmmšõõžž aalǥâst ääʹljeeʹl.
Jõs jooukâst liâ mättʼtõõđi,ǩeäin lij sääʹmtuâǥǥas, kaartʼtet jeäʹrben mättʼtõõttmõõžž
alggpooddâst sij sääʹmǩiõl leʹbe mainstemnääʹl tääidees da täävtõõzzees da
vuäittmõõžžid vuäǯǯad määttaid tuärjjõõzz âʹlddpirrõõzzâst.
1. Kaaunõõttmõõžž sääʹmvuuʹdest
Kuursâst smiõttât sääʹmǩiõl miârktõõzz jiijjâs jieʹllmest ååʹn da puõʹttiääiʹjest.
Kaartʼtet mättʼtõõđi sääʹmǩiõl silttummuž, analysââʹstet da ärvvtõõlât jiijjâs
ǩiõllmättʼtõõttâmtääidaid, piijât täävtõõzzid jiijjâs mättjummša da ooccât kuånstid
jiijjâs da õhttsaž siltteem ouddnem diõtt. Äʹšškruugg õhttne jeeʹresnallšem sosiaalʼlaž
kaaunõõttmõõžžid sääʹmkulttuuʹre kuulli šõddmõõžžin jeeʹres åʹrnn sääʹmvuuʹd di
takainallšem äʹššeemvuõʹjjin. Ǩiiddtet vuâmmšõõzz sosiaalʼlaž kooddi vueiʹtlvaž
järrnemvuõđid da sääʹmkulttuur ååʹblǩid jeeʹres åʹrnn sääʹmvuuʹd. Mättʼtõõđât lââʹzz
kompensaatiokuånsti da jeeʹres saaǥǥtemstategiai âânnmõõžž.
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2. Pueʹrrjieʹllem da huõl âânnmõš
Kuursâst mättʼtõõđât jeeʹres saaǥǥtemkanaalid ââʹneeʹl tuåimmjummuž kuvddleejen
ǩiõl õõʹnnʼjen, kååʹtt väldd lokku saaǥǥtemtaaurõõžž jeeʹresnallšem
vuârrvaaiktemvuõʹjjin. Harjjtõõlât tääid raajjâd miõlljurddjid da saǥstõõllâd miârktõssaǥstõõllmõõžžid arggpeivvsaž jieʹllma õhttneei aaʹšši pirr. Tobdstõõđât
jeeʹresnallšem pueʹrrjieʹllma, ooumažkõskkvuõđid da jieʹllempõõʹjid õhttneei teeʹkstid
di sääʹmkulttuur vuäinlma oummu da luâđ pueʹrrjieʹllem õhttvuõđâst da harjjtõõlât
saǥstõõllâd tõid õhttneei aaʹššin. Smiõttât še teknologia da digitalisaatio puʹhttem
muttõõzzid vuârrvaaiktõʹsse da pueʹrrjieʹllma.
3. Sápmi – Sääʹmjânnam
Kuursâst piijât teädd teeʹksti tuʹlǩǩeemsilttõʹsse. Äʹšškruuggân liâ ouddmiârkkan
sääʹm eʹttkâʹsttemorgaan, organisaatio, säʹmmlai jälstemvuʹvdd, historia da
Sääʹmjânnam.

4. Kulttuur da media
Kuursâst tuärjjeed määŋglookkâmtääid. Tobdstõõđât sääʹmvuuʹd kulttuureettmõõžžid,
mâʹte teaʹttra, ǩeerjlažvuõʹtte, musiʹǩǩe, meeräʹrbbvuõʹtte da mediaid, ääiʹjpoddsaž da
nuõrid miõlǩieʹssi vueiʹnnemkuuʹlmest.
5. Mättʼtõõttmõš, tuejj da puõʹttiäiʹǧǧ
Kuursâst ǩiiddtet vuâmmšõõzz saaǥǥtummuž kulttuurlaž šiõttlõsvuõʹtte.
Kuurs äʹšškruugg õhttne škoouʹle, mâʹŋŋlubust mättʼtõõttmõʹšše da tuejj-jieʹllem di
nuõri puõʹttiääiʹjplaanid.
6. Sääʹm luâtt-teâtt
Kiõlltääid harjjtõõlât määŋgpeällsânji. Kuurs poodd ǩiõttʼtõõlât ekolooǥlânji,
ekonoomlânji, sosiaalʼlânji da kulttuurlânji ǩeâllʼjeei jieʹllemnääʹl sääʹm- da aarktlaž
vuuʹdest di säʹmmlai luâttkõskkvuõđ da jieʹllemåårrmõõžžid.
7. Meeraikõskksaž tuåimmjummuž
Kuursâst äuʹǩǩeet kiõlltääid da tuärjjeet kulttuurlaž fiʹttjummuž tobdstõõđeeʹl leʹbe
vuässõõđeeʹl meeraikõskksaž õhttsažtuõjju, pääkkteʹmes tuõjju leʹbe tuejj-jieʹllma
taarbšeen ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeeʹl. Ǩiõlʼlaž täävtõõzz meäʹrtâʹvve tuåimmjem
vuâđald. Vueiʹtlvanji vuässõõttmõõžžâst meeraikõskksaž tuåimmjummša mättʼtõõđi
raportâʹstte õõutsââʹjest suåvlaž naaʹlin.
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8. Saaǥǥât mainsteeʹl da ǩeeʹrjteeʹl
Kuurs poodd viõusmââʹttet sääʹmǩiõl raajjâmtääidaid, koid taarbšet jeeʹresnallšem
vuârrvaaiktemvuõʹjjin. Ǩiõttʼtõõlât võl nuuʹbb vuâra ääiʹjab ǩiõttʼtõllum äʹšškruuggid
leʹbe tõid tiuddeet mättʼtõõđji taarbi mieʹldd. Harjjtõõlât jeeʹresnallšem teʹksttšlaaji
raajjmõõžž da tuʹlǩǩummuž.
5.5.9 Veeʹres ǩiõl, sääʹm, B3-mättmieʹrr
Sääʹmǩiõl B3- mättmeäʹr mättʼtõõzz täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 vuäinn ǩiõlʼlaž repertuaaʹres šõddummuž miõllsiʹžžen
 ouddan sääʹmǩiõl õõʹnnʼjen da tuåimjeejen kulttuurlânji määŋgååʹblkallaš
maaiʹlmest nuʹtt pääiklaž, meersaž, tâʹvvjânnâmlain ǥu obb tâʹvvkalottvuuʹd
õhttõõzzin
 nâânad tieʹttemvuõđâs sääʹmǩiõlin da sääʹmkulttuurin da fiʹttai tõi miârktõõzz
alggmeer ǩiõllân da kulttuurân
 åblkâstt tõid vaʹǯǯtõõzzid da vuäittmõõžžid, kook uuʹcces mainsteeimeäʹr ǩiõl
mättʼtõõđi ouʹdde puäʹtte, da pârgg jiõččaltteejes ǩiõllvuäzzlažvuõʹtte
 silttad šiõtteed jiijjâs silttummšes ouddneei kiõlltääid čiõlggeemtaullõõǥǥ tässa
A2.1 da ärvvtõõllâd jiijjâs tääidai ouddnummuž di viikkâd ooudâs tääidees võl
ooudâs.
Väʹlddkååddlaž čiŋlmõʹtti kuurs
Vuõssmõs kuursin piijât teädd njäälmlaž da tõid luândlânji õhttneei uuʹcces ǩeerjlaž
vuârrvaaiktemvuõʹjjid. Še kuvddlummuž harjjtõõlât. Ǩeerjlaž saaǥǥtem vueʹss sâdd
siõmmnai siõmmnai, leâša njäälmlaž saaǥǥtummuž harjjtõõlât õinn pukin kuursin.
Kõskksaž lij äʹššen lij viikkâd ooudâs juõʹǩǩpeiʹvvsaž saaǥǥtummuž
vuâđđvaalmâšvuõđid. Kuursid vaʹrrjet taarb mieʹldd sââʹj õõutsââʹjest šiõttlõs leʹbe
ääiʹjpoddsaž aaʹšši ǩiõttʼtõõllmõʹšše. Tieʹddi vueiʹnnemkuʹlmmen liâ säʹmmlai
jieʹllemnääʹlest kõskksaž nääʹl. Pukin kuursin vueiʹtet viikkâd ooudâs
määŋglookkâmtääid ǩiõttʼtõõleeʹl ǩeerjlažvuõđ, jieʹllikaartid, musiikk, teaʹtter,
karttčeäppõõzz leʹbe media. Kuursin tobdstõõđât jeeʹres teʹksttšlaajid. Mättaaunâsraaj
pââiteei mättʼtõõzz vueiʹtet viikkâd čõõđ jeeʹres kuursin. Raajõõzzid mättʼtõõđât,
harjjtõõlât da mõõnât nuuʹbb vuâra soojjlânji suåvlaž äʹšškruuggi õhttvuõđâst. Pueʹrr
jiõnneemnaaʹli pâššnummša ǩiiddtet vuâmmšõõžž aalǥâst ääʹljeeʹl.
Jõs jooukâst liâ sääʹmtuâǥǥas mättʼtõõđi, kaartʼtet jeäʹrben mättʼtõõzzi alggpooddâst
sij sääʹmǩiõl leʹbe mainstemnääʹl tääidees da täävtõõzzees da vuäittmõõžžid vuäǯǯad
tuärjjõõzz mättʼtõõzzees âʹlddpirrõõzzâst.
1. Tobdstõõđât kueiʹmeen da sääʹmǩiõʹlle
Kuurs poodd tobdstõõđât sääʹmǩiõl sâjja maaiʹlmest da åblkââʹstet mättʼtõõzz vueʹlnn
åårrai sääʹmǩiõl kõskkvuõtt mättʼtõõđji ääiʹjab mättʼtõõttâm ǩiõlid leʹbe siltteem
ǩiõlid. Smiõttât sääʹmǩiõl miârktõõzz mättʼtõõttja. Harjjtõõlât vuârrvaaiktõõzz aʹrǧǧe
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õhttneei vuõʹjjin da tõin taarbšum saaǥǥtemstrategiaid da mättʼtõõđât vääžnmõs
ǩeʹnnvõsvuõʹtte õhttneei õõlmtõõzzid.
2. Määʹtǩ âʹlnn maaiʹlmest
Kuurs poodd harjjtõõlât piʹrǧǧummuž jeeʹresnallšem sosiaalʼlaž vueiʹnnlõõttâm poodd
šõddmõõžžin da takainallšem äʹššeemšõddmõõžžin. Mättʼtõõđât lââʹzz
kompensaatiokuånsti da jeeʹres saaǥǥtemstategiai âânnmõõžž.
3. Kaaunõõttmõõžž sääʹmvuuʹdest
Kuursâst harjjtõõlât piʹrǧǧummuž jeeʹresnallšem sosiaalʼlaž kaaunõõttâmpooddin,
sääʹmkulttuuʹre kuulli šõddmõõžžin jeeʹres åʹrnn sääʹmvuuʹd di takainallšem
äʹššeemvuõʹjjin. Ǩiiddtet vuâmmšõõzz sosiaalʼlaž kooddi vueiʹtlvaž järrnemvuõđid da
sääʹmkulttuur ååʹblǩid jeeʹres åʹrnn sääʹmvuuʹdest. Mättʼtõõđât lââʹzz
kompensaatiokuånsti da jeeʹres saaǥǥtemsrtategiai âânnmõõžž.
4. Pueʹrrjieʹllem da huõllâânnmõš
Kuursâst mättʼtõõđât jeeʹres saaǥǥtemkanaalid ââʹneeʹl tuåimmjummuž kuvddleejen
ǩiõl õõʹnnʼjen, kååʹtt väldd lokku saaǥǥtemtaaurõõžž jeeʹresnallšem
vuârrvaaiktemvuõʹjjin. Harjjtõõlât tääid raajjâd beäʹlväʹlddmid da saǥstõõllâd
arggpeivvsaž jieʹllma õhttneei aaʹšši miârktõõzzin. Tobdstõõđât jeeʹresnallšem
pueʹrrjieʹllma, ooumažkõskkvuõđid da jieʹllempõõʹjid õhttneei teeʹkstid di
sääʹmkulttuur vuäinlma oummu da luâđ pueʹrrjieʹllem õhttvuõđâst da harjjtõõlât
saǥstõõllâd tõid õhttneei aaʹššin. Smiõttât še teknologia da digitalisaatio puʹhttem
muttõõzzid vuârrvaaiktõʹsse da pueʹrrjieʹllma.
5. Sápmi – Sääʹmjânnam
Kuursâst piijât teädd teeʹksti tuʹlǩǩeemtaiddu. Äʹšškruuggân liâ ouddmiârkkan sääʹm
eeʹttkâʹsttemorgaan, organisaatio, säʹmmlai jälstemvuʹvdd, historia da Sääʹmjânnam.

6. Kulttuur da media
Kuurs poodd tobdstõõđât sääʹmvuuʹd kulttuureettmõõžžid, mâʹte teaʹttra,
ǩeerjlažvuõʹtte, musiʹǩǩe, meeräʹrbbvuõʹtte da mediaid, nuõrid miõlǩieʹssi
vueiʹnnemkuuʹlmest. Kuursâst tuärjjeed määŋglookkâmtääid.
7. Mättʼtõõttmõš, tuejj da puõʹttiäiʹǧǧ
Kuursâst ǩiiddtet vuâmmšõõzz saaǥǥtem kulttuurlaž šiõttlõsvuõʹtte.
Kuurs äʹšškruugg õhttne škoouʹle, mâʹŋŋlubust mättʼtõõttmõʹšše da tuejj-jieʹllem di
nuõri puõʹttiääiʹjplaanid.
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8. Sääʹm luâtt-teâtt
Harjjtõõlât kiõlltääid määŋgpeällsânji. Kuurs poodd ǩiõttʼtõõlât ekolooǥlânji,
ekonoomlânji, sosiaalʼlânji da kulttuurlânji ǩeâllʼjeei jieʹllemnääʹl sääʹm- da aarktlaž
vuuʹdest di säʹmmlai luâttkõskkvuõđ da jieʹllemåårrmõõžžid.
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MIEʹLDDÕS 1

OUDDNEEI ǨIÕLLTÄÄID TAAʹZZI ČIÕLGGEEMTAULLÕK
Čiõlggeemtaullõk lij Lääʹddjânnmest rajjum suåvldõs juâǥǥain, kook siskkâʹvve Euroop suåvtõõzz tuåimast ooudâsvikkum Ǩiõli mättjummuž, mättʼtem da
ärvvtõõllmõõžž õhttsaž euroopplaž sievvõsraʹmme.

OUDDNEEI ǨIÕLLTÄÄID TAAʹZZI ČIÕLGGEEMTAULLÕK
Silttõstääʹss

Kiõlltääid alggsi vaaldšummuš

A1.1

Täidd tuåimmjed vuârrvaaiktõõzzâst

Täidd tuʹlǩǩeed teeʹkstid

Täidd raajjâd teeʹkstid
Teeʹksti raajjâmtääid

Vuârrvaaiktõs
jeeʹresnallšem vuõʹjjin

Saaǥǥtemstategiai
âânnmõš

Saaǥǥtummuž kulttuurlaž
šiõttlõsvuõtt

Teeʹksti tuʹlǩǩeemtääid

Mättʼtõõtti seʹlvvan kroota
šõddâm vueʹjjest
saaǥǥtemtaaurõõžž tuärjjeen
måttmešt, pukin tääuʹjmõsân
nobstõõvvi da rutiinʼnallšem
saakkeemvueʹjjest.

Mättʼtõõtti taarbaš jiânnai
veäʹǩǩ-kuånstid (håʹt
ǩicstõõzz, pirstummuž,
sannõõzz, neeʹtt).
Mättʼtõõtti silttad kuäʹss-ne
aʹrvveed leʹbe tuʹmmjed
oʹdinakai saaʹni
miârktõõzzid äʹššõhttvuõđ,
takaiteâđ leʹbe jeeʹres
kiõlltääid vuâđald.
Mättʼtõõtti silttad
õlmmeed, lij iʹlla fiʹttjam.

Mättʼtõõtti silttad ââʹnned
mueʹddid ǩiõʹlle da
kulttuuʹre šlaajjnallšem
ǩeʹnnvõsvuõđ õõlmtõõzzid
(tiõrvtummuš,
pråʹššjõõttmõš,
späʹssbõõššmõš) koin-ne
pukin rutiinʼnallšem
sosiaalʼlaž kontaaktin.

Mättʼtõõtti fiʹttai uuʹcces
meäʹr oʹdinakai mainstum
da ǩeeʹrjtum saaʹnid da
õõlmtõõzzid. Mättʼtõõtti
tåbdd bukvasysteeʹm leʹbe
puârast raajlaž meäʹr
ǩeʹrjjtõsmiârkid.

Mättʼtõõtti silttad õlmmeed
jiijjâs mainstem poodd
puârast vääʹneld ââʹneeʹl
harjtõllum saaʹnid da
mättjum muttsateʹmes
õõlmtõõzzid. Mättʼtõõtti
jiõnnad koid-ne harjtõllum
õõlmtõõzzid fiʹttjemnalla
da silttad ǩeeʹrjted koid-ne
pååđ saaʹnid da
särnnamvueʹjjid.
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OUDDNEEI ǨIÕLLTÄÄID TAAʹZZI ČIÕLGGEEMTAULLÕK
Silttõstääʹss

Ouddneei aalǥâs ǩiõlltäidd

A1.2

Täidd tuåimmjed vuârrvaaiktõõzzâst

Täidd tuʹlǩǩeed teeʹkstid

Täidd raajjâd teeʹkstid

Vuârrvaaiktõs
jeeʹresnallšem vuõʹjjin

Saaǥǥtemstategiai
âânnmõš

Saaǥǥtummuž kulttuurlaž
šiõttlõsvuõtt

Teeʹksti tuʹlǩǩeemtääid

Teeʹksti raajjâmtääid

Mättʼtõõtti seʹlvvan tieʹđǩani
šõddâm tääuʹjmõsân
nobstõõvvi da rutiinʼnallšem
saaǥǥtemvuõʹjjin
tuärjjõõđeeʹl võl jäänmõsân
saakkeemtaaurõʹšše.

Mättʼtõõtti tuärjjââtt jiijjâs
saaǥǥtem poodd pukin
kõskksummus saaʹnid da
õõlmtõõzzid. Mättʼtõõtti
taarbaš jiânnai veäʹǩǩkuånstid. Mättʼtõõtti silttad
raukkâd nobstõõzz leʹbe
miâlǥummuuž..

Mättʼtõõtti silttad ââʹnned
mueʹddid pukin tääuʹjmõs
ǩiõʹlle šlaajjnallšem
ǩeʹnnvõsvuõđ õõlmtõõzzid
rutiinʼnallšem sosiaalʼlaž
kontaaktin.

Mättʼtõõtti fiʹttai
harjtõllum, toobdâs
sannõõzz da õõlmtõõzzid
seʹst õõʹnni muäʹdd sääʹn
mettsaž ǩeeʹrjtum teeʹkst da
meälǥa mainstummuž.
Mättʼtõõtti tåbdd teeʹkstest
oʹdinakai teâđaid.

Mättʼtõõtti pâstt mainsted
koin-ne toobdâs da jiccses
tääʹrǩes aaʹššin ââʹneeʹl
vääʹnes õlmmeemsannõõzz
da ǩeeʹrjted muäʹdd
vuäʹnkõs ciâlkki harjtõllum
aaʹššin. Mättʼtõõtti jiõnnad
määŋgaid harjtõllum
õõlmtõõzzid fiʹttjemnalla
da vaaldaš puârast vääʹnes
vuâđđsannõõzz, muäʹdd
vuâkka čõnnum õõlmtõõzz
da vuâđđǩiõllmäätt
aunstõõzzid.

31
OUDDNEEI ǨIÕLLTÄÄID TAAʹZZI ČIÕLGGEEMTAULLÕK
Silttõstääʹss

Täidd tuåimmjed vuârrvaaiktõõzzâst
Vuârrvaaiktõs
jeeʹresnallšem vuõʹjjin

Tuåimmjeei aalǥâsǩiõlltäidd

A1.3

Mättʼtõõtti seʹlvvan
määŋgain rutiinʼnallšem
saaǥǥtemvuõʹjjin
tuärjjõõđeeʹl kuäʹss-ne
saaǥǥeemtaaurõʹšše.

Saaǥǥtemstategiai
âânnmõš
Mättʼtõõtti vuässââtt
saaǥǥtummša, leâša taarbaš
õõudâs täujja veäʹǩǩkuånstid. Mättʼtõõtti silttad
reagâʹstted vääʹnes sääʹnlaž
õõlmtõõzzin, uuʹccin
ǩicstõõzzin (om.
njiõkklââʹtteeʹl vueiʹves),
jiõnnummšin, leʹbe
jeeʹresnallšeeʹm uuʹccin
maacctõõzzin. Mättʼtõõtti
joudd raukkâd čiõlǥtõõzz
leʹbe nobstõõzz samai
täujja.

Saaǥǥtummuž kulttuurlaž
šiõttlõsvuõtt
Mättʼtõõtti silttad ââʹnned
tääuʹjmõs ǩeʹnnvõs ǩiõl
âânnmõʹšše kuulli
õõlmtõõzzid määŋgain
rutiinʼnallšem sosiaalʼlaž
kontaaktin.

Täidd tuʹlǩǩeed teeʹkstid

Täidd raajjâd teeʹkstid

Teeʹksti tuʹlǩǩeemtääid

Teeʹksti raajjâmtääid

Mättʼtõõtti fiʹttai
õõutǩeârddsaž, toobdâs
sannõõzz da õõlmtõõzzid
seʹst õõʹnni ǩeeʹrjtum
teeʹkst da meälǥas
mainstummuž äʹššõhttvuõđ
tuärjjeʹmmen. Mättʼtõõtti
pâstt kaunnâd taarbšeʹmes
õõutǩeârddsa teâđ vuäʹnkõs
teeʹkstest.

Mättʼtõõtti silttad raajlaž
meäʹr vuäʹnkõs, moošt
mieʹldd mättjum
õõlmtõõzzid, kõskksaž
sannõõzz da vuâđđtääʹzz
ciâlkrajjsid. Mättʼtõõtti
pâstt mainsted
arggpeivvsaž da jiccses
tääʹrǩes aaʹššin ââʹneeʹl
vääʹnes õõlmtõs-sannõõzz
da ǩeeʹrjted õõutǩeârddsaž
saaǥǥid da jiõnnad
harjtõllum õõlmtõõzzid
fiʹttjemnalla.
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Silttõstääʹss

Vuâđđkiõlltääid altteempââʹjj

A2.1

Täidd tuåimmjed vuârrvaaiktõõzzâst
Vuârrvaaiktõs
jeeʹresnallšem vuõʹjjin

Saaǥǥtemstategiai
âânnmõš

Mättʼtõõtti pâstt vaajted
jurddjid leʹbe teâđ toobdâs da
juõʹǩǩpeivvsaž vuõʹjjin di
kuäʹss-ne juäʹtǩǩed ooudâs
saaǥǥtemvueʹjj.

Mättʼtõõtti vuässââtt
ouddneei meäʹrin
saaǥǥtummša naʹddjõõđeeʹl
hääʹrvben ij-kiõlʼlaž
õõlmtõõzzid. Mättʼtõõtti
joudd raukkâd nobstõõzz
leʹbe čiõlǥtõõzz miâlggâd
täujja da silttad siõmmna
suåvted saaǥǥtemtaaurõõžž
õõlmtõõzzid jiijjâs
saakkummšin.

Saaǥǥtummuž kulttuurlaž
šiõttlõsvuõtt
Mättʼtõõtti seʹlvvan
vuäʹnkõs sosiaalʼlaž
vuõʹjjin da silttad ââʹnned
tääuʹjmõs ǩeʹnnvõs
tiõrvtummšid da
säärntõõllâm-maallid di
čuäʹjat ǩeʹnnvânji håʹt
raukkmõõžžid, kååččaid,
ehdtõõzzid da
proʹsttjõõzzid da vaʹstteed
tõid.

Täidd tuʹlǩǩeed teeʹkstid

Täidd raajjâd teeʹkstid

Teeʹksti tuʹlǩǩeemtääid

Teeʹksti raajjâmtääid

Mättʼtõõtti fiʹttai hiâlpâs,
toobdâs sannõõzz da
õõlmtõõzzid di čiõlgg
mainstummuž seʹst õõʹnni
teeʹkstid. Mättʼtõõtti fiʹttai
vuäʹnkõs, õõutǩeârddsaž,
jiijjâs miõlǩieʹssi saaǥǥi
vueiʹvvsiiskõõzz da teeʹkst
vueiʹvvjurddi toobdâs
sannõõzz seʹst õõʹnni,
oudldõʹstti teeʹkstest.
Mättʼtõõtti pâstt puârast
õõutǩeârddsaž
juurdčummša ääʹššõhttvuõđ
tuärjjeʹmmen.

Mättʼtõõtti pâstt mainsted
juõʹǩǩpeivvsaž da
konkreettlaž di jiccses
tääʹrǩes aaʹššin ââʹneeʹl
õõutǩeârddsaž ciâlkkjid da
konkreettla sannõõzz.
Mättʼtõõtti silttad hieʹlǩeld
ouddtuʹmmjeei
vuâđđsannõõzz da
määŋgaid kõskksummus
rajjsid. Mättʼtõõtti silttad
suåvted koid-ne
jiõnnummuž
vuâđđmeärrõõzzid jeeʹres
sõõʹjin ǥu pâi harjtõllum
õõlmtõõzzin.
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Silttõstääʹss

Ouddneei vuâđđǩiõlltäidd

A2.2

Täidd tuåimmjed vuârrvaaiktõõzzâst

Täidd tuʹlǩǩeed teeʹkstid

Täidd raajjâd teeʹkstid

Vuârrvaaiktõs
jeeʹresnallšem vuõʹjjin

Saaǥǥtemstategiai
âânnmõš

Saaǥǥtummuž kulttuurlaž
šiõttlõsvuõtt

Teeʹksti tuʹlǩǩeemtääid

Teeʹksti raajjâmtääid

Mättʼtõõtti seʹlvvan miâlggâd
puârast määŋgnallšem
juõʹǩǩpeivvsaž
saaǥǥtemvuõʹjjin da pâstt
ouddneei meäʹrin leeʹd
altteejes saaǥǥtemvuõʹjjin.

Mättʼtõõtti vuässââtt
lâssneei meäʹrin
saaǥǥtummša ââʹneeʹl taarb
mieʹldd takai
särnnamvueʹjjid raaukeen
čiõlǥtõõzz vueiʹvvsaaʹnin.
Mättʼtõõtti joudd raukkâd
nobstõõzz leʹbe čiõlǥtõõzz
tuuʹl tääʹl. Mättʼtõõtti âânn
om. âʹlddfiʹttõõzz leʹbe
takainallšem fiʹttõõzz, ǥu ij
tieʹđ samai tärkka
(piânnai/jieʹlli leʹbe
põrtt/ǩeâmpp).

Mättʼtõõtti silttad ââʹnned
ǩiõl õõutǩeârddsaž naaʹlin
pukin kõskksummus
miârktõõzzid, håʹt
teâđvaajtõʹsse di
miõlljurddji da fiʹttjõõzzi
ääʹššmeâldliʹžže
õõlmtõʹsse. Mättʼtõõtti
pâstt saǥstõõllâd ǩeʹnnvânji
ââʹneeʹl takainallšeeʹm
õõlmtõõzzid da vuâđđtääʹzz
saaǥǥeemrutiinid.

Mättʼtõõtti pâstt seuʹrrjed
puârast tiǥa tiǥa
seʹlvvååʹblkaž äʹššmainstem
vueiʹvvpaaiʹǩid, tåbdd
täujja pirrõõzzâst
saǥstõllum äʹššvuuʹd , fiʹttai
vueiʹvvääʹšš toobdâs
sannõõzz seʹst õõʹnni
takaiǩiõllsaž teeʹkstest leʹbe
meälǥa mainstummšest.
Mättʼtõõtti silttad juurdčed
tååbdteʹmes saaʹni
miârktõõzzid
ääʹššõhttvuõđâst.

Mättʼtõõtti silttad särnnad
loǥstõõǥǥnalla
(ââʹǩǩpoʹdde šlaajnallšmin)
juõʹǩǩpeiʹvvsaž jieʹllma
õhttneei aaʹššid ââʹneeʹl
takai sannõõzz da koid-ne
idiomaattlaž õõlmtõõzzid
di vuâđđtääʹzz rajjsid da
kuäʹss-ne siõmmna
vaiggubuid še. Mättʼtõõtti
silttad suåvted koid-ne
jiõnnummuž
vuâđđmeärrõõzzid jeeʹres
sõõʹjin ǥu pâi harjtõllum
õõlmtõõzzin.
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Silttõstääʹss

Täidd tuåimmjed vuârrvaaiktõõzzâst
Vuârrvaaiktõs
jeeʹresnallšem vuõʹjjin

Tuåimmjeei vuâđđǩiõlltäidd

B1.1

Mättʼtõõtti pâstt saaǥǥted,
vuässõõttâd
saǥstõõllmõõžžid da
õlmmeed miõlljurddjees
miâlggâd vääiʹvteʹmen
juõʹǩǩpeivvsaž
saaǥǥtemvuõʹjjin.

Täidd tuʹlǩǩeed teeʹkstid

Täidd raajjâd teeʹkstid

Saaǥǥtemstategiai
âânnmõš

Saaǥǥtummuž kulttuurlaž
šiõttlõsvuõtt

Teeʹksti tuʹlǩǩeemtääid

Teeʹksti raajjâmtääid

Mättʼtõõtti pâstt koon-ne
tääʹzzest leeʹd altteejes
saaǥǥtem jeeʹres põõʹjin da
silttad ainsmâʹtted, lij-a
saakkeemtaaurõš fiʹttjam
saaǥǥ. Mättʼtõõtti silttad
kâʹrvved saaǥǥ leʹbe
koʹrvveed tååbdteʹmes sääʹn
leʹbe åblkâʹstted saaǥǥâs
oʹđđest. Mättʼtõõtti pâstt
saǥstõõllâd tååbdteʹmes
õõlmtõõzzi miârktõõzzin.

Mättʼtõõtti čuäʹjat tobddâm
tääʹrǩmõs
ǩeʹnnvõsvuõđmeärrõõzzid.
Mättʼtõõtti pâstt väʹldded
vuârrvaaiktõõzzâst lokku
koid-ne tääʹrǩmõs
kulttuurlaž vueʹjjid õhttneei
vueiʹnnemsõõʹjid.

Mättʼtõõtti fiʹttai
vueiʹvvaaʹššid da koid-ne
aaʹššid tääʹrǩeʹld čiõlgg da
âlddsin normaaltempo
takaiǩiõllsaž mainnsest
leʹbe takainalla
fiʹttjemnallšem ǩeeʹrjtum
teeʹkstest. Mättʼtõõtti fiʹttai
õhttsaž tobdlma leʹbe
takaitiõttu vuâđđõõvvi
särnnmõõžž leʹbe ǩeeʹrjtum
teeʹkst. Mättʼtõõtti käunn
vueiʹvvjorddmõõžžid,
čooudsaaʹnid da samai
tääʹrǩeʹld aaʹššid še
valmštõõđǩani.

Mättʼtõõtti silttad särnnad
vueiʹvvpaaiʹǩid da še
siõmmna tääʹrǩben
jeeʹresnallšem
juõʹǩǩpeiʹvvsaž jieʹllma
õhttneei jiijjâs miõlǩieʹssi
tuõđlaž leʹbe jurddum
aaʹššin. Mättʼtõõtti âânn
miâlggâd vaiddâz sannõõzz
da raajâsvaʹlljstõõǥǥ di
måttmid takai fraasid da
idiomid. Mättʼtõõtti silttad
suåvted määŋgaid
jiõnnummuž
vuâđđmeärrõõzzid jeeʹres
sõõʹjin ǥu pâi harjtõllum
õõlmtõõzzin.
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Silttõstääʹss

Soojjlõs vuâđđǩiõlltäidd

B1.2

Täidd tuåimmjed vuârrvaaiktõõzzâst

Täidd tuʹlǩǩeed teeʹkstid

Täidd raajjâd teeʹkstid

Vuârrvaaiktõs
jeeʹresnallšem vuõʹjjin

Saaǥǥtemstategiai
âânnmõš

Saaǥǥtummuž kulttuurlaž
šiõttlõsvuõtt

Teeʹksti tuʹlǩǩeemtääid

Teeʹksti raajjâmtääid

Mättʼtõõtti pâstt vuässõõttâd
saaǥǥtummša miâlggâd
vaiggâdvuõđitaa še kooi-ne
õõlǥteei saaǥǥtemvuõʹjjin
håʹt ääiʹjpoddsaž
šõddmõõžžâst saaǥǥtem
poodd.

Mättʼtõõtti pâstt leeʹd
altteejes toobdâs ääʹšš
ǩiõttʼtõõllâm poodd
vuârrvaaiktemvueʹjjest
ââʹneeʹl suåvlaž õõlmtõõzz.
Mättʼtõõtti pâstt teevvad
puästtad fiʹttjummšid
miâlggâd luâđlânji da
saǥstõõllâd še miâlggâd
õõlǥteei da väʹǯǯlõs aaʹšši
miârktõõzzâst.

Mättʼtõõtti silttad ââʹnned
jeeʹresnallšem miârktõõzzid
ǩiõl, kååʹtt ij leäkku čuuʹt
tobddsallaš ij-ka mallšõs.
Mättʼtõõtti tåbdd tääʹrǩmõs
ǩeʹnnvõsvuõđ meärrõõzzid
da tuåimmai tõi meâldlânji.
Mättʼtõõtti pâstt väʹldded
vuârrvaaiktõõzzâst lokku
vääžnmõs kulttuurlaž
vueʹjjid õhttneei
vueiʹnnemkuuʹlmid.

Mättʼtõõtti fiʹttai čiõlgg
äʹššteâđ seʹst õõʹnni
mainstummuž toobdâs leʹbe
miâlggâd takai aaʹššin da
seʹlvvan še koon-ne veeʹrd
juurdčem õõlǥteei teeʹkstin.
Mättʼtõõtti fiʹttai
vueiʹvvpaaiʹǩid da
vääžnmõs tääʹrǩab aaʹššid
pirrõõzzâst saǥstõllum
vaiddsab mallšõs leʹbe
pannmallšõs
saǥstõõllmõõžžâst.

Mättʼtõõtti silttad särnnad
takainallšem, konkreettlaž
aaʹššin čiõlggeeʹl, jerreeʹl
da veʹrddõõleeʹl. Mättʼtõõtti
õlmmad jiijjâs miâlggâd
vaiggâdvuõđitaa da pâstt
ǩeeʹrjted persoonʼnallšem
da õlmmsab saaǥǥid še da
õlmmeed jurddjees še kooine miõlljuudlaž aaʹššin.
Mättʼtõõtti âânn miâlggâd
vaiddâz sannõõzz da
takainallšem idiomid di
määŋgnallšem rajjõõzzid
da õõlǥteei da väʹǯǯlõs
ciâlkkjid. Mättʼtõõtti
vaaldaš jiõnnummuž
vuâđđmeärrõõzz jeeʹres še
ǥu pâi harjtõllum
õõlmtõõzzin.
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Silttõstääʹss

Vuârrvaaiktõs
jeeʹresnallšem vuõʹjjin

Jiõččnaž kiõlltääid vuâđđtääʹss

B2.1

Täidd tuʹlǩǩeed teeʹkstid

Täidd raajjâd teeʹkstid

Saaǥǥtummuž kulttuurlaž
šiõttlõsvuõtt

Teeʹksti tuʹlǩǩeemtääid

Teeʹksti raajjâmtääid

Mättʼtõõtti pârgg õlmmeed
jorddmõõžžid ääʹšš
meâldlânji da
saaǥǥtemtaaurõõžžâs
ciʹsttjeeʹl di vääʹldeeʹl lokku
jeeʹresnallšem vueʹjji
piijjâm õõlǥtõõzz.

Mättʼtõõtti fiʹttai
vueʹǩǩšânji da ǩiõlʼlânji
kompleekslaž
mainstummuž leʹbe
ǩeeʹrjtum teeʹkst.
Mättʼtõõtti pâstt seuʹrrjed
vaiddâz saǥstõõllmõõžž da
õõlǥteei da måkkai
argumentâsttmõõžž di
õlmmeed kuullmin aaʹššin
vueiʹvvsõõʹjid. Mättʼtõõtti
fiʹttai šuurmõs vueʹzz
pirrõõzzâst saǥstõllum
aaʹššin. Mättʼtõõtti fiʹttai
määŋgnallšem ǩeeʹrjtum
teeʹkstid, kook vueiʹtte
ǩiõttʼtõõllâd še abstraaktlaž
aaʹššid da koin liâ tuõttääʹšš
da fiʹttjõõzz.

Mättʼtõõtti silttad õlmmeed
miâlggâd čiõlggsânji da
samai tääʹrǩeld jiijjâs
määŋgin
ǩiõččlâʹsttemkruggses
õhttneei aaʹššin ââʹneeʹl
määŋgpeällsaž rajjsid da
veiddsõs sannõõzz, koozz
siskkââvv še idiomaattlaž
da fiʹttõõzzid õõʹnni
õõlmtõõzz. Mättʼtõõtti pâstt
vuässõõttâd še miâlggâd
mallšõs saǥstõõllmõõžžid
da vaaldaš miâlggâd
vaiddâz sannõõzz da še
õõlǥteei ciâlkrajjsid.
Jiõnnummuš lij samai
čiõlǥas, saaʹni vueiʹvvteädd
vuõigg täävast da
mainstummuš âânn seʹst
koid-ne ǩiõʹlle
šlaajjnallšem
intonaatiomaallid.

Täidd tuåimmjed vuârrvaaiktõõzzâst

Mättʼtõõtti pâstt saaǥǥted
soojjlânji še koin-ne jiccses
ođđ saakkeemvuõʹjjin, koin
ââʹnet kuäʹss-ne fiʹttõõzzid,
leâša kuuitâǥ čiõlgg ǩiõl.

Saaǥǥtemstategiai
âânnmõš
Mättʼtõõtti pâstt puʹhtted
jiijjâs jurddjes õuʹdde da
måttmešt še ââʹnned takai
fraasid, håʹt ”Tõt lij
vaiggâd kõõččmõš” da
vueiʹtted jiccses ääiʹj.
Mättʼtõõtti pâstt
saǥstõõllâd še õõlǥteei da
måkkai aaʹšši da fiʹttõõzz
miârktõõzzâst. Mättʼtõõtti
pâstt taʹrǩstõõllâd jiijjâs
fiʹttjummšes da
saakkummšes di teevvad
ǩiõl.
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Silttõstääʹss

Tuåimmjeei jiõččnaž ǩiõllsilttõs

B2.2

Täidd tuåimmjed vuârrvaaiktõõzzâst

Täidd tuʹlǩǩeed teeʹkstid

Täidd raajjâd teeʹkstid

Vuârrvaaiktõs
jeeʹresnallšem vuõʹjjin

Saaǥǥtemstategiai
âânnmõš

Saaǥǥtummuž kulttuurlaž
šiõttlõsvuõtt

Teeʹksti tuʹlǩǩeemtääid

Teeʹksti raajjâmtääid

Mättʼtõõtti pâstt ââʹnned ǩiõl
määŋgnallšem še jiccses ođđ
saaǥǥeemvuõʹjjin, koin
taarbšet määŋgpeällsaž ǩiõl.

Mättʼtõõtti pârgg uʹvdded
maacctõõzz, čuäʹjtet
tiuddeei vueiʹnnemkuuʹlmid
leʹbe juurdpuättmõõžžid.
Mättʼtõõtti pâstt oouʹdeed
saaǥǥtem soojjmõõžž di
taarbšeen ââʹnned
kâʹrvvemõõlmtõõzzid da
pâstt saǥstõõllâd še õõlǥteei
da måkkai aaʹšši da
fiʹttõõzzi miârktõõzzin.
Mättʼtõõtti silttad ââʹnned
fiʹttjummuž tuärjjeei
strategiaid, håʹt
vueiʹvvsõõʹji noorrmõõžž
da håʹt piijjâd pââjas
kullum aaʹššid.

Mättʼtõõtti pâstt õlmmeed
juurdčummšid luândlânji,
čiõlggsânji da ǩeʹnnvânji di
mallšõs di pannmallšõs
vueʹjjest da vaʹlljed ǩiõl
ââʹnnemnääʹl vueʹjji da tõi
vuässõõttji persooni
mieʹldd.

Mättʼtõõtti fiʹttai jieʹli leʹbe
ruõkkum čiõlggsânji
jerrõllum takaiǩiõllsaž
mainstummuž
jeeʹresnallšem vuõʹjjin da
fiʹttai mõõn-ne veʹrdd še
veeʹres ǩiõllmaalid.
Mättʼtõõtti pâstt lookkâd
jeeʹres ââʹnnma rajjum
kompleekslaž teeʹkstid da
vuäʹneed tõi vueiʹvvsõõʹjid.
Son pâstt tobddâd
fiʹttjõõzzid da ärvvtõõllâd
kriittlânji kuullmes da leʹbe
lookkmes.

Mättʼtõõtti silttad õlmmeed
jiijjâs snäätnainalla,
čiõlggsânji di ǩeʹnnvânji.
Son vaaldaš veiddsânji
ǩiõlʼlaž kuånstid õlmmeed
konkreeʹttid da fiʹttõõzzid,
toobdâs da tååbdteʹmes
aaʹššid. Mättʼtõõtti silttad
saaǥǥted spontaanlanji da
ǩeeʹrjat čiõlgg da jerrõllum
teeʹkst. Jiõnnummuš lij
samai čiõlǥas, saaʹni
vueiʹvvteädd vuõigg täävast
da mainstummuš âânn seʹst
koid-ne ǩiõʹlle
šlaajjnallšem
intonaatiomaallid.
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Silttõstääʹss

Täidd tuåimmjed vuârrvaaiktõõzzâst
Vuârrvaaiktõs
jeeʹresnallšem vuõʹjjin

Čieʹppes kiõlltääid vuâđđtääʹss

C1.1

Mättʼtõõtti pâstt
vuârrvaaiktõʹsse
määŋgpeällsânji, soojjlânji
da tääʹrǩeld juõʹǩǩnallšem
saakkeemvuõʹjjin.

Saaǥǥtemstategiai
âânnmõš
Mättʼtõõtti väldd luândlânji
vasttõõzz saaǥǥtem
ouddnummšest. Mättʼtõõtti
silttad åblkâʹstted oʹđđest,
mâiʹd haaʹlad õlmmeed di
pâstt cõõjõõttâd, ǥu õuʹdde
sâʹdde vaiggâdvuõđ da
âânn čieppeʹld ǩiõʹlle leʹbe
kontekstta õhttneei ooudâst
vuåǯǯum teâđ tuejjeen
juurdpuättmõõžžid leʹbe
ouddtuʹmmjeen puõʹtti.

Saaǥǥtummuž kulttuurlaž
šiõttlõsvuõtt
Mättʼtõõtti pâstt ââʹnned
ǩiõl soojjlânji da siltteeʹl
puârast sosiaalʼlaid
miârktõõzzid, še õlmmeed
tobddmõõžžid,
pannvuõiǥâs čuäʹjtõõzzid,
håʹt ironia da
siõrrmiõllsažvuõđ.

Täidd tuʹlǩǩeed teeʹkstid

Täidd raajjâd teeʹkstid

Teeʹksti tuʹlǩǩeemtääid

Teeʹksti raajjâmtääid

Mättʼtõõtti fiʹttai samai
tääʹrǩeld še kuuʹǩǩbid
čuäʹjtõõzzid toobdâs da
tääuʹjmõs aaʹššin, håʹt i
mainstummuš ij ni leʹčče
čiõlggsânji jerrõllum da
õõnči seʹst idiomaattlaž
õõlmtõõzzid leʹbe rekiʹstter
vaajtõõzzid. Mättʼtõõtti
fiʹttai samai tääʹrǩeld
määŋgpuõlvvsaž fiʹttõõzzin
ǩeeʹrjtum teeʹkstid da pâstt
õhtteed teâđ õõlǥteei da
väʹǯǯlõs teeʹkstin.

Mättʼtõõtti silttad õlmmeed
jiijjâs soojjlânji, samai
tääʹrǩeld da jeäʹrreeʹl
määŋgnallšem aaʹššin leʹbe
ââʹnned miâlggâd kuʹǩes,
valmštõllum čuäʹjtõõzz.
Mättʼtõõtti pâstt ǩeeʹrjted
puârast jeäʹrtõllum teeʹkstid
õõlǥteei da väʹǯǯlõs aaʹššin
snäätnai, persoonʼnallšeeʹm
šlaajin. Mättʼtõõđi
reeʹǧǧesvuõtt ǩiõlʼlaž
õõlmtemsaaʹnin lij samai
vaaidas. Jiõnnummuš lij
luândlaž da vääiʹvteʹm
kuvddled. Särnnamrytmm
da intonaatio liâ ǩiõʹlle
šlaajjnallšeeʹm.
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8/012/2015

Lookkjiškooulškooultõõzz jäʹrjsteei

LOOKKJIŠKOOULŠKOOULTÕÕZZ TIUDDEEI SÄÄʹMǨIÕL MÄTTʼTÕÕZZ
TÄÄVTÕÕZZ, KÕSKKSAŽ SIISKÕÕZZ DA MÄTTʼTÕÕĐI MÄTTJUMMUŽ
ÄRVVTÕÕLLMÕŠ
Mättʼtõshalltõs oudd mieʹlddõssân åårrai vuäʹppõõzz
lookkjiškooulškooultõõzz tiuddeei sääʹmǩiõl mättʼtõõzz täävtõõzzin,
kõskksaž siiskõõzzin da mättʼtõõđi mättjummuž ärvvtõõllmõõžžâst.
Vuäʹppõs kuâskk pååđteäggtemnalla riâššum lookkjiškooulškooultõõzz
tiuddeei sääʹmǩiõl mättʼtõõzz [Mättʼtõsministeria asetõs veeʹresǩiõllsai
di sääʹmǩiõllsai da romanǩiõllsai mättʼtõõđi tiuddeeja mättʼtõʹsse
vuâđđmättʼtõõzzâst da lookkjiškooulškooultõõzzâst miõđi
riikkveäʹǩǩvuõđ vuâđain (1777/2009)].
Mättʼtõs riâššât tän vuäʹppõõzz meâldlânji 1.8.2016 looǥǥeeʹl.
Lââʹssteâđaid vuäʹppõõzzâst da tõʹst, koʹst tõt lij vuäǯǯamnalla, vuäǯǯ
Mättʼtõshalltõõzz Takaičuõvteei škooultõs da ouddpeâmm di
ruõccǩiõllsaž škooultõs da ouddpeâmm – tuåimmjemjuâǥǥtõõzzin.

MIEʹLDDÕS

Vueiʹvvjååʹđteei

AULIS PITKÄLÄ
Aulis Pitkälä

Jååʹđteei

JORMA KAUPPINEN
Jorma Kauppinen

Lookkjiškooulškooultõõzz tiuddeei sääʹmǩiõl mättʼtõõzz täävtõõzz,
Kõskksaž siiskõõzz da mättʼtõõđi mättjummuž ärvvtõõllmõš
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MIEʹLDDÕS
Mättʼtõshalltõõzz vuäppõʹsse nr 8/012/2015

LOOKKJIŠKOOULŠKOOULTÕÕZZ TIUDDEEI SÄÄʹMǨIÕL MÄTTʼTÕÕZZ
TÄÄVTÕÕZZ, KÕSKKSAŽ SIISKÕÕZZ DA MÄTTʼTÕÕĐI MÄTTJEM
ÄRVVTÕÕLLMÕŠ
Lääʹddjânnam vuâđđlääʹjj mieʹldd juõʹǩǩ Lääʹddjânnmest jälsteei oummust lij
vuõiggâdvuõtt juäʹtǩǩed ooudâs da ooudeed jiijjâs ǩiõlâs da kulttuuʹres. Sääʹmǩiõl
mättʼtõõzz jurddjen lij tuärjjeed mättʼtõõđi aktiivla määŋgǩiõllsažvuõđ ouddnummuž
di miõlǩieʹssmõõžž kiõlltääid jieʹllemääiʹj ooudâsviikkmõʹšše. Sääʹmǩiõl mättʼtõs
nâânad mättʼtõõđi vuässadvuõđ di jiijjâs ǩiõll- da kulttuurõhttõõzz nuʹtt lääʹdd ǩiõllda kulttuurõhttõõzz aktiivlaž da tääʹssteäddlaž vuäzzliʹžžen di globaalʼlaž
tuåimmjeeʹjen.
Sääʹmǩiõl mättʼtõõzzâst tuejjeet õhttsažtuej lääʹddǩiõl da ǩeerjlažvuõđ -mättʼtõõzz da
jeeʹres aunnsi mättʼtõõzzin. Õhttsaž ǩiõllšõddummuž lââʹzzat mättʼtõõđji fiʹttjummuž
ǩiõll- da kulttuurtuâǥǥa miârktõõzzid persoonid, õhttsažkådda da õhttõõzzid di
vuäʹppast siʹjjid uʹvdded äärv sääʹmǩiõʹlle da jeeʹres ǩiõlid. Mättʼtõs nâânad da
smeʹllkâtt mättʼtõõđjid ââʹnned sääʹmǩiõl määŋgpeällsânji. Mättʼtõõzzâst äuʹǩǩeet
mättʼtõõđji vueiʹtlvažvuõđ ooudeed kiõlltääidas âsttäiʹǧǧen. Mättʼtõõzzâst teädd lij
vuârrvaaiktõõzzâst da saaǥǥtemvuõđâst.
Sääʹmǩiõl mättʼtõõzzâst vääʹldet lokku mättʼtõõđji vueʹlǧǧemaalǥ da ǩiõlltäidd.
Mättʼtõõzzâst äuʹǩǩen âânet määŋgpeällsânji jeeʹresnallšem kontaaktid sääʹmǩiõʹlle
håʹt ââʹneeʹl teâtt- da saaǥǥtemteknologia di sääʹmǩiõllsaž õhttõõzz silttummuž.
Mättʼtõõđi smeʹllkââʹttet da tuärjjeet nuʹtt jorddmõõžž ouddnummša di
persoonʼnallšem ǩiõl âânnmõʹšše. Mättʼtõõzzâst vuäʹpstet tuʹmmjed ǩiõll- da
vuârrvaaiktemtääidai miârktõõzz lââʹssmättjem määinain.
Täävtõõzz da Kõskksaž siiskõõzz liâ meäʹrtõllum obb lookkjiškooulškooultõõzz ääiʹj
kueʹhtt mättʼtemčiâss neäʹttlest uuʹdi sääʹmǩiõl mättʼtõõzz diõtt. Škooultõõzz jäʹrjsteei
rääjj mättʼtemplaan, ǥu tâʹl mättʼtõõzz täävtõõzz meäʹrtõõlât da siiskõõzz vaʹlljeet
vääʹldeeʹl lokku sääʹmǩiõl jiiʹjjesnallšemvuõđid. Sääʹmǩiõl mättʼtemplaan vueiʹtet
raajjâd še škooultõõzz jäʹrjsteeʹji õhttsažtuejjan.
Mättʼtõõzz tuejj
Sääʹmǩiõl mättʼtõõzz tuejjan lij veeideed da čiŋlmâʹtted mättʼtõõđi sääʹmǩiõl tääid.
Mättʼtõõzz veäkka mättʼtõõtti ooudâs veekk õõudâs tääid tuåimmjed
vuârrvaaiktemvuõʹjjin, ooccâd jeeʹresnallšeeʹm teâđ, ärvvtõõllâd teâđ kriittlânji,
tuʹmmjed, argumentâʹstted da jieʹlled raajji debaatt. Mättʼtõõtti veeidad sääʹnn- da
fiʹttõsreeʹǧǧesvuõđ da õõudad määŋglookkâmtääidas. Mättʼtõõđi sääʹmǩiõl
raajõsååʹblǩi tobddmõš da määŋgpeällsaž âânnmõš veiddan, son tåbdd ǩiõllvuuʹdes
maddjid da õõudad tääidas veʹrddõõllâd ǩiõl jeeʹres ååʹblǩid juʹn silttuum ǩiõlivuiʹm.
Mättʼtõõtti ooudâd silttõõzzâs äuʹǩǩeed sääʹmǩiõllsaid teeʹkstid da rääjj teeʹkstid
jeeʹres jurddjid. Mättʼtõõđi tobddmõš jiijjâs kulttuurvuuʹdes ǩeerjlažvuõđâst,
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mainstemäʹrbbvuõđâst, kaartlaž kulttuurâst da draamast čiŋlmââvv. Mättʼtõõđi ärvstõs
sääʹmǩiõʹlle čiŋlmââvv, da son motivâstt tõʹst ooudâs viikkâd sääʹmǩiõl silttõõzzâs.
Mättʼtõõzz täävtõõzz
Mättʼtõõzz täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 pâstt aktiivlaž vuârrvaaiktõʹsse sääʹmǩiõlin luândlânji jeeʹresnallšem pooddin
 silttad äuʹǩǩeet sääʹmǩiõllsaid teeʹkstid da teʹksttšlaajid da silttad raajjâd poʹdde
suåvlaž teeʹkstid
 veeidad sääʹnn- da fiʹttõsreeʹǧǧesvuõđ da ooudad määŋglookkâmtääidas
 veeidad da čiŋlmâtt tieʹttemvuõđâs sääʹmǩiõl raajõõzzâst da âânnmõõžžâst
 čiŋlmâtt jiijjâs kulttuur da ǩeerjlažvuõđ tobddmõõžž
 oudd äärv jiijjâs ǩiõl da kulttuuʹres da lij motivâsttnam ooudeed viikkâd võl
jeänab sääʹmǩiõl silttõõzzâs.
Ärvvtõõllmõš
Ärvvtõõllmõš tillʼlââvv sääʹmǩiõl tääuʹjmõs täävtõõzzid õsttmõʹšše kurssmeâldlaž
täävtõõzzid da kõskksaž siiskõõzzid teädd piijeeʹl. Kuurs täävtõõzzid säärnat
mättʼtõõttja, što nuʹtt uʹčteeʹl ǥu mättʼtõõtti vueiʹtte seuʹrrjed kuursâst ouddnummuž.
Mättjemproseeʹss äiggsaž ärvvtõõllmõš, persoonlaž täävtõõzz šiõttʼtõõllmõš,
jiõččärvvtõõllmõš, verddsažärvvtõõllmõš da maacctõs tuärjjee mättʼtõõđi ooudâs
viikkâd silttummšes. Kurssärvvsänna vaaikteei ǩeerjlaž, njäälmlaž da vueiʹtlvaž
jeeʹres puʹhttõõzz di aktiivlaž tuejjummuš kuurs poodd. Ärvvtõõllmõš lij
määŋgpeällsaž, äävas, vuõiggmiõllsaž, vuässõʹtti, smeʹllkõʹtti da jiõččärvvtõõllmõʹšše
vuäʹpsteei. Jiõččärvvtõõllâmtääidai veäkka mättʼtõõtti rääjj miõttlõs da realiistlaž
fiʹttjõõzz jijstes mainsteejen da ǩeeʹrjteejen jeeʹresnallšem vuârrvaaiktemvuõʹjjin.

Kuurs
1. Teeʹkst da vuârrvaaiktõs (SÄI1)
Mättʼtõõtti härjjan jerreed da tuʹlǩǩeed teeʹksti ǩiõl, miârktõõzzid da raajõõzzid.
Mättʼtõõđi fiʹttjõs ǩiõlâst, teeʹkstin da vuârrvaaiktõõzzâst čiŋlmââvv. Suu silttõõzzâs
tuʹlǩǩeed da raajjâd teeʹkstid di ooʹddes tuåimmjed vuârrvaaiktemvuõʹjjin lâssan. Son
härjjan taʹrǩstõõllâd da ooudeed tääidees kuvddleejen, mainsteejen, lookkjen da
ǩeeʹrjteejen jeeʹresnallšem saakkeempirrõõzzin. Sääʹmǩiõl raajõõzzi vaaldšem
nâânasm.
Täävtõõzz
Kuurs täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 čiŋlmâtt lookkâm- da ǩeeʹrjtemsilttõõzz di persoonʼnallšem ǩiõl raajjmõõžž
 pâššnâʹtted silttõõzzâs tuʹlǩǩeed, raajjâd da ärvvtõõllâd jeeʹresnallšem teeʹkstid di
čiŋlmâʹtted tääid ǩeeʹrjted aunstõõzz vuâđald
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mättai takaiǩiõllsaž čuäʹjtemnääʹl nuʹtt ǩeeʹrjlânji ǥu njäälmlânji di čiŋlmâtt
fiʹttjõõzzâs ǩeeʹrjtummšest da mainstummšest vuârrvaaiktõsnallšem, õhttõslaž da
persoonʼnallšem proseʹssen
nâânad raajõõzzi vaaldšeeʹm di mättai åblkâʹstted teeʹkstid raajõõzznallšem
obbvuõttân
čiŋlmâtt fiʹttjõõzz jijstes teeʹksti tuʹlǩǩeejen da raajjʼjen di pâstt šiõtteed
täävtõõzzid mättʼtõõttmõʹšše
härjjan ooccâd teâđ sääʹmǩiõlin teâtt- da saaǥǥtemteknologia ââʹneeʹl da suåvlded
tõn.

Kõskksaž siiskõõzz
 mättʼtõõđji jiijjâs da ǩiõllõõutstõõzz teeʹkst
 teʹksttšlaajj õhttõslaž da funktionaalʼlaž ouddsen (mainste, čiõlggee, vuäʹpste,
väʹldde beäʹl da tuʹmmje) di jeeʹresnallšem teeʹksti ǩiõl da siiskõõzz vuâmmšõõzz
da harjjtõõllmõõžž
 teeʹksti määŋgjiõnnsâžvuõtt, teeʹksti referâsttmõš da kommentâsttmõš
 määŋglookkâmsilttõs, määŋgååʹblkallaš teeʹkst, jerreei da kriittlaž lookkmõš,
lookkâmstrategia, karttlookkâmsilttõs
 ǩeeʹrjtemproseʹss, teʹksttobbvuõtt da teâđ suåvtummuš jiijjâs õõlmtõʹsse
 teâđhaʹŋǩǩummuš- da vaaldšemtääid sääʹmǩiõlin, säiʹmmlookkmõš,
teâttkäivvkritikk da teâttkäivvsieʹvvõõzz
 ǩiõllteâđ nuuʹbb vuâra mättʼtõõttmõš da ǩiõllhuõl
2. Ǩeerjlažvuõđ kuånst da tuʹlǩǩeemvueʹjj (SÄI2)
Mättʼtõõđi fiʹttjõs mooččâdǩeerjlažvuõđâst, mainstemäʹrbbvuõđâst da čeäppõõzzâst,
ǩiõl čeäpplõs tuejast da tõn kulttuurlaž miârktõõzzâst čiŋlmââvv. Mättʼtõõđi fiʹttjõs
joukkdynamiikkâst da joukksaaǥǥtemvueʹjj eettmõõžžin čiŋlmââvv da suu
joukksaaǥǥtemsilttõõzz määŋgpeälsmâʹvve.
Täävtõõzz
Kuurs täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 čiŋlmâtt silttõõzzâs jerreed da tuʹlǩǩeed mainstemäʹrbbvuõđ, ǩeerjlažvuõđ,
musiikk da jeeʹres čeäppõõzz šiõttlõs fiʹttõõzzid da âlddnemnääʹl äuʹǩǩeeʹl
 mättai fiʹttjed ǩiõl poeettlaž âânnmõõžž, håʹt mâka karttvuõđ da
määŋgtuʹlǩǩeemvuõđ
 härjjan lookkâd fiktiivlaž teeʹkstid
 mättai vuâđđõõllâd tuʹlǩǩeeʹmes teeʹkstin nuʹtt njäälmlânji ǥu ǩeerjlanji
 čiŋlmâtt joukksaaǥǥtemteâđees da -tääidees.
Kõskksaž siiskõõzz
 čeäppõõzz da ǩeerjlažvuõđ šlaaj, tõi jiiʹjjesnallšemvuõđid da ouddnem
 ǩiõl karttlažvuõtt da retoorlaž kuånst ǩeerjlažvuõđâst
 proosa, säʹnnâʹttem da draama jerreem da tuʹlǩǩeemvueʹjj
 määŋgnallšem teeʹksti mainstemvueʹjji da õõlmtõõzz taʹrǩstõõllmõõžž
 ǩeerjlažvuõđ kuånsti âânnmõš jiijjâs teeʹkstin, dramatisâsttmõš
 njäälmlaž da ǩeerjlaž ǩeerjlažvuõđ tuʹlǩǩummuž, säiʹmmsaǥstõõllmõš
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vaiggâdvuõđi räʹtǩǩummuž joukksaaǥǥtummšest
täävtõõzzlaž čeäppõs-saǥstõõllmõš di saǥstõõllmõõžž jerrummuž da
ärvvtõõllmõõžž jooukâst tuåimmjemtääidai da – eettmõõžži vueiʹnnemkuuʹlmest

3. Ânnʼjõžkulttuur da mainnâz (SÄI3)
Mättʼtõõtti mättai taʹrǩstõõllâd sääʹmǩiõllsaž ânnʼjõžkulttuur da ääiʹjpoddsaž
eettmõõžžid jeeʹresnallšem âlddnemnaaʹli da jeäʹrben mainnsi vueiʹnnemkuuʹlmest.
Mättʼtõõtti čiŋlmâtt teâđees vuârrvaaiktõs etiikkast da fiʹttai dialoʹǧǧe põrggi,
määŋgjiõnneemvuõđ ciʹsttjeei vuârrvaaiktõõzz miârktõõzz.
Täävtõõzz
Kuurs täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 härjjan ânnʼjõžkulttuur eettmõõžžid da ääiʹjpoddsaž teʹksttšlaajid
 čiŋlmâtt fiʹttjõõzzâs ǩiõl da teeʹksti miârktõõzzâst kulttuurâst
 čiŋlmâtt fiʹttjõõzzâs mainnsest kulttuuri kõskksaž eettmõššân
 čiŋlmâtt tieʹttemvuõđâs kulttuurlaž da ǩiõl da kulttuur miârktõõzzâst identitetta
 tåbdd ânnʼjõžkulttuur kõskksaž teeʹmid da silttad ärvvtõõllâd tõi miârktõõzz jiijjâs
kulttuuʹres vueiʹnnemkuuʹlmest
 mättai fiʹttjed vuârrvaaiktemkõskkvuõđi rajjõõvvmõõžž da câggsid.
Kõskksaž siiskõõzz
 ǩiõll da teeʹkst kulttuurlaž eettmõššân
 ǩiõl sannõs kulttuur kuõʹddjen
 teeʹksti ääiʹjpoddsaž šlaaj da mediateeʹkst
 ânnʼjõžkulttuur da identiteeʹtt
 mainnâz mediast, musiikkâst, jieʹllikaartin, tv-rääidain da siõrin (myytt,
klassiiklaž mainnsi ânnʼjõžååʹbleǩ)
 määŋgnallšem teeʹksti ääiʹjpoddsaž šlaaj, håʹt teaʹtter, mediateeʹkst,
laaulsäʹnnâttmõš, jieʹllikaart, siõr, kaart
 sääʹmǩiõllsaž mainstemäʹrbbvuõđ ouʹddel da ååʹn
 teâttǩeeʹrj da ânnʼjõž romaan taʹrǩstõõllmõš
 dialooglaž vuârrvaaiktõs da vuârrvaaiktõsetikk, vuârrvaaiktõõzz
määŋgjiõnnsažvuõtt da kulttuursensitiivlažvuõtt
 dialoʹǧǧe põrggi saǥstõõllmõõžž, tõi jerrummuš da ärvvtõõllmõõžž
 vuârrvaaiktemtääid da -etiikka sääiʹmest
4. Ǩiõll, kulttuur da identiteeʹtt (SÄI4)
Mättʼtõõđi fiʹttjõs ǩiõl da jeeʹres õõlmtemnaaʹli miârktõõzzid raajji luândast, ǩiõl
vaajtõõllmõõžžâst, kulttuur miârktõõzzâst da vuârrvaaiktõõzzâst määŋgpeälsmââvv.
Mättʼtõõtti čiŋlmâtt tieʹttemvuõđâs sääʹmǩiõl, sääʹmǩiõllsaž ǩeerjlažvuõđ da
sääʹmkulttuur miârktõõzzâst persoon identitetta da õhttsažkådda.
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Täävtõõzz
Kuurs täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 nâânad kiõlltääidâs da čiŋlmâtt ǩiõll- da teʹkstt-tieʹttemvuõđâs
 fiʹttai sääʹmǩiõl raajõõzzlaž luând, čiŋlmâtt teâđaid ǩeʹrjjǩiõl vuâđđnoormin da
ouddmiârkin oođâs-saaʹnin di silttad suåvlded tõid jiijjâs teeʹkstid raajeen
 fiʹttai ǩiõl miârktõõzz juurdčummuž, vuârrvaaiktõõzz da identiteeʹtt raajjmõõžž
neävvan
 čiŋlmâtt vuäinlmes sääʹmǩiõl sââʹjest maaiʹlm ǩiõli jooukâst da silttad
veʹrddõõllâd jeeʹres ǩiõli jiiʹjjesnallšemvuõđid
 čiŋlmâtt fiʹttjõõzzâs jieʹnnǩiõl da kiõlltääid miârktõõzzâst da oudd äärv
määŋgǩiõllsažvuõʹtte
 mättai analysâʹstted jiijjâs kiõlltääidâs.
Kõskksaž siiskõõzz
 ǩiõl, ǩeerjlažvuõđ, kulttuur da media miârktõs identiteeʹtt raajjmõõžžâst da
juurdčummšest
 takaikartt jiijjâsǩiõllsaž ǩeerjlažvuõđâst da jeeʹres kulttuurâst jeeʹres pooddin,
sääʹmǩiõllsaž õhttõõzz maddi
 säʹmmlažvuõtt, kulttuuridentiteeʹtt da kulttuur tobddmõš
 ǩiõl raajõõzzi põõššinallšem tuejjummuš da ǩiõllhuõl mättʼtõõđji taarbi mieʹldd
 sääʹmǩiõl veʹrddõõllmõš lääʹddǩiõʹlle da jeeʹres ǩiõlid
 kaarti da kaartlaž kulttuur lookkmõš da tuʹlǩǩummuš
 sääʹmǩiõl jiiʹjjesnallšemvuõđ, mainstum da ǩeeʹrjtum ǩiõll, ǩiõllnääʹl/sääʹmǩiõl
jeeʹres vuuʹdin
5. Teʹkstt da konteeʹkst (SÄI5)
Mättʼtõõtti mättai taʹrǩstõõllâd sääʹmǩiõllsaid ǩeeʹrjtum da mainstum teeʹkstid di
teeʹksti ååʹblǩid da vuârrvaaiktõõzz. Mättʼtõõtti härjjan jerreed, tuʹlǩǩeed da raajjâd
jeeʹres-šlaajlaž teeʹkstid.
Täävtõõzz
Kuurs täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 mättai taʹrǩstõõllâd teeʹkstid da mainstemäʹrbbvuõđ tõi ääiʹjpoddsaž da
kulttuurlain konteeʹkstin da juätkkmõõžžin kõskkvuõđâst jeeʹres teeʹkstid
 mättai jerreed teeʹksti ååʹblǩid
 pâstt jiõččnaž teeʹkst raajjmõõžž prosessa da veekk ooudâs jiijjâs
õõlmtõõttâmnääʹles
 mättai valmštõõllâd njäälmlaž čuäʹjtõõzz ǩeerjlažvuõđ vuâđald õhttu leʹbe
jooukâst
 tåbdd sääʹmǩiõllsaž ǩeerjlažvuõđ da säʹmmlai ǩeeʹrjteeʹji kõskksaž tuejjõõzzid da
njäälmlaž äʹrbbvuõđ di teeʹmid da silttad ärvvtõõllâd tõi miârktõõzz kulttuuʹres
vueiʹnnemkuuʹlmest
 fiʹttai sääʹmǩiõllsaž da säʹmmlai ǩeeʹrjtem ǩeerjlažvuõđ sââʹj vueʹssen maaiʹlm
ǩeerjlažvuõđâst.
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Kõskksaž siiskõõzz
 jeeʹresnallšem konteeʹkstid: ǩeerjlažvuõđ mäddtiõđlânji, ǩiõlʼlânji, media
kõskkvuõđ mieʹldd
 teeʹksti taʹrǩstõõllmõš ooumažkaart, maaiʹlmkaart, ärvv- da juurdmaaiʹlm
sueiʹmkrõʹsttjen di jiijjâs ääiʹjes di ânnʼjõžääiʹj konteeʹkstin
 genre leʹbe šlaajj ǩeeʹrjtummuš vueʹlǧǧemalggân, suõppjõõtti ǩeeʹrjtummuž
 ǩiõllhuõl da šlaajjååʹblǩid
 sääʹmǩiõllsaž, sääʹm ǩeʹrjjneeʹǩǩ leʹbe säʹmmlain mainsteei ǩeerjlažvuõđ leʹbe
njäälmlaž äʹrbbvuõđ tuejjõs
 njäälmlaž čuäʹjtõs ǩeerjlažvuõđ vuâđald
6. Teeʹkst da vaaiktummuš (SÄI6)
Mättʼtõõtti mättai taʹrǩstõõllâd määŋghämmsaž teeʹkstid, tõi ǩiõl da vuârrvaaiktõõzz
jeäʹrben vaaiktummuž vueiʹnnemkuuʹlmest. Son härjjan vaaiktummuž da
argumentâsttmõõžž kuånstid jeeʹres mediain da čiŋlmâtt tõid õhttneei teâđaid da
tääidaid. Mättʼtõõtti čiŋlmâtt mainstemsilttõõzzees.
Täävtõõzz
Kuurs täävtõssân lij, što mättʼtõõtti
 härjjan saaǥǥted vueʹjj meâldlânji
 fiʹttai jeeʹresnallšem njäälmlaž ǥu ǩeerjlaž äʹššteeʹkstid, jeäʹrben juurdteeʹkstid,
čiŋlmâtt lookkâmsilttõõzzâs da mättai taʹrǩstõõllâd teeʹksti vääʹltmid äärvaid
 mättai tobddâd, mäʹhtt ǩiõlin vaaikted
 silttad taʹrǩstõõllâd teeʹkstid jurddji da maaiʹlmkaart muʹttjen
 ooudad ooddâs tuåimmjed jeeʹresnallšem vuârrvaaiktemvuõʹjjin di rääjj da tuõʹllai
vuârrvaaiktemkõskkvuõđid da smeʹllkâtt raajjâd da õlmmeet jurddjees
vuâđđõõleeʹl
 veekk ooudâs mainstemtuõsttlõsvuõđ da ainnsânji õõlmtõõttâm di čuäʹjtem- da
jooukâst tuejjeem tääidees.
Kõskksaž siiskõõzz
 beäʹl vaʹlddi da vaaikteei teeʹkst
 vaaiktummuž da argumentâsttmõõžž kuånst da šlaaj
 mooččâdǩeerjlažvuõtt da media vaikkteejen
 vaaiktummuš aarǥ vuârrvaaiktemkõõskõsvuõđin di beäʹl vaʹlddi ärvvtõõllmõõžž
da vaaiktõõzz
 vuässõõtti meerla vaikktemvuäittmõõžž
 vuâđđõõllmõõžž harjjtõõllmõš nuʹtt njäälmlânji ǥu ǩeeʹrjlânji
 jooukâst saǥstõõllâm tuej, mainstum teeʹksti kriittlaž ärvvtõõllmõš,
argumentâsttmõš, näggtõõllmõš
 saaǥǥteei vasttõs; mediavaʹlljummuž da säiʹmmetiikk, sääʹnnfrijjvuõtt, sensuur,
privatvuõđ suõjj, neʹttetikeʹtt
 mainstum teeʹksti jerrummuš, tuʹlǩǩummuš, ärvvtõõllmõš di mainstemǩiõli
jiiʹjjesnallšemvuõđ
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maainâs-saaǥǥtummuž kulttuurlaž ååʹblǩid, vuässõõttmõš ǩiõllõhttõõzz
vuârrvaaiktõʹsse
suõppjõõtti õõlmtõõzz

Tuõđštõõzz
Mättʼtõõttja uuʹdet vuässõõttâmtuõđštõs lookkjiškooulškooultõõzz tiuddeei sääʹmǩiõl
mättʼtõõttmõõžžâst. Tuõđštõʹsse mieʹrǩǩeet mättʼtuum ǩiõll, mättʼtõõzz veeidasvuõtt
da sääʹnnlaž aʹrvvõs leʹbe nââmarärvvsääʹnn škooultõõzz jäʹrjsteei mieʹrreem naaʹlin.
Muđoi jääʹǩǩtet lookkjiškooul mättʼtemplaan vuâđai meärrõõzzid tuõđštõõzzid
mieʹrǩǩeemnalla åårrai teâđain.
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