Talvi 2018
portugalinkielen kurssit
Oletko lähdössä Portugaliin joko lomalle tai
töihin? Tai kenties suunnittelet asunnon ostoa
sieltä tai muuttoa Portugaliin. Olipa syy mikä
tahansa, voit oppia portugalin käytännön
kielitaitoa João Esteveksen portugalin
kursseilla tai yksityisopetuksessa.
Opettaja on portugalilainen ja ammatiltaan
portugalin kielen opettaja. Opetus tapahtuu
Eurooppalaisen viitekehyksen (EKV)
mukaisesti pääpainona suullisen kielitaidon
kehittäminen.
Kielen opiskelu vaatii luku- ja kirjoitustaitoja sekä luonnollisesti myös kielioppia. Me emme
kuitenkaan opiskele akateemisessa mielessä vaan pyrimme siihen, että opiskelija saavuttaa
mahdollisimman nopeasti kielen käyttötaidot; kielioppi toimii tukena mutta ei ole itsetarkoitus.
Kurssien ryhmäkoot ovat tarkoituksellisesti pieniä, minimi viisi ja maksimi 8 henkilöä.
Tarjolla on myös yksityisopetusta hintaan 35 euroa/oppitunti. Opiskelu suunnitellaan
henkilökohtaisen toiveen mukaisesti (tavoitteet, tarpeet, aikataulu ja kesto).
Voit myös itse muodostaa oman ryhmäsi esim. ystäviesi tai perheesi kanssa ja suunnitella
opetuksen aikataulun. Hinta on 35 euroa/oppitunti/ryhmä.
Kurssit pidetään Niemenmäessä. Opetuskieli on englanti.

AIKATAULU
Ia – intensiivinen alkeiskurssi
Alkaa 8.1. ja kestää 26.2. asti
Kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja torstaisin klo 16:30 – 18:00
Kurssimaksu: 210 €
Ib – alkeiskurssin jatko, toinen osa
Alkaa 9.1. ja kestää 27.2. asti (alkaa 1-kirjan kappaleesta 4)
Tiistaisin 18:00 – 19:30
Kurssimaksu: 180 €
Id – alkeiskurssin jatko, neljäs osa
Alkaa 8.1. ja kestää 26.2. asti (alkaa 1-kirjan kappaleesta 10)
Maanantaisin klo 18:00 -19:30.
Kurssimaksu: 180 €
IIb – jatkokurssi, toinen osa
Alkaa 3.1. ja kestää 21.2. asti (alkaa 2-kirjan kappaleesta 4)
Keskiviikkoisin klo 16:30 – 18:00.
Kurssimaksu: 180 €
Yritämme mahdollisuuksien mukaan sopeutua opiskelijoiden aikatauluihin. Mikäli olet kiinnostunut,
mutta oheiset ajat eivät sovi, ota yhteyttä.

OPPIKIRJAT:
Kurssit Ia-Id:
Ana Tavares, Português XXI, Nível A1 - Livro do Aluno
Ana Tavares, Português XXI, Nível A1 – Caderno de Exercícios
Kurssi IIb:
Ana Tavares, Português XXI, Nível A2 - Livro do Aluno
Ana Tavares, Português XXI, Nível A2 – Caderno de Exercícios
ILMOITTAUTUMISET
Ilmoittautumiset 2.1.2018 mennessä sähköpostiin pmarponen@gmail.com tai puhelinnumeroon
0400 613263.

KURSSITASOT
Portugali vieraana kielenä: PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ – Ia
(EKV A1, ensimmäinen osa: Perustarpeet ja hyvin tutut aiheet yksinkertaisin ilmauksin)
Portugali vieraana kielenä: PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ – Ib
(EKV A1, toinen osa: Perustarpeet ja hyvin tutut aiheet yksinkertaisin ilmauksin)
Portugali vieraana kielenä: PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ – Id
(EKV A1, neljäs osa: Perustarpeet ja hyvin tutut aiheet yksinkertaisin ilmauksin)
Portugali vieraana kielenä: PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ – IIb
(EKV A2, toinen osa: Sosiaalinen kanssakäyminen ja lyhyt kerronta)
KURSSIKOHTAISET VAATIMUKSET
PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ, Ia (EKV A1 ensimmäinen osa):
Ei vaatimuksia.
PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ, Ib (EKV A1 toinen osa):
Opiskelijalla tulee olla portugalin kielen perustaidot = osata esitellä itsensä, tervehtiä, kertoa
itsestään, kuvata paikkoja ja sijainteja, esittää kysymyksiä kellonajasta, paikkojen sijainnista,
tehdä hotellihuonevaraus, tilata ruokaa, kertoa jokapäiväisestä elämästään ja tapahtumista.
Oppilaan tulee tuntea ”Presente do Indicativo” verbeistä ”ser”, ”estar”, ”ter”, säännöllisistä -ar, er, -ir –päätteisistä verbeistä ja epäsäännöllisistä verbeistä “vestir”, “despir”, “sentir”, “preferir”,
“conseguir”, “saber”, “poder”, “querer”, “ver”, “ler”, “vir”, “ir”. Lisäksi oppilas osaa ilmaista
meneillään olevan tapahtuman, esim. "Estou a ler”. Samoin oppilas tuntee verbin ”haver”.

PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ, Id (EKV A1 neljäs osa):
Opiskelijan tulee hallita tasot Ia-Ib sekä:
- Verbo “haver”
- Presente do Indicativo dos verbos regulares e irregulares
- Modo Imperativo
- Pretérito Perfeito Simples dos verbos regulares e irregulares
- “Haver de + Infinitivo”
- Preposições de movimento, de lugar e de tempo
- Graus comparativo e superlativo do adjetivo

- Pronomes pessoais de complemento indireto e direto
- Convidar e aceitar ou declinar convites; pedir e dar informações de direções
- “Ter de...”
- “Ir+Infinitivo”
- “Com” + pronome
- Possessivos
- Demonstrativos
- Perguntar e responder com “já”, “ainda não”, “nunca”
- O aluno é capaz de falar sobre o passado, sobre a casa, utensílios domésticos e a
família, o tempo, as férias, dar a sua opinião, argumentar.

PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ, IIb (EVK A2 toinen osa):
Opiskelijan tulee hallita taso A1. Hänen tulee tunnistaa tuttuja sanoja ja tavallisimpia
sanontoja, jotka koskevat häntä itseään, perhettä ja lähiympäristöä, kun hänelle puhutaan
hitaasti ja selvästi. Hän k kenee mmärtämään pääasiat helpoista teksteistä esimerkiksi
ilmoituksissa, julisteissa ja luetteloissa. Hän selvi t
ksinkertaisissa keskusteluissa, jos
puhekumppanini puhuu selkeästi ja hitaasti. äntäminen voi olla puutteellista ja sanavarasto ei
riitä kaikkiin tilanteisiin. Opiskelija p st vastaamaan ja esittämään ksinkertaisia
kysymyksiä arkisia tarpeita käsittelevissä keskusteluissa. Hän osaa kä ttää sanontoja ja
pystyy kirjoittamaan yksinkertaisen kirjeen sekä kertomaan esim. kirjan juonen. Hän hallitsee
kieliopin perusteet. Lisäksi hän osaa:
- Pretérito Imperfeito
- Infinitivo Pessoal + Impessoal
- Particípio passado
- Pretérito mais-que-perfeito composto
- Futuro Imperfeito
- Pretérito Perfeito composto
- Palavras derivadas
- Discurso indireto

