Portugalinkielen kurssit
SYKSY 2018
Kiinnostaako lomailu Portugalissa tai oletko
menossa sinne opiskelemaan tai töihin tai ehkä
asumaan pysyvästi?
Portugalin käytännön kielitaitoa on silloin tarpeen
ja voit oppia sitä 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 hallitseminen edellyttää luku- ja kirjoitustaitoja sekä kieliopin tuntemusta. Tällä kurssilla pyritään
siihen, että opiskelija saavuttaa mahdollisimman nopeasti kielen käyttötaidot: puhumisen ja kuullun
ymmärtämisen, ja 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. Kaikilla kursseilla on tauko 22.10.-4.11.
ILMOITTAUTUMISET
Ilmoittautumiset 20.8.18 mennessä sähköpostiin pmarponen@gmail.com
tai puhelinnumeroon 0400 613263
KURSSIOHJELMA JA AIKATAULU kaikissa 15 kertaa 1,5 tuntia/kerta
Ia – alkeiskurssi
Alkaa 29.8. ja kestää 12.12. asti
Keskiviikkoisin klo 18:00 -19:30
Kurssimaksu: 240 €
Ic – alkeiskurssin jatko, kolmas osa
Alkaa 28.8. ja kestää 18.12. asti (alkaa 1-kirjan kappaleesta 6)
Tiistaisin 18:00 – 19:30
Kurssimaksu: 240 €
IIa – jatkokurssi, ensimmäinen osa
Alkaa 27.8. ja kestää 17.12. asti (alkaa 2-kirjasta)
Maanantaisin klo 18:00 -19:30.
Kurssimaksu: 240 €
IIc – jatkokurssi, kolmas osa
29.8. ja kestää 12.12. asti (Tauko 22.10.-4.11) (alkaa 2-kirjan kappaleesta 5)
Keskiviikkoisin klo 16:30 -18:00
Kurssimaksu: 240 €

Yritämme mahdollisuuksien mukaan sopeutua opiskelijoiden aikatauluihin. Mikäli olet kiinnostunut, mutta
oheiset ajat eivät sovi, ota yhteyttä.

OPPIKIRJAT:
Kurssit Ia-Ic:
Ana Tavares, Português XXI, Nível A1 - Livro do Aluno
Ana Tavares, Português XXI, Nível A1 – Caderno de Exercícios
Kurssi IIa-IIc:
Ana Tavares, Português XXI, Nível A2 - Livro do Aluno
Ana Tavares, Português XXI, Nível A2 – Caderno de Exercícios

KURSSITASOT
Portugali vieraana kielenä: PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ – Ia
(EKV A1, ensimmäinen osa : Perustarpeet ja hyvin tutut aiheet yksinkertaisin ilmauksin)
Portugali vieraana kielenä: PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ – Ic
(EKV A1, kolmas osa: Perustarpeet ja hyvin tutut aiheet yksinkertaisin ilmauksin)
Portugali vieraana kielenä: PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ – IIa
(EKV A2, ensimmäinen osa Sosiaalinen kanssakäyminen ja lyhyt kerronta)
Portugali vieraana kielenä: PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ – IIc
(EKV A2, kolmas osa: Sosiaalinen kanssakäyminen ja lyhyt kerronta)

KURSSIKOHTAISET VAATIMUKSET


PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ, Ia (EKV A1 ensimmäinen osa):
Ei vaatimuksia.



PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ, Ic (EKV A1 kolmas osa):
Hallitsee aikaisemmat tasot eli:
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”.
Sekä osaa:




Presente do Indicativo dos verbos regulares e irregulares
aikaprepositiot, omistuspronominit
komparatiivit ja superlatiivit



PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ IIa (EKV A2 ensimmäinen osa):
Opiskelijan tulee hallita taso A1. Hänen tulee tunnistaa tuttuja sanoja ja kaikkein tavallisimpia
sanontoja, jotka koskevat häntä itseään, perhettä ja lähiympäristöä, kun hänelle puhutaan hitaasti ja
selvästi. Hän kykenee ymmärtämään tuttuja nimiä, sanoja ja hyvin yksinkertaisia lauseita esim.
ilmoituksissa, julisteissa ja luetteloissa. Hän osaa selviytyä kaikkein yksinkertaisimmista keskusteluista
jos puhekumppani on valmis toistamaan sanottavansa tai ilmaisemaan asian toisin, puhumaan
tavallista hitaammin ja auttamaan häntä muotoilemaan sen mitä hän yrittää sanoa. Opiskelija pystyy
esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan niihin, kun keskustelu koskee arkisia tarpeita tai
hyvin tuttuja aiheita. Hän osaa käyttää yksinkertaisia sanontoja tai lauseita kuvaamaan missä hän asuu
ja keitä tuntee. Hän pystyy kirjoittamaan lyhyen, yksinkertaisen postikortin, esimerkiksi lomaterveiset.
Hän osaa täyttää lomakkeita, joissa kysytään henkilötietoja esim. hotellin majoittumislomakkeeseen.



PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ, IIc (EKV A2 kolmas osa):
piskeli an tulee hallita taso . änen tulee tunnistaa tuttuja sanoja ja tavallisimpia sanontoja, jotka
koskevat häntä itseään, perhettä ja lähiympäristöä, kun hänelle puhutaan hitaasti ja selväs . än
k kenee mmärtämään pääasiat helpoista teksteistä esimerkiksi ilmoituksissa, ulisteissa a lue eloissa.
än selvi t
ksinkertaisissa keskusteluissa, jos puhekumppanini puhuu selkeästi ja
hitaasti. Ääntäminen voi olla puutteellista ja sanavarasto ei riitä kaikkiin lanteisiin. piskeli a p st
vastaamaan a esi ämään ksinkertaisia k s m ksiä arkisia tarpeita käsi elevissä keskusteluissa. än
osaa käyttää sanontoja ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaisen kirjeen sekä kertomaan esim. kirjan
juonen. Hän hallitsee kieliopin perusteet. Lisäksi hän osaa:
-

Pretérito Imperfeito

-

Infinitivo Pessoal + Impessoal

-

Particípio passade

-

Pretérito mais-que-perfeito composto

-

Futuro Imperfeito

-

Pretérito Perfeito compost

-

Palavras derivadas

-

Discurso indirecto

