
 

 

Portugalinkielen kurssit  
Talvi 2020 
 

Kiinnostaako lomailu Portugalissa tai oletko 
menossa sinne opiskelemaan tai töihin tai ehkä 
asumaan pysyvästi?   
Portugalin käytännön kielitaito 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 (EVK) 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 40 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 40 euroa/oppitunti/ryhmä. 

Kurssit pidetään Niemenmäessä Helsingissä. Opetuskieli on englanti. 
 

 
ILMOITTAUTUMISET 

Ilmoittautumiset  13.1.2020 mennessä sähköpostiin pmarponen@gmail.com  

tai puhelinnumeroon 0400 613263  
 

KURSSIOHJELMA JA AIKATAULU 

Ia – alkeiskurssi  
Alkaa 20.1. ja kestää 23.3. asti  

Maanantaisin klo 16:30 -18:00 
Kurssimaksu: 180 €   

Id – alkeiskurssi 
Alkaa 21.1. ja kestää 24.3. asti (alkaa 1-kirjan kappaleesta 6) 

Tiistaisin 18:00 – 19:30  
Kurssimaksu: 240 €   
 

IIIa – jatkokurssi 
Alkaa 20.1. ja kestää 23.3. asti (alkaa 3-kirjan kappaleesta 1) 

Maanantaisin klo 18:00 -19:30. 
Kurssimaksu: 260 €   
 

IIIc – jatkokurssi 
Alkaa 22.1. ja kestää 25.3. asti (alkaa 3-kirjan kappaleesta 4) 

Keskiviikkoisin klo 16:30 -18:00 
Kurssimaksu: 230 €     



 

 

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 IIIa-IIIC:  
 Ana Tavares, Português XXI, Nível B1 - Livro do Aluno 
 Ana Tavares, Português XXI, Nível B1 – Caderno de Exercícios          

 
 

KURSSITASOT  

Portugali vieraana kielenä: PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ – Ia 
(EVK A1, ensimmäinen osa — Perustarpeet ja hyvin tutut aiheet yksinkertaisin ilmauksin) 

Portugali vieraana kielenä: PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ – Id  
(EVK A1, neljäs osa — Perustarpeet ja hyvin tutut aiheet yksinkertaisin ilmauksin) 

Portugali vieraana kielenä: PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ – IIIa 
(EVK B1, ensimmäinen osa — Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa) 

Portugali vieraana kielenä: PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ – IIIc 
(EVK B1, kolmas osa — Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa) 
 
 

 
 

 


