SUOMEN KIELTÄ JA KULTTUURIA
Koulutuksen pääpaino on suomen kielen oppimisessa. Suomen kielen ja
kulttuurin lisäksi opintoihin kuuluu koulutus- ja työelämätietous,
yhteiskunta- ja kulttuuritietous, terveystieto, tietotekniikka ja matematiikka.
Tämä kurssi sopii sinulle, jos
·
·
·
·
·

haluat oppia käyttämään suomen kieltä eri tilanteissa
haluat tietää suomalaisten elämästä ja kulttuurista
osaat lukea ja kirjoittaa latinalaisin aakkosin sujuvasti
olet käynyt kotimaassasi koulua
voit opiskella aktiivisesti koulussa ja tehdä kotitehtävät
Hae opiskelemaan
Voit lukea lisää koulutuksesta ja hakea koulutukseen itse:
https://www.tredu.fi/hae-opiskelemaan/suomen-kielta-ja-kulttuuria

Opetus alkaa
Aloitus elokuussa 2021. Kesto
5kk.
Sijainti
Santalahdentie 10, Tampere
Hakuaika 12.4.–19.5.2021
Valintatilaisuus järjestetään
Tredu Santalahdentien
toimipisteessä 7.6. ja 8.6.
Valintatestiin kuuluu kielitesti,
matematiikan testi ja haastattelu.
Hinta
Koulutus on maksuton.

Ohjaus- ja hakupäivissä ke 28.4. ja ke 19.5. (Tredu Santalahdentie 10) valitaan
yhdessä sinulle oikea koulutus ja tehdään hakemus.

Kysy lisää

Katso infotallenne koulutuksesta eri kielillä ja lisätietoja ohjaus- ja hakupäivistä:
www.tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus

Opinto-ohjaaja Tarja Kyttälä
p. 0400 562 120
tarja.kyttala@tampere.fi

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti tamperelaisia.
Esite: suomi - englanti

Lehtori Marika Ora
p. 040 806 2668
marika.ora@tampere.fi

COURSE IN FINNISH LANGUAGE AND CULTURE
The main emphasis of the course is learning the Finnish language. The course
also teaches, besides Finnish language and culture, education and job market
knowledge, societal and cultural knowledge, health education, IT skills and
mathematics.
This course is right for you, if
·
·
·
·
·

you want to learn to use Finnish in a variety of situations
you want to know about the life and culture of Finnish people
you can read and write in the Latin alphabet without issue
you’ve gone to school in your homeland
you’re able to attend school actively and do your homework
Apply for courses
You can read more about the course and apply yourself:
www.tredu.fi/haeopiskelemaan/aikuisten-perusopetus.html
At the guidance and application event on Wed 28 April and Wed 19 May (Tredu
Santalahdentie 10) we’ll choose the right course for you and make an
application together.
See an informative video about the courses in various languages and get more info
about the guidance and application events:
www.tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus
Tampere inhabitants have priority in student selection.

Teaching begins
Start in August 2021. Duration 5
months.
Location
Santalahdentie 10, Tampere
Application time 12 April – 19
May 2021
Entrance examinations will be
held at the Tredu Santalahdentie
premises on 7 and 8 June. The
selection test includes a language
test, a mathematics test and an
interview.
Price The course is free.
More information
Guidance counsellor Tarja
Kyttälä, phone 0400 562 120
tarja.kyttala@tampere.fi
Lector Marika Ora
phone 040 806 2668
marika.ora@tampere.fi

