AIKUISTEN PERUSOPETUS
Aikuisten perusopetus on suunnattu yli 17-vuotiaille maahanmuuttajille. Opetus
koostuu kolmesta vaiheesta. Aloitat opiskelun sinulle sopivasta vaiheesta.
Päättövaiheen suoritettuasi voit saada peruskoulun päättötodistuksen. Jos
ryhmissä on tilaa, koulutuksesta voi suorittaa myös vain osia.
Voit opiskella seuraavia aineita:
Suomen kieli, opiskelutaidot, matematiikka, yhteiskunta- ja kulttuurituntemus,
ympäristö- ja luonnontieto, tietojenkäsittely, englanti, terveystieto,
elämänkatsomustieto, historia, fysiikka, kemia, maantieto, biologia ja
valinnaiset oppiaineet.
Hae opiskelemaan
Voit lukea lisää koulutuksesta ja hakea koulutukseen itse:
www.tredu.fi/haeopiskelemaan/aikuisten-perusopetus.html
Ohjaus- ja hakupäivissä ke 28.4. ja ke 19.5. (Tredu Santalahdentie 10) valitaan
yhdessä sinulle oikea koulutus ja tehdään hakemus. Katso infotallenne
koulutuksesta eri kielillä ja lisätietoja ohjaus- ja hakupäivistä:
www.tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus
Esite: suomi - englanti

Opetus alkaa
Aloitus elokuussa 2021.
Koulutuksen kesto on yksilöllinen.
Sijainti
Santalahdentie 10, Tampere
Hakuaika 12.4.–19.5.2021
Valintatilaisuus järjestetään Tredu
Santalahdentien toimipisteessä 1.6.
ja 2.6. Valintatestiin kuuluu kielitesti, matematiikan testi ja
haastattelu.
Hinta
Koulutus on maksuton.
Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Tarja Kyttälä
p. 0400 562 120
tarja.kyttala@tampere.fi
Tiimivastaava Ina Jantunen
p. 040 806 2074
ina.jantunen@tampere.fi

BASIC EDUCATION FOR ADULTS
Basic education for adults is intended for immigrants over 17 years of age. The
basic education course is in three phases. You can start at the phase that suits
you best. After completing the final phase, you receive an elementary school
diploma. If there is room in the groups, you can also participate in only some parts
of the courses.
You can study the following subjects:
Finnish, learning skills, mathematics, social and culture studies, environment and
nature studies, information technology, English, health education, ethics, history,
physics, chemistry, geography, biology and elective subjects.
Apply for courses
You can read more about the course and apply yourself:
www.tredu.fi/haeopiskelemaan/aikuisten-perusopetus.html

Teaching begins
Start in August 2021. The duration
varies by individual.
Location
Santalahdentie 10, Tampere
Application time 12 April – 19 May
2021
Entrance examinations will be held
at the Tredu Santalahdentie
premises on 1 and 2 June. The
selection test includes a language
test, a mathematics test and an
interview.
Price
The course is free.
More information

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

Guidance counsellorTarja Kyttälä
phone 0400 562 12
tarja.kyttala@tampere.fi
Team leader Ina Jantunen
phone 040 806 2074
ina.jantunen@tampere.fi

