
Suomi-Espanja Seura ry.

Espanjan tehokurssit kevät 2021
lähi- ja etäopetus

Opintokausi alkaa 11.1.2021 alkavalla viikolla. Jakso kestää 13
viikkoa. Tasot 7, 8 ja 10 aloittavat 18.1. alkavalla viikolla.
Talvilomaviikko 22.–26.2. Viimeiset tunnit 19.4.2021 alkavalla
viikolla. Kauden aikana on 39 oppituntia (13 kolmoistuntia à 45
min. + 15 min. tauko). Hinta kaudelta 325 €, (sis. alv. 24 %).
Kurssipaikka: Hämeentie 6 A 11, 5. krs. Useilla tasoilla on kaksi
tai useampia rinnakkaisryhmiä. Niitä voi tarpeen mukaan käydä
vapaasti “ristiin” (myös lähi- ja etäopetustunteja keskenään).
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 

0 4 0 - 9 0 0 8 6 3 4   #  e s p a n j a @ s e s k u r s s i t . c o m  #
www.seskurssit.com

! Tason 1 ryhmät ovat alkeisryhmiä. Koska etenemisvauhti on
kaik issa ryhmissä r ipeä,  a lkeisryhmät sopivat myös
kertaukseksi niille, jotka ovat jo lukeneet hiukan espanjaa.
Oppikirja Mäkinen, Riiho, Torvinen: ¿Qué tal? 1 (kpl 1-7); mm.
kellonajat, päivämäärät, säännöllisten ja tavallisimpien epä-
säännöllisten verbien preesens, olla-verbit ja adjektiivien taivu-
tus.

1 A ma 09.30 – 12.00 Cristina Jylänki lähiopetus
1 B ke 13.00 – 15.30 Petra Gustafsson etäopetus
1 C to 17.45 – 20.15 Tuulia Suvanto lähiopetus

! Taso 2 on jatkoa ensimmäisen kauden alkeisryhmille. Se sopii
myös esimerkiksi 1-2 vuotta työväenopistoissa opiskelleille.
Oppikirja Mäkinen, Riiho: ¿Qué tal? 1 (kpl 8-12); mm. pree-
sensin epäsäännölliset verbit, perfekti, refleksiiviverbit, määrää
ilmaisevat sanat, adjektiivien taivutus, runsaasti uutta sanas-
toa.

2 A ti 17.30 – 20.00 Cristina Jylänki lähiopetus

! Taso 3 on tarkoitettu ensisijaisesti kaksi kautta SES:in
kursseilla opiskelleille tai muualla vastaavat tiedot hankkineille.
Taso sopii myös esim. 2-3 vuotta työväenopistoissa opiskelleille.
Oppikirja Mäkinen, Riiho: ¿Qué tal? 1 (kpl 13-17); mm.
objektipronominit, verbien preteriti, imperfekti, runsaasti uutta
sanastoa.

3 A ma 17.30 – 20.00 Petra Gustafsson lähiopetus

! Taso 4 on tarkoitettu kolme kautta SES:in kursseilla opis-
kelleille tai noin 4 vuotta työväenopistoissa opiskelleille. Op-
pikirja Mäkinen, Riiho, Torvinen: ¿Qué tal? 2 (kpl 1–6); perus-
asioiden kertausta, uusina asioina mm. subjunktiivin preesens. 

4 A ti 17.30 – 20.00 Tuulia Suvanto lähiopetus

! Taso 5 on tarkoitettu neljä kautta SES:in kursseilla opis-
kelleille tai muualla vastaavat tiedot hankkineille. Oppikirja
Mäkinen, Riiho, Torvinen: ¿Qué tal? 2 (kpl 7–12); mm. käs-
kymuodot, futuuri ja konditionaali.

5 A to 15.00 – 17.30 Ulla Äikäs lähiopetus

! Taso 7 on tarkoitettu 5-7 kautta SES:in kursseilla opiskelleille
tai muualla vastaavat tiedot hankkineille. Kieliopin syventävää
kertausta, sanaston laajennusta, keskusteluharjoituksia.
Tunneilla jaettavan oppimateriaalin lisäksi oppikirja Mäkinen,
Torvinen: Claro, harjoitukset.

7 A ma 10.00 – 12.30 Maarit Torvinen lähiopetus
7 B ma 17.45 – 20.15 Maarit Torvinen lähiopetus

! Taso 8 on tarkoitettu noin 8 kautta SES:in kursseilla opis-
kelleille tai muualla vastaavat tiedot hankkineille. Kieliopin sy-
ventävää kertausta, sanaston laajennusta, keskusteluharjoituk-
sia. Tunneilla jaettavan oppimateriaalin lisäksi oppikirja Mäki-
nen, Torvinen: Claro, harjoitukset.

8 A ke 17.00 – 19.30 Maarit Torvinen lähiopetus

! Taso 10  on tarkoitettu noin 10 kautta SES:n kursseilla opis-
kelleille tai muualla vastaavat tiedot hankkineille. Ryhmä on kes-
kustelupainotteinen, ajankohtaisiin aiheisiin ja kulttuuriin painot-
tuva kurssi. Mukana myös kieliopin kertausta ja kotitehtäviä.
Kurssin pituus 14 viikkoa.

10 A to 17.15 – 19.15 Maarit Torvinen etäopetus

! Tason 12 ryhmät on tarkoitettu niille, jotka ovat käsitelleet ko-
ko peruskieliopin. Verbiopin kertausta, keskusteluharjoitusta,
uutta sanastoa ja rakenteita. Oppimateriaali jaetaan tunnilla.

12 A ti 17.30 – 20.00 Matti Mäkinen etäopetus
12 B ke 14.30 – 17.00 Matti Mäkinen lähiopetus
12 C ke 17.30 – 20.00 Matti Mäkinen lähiopetus
12 D to 14.30 – 17.00 Matti Mäkinen lähiopetus
12 E to 17.30 – 20.00 Matti Mäkinen lähiopetus
12 F pe 14.30 – 20.00 Matti Mäkinen lähiopetus
12 G pe 17.30 – 20.00 Matti Mäkinen lähiopetus

07.12..2020, muutokset mahdollisia 


