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LIIKEVENÄJÄN KIELEN INTENSIIVINEN ALKEISKURSSI
Marraskuussa 2013

To 14/11 (15:00 – 18:15)

Pe 15/11 (9:00 – 14:30)

La 16/11(9:00 – 14:30)

Intensiivikurssi kolmessa päivässä Helsingin keskustassa:
Jos Te matkustatte Venäjälle on siellä varmasti hyvä vaihtaa muutama sananen venäjäksi
venäjänkollegojen kanssa (esimerkiksi, tervehdittäessä). On hyödyllistä osata lukea katukyltit tai
metrokyltit. On mielenkiintoista keskustella venäjän kulttuurista ja Venäjän ja Suomen tapojen
erilaisuudesta.

Kurssin tavoitteena on puhuminen. Kurssin sanastossa on
noin 70 sanaa ja noin 20 niihin pohjautuva sanontaa,
joita te opitte aktiivisesti käyttämään.
Kurssin lopussa te osaatte kertoa lyhyesti itsestänne ja
firmastanne, vastaanottaa venäläisiä vieraita toimistossanne,
osaatte tervehtimiset ja tilanteeseen liittyvät pikkuasiat,
kuten miten menee jne.
Te tutustutte venäjänkielen kieliopin alkeisiin.
Kurssi on suunniteltu liikemiehille ja projektihenkilölle, jotka eivät ole koskaan opiskelleet venäjää tai
osaavat vähän aakkosista ja lukemisesta, mutta puhumista ei ole kehitetty.

Opettaja
Pääopettajana toimii Venäjänkielen koulun Beseda opettaja Nina Sergeeva. Hän työskennnellyt noin
kymmenen vuotta venäjänkielen opettajana Helsingissä ja vuodesta 2009 alkaen toiminut koulumme
pääopettajana intensiivisillä kursseilla, jotka ovat erityisesti suunniteltu suomalaisille liikemiehille.
Kurssilla käytämme nykyaikaisia interaktiivisia menetelmiä, jotka auttavat opiskelemaan venäjää
nopeasti, tehokkaasti ja vaivatta.

Kontaktihenkilö:
Irina Saarinen
irina@beseda.fi
040 8294 994

Beseda Oy, venäjänkielen kielikoulu
Pihatie 18
00700 Helsinki

puhelin 040 829 4994
irina@beseda.fi

Y-tunnus
2152436-4
ALV-rekisteröity
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Kursin ohjelma:
Kurssilla harjoitellaan ja kehitetään kielitaitoa seuraavilla alueilla


Puhe- ja esiintymistaito



Aakkoset



Seuraavat teemat: Esittäytyminen ja firmasi esittely (lyhyesti), ruoan tarjoaminen, tervehtiminen,
numerot 1-10, kellonajat.



Kielioppi (substantiivien ja adjektiivien suku (maskuliini ja feminiini yksikkö), pronominit, verbien
taivutus (E-konjugaatio, yksikkö, 5-7 verbiä), adverbit, kysymyssanat

Kurssin aikataulu

To 14/11

Pe 15/11

La 16/11

14.45 – 15.00 ilmoittautuminen

9.00 – 10.30 oppitunti

9.00 – 10.30 oppitunti

15.00 – 16.30 oppitunti

10.30 – 10.45 kahvitauko

10.30 – 10.45 kahvitauko

16.30 – 16.45 kahvitauko

10.45 – 12.15 oppitunti

10.45 – 12.15 oppitunti

16.45 – 18.15 oppitunti

12.15 – 13.00 lounas

12.15 – 13.00 lounas

13.00 – 14.30 oppitunti

13.00 – 14.30 oppitunti

TERVETULOA KURSSILLE!

Kontaktihenkilö:
Irina Saarinen
irina@beseda.fi
040 8294 994

Beseda Oy, venäjänkielen kielikoulu
Pihatie 18
00700 Helsinki

puhelin 040 829 4994
irina@beseda.fi

Y-tunnus
2152436-4
ALV-rekisteröity

