Lentokuva Vallas oy

n!

Välkomme

29.7.–8.8.2013 i Torneå
på Peräpohjolan Opisto

Tervetuloa!

Kuvat Kirsi Lantto

DAGSPROGRAM:

Hej på dig!

MOIKKA!

“Finska för nordbor” on pohjoismaalaisille
suunnattu Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssi, jolla opiskellaan Suomen kieltä päivittäin
alkeis- tai jatkokurssina. Päivittäinen kulttuuriosio
tutustuttaa opiskelijat suomalaiseen kulttuuriin.
BEKANTA DIG MED FINSKA SPRÅKET OCH FINSK KULTUR
På kursen övar vi på vardaglig kommunikation kring händelser i vår
omgivning. Genom att öva sig på uttalsövningar, hör- och läsförståelse
och diskussioner får man möjlighet att öka sitt ordförråd betydligt. Ett
exempel i undervisningen kan vara att man berättar om det familjära,
vilka fritidsintressen man utövar, även tid och tidsuttryck samt handla
i butiker eller beställa på en restaurang.
Vi bygger upp undervisningen i två nivåer, en för nybörjare och en för
dem som kan lite mer. Vi anordnar även anpassade kulturprogram där
kursdeltagarna kommer i kontakt med lokalbefolkningen men även åtnjuta
den rika kulturen i området som kallas Meri-Lappi.
Här ﬁnns konst och konsthantverk och en underbar natur att uppleva.
Området bär på en rik historia. I kursen ﬁnns det även möjlighet att
skapa sina egna kontakter och nätverk med ﬁnländare eller exempelvis planera en egen resa till Finland. Att ha bra kunskaper i ﬁnska språket
underlättar väsentligt i olika nordiska samarbetsprojekt både i planering
och genomförande.
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Ankomst och inkvartering
Guidad rundtur i Tornio-Haaparanta
Besök på Aineen konstmuseum
Finsk traditionelt mat kväll
Rundtur i Kemi
Besök på Ranua Zoo
Ledigt för egna aktiviteter etc.
Besök på Kukkolankoski
Besök på Tornion kesäteatteri
Avslutningskväll

INKVARTERING:
På skolans elevhem i enkel- o dubbelrum. Rummen har wc och dusch,
kylskåp och trådlöst nätverk. På varje våning ﬁnns ett allrum med TV och
ett litet kök. Byggnaden har två våningar (ingen hiss).
Kostnad: 700 € i enkelrum och 600 €/pers. i dubbelrum, halvpension inkluderar: undervisning, logi, frukost 10 nätter, förmiddagskaﬀe, lunch, eftermiddagskaﬀe och tillgång till bastu. Resan bekostas av deltagaren själv.
Stipendiet är 500 kr och söks samtidigt med kursen. Som bekräftelse på
anmälan betalas en avgift på 500 kr in på Föreningen Norden Norrbottens plusgiro 48 14 04-2 eller bankgiro 5351-8783. Efter genomgången
kurs betalar Föreningen Norden Norrbotten tillbaka anmälningsavgiften
(500 kr) samt ett eventuellt stipendium.
Anmälan senast 31 maj 2013 till:
Föreningen Norden Norrbotten
Stationsgatan 38, 972 32 Luleå
Tfn. +46 (0)920-22 56 61
+46 (0)70-658 30 77
nordenbd.marit@telia.com,
www.nordenbd.se

HUOM!

Notera!

– Kurs i ﬁnska språket och
ﬁnländsk kultur 29.7.–8.8.2013
i Torneå på Peräpohjolan Opisto.
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