9.12.2020
TRADE UNION ENGLISH – ENGLANTIA AMMATTIYHDISTYSTOIMIJOILLE
Työväen Sivistysliitto TSL, Työväen Akatemia ja
TJS-opintokeskus aloittavat vuonna 2021 yhteistyön
englanninkielen kouluttamisesta ay-toimijoille.
Kohderyhmässä ovat erityisesti EWC-edustajat ja
luottamushenkilöt, jotka luottamustehtävässään
käyttävät englantia. Koulutukset toteutetaan verkkoja monimuotokoulutuksina.
Teollisuusliitto maksaa valitsemansa kurssilaisen kurssimaksun.

General English Skills
This is an opportunity to develop your general English skills as well as to look at the specific vocabulary used
with different trade union topics and issues.
Tämä on perinteinen englanninkielen kurssi ay-sanastolla, jolla osallistujat jaetaan sopivaan ryhmään
osaamistason mukaan. Kurssia ennen järjestetään kielitasotesti, joka määrittelee osallistujalle sopivimman
kurssitason. Tasoja/kursseja on neljä, jokainen on työmäärältään noin 32 tuntia/10viikkoa. Kurssi järjestetään
verkko-opiskeluna. Jokainen taso linkittyy kielten eurooppalaiseen viitekehykseen: taso 1 = A2, taso 2 = B1,
taso 3 = B2, taso 4= C1.
Kurssit tiistai iltapäivisin 1,5 tuntia
course 1: 12.1.2021-23.3.2021
course 2: 13.4.-22.6.2021
course 3: 21.9.-30.11.2021

Email communication – viesti selkeästi sähköpostitse
An online course for participants who wish to develop the communication skills to work effectively with
emails. Emails are neither spoken nor written communications but are a third form, as they can be as
informal as spoken language but can also be used to record and document things.
Kirjoitatko työssäsi ja luottamustehtävässäsi sähköposteja paljon englanniksi? Viestinnän vieraalla kielellä on
tarpeen olla selkeää ja helposti ymmärrettävää. Tällä kurssilla opit viestimään selkeästi ja muodollisesti oikein
sähköpostitse. Kurssin työmäärä on noin 32 tuntia/10 viikkoa. Kurssi järjestetään verkossa.
Kurssit maanantai iltapäivisin 1,5 tuntia
course 1: 11.1.2021-22.3.2021
course 2: 20.9.-29.11.2021
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Cambridge English –valmennuskurssi ja kielitutkinto
Liitto maksaa kurssimaksun ja majoituksen muille kuin paikkakuntalaisille. Neuvottele työnantajasi kanssa
tutkintomaksun maksamisesta, kielitutkintomaksun suuruus 200,00 euroa/opiskelija.
Suuntaatko kansainvälisiin opintoihin, kansainvälisille työmarkkinoille tai haluat osoittaa muuten pätevästi
kielitaitosi? Suorita kauttamme tunnustettu Cambridge English –tutkinto, joka takaa englannin kielen taitosi.
Tämä kielitutkinto moneen muuhun verrattuna ei vanhene koskaan, joten hyödyt siitä aina. Tutkintoja ja
niihin valmistavia kursseja järjestetään läpi vuoden. Voit suorittaa seuraavat tutkinnot: Cambridge B2 First ja
Cambridge C1 Advanced.
Tutkintoa ennen järjestämme tutkintoon valmentavan monimuotokurssin (työmäärä noin 48 tuntia/7
viikkoa, 2 lähipäivää ja verkko). Voit osallistua valmentavalle kurssille niin kauan, kunnes olet valmis
suorittamaan tutkinnon.
Kurssien lähijaksot to-pe Työväen Akatemialla Kauniaisissa, verkkotapaamiset torstai iltapäivisin 2 h 15 min
course 1: intensiivijakso 14.-15.1.2021, verkkojakso 20.1.-4.3.2021 (ei opetusta viikolla 8)
course 2: intensiivijakso 11.-12.3.2021, verkkojakso 18.3-22.4.2021
course 3: intensiivijakso 6.-7.5.2021, verkkojakso poikkeuksellisesti lyhyempi 20.5.-17.6.2021, 3 h kerrallaan
course 4: intensiivijakso 19.-20.8.2021, verkkojakso 26.8.-7.10.2021
course 5: intensiivijakso 14.-15.10.2021, verkkojakso 28.10.-9.12.2021

