
Govori-hankkeen työpajat huhti-
toukokuussa 2023

Seura toteuttaa tänä keväänä peruskouluile suunna-
tun suullista ilmaisua kehittävän draamatyöpajan ve-
näjää jo opiskeleville oppilaille. Työpajan vetäjänä toi-
mii joko Pietarin teatteriakatemiassa tutkinnon suorit-
tanut näyttelijä Sirke Lääkkölä tai moskovalainen,
Suomessa asuva käsikirjoittaja Mihail Durnenkov.
Jotta oppilaat saavat vapaasti levittäytyä työpajojen
tarpeen mukaan, vetäjät toivovat suurempaa tilaa kuin
luokkahuone. Työpajan opetuskieli on venäjä ja sen
kesto on 60 minuuttia. Samalle päivälle voi valita
enintään kolme työpajaa samaan kouluun. Varaa
kouluvierailu tällä lomakkeella. 14 nopeinta pääse
mukaan! Hankkeesta syntyy lehtori Tuuli Virtasen
(SVK) laatima oheismateriaali, joka on kaikkien
tilattavissa myöhemmin tänä vuonna.

Venäjän kielen opettajien uutiskirje 1/2023

Hyvää alkanutta vuotta 2023, 
arvoisat opettajat,
Ukrainan sodan alkamisesta tulee kulu-
neeksi näinä päivinä vuosi. Sota on
muuttanut maailman pysyvästi, mutta
toivomme, että venäjän kielen opiske-
lun merkitys ymmärretään myös tule-
vaisuudessa ja voimme tukea työtänne
monin tavoin. Tässä kirjeessä ajankoh-
taiset asiamme teille. 
Tsemppiä alkavaan kevääseen!

Kevätwebinaari tiistaina 11.4. klo 17-19
On tärkeää pitää yhteyttä erityisesti näinä vaikeina aikoina. Mekin kan-
namme siinä asiassa kortemme kekoon järjestämällä teille tuttuun ta-
paan kevätwebinaarin. Tervetuloa jälleen mielenkiintoisten aiheiden
pariin

Ohjelma:
LUKKI - lukion kieltenopiskelun valtakunnallinen kehittämishanke:
Toiminnasta ja tuotoksista kertoo lehtori Tiina Salomaa Helsingin
SYKistä.
Nehän puhuu mulle venäjää! - Tapaustutkimus venäjänkielisen CLIL 
(=Content and Language Integrated Learning) -alkuopetusluokan
vuorovaikutuksesta.  FT Maarit Kaunisto, Suomalais-venäläisen koulun
venäjän kielen ja venäjänkielisen opetuksen apulaisrehtori
Rauhankasvatuksen mahdollisuudet käsitellä ja ehkäistä ennakko-
luulojen ja viholliskuvien syventymistä.Toiminnanjohtaja Riikka Jalo-
nen, Rauhankasvatusinstituutti
Masjanja-tytöstä on tullut yli rajojen suosittu piirroselokuvahahmo
FM,  kääntäjä Tomi Leppänen tutustuttaa meidät teemaan

Ilmoittaudu webinaariin 10.4. mennessä tällä lomakkeella.

Говори!

https://forms.office.com/e/h2E7fy3942
https://forms.office.com/e/w9v0Tj6NBD


Sympatian lisäksi teetä
Kuten olemme jo aiemmin kertoneet teille, loihdimme
Seuran uudeksi kivaksi myyntituotteeksi ikioman Mos-
kovan illat -teesekoituksen. Sen oli tarkoitus saada
jatkoa mm. Valkeat yöt -teesekoituksella. Venäjän
hyökkäys Ukrainaan karisti myös nämä haaveet...

Tarjoamme kouluille maksutta teetä, joka on valmis-
tettu meille suunnitellun reseptin mukaan. Käyttäkää
ihmeessä hyödyksenne tämä tarjous! 
Tee on ihanan aromikasta ja virkistää kummasti niin
opettajien kuin oppilaidenkin työpäivää. Teekupposen
ääressä syntyy mahtavimmmat keskustelut ja ehkäpä
kielioppikin sujahtaa helpommin päähän!

Virtuaalimatka 
halki Euroopan

Olimme mukana Oulun kaupungin tuottamassa 
 Virtuaalimatka halki Euroopan -hankkeessa,
jonka tuotoksena syntyi myös venäjän kielen peli.
Sitä esiteltiin syyswebinaarissa ja siksi nyt tässä
vain muistuttelemme, että myös tämä materiaali
on käytössänne oppitunneilla vaihteluksi.

Pääsette Virtuaalimatkalle Pietariin
tästä linkistä.

Venäjän kielen stipendit
Muistattehan, että stipendimme laaje-
nivat viime vuonna koskemaan myös
ammatillisia oppilaitoksia, ammatti-
korkeakouluja ja yliopistoja. Tutustu
tarkemmin stipendeihin ja jätä anomus
viimeistään 31.3.2023. Emme hyväksy
vailinaisia emmekä myöhästyneitä
hakemuksia.

Seurassa kieliasioissa  Sinua palvelevatNIINA SINKKO &MERJA JOKELA@venajaseura.com

Hae 31.3. mennessä!
Поехали!

Olet mahtava!
Ты - супер!

https://www.ouka.fi/oulu/virtuaalisesti/venaja
https://suomivenajaseura.fi/venajan-kieli/stipendit/

