ARENDA OMA INGLISE KEELT PROJEKT
Tehnilise inglise keele kursus
ehitussektorile
PROJEKT I A LUSTAM INE
Projekt ARENDA OMA
INGLISE KEELT parandab
ehituskooli lõpetanute ja
ehitustööliste keeleoskust
luues arvutirakendusi, mis
võimaldavad
isesisvalt
õppida tehnilist inglise
keelt. 2011-1-PL1-LEO0519889 alustas 2012 a
märtsis.

29-30 märtsil 2012 a toimus Varssavis osapoolte esimene
kohtumine. Järgmine kohtumine on kavandatud septembris 2012.

Konsortsium

Projekti peamine eesmärk
on võimaldada noortel ja
ehitustöölistel omandada
parem tehnilise inglise
keele oskus..
Mõned detailid:

luua interaktiivseid
koolitusmaterjale,
mis võimaldavad
kasutada lihtsamaid
ja kiiremaid iseõppimise meetodeid.
Need materjalid
sisaldavad lühifilme,
animatsioone, dialooge, kuulamise/kirjutamise harjutusi jne.
 luua lisamaterjale
koos juhtnööridega
õ p et a ja t ele /
juhendajatele

luua sobiv, tarkvara
kasutamist
toetav
õppemetoodika, mis
sisaldab pilte, heli,
animatsiooni ja 3D
graafikat.
Projekti
kasusaajad
on
põhiliselt noored.

PROJEKTI VEEBILEHT
W W W. BU I L DY O U R E N G L I S H . E U
Projekti sihtgrupp:
ehituskoolide õpilased
ehitustöölised
inglise keele õpetajad
kvalifikatsioonita
töötajad,
kes tahavad parandada oma tehnilise
inglise keele oskust
Reaalsed tulemused :

multimeedia
materjalide
kasutamisel põhinev õppemetoodika
arvutitarkvara
tehnilise
inglise keele iseõppimiseks
õpetamise juhised, materjalid ja näpunäited;
projekti “Arenda oma inglise keelt” veebileht
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A R E N DA O M A I N G L I S E K E E LT
METOODIKA
Projekti esimese viie kuuga on tehtud
algus tarkvara väljatöötamisel. See
katab õppekursuse peamised eesmärgid ning kõigile projekti osapooltele on
jagatud harjutuste näidised ja õppematerjalid.

mis on kasutatav klassis või interaktiivse iseõppimise vahendina
kodus

Seda metodoloogiat kasutatakse testprogrammi rakenduse loomiseks ja
selle edasiseks arenduseks nagu projekti töökirjelduses on kavandatud.

kus oleks küllaldaselt materjali ühe
kooliaasta jaoks

Projekti metoodika peamine eesmärk
on programm:

(kesktaseme eelne) tasemel õppijatele

mis oleks lihtne ja paindlik nii õppijate
kui õpetajate jaoks

elektroonilise sõnastikuga .

tehnilises ja kutselases hariduses
osalejatele ja/või ettevõtte
töötajatele koolituseks töö
juures mis on ette nähtud A2

KO O L I T U S E S I S U S K E E M
Koolitusmoodulite pealkirjad:
Moodul 1 Peamised ehituselemendid
Moodul 2 Ehitusplatsi kommunikatsioonid ja tehnika

Moodul 3 Kommunikatsioon ja
tööhõive

loengut igale osapoolele, 30-45
min loeng, 15 loengut moodulis.
Treenitavad oskused: lugemine,
kuulamine, sõnavara, grammatika,
kirjutamine, rääkimine.
Lisaks töötatakse välja praktilisi
juhtnööre ja näpunäiteid õpetajate
jaoks

Moodul 4 Tehniline dokumentatsioon ning töö - ja tervisekaitse
Need neli moodulit on jaotatud
umbes 45 minutilisteks sarnaselt
korraldatud loenguteks. Kokku 60

TESTPROGRAMMI RAKENDUS
Projekti tarkvara inglise keele õpetamiseks
baseerub casual mängu tehnoloogial. Casual mänge kasutatakse tavaliselt personaalarvutites, kuigi neid saab kasutada
ka mängukonsoolides ja mobiiltelefonides.
Tarkvara sisaldab õppeainega seotud
sündmustikku, interaktiivseid tabeleid,
viktoriine, minimänge, emakeelseid kõnesalvestusi jne.
Esimene algne testkursus toimub septembris ja oktoobris 2012. Selle eesmärgiks
on testprogrammi ja metoodika hindamine
projekti kasusaajate poolt. Nende tagasiside võimaldab projekti konsortsiumil arendada kõige sobivamaid projekti tooteid.

Viimastel testkursustel projekti lõpus
kasutatakse BYE tarkvara.

