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ARENDA OMA
INGLISE KEELT
Õpilaste, ehituskoolide lõpetanute ja ehitustööliste keelelise
oskuse parandamine läbi arvutirakenduste loomise, mis
võimaldavad õppida iseseisvalt tehnilist inglise keelt.
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...ja paranda oma
keelelisi oskusi!
Tehnilise inglise
keele kursus ehitussektori jaoks
Projekt on finantseeritud Leonardo
da Vinci programmi poolt

www.buildyourenglish.eu

Idee:
Globaliseerumine
on
esile
tõstnud
kommunikatsiooni tähtsust ehitusvaldkonna
võtmesubjektide vahel. See on isegi veelgi
ilmekam
seoses
Euroopa
tööturu
esiletõusmisega ja olukorras kus paljud
Euroopa ehitusfirmad tegutsevad teistes
riikides.
Projekt ARENDA OMA INGLISE KEELT
kutsub üles ehitusalal tegelevaid inimesi
parandama oma suhtlemisoskusi, seda eriti
noorte puhul, kes alles alustavad oma
kutsetegevust
Ehitusalaste õppeasutuste õpilaste ja
ehitustööliste keeleliste oskuste parandamine
võimaldab neil tõsta oma kutsealast
kvalifikatsiooni ja siluda igapäevast tegevust.
PROJEKTI EESMÄRGID:

luua sobiv koolitusmetoodika, sh
fotod, heli, animatsioon ja 3D
graafika, mis toetaks tarkvara
kasutamist

luua arvutitarkvara, mis võimaldaks
kasutajatel õppida tehnilist inglise
keelt iseseisvalt

parandada tehnilise inglise keele
oskust suhtlemisel ehitusplatsidel ja
igapäevases tegevuses

tõsta tervise ja ohutuse kaitset läbi
paranenud
kommunikatsiooni
ehituspersonali vahel

tõsta
tööjõu
mobiilsuse
taset
Euroopa Liidus

Kirjeldus:

Oodatavad tulemused :


Interaktiivse treeningmaterjali loomine, mis võimaldab kasutajatel lihtsamalt ja kiiremini iseseisvalt õppida. Need materjalid sisaldavad:








Lühifilme;
Animatsioone;
Dialooge;
Kuulamisülesandeid;
Kirjutamisülesandeid
Lisamaterjali
loomine
koos
juhtnööridega õppejõu/juhendaja jaoks





Projekti sihtgrupp:





Moodulid:





Moodul 1: Peamised ehituselemendid
Moodul 2: Ehitusplatsi tehnika
Moodul 3: Kommunikatsioon ja tööhõive
Moodul 4: Tehniline documentatsioon
ning töö- ja tervisekaitse

Toetada inglise keele õpet ehitusega
seotud õppeasutustes
parandada töötajate oskust kasutada
tehnilist inglise keelt
parandada suhtlemist ja tõsta töö- ja
tervise ohutust ehitusalal
tõsta EL riikide tööjõu kvaliteeti

ehituskoolide õpilased
ehitustöölised
inglise keele õpetajad
muud
töölised,
kes
tahavad
parandada oma tehnilise inglise
keele oskust

Eeldatavalt on kasusaaval poolel teatud elementaarne keeleoskus. Näiteks oskus aru saada inglise kõnekeele lühikestest tekstidest või oskus
küsida ja vastata küsimustele.

Reaalsed tulemused:





multimeedia
materjalide
kasutamisega
seotud
koolitusmeetod
arvutitarkvara tehnilise inglise keele
iseseisvaks õppimiseks
õppematerjalid,
juhised
ja
näpunäited

Immateriaalsed tulemuseks on lühemas
perspektiivis tööjõu kvaliteedi paranemine,
keskmises, pikemas perspektiivis kvalifitseeritud
tööliste hulga suurenemine selles valdkonnas

.

