
ON POINT 

Delta Publishing 

A1 – C1 

Kursus täiskasvanutele, mida iseloomustab klassikaline lähenemine inglise keele õppimisele ja 

õpetamisele. Materjalis navigeerimise muudab lihtsaks selge kujundus ning tasakaalustatud 

lähenemine osaoskustele (kuulamine, rääkimine, kirjutamine ja lugemine). 

Take and teach 

- Kursus on koostatud nii, et õpetaja ettevalmistus tunniks nõuab minimaalselt aega 

- Head tulemused tulevad kiirelt tänu süsteemsele struktuurile, ning omavahel on heas 

tasakaalus teooria, harjutused ja praktika 

- Allalaetaval kujul on saadaval põhjalikud testid iga õppetüki lõpuks. Testides saavad 

käsitletud grammatika, sõnavara, vestlus, kirjutamine ning informatsiooni 

vahendamisoskus (mediation) 

 

Tutvu online näidistega SIIN 

Tutvu SIIN ja SIIN 

 

 

 

  

https://www.deltapublishing.co.uk/search?search=on+point&tab=download
https://www.deltapublishing.co.uk/downloads/23814/table_5Fof_5Fcontent_5Fand_5Fsample_5Fpages_5FOn_5FPoint_5FStudent_B4s_5FBook_5FB1_2B/pdf
https://www.deltapublishing.co.uk/search?search=on+point&tab=download


STUDIO 

Helbling 

A1 – C1 

Kursus, mille fookus on suhtlemisel. Seega leiab ülesannete hulgast palju paaristöö 

ülesandeid. Innovatiivne audio- ja videomaterjal muudab materjali õpilastele kaasahaaravaks. 

Sarjas õpitakse inglise keelt läbi 12 elulise valdkonna (12 channels). Need on: haridus, kunst 

ja meelelahutus, sport, toit, reisimine, stiil, elamine, inimesed, äri, teadus ja tehnoloogia, 

planeet Maa ja ajalugu.  

Sarja sisu ja keeleõppe osa on suurepäraselt integreeritud. Iga uue teema juures lisandub 

informatsioon meid ümbritseva maailma kohta. Põhjalikult pööratakse tähelepanu 

sõnavarale, grammatikale, kirjutamisele, kuulamisele ja suhtlusele. 

Käsitletavad teemad innustavad õppijaid suhtlema, tegema koostööd ülesannetes ja 

projektides. 

Tutvu kursusega SIIN ja SIIN 

Soovi korral poes näidised tutvumiseks! 

 

     

  

https://www.helblinglanguages.com/sites/default/files/media/documents/STUDIO_Leaflet.pdf
https://www.helblinglanguages.com/int/en/studio#concept


LANGUAGE HUB 

Macmillan Education 

A1 – C1 

Uus kursus, mis on lühikese ajaga saanud palju positiivset tagasisidet! 6-osaline sari, mis 

välistab õppeprotsessis kogu keerukuse. Kursust iseloomustab hästi tasakaalustatud 

ülesehitus ning selgelt püstitatud eesmärgid. Õppematerjal sisaldab täiskasvanutele 

huvipakkuvaid ja aktuaalseid teemasid.  

Materjali on kerge kasutada ning õpetajale on suurepäraseks abiks The Teacher’s App. Äpp 

sisaldab Classroom Presentation Kit’i, mis võimaldab materjali esitleda projektoriga või 

interaktiivsel tahvlil. See muudab tunnikäigu kiiremaks ning mugavamaks. Samuti aitab see 

õpilasi paremini tunnis kaasata ning tundi huvitavaks muuta.  Õpilaste äpp pakub õppijale 

kiiret ja paindlikku praktiseerimise võimalust ükskõik millal ja ükskõik kus. Lisaks aitab see 

tunnis õpitud materjali korrata ning kinnistada. 

Põhjalik videomaterjal sisaldab nii “sitcom” tüüpi videoid, mis pakub õpilasele realistlikku 

mudelit keelestruktuuride loomiseks, kui ka videosid The Guardianilt lisades keeleõppesse 

juurde autentset sisu. 

Tutvu kursusega siin. 

 

     

  

https://www.macmillanenglish.com/ee/catalogue/courses/adults-and-young-adults/language-hub/course-information


GLOBAL 

Macmillan Education 

A1+ - C1 

Auhinnatud 6-osaline kursus! Kauni kujundusega õppima kutsuv materjal. The Global Voices 

rubriik pakub õpilastele kuulamiseks autentset inglise keelt, mis on abiks õige häälduse 

omandamisel ning annab aimu erinevate intonatsioonide kasutamisest inglise keeles 

rääkimisel. Materjalide juurde kuuluv E-book on paberkandjal raamatu digitaalne versioon 

koos interaktiivse audiomaterjaliga. 

Global English rubriiki on tekstid kirjutanud David Crystal, kes on tuntud inglise keele 

ekspert. See annab võimaluse praktiseerida tekstide lugemist lisaks dialoogidele.  

Õpetajaraamat sisaldab valiku metoodikaalaseid esseesid, autoriteks tunnustatud ja 

auhinnatud ELT autorid.   

Sisukas ja suurepärane kursus meeldiva kujundusega õppematerjal, mida sobib kasutada nii 

noorte kui täiskasvanud õppijatega. 

Tutvu kursusega siin. 

  

    

 

https://www.macmillanenglish.com/ee/catalogue/courses/adults-and-young-adults/global/course-information

