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Esindaja Eestis, Leedus, Lätis: 
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Kontakt: Tel. +371 67844445, +371 29238012, e-post; anglolinguist@expoe.org 

Koduleht: www.izglitiba-arzemes.lv,  www.expoe.org 

 

                     Inglise keele õppekava Anglo Linguist kasutamisest 2014./2015. õppeaastal 

Programmi kirjeldus. 

 Anglo Linguist programm võimaldab inglise keelt õppimist internetis täiendusena juba omandatud 

materjalile, või lihtsalt põhiõppevahendina inimestele erineva keele tasemega (A1 - algaja tase kuni C1 - 

kõrgeim tase). Õppimst alates, tuleb sooritada test, mis määrab teadmiste taseme, et programm saaks 

kohandada vajalikud ülesanded. Koolituse ajal vaadeldakse erinevaid teemasid (briti kultuur, suhted, 

muusika, mood, sport, ajalugu, Inglismaa kuulsused, kuninglik perekond jms.) Igale teemale on ettenähtud 

2 nädalat. Uusi ülesandeid antakse 3 korda nädalas: esmaspäeviti videosüžee või muusikaline videoklipp 

vastavate  ülesannetega klipis mängitud laulu kohta; kolmapäeviti grammatika harjutused, reedeti lugemise 

harjutused. Programm automaatselt märgib ära õiged vastused ja peale esimese ülesande täitmise määrab 

punkte. Pärast 36 nädalat kestnud programmi lõpetamist, kui 80% ülesandeid on täidetud, Te omandate 

Anglo Linguist sertifikaadi.  

Programmi kasutamine: 

1. Kolme tööpäeva jooksul pärast seda, kui raha programmi kasutamise eest on laekunud OÜ Expoe 

pangakontole, programmi kasutajale tema avalduses osutatud e-posti aadressile saadetakse juhiseid 

registreerimise kohta. Kui olete lõpetanud registreerimise, Te pääsete juurde oma profiilile ja koolituse 

osale, kus järkjärgult saate kätte kõik videosüžeed, lugemise tekstid ja grammatika ülesanded.  

2. Selleks, et koolituse lõpus saada tunnistus, Te peate registreerima avalduses  märgitud eesnime, nime ja 

e-posti aadressiga. Neid andmeid ei saa muuta oma koolituse lõpuni. 

3. Iga kasutaja on kohustatud mitte avalikustama teistele isikutele juurdepääsu andmeid oma programmile. 

4. Pärast profiili aktiviseerimist kasutajal on piiramatu juurdepääs Anglo Linguist programmile veebilehel 

www.anglolinguist.com igal endale sobival ajal ja sobivas kohas, kus on juurdepääs internetile.  

5. Kogu õppeaasta on jaotatud kolmesse 12 nädala perioodisse. Saadud ülesanded on kättesaadavad 

süsteemis kogu 12 nädala jooksul. Perioodi lõpus nad kustutatakse. 

6. Programmi kasutamise pikkust saab väljavalida: 36 nädalat (september-juuni), 24 nädalat (september-

märts; jaanuar - juuni) või 12 nädalat (september-detsember, jaanuar-märts, aprill-juuni). 

7. Programmi hind ühele kasutajale: 36 nädalat - 50 EUR, 24 nädalat - 42 EUR, 12 nädalat - 22 EUR. 

Maksed tuleb teha pangaülekandega või krediitkaardiga OÜ Expoe pangakontole. Makse eesmärgina tuleb 

märkida: : Anglo Linguist,  kasutaja eesnimi ja nimi ja koolituse periood. 

 

Anglo Linguist programmi internetis hakkab kasutama  __________________________ _______nädalat   

                                                                                                  (eesnimi, nimi)                   (mitu nädalat) 

 alates __________ kuni _________, tel. nr.__________________, e-post ________________________. 

 

Programmi kasutamise eest maksab_________________________________, _____________________ 

                                                                              (eesnimi, nimi)                                   (isikukood )                                                                                                                                                                                                 

telefoni nr. _____________________, e-post __________________________. 

 

Programmi kirjeldusega ja hinnaga olen tutvunud, nõustun kasutustingimustega. 

 

 Allkiri: …………………………………     ……..……………2014. a.  
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