Tarkus Keeltekooli õppevormid
Vastavalt Õppija vajadusele saab keelt õppida erinevates õppevormides: individuaalõpe,
e-õppe veebikeskkonnas Tarkus Online, Skype tunnid ja kursused minigrupi- (2-4 õppijaga)
või grupiõppes (5-8 õppijaga). Korraldame ka kombineeritud kursuseid, mis on
kombineeritud õppevorm suhtluskeele tundidest ja iseseisvast veebipõhisest õppest. Viime
läbi nii suhtluskeele kursuseid, intensiivkursuseid, tööalase suhtluskeele kursuseid kui ka
spetsiifilisemaid erialakeele kursuseid.
Õppevormid:
● E-õppeks loetakse koolitust, mille õppetöö viiakse läbi koolitaja veebikeskkonnas ja
kus ei ole auditoorseid ning praktilise töö õppepäevi või nende arv on väiksem kui
veebikeskkonna kaudu esitatavate iseseisvate tööde arv, millele Kool annab
tagasisidet. Veebikeskkond Tarkus Online on Kooli keskkond, mida kasutavad Kool
ja Õppija õppeprotsessis õpikeskkonnana, kodutööde esitamiseks ning õppe- ja
juhendmaterjalide kättesaadavaks tegemiseks ja mille vahendusel edastatakse
iseseisvaid töid, mille kohta annab Kool Õppijale tagasisidet.
● Veebikeskkonnas reaalajas toimuv koolitus on koolitus, mille õppetöö viiakse läbi
veebipõhises keskkonnas reaalajas (nt Skype’i teel toimuv koolitus).
Veebikeskkonnas reaalajas toimuvaks koolituseks ei loeta järelvaadatavate
materjalidega tutvumist. Skype keeletunnis suhtlevad Õppija ja Õpetaja omavahel
Skype’i teel. See õppevorm on sobilik liikuva eluviisi ja tiheda graafikuga inimesele.
Nii nagu igale keeletunnile kohane, harjutatakse rääkimist, kirjutamist, kuulamist ja
lugemist. Õppematerjalid on peamiselt internetipõhised, kuigi õppija soovil võib
kasutusele võtta ka õpiku ja töövihiku. Nii on õppijal võimalus oma õppekava
koostamisel senisest veelgi enam kaasa rääkida, valides just endale huvipakkuvaid
teemasid.
Skype
individuaaltunde
võib
kombineerida
traditsiooniliste
individuaaltundidega.
● Individuaalõpe on personaalne õppevorm, kus koolitaja keskendub 1-2 õppija
arengule ja eesmärkidele. Vastavalt õppija soovidele ja vajadustele koostatakse
personaalne õppekava. Samuti saab õppija valida endale sobivaima tunni
toimumisaja ning tempo. Traditsioonilisi individuaaltunde võib aeg-ajalt
kombineerida ka Skype tundidega.
● Minigruppides on 2-4 samal keeletasemel õppijat. Võrreldes suurema grupiga saab
õpitava osas olla veelgi paindlikum ja võtta rohkem arvesse õppijate
individuaalseid huvisid ja keeleõppevajadusi.
● Grupiõppe keeletundides keskendutakse eeskätt suulise eneseväljendusoskuse,
kuulamise ja rääkimise osaoskuse arendamisele, et õppija saaks julguse võõrkeeles
suhelda. Keeletunnid on interaktiivsed – kuula, räägi, mõista ja väljenda. Meie
rühmades on maksimaalselt 8 inimest, sest väike grupp võimaldab igaühel aktiivselt
tunnis osaleda ja uusi teadmisi praktiseerida. Tundides valitseb hubane ja töine
õhkkond. Kursused toimuvad päevasel või õhtusel ajal 2-3 korda nädalas tööpäevadel
või kord nädalas laupäeviti.
● Erialakeele kursused on paindlikud ja praktilise tööalase suunitlusega. Kuna igal
alal on oma spetsiifika ja terminoloogia, siis on kursused koostatud erialaste
valdkondade kontekstist ja vajadustest lähtuvalt. Keelepraktika põhineb lugemisel,
kuulamisel,
rääkimisel,
sõnavaral
ja
grammatikal.
Kursustel
keskendutakse konkreetses erialases valdkonnas esinevatele suhtlusteemadele ja
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-situatsioonidele. Olenemata keeletasemest on kursuste eesmärk anda õppijale
vajalikud oskused ja enesekindlus, et õpitut kohe ka praktikas kasutada.
Grammatikakursus: Individuaalõpe algajatele või edasijõudnutele – õpetaja saadab
materjalid ja juhised e-postigaga. Õpilane töötab materjali läbi iseseisvalt ning
vajadusel konsulteerib õpetajaga. Tehtud ülesanded saadab õpilane koos võimalike
lisaküsimustega tagasi õpetajale kontrollimiseks. Õppematerjalid saadetakse üldjuhul
üks (1) kord nädalas (1 teema/e-mail/nädal).
Kirjutamiskursus: Individuaalõpe neile, kes oskavad soome keelt juba üsna hästi, kuid
kirjutamine on keeruline – õpetaja saadab materjalid ja juhised meiliga. Õpilane
töötab iseseisvalt materjali läbi ning saadab tehtud harjutused koos võimalike
lisaküsimustega tagasi. Õppematerjalid saadetakse üldjuhul üks (1) kord nädalas (1
teema/e-mail/nädal).
Vestluskursus: Peamine rõhk on vestluses ja sõnavara arendamisel. Kursuse jooksul ei
tegeleta grammatikaga.
Iseseisev õpe. E-õppekeskkonnas kättesaadavad mängud võimaldavad elavalt ja
tõhusalt õppida uusi sõnu ja grammatikat ning teha kuulamisülesandeid. Mängud
aitavad elavalt ja tõhusalt õppida uusi sõnu ja grammatikat ning teha
kuulamisülesandeid. Tarkus Online on meie loodud e-õppekeskkond võõrkeelte
iseseisvaks õppimiseks. Lõime selle ainulaadse süsteemi, tuginedes teie vajadustele ja
soovidele. Pärast sobiva keele ja taseme valikut saate iseseisvalt valida ka sobiva
koormuse, määrata tundide toimumise aega ning tänu tagasisidele jälgida oma
edusamme.

