 Projekti BEATS inglise keele kursus algab! 
Teatame uhkusega: alates 2017. a sügisest pakuvad kuus Euroopa õppeasutust oma täiskasvanud
õppijatele unikaalset 3-in-1 (kolm-ühes) võimalust:

☑ Inglise keele õppimine (kõrgemal) kesktasemel (B1/B2)
☑ Tänapäeva tööturul kasulike ülekantavate oskuste arendamine ja harjutamine
☑ Näost näkku kultuurivahetus partnerkoolide õppijate ja töötajatega ning pilguheit teiste riikide
töökohtadesse mobiilsuste ajal (vabatahtlik)

B – Better (Paremad)
E – English (inglise keele)
A – and (ja)
T – Transferable (ülekantavad)
S – Skills (oskused)

Kursus koosneb 80 tunnist (Rapla Keeltekoolis toimub 40 kontakttundi kohapeal ning lisaks 40 tundi
individuaalset tööd internetis asuva Moodle’i keskkonna toel).

Tervitused rahvusvaheliselt BEATSi tiimilt, kuhu kuuluvad õpetajad ja koordinaatorid (siin: Horvaatias, Rijeka linnas)!

 Õnneseenteks, kellel avaneb võimalus osaleda sellel eriprogrammiga kursusel, on järgnevate
õppeasutuste õppijad:
Belgia (2): IVO Brugge (Brugge/Bruges);
Ecole Superieure des Affaires (Namur, koordineeriv asutus)
Eesti: Rapla Keeltekool (Rapla)
Hispaania: EOI de Mieres (Mieres, Astuuria)
Horvaatia: Adult Education Institution Dante (Rijeka)
Läti: Alius Lingua (Riia)
 Kursusel käsitlemisele tulevad teemad:
ärikirjad/e-kirjad, presentatsioonid, tööalased telefonikõned, koosolekud ja
seminarid, ärietikett eri kultuurides, tööintervjuud, online-kursused, Europassi CV
 Toimuvad järgmised mobiilsused:
1) Hispaaniasse: novembris 2017
2) Eestisse ja Lätisse: veebruaris/märtsis 2018
3) Belgiasse (Namur’i): mais 2018
Igal mobiilsusel osaleb 3 õppijat igast õppeasutusest. Projekti BEATS mobiilsusi toetab
rahaliselt Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm.
 Kes võivad kursusel osaleda?
Motiveeritud täiskasvanud, kelle inglise keel on juba A2/B1 tasemel.
Kõik kursusel osalemisest huvitatud teevad läbi tasemetesti, mis aitab kindlaks määrata
nende inglise keele taset. Test on koostatud spetsiaalselt selle kursuse jaoks.
 Kuidas registreeruda?
Telefoni teel: 58323776 VÕI e-posti teel: info@raplakeeltekool.ee VÕI Facebookis:
https://www.facebook.com/raplakeeltekool
 Täiendav info BEATSi kohta:
Projekti BEATS toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Erasmus+ programmi raames. BEATS on
üks täiskasvanuõppe strateegilistest partnerlustest ning kuulub Erasmus+ programmi
meetme Key Action 2 (strateegiline koostöö) alla, mis on suunatud selliste rahvusvaheliste
projektide toetamisele, mille eesmärgiks on töötada välja ja jagada uuenduslikke meetodeid
ning vahetada kogemusi.




Projektiga BEATS võib ennast kursis hoida Rapla Keeltekooli kodulehte külastades:
http://raplakeeltekool.ee/projektid.htm.
Projekti uudiskirjaga liitumiseks kirjutage aadressil info@raplakeeltekool.ee.
Uudiseid meie projekti kohta leiate ka Facebooki lehelt:
facebook.com/BEATSErasmusProject/ ja Twitterist: @BEATSErasmus.

