
#ENGLISH 

A1 – A2 (A2+ ilmumisel) 

Express Publishing 

Uus sari teismelistele!  

Kaasahaarav kursus keeletasemetele A1-A2+. Iga tase sisaldab 6 moodulit, milles on 

omakorda 30 õppetükki. Paindlik õppematerjal, mis pakub efektiivset kombinatsiooni 

printversiooni ja digitaalse platvormi vahel. Kõik paberkomponendid sisaldavad Digibooks 

äpi koodi, millega aktiveeritakse digitaalsed õpikud/töövihikud 

https://expressdigibooks.com/ platvormil. 

 Sari on rõõmsa ja köitva sisuga, mis aitab noortel püsida õpingutes motiveerituna ning 

enesekindlana. Näiteks leiab sealt noortepäraseid memesid, laule ja mõistatusi. Igas 

õppetükis on jätkujutuna põnev koomiks “CodeCrackers”. Lisaks on sarja juurde koostatud 

suurepärased grammatikat ja kirjutamist toetavad videod.  

Tutvu kursusega SIIN 

Soovi korral poes näidised tutvumiseks! 

 

        

 

  

https://expressdigibooks.com/
https://www.expresspublishing.co.uk/en/title-display/english


NEW ENTERPRISE 

A1 – B2+/C1 

Express Publishing 

Õpetajate hulgas siiani väga populaarse sarja Enterprise uus väljaanne. 6-osaline kursus, kus 

värskelt on ilmunud tase B2+/C1. 

Kompaktne ja õpilastele kaasahaarav materjal, pakkudes keeleõppes parajal määral 

väljakutset.  

Iga tase on jaotatud 12. peatükiks. Sarjas tegeletakse süsteemselt sõnavara omandamise 

ning grammatika praktiseerimisega. Spetsiaalselt kujundatud kirjutamisrubriik pakub 

võimalusi kirjatükkide tegemiseks erinevates žanrites. Iga õppetüki lõpus on lisaks olemas ka 

kultuurirubriik ning iga kolmanda õppetüki järel on väärtuste ja avaliku esinemise osa. Õpiku 

lõpust leiab CLIL (Content and Language Integrated Learning) rubriigi.  

Suurepäraseks abiliseks on materjali juurde kuuluv digitaalne platvorm Express Digibooks 

Tutvu materjaliga siin. 

 

Soovi korral poes näidised tutvumiseks! 

 

           

https://expressdigibooks.com/
https://www.expresspublishing.co.uk/en/title-display/new-enterprise


THINK 2nd edition 

A1 – C1 

Cambridge University Press 

Mõtle suurelt inglise keeles! 

6- osaline kursus, mille põhifookuses on globaalsed küsimused, kliimamuutus ning olulised 

teaduslikud avastused. Õpilasi suunatakse mõtlema, missugune on maailm 50 aasta pärast 

või kuidas meid mõjutab sotsiaalmeedia. 

Sari sisaldab inspireerivaid teemasid kogu maailmast, tähelepanu pööratakse eluks vajalike 

oskuste ja väärtuste omandamist (positiivsed väärtused, enesereflektsioon, väljakutsed elus 

jne) ning keeleõpe on integreeritud ettevalmistusega keeletaseme testideks.  

Sari sisaldab meelelahutuslikke vlogisid, animeeritud ja dokumentaalseid videosid erinevatel 

teemadel ning veel palju muud põnevat. 

Tutvu sarjaga SIIN 

 

 

 

Sarjal on autorite tiim, kes on ELT maailmas ühed hinnatuimad! Järgnevas videos tutvustab 

üks THINK sarja ja veel palju muude kursuste autor Herbert Puchta õppematerjalide 

loomise telgitaguseid: Behind the scenes: how writers create great coursebooks with 

Herbert Puchta 

 

https://www.cambridge.org/si/cambridgeenglish/catalog/secondary/think-2nd-edition
https://www.youtube.com/watch?v=2QNxrO2lh9U&t=86s&ab_channel=CambridgeUniversityPressELT
https://www.youtube.com/watch?v=2QNxrO2lh9U&t=86s&ab_channel=CambridgeUniversityPressELT


GATEWAY TO THE WORLD  

A1+ - B2+ (C1 ilmumisel) 

Macmillan Education 

NB! Ühe populaarseima sarja Gateway uus väljaanne! 

Värske sisu, täiustatud digitaalsed võimalused ja usaldusväärne metoodika, mis on saanud 

tuhandete õppurite ja õpetajate lemmikuks üle kogu maailma. Sarja autor David Spencer on 

praktiseeriv inglise keele õpetaja, kes on loonud kaasahaarava kursuse nii sisult kui välimuselt. 

Integreeritud keeleõpe ning eksamiteks ettevalmistus tagab õppes parimad tulemused. 

Rubriigid The Great Learners ja The Great Thinkers on fokusseeritud sotsiaalsele ja 

emotsionaalsele õppimisele, mis arendab õpilaste emotsionaalset intelligentsust ning kriitilist 

mõtlemist.  

Digitaalsed lisad või täielikult digitaalsed õppematerjalid annavad võimaluse õppe 

läbiviimiseks distantsilt või kombineerituna tavaõppega. Virtuaalne klassiruum ühendab 

õpetajad ja õpilased, kes asuvad kasvõi eraldi riikides. Samuti pakuvad õpilase ja õpetaja äpid 

õppetöös palju lisavõimalusi. Mänguline ja suurepärase kujundusega äpp annab õpilasele 

võimaluse iseseivalt harjutada või teha õpetaja poolt koduseks tööks jäetud ülesandeid. 

Õpetaja leiab äpist palju lisamaterjale, presentatsioone ja CLIL (Content Language Integrated 

Learning) lehekülgi. 

Tutvu sarjaga SIIN 

Soovi korral poes näidised tutvumiseks! 

 

    

 

https://www.macmillanenglish.com/us/catalogue/courses/teenagers/gateway-to-the-world/course-information


GET INVOLVED! 

A1+ - B2 

Macmillan Education 

Kursus, mis julgustab teismelisi avastama maailma nende ümber. Sari võimaldab õpetajal luua 

tingimused, kus iga õpilane kasutab oma täit potentsiaali ning kõigil on võimalus särada.  

Mida teha, et saada kangelaseks? Missugune on ideaalne kool? Iga õppetükk algab 

intrigeeriva küsimusega (WDYT? ehk What do you think?), et sütitada uudishimu ning 

kindlustada kõikide õpilaste osalemine õppeprotsessis.  

Kursuse koostamisel on arvestatud tõsiasjaga, et kõik õpilased on erinevad. Seega pakutakse 

erinevaid lahendusi, et kõik saaksid sooritada võimetekohaseid ülesandeid. Näiteks leiab 

töövihikust kolme erineva raskusastmega harjutusi. Igavust peletavad vahelduseks lisatud 

nuputusülesanded ning Kahoot. Digitaalsed lisad või täielikult digitaalsed materjalid annavad 

võimaluse õppe läbiviimiseks distantsilt või kombineerituna tavaõppega. 

Õpetaja ja õpilase äpid pakuvad digitaalset tuge nii kontakt- kui ka distantsõppes.  

Tutvu näidistega siin. 

Soovi korral poes näidised tutvumiseks! 

 

               

  

https://www.macmillanenglish.com/ee/catalogue/courses/teenagers/get-involved/levels-samples


BLOGGERS 

Delta Publishing 

A1 – B1 

4- osaline projektipõhine kursus teismelistele. Kursus jälgib noori erinevatest linnadest nagu 

London, New York, Dublin, Los Angeles ja Glasgow. Läbi selle tutvustatakse  õpilastele 

erinevaid kultuure ning inglise keele aktsente. Iga õppetükk pakub paraja raskusastmega 

väljakutse, mis tagab õpilastele eduelamuse. Videotes tutvustavad noored oma igapäevaelu, 

mis annab aimu nende elustiilist ja selle riigi omapärast. Igas õppetükis on lihtsad kultuuri 

puudutavad küsimused ning samuti leiab sarjast palju autentseid materjale.  

Bloggers autorid on praktiseerivad inglise keele õpetajad, kes on teadlikud noorte ootustest ja 

vajadustest. 

Kursust iseloomustab: 

- Selge struktureeritus; 

- Tasakaalustatud progress grammatika õpingutes ning järjepidev 

kordamine/kinnistamine; 

- Tugev fookus sõnavaral ning selle kasutamisel suhtluses; 

- Kohandatav projektõppe meetodiga 

NB! Kursus on koostatud nii, et see on sobilik ka düslektikutele! Palju kasutatakse lihtsaid 

selgitusi, mõistekaarte jne. 

Tutvu kursusega SIIN 

Sarja juurde kuulub Learning Management System. See annab võimaluse õpilastel ja 

õpetajatel vajadusel teostada õpet distantsilt või kombineerida tavaõpet digitaalsega.  

        

https://www.deltapublishing.co.uk/series/bloggers-741/?page_id=1


ULTIMATE ENGLISH 

Hamilton House Publishers  

B1 – B2 (C1/C2 ilmumisel) 

Uus kursus, mis on juba õpetajatelt saanud suurepärast tagasisidet!  

Innovatiivne, rikkaliku ja kaasahaarava sisuga kursus motiveerib saavutama keeleoskuses 

järjest paremaid tulemusi ning keeleõppega paralleelselt toimub ka keeleeksamiteks 

ettevalmistus.  

Sari sisaldab köitvaid päevakohaseid teemasid, mis innustab õppetöös aktiivselt kaasa 

mõtlema ja arutlema. Igas tasemes on 10 õppetükki, kus käitletakse nelja osaoskust ning 

grammatikat ja sõnavara. Kindel struktuur igas peatükis annab võimaluse kiirelt vajalikud 

oskused omandada. Eraldi on koostatud tunnid grammatika ja kirjutamise õppimiseks. 

OneToOne ja One-Minute Talk rubriigid arendavad vestlus- ning eneseväljendusoskust.  

Põhjalik ja kaasaegne sari, mis meeldib nii õpilastele kui õpetajatele. 

Tutvu kursusega SIIN 

Soovi korral poes näidised tutvumiseks! 

 

   

  

https://hamiltonhousepublishers.com/secondary/ultimate-english


INSIGHT 2ND EDITION 

Elementary – Pre-Intermediate (Intermediate – Advanced 

ilmumisel) 

Kaasajastatud ja rikkalik sisu muudab iga inglise keele tunni efektiivseks ja põnevaks. Sarja 

fookus on globaalsetel oskustel (Global Skills), mis aitavad noortel olla edukad ning juhitakse 

neid väärtustama elukestvat õpet. Noori suunatakse tähele panema maailma enda ümber. 

Mõtlemapanevad ja silmaringi avardavad tekstid kutsuvad õppureid märkama rõõmu- ja 

murekohti ning nende üle kaasa mõtlema.  

New Assessment for Learning  ning Assess Your Progress rubriigid suunavad õpilasi ennast ise 

hindama ning võtma vastutuse enda õpitulemuste eest. 

Uued, täiustatud kirjutamisülesanded sisaldavad palju näidistekste ning juhendavad 

kirjutamisprotsessis.  

Tutvu kursusega SIIN 

 

 

https://elt.oup.com/catalogue/items/global/teenagers/insight-2e/?cc=ee&selLanguage=en&mode=hub

