
English Pro -ohjelma on työelämän englantia tarvitsevan täsmäopastaja. Se antaa vihjeitä, kun haluaa löytää
luontevia tapoja käyttää englannin kieltä erilaisissa työelämän suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Katsotaanpa,
miten ohjelma toimii.

Avausruutu esittelee English Pron sisältämät kuusi
’osaamisaluetta’ – kohtelias puhetapa, sähköpostit,
kokoukset, liikekirjeet, puhelinkeskustelut ja esitykset.

Jos valitsemme esimerkiksi ’Telephoning’, näytölle
aukeaa lista kaikista niistä puhelinkeskusteluihin
liittyvistä sisältökokonaisuuksista, joita English Pro
sisältää. Pienet, mutta tärkeät ilmaukset, joita
syntyperäiset käyttävät arkisten pikkuasioiden
yhteydessä, unohtuvat helposti hyvinkin englantia
osaavalta. Esimerkiksi napauttamalla otsikkoa ’When
someone else answers’, pääsemme seuraamaan
tilannetta, jossa syntyperäinen puhuja opastaa
suomalaista työntekijää toimimaan tilanteessa, jossa
joku muu kuin tavoiteltu henkilö vastaa puhelimeen.

Lyhyehkö opetuskeskustelu käynnistyy napauttamalla
’Listen’-painiketta. Keskustelun teksti ilmestyy
kuvaruutuun vasta, kun se on kuunneltu kerran
kokonaisuudessaan. Usein on hyödyllistä kuunnella
keskustelu heti perään toisen kerran ja seurata samalla
tekstiä. Tämä toinen kuuntelukerta saattaa avata
tekstistä aivan uusia asioita.
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Kuunneltuaan keskustelun, käyttäjä on jo todennäköisesti saanut vihjeitä pulmaansa. English Pro
menee kuitenkin oppimisessa astetta syvemmälle ja tarjoaa käyttäjälle tehokkaita harjoitteita,
joiden avulla käyttäjän tulee sisäistettyä keskustelunpätkän kieli- ja asiasisältö lähes huomaamatta.
Tehtävät käynnistetään tekstialueen oikealla puolella sijaitsevista numeropainikkeista. Kaikki aihepiirit
sisältävät samat tehtävätyypit samassa järjestyksessä – näin käyttäjän ei joka kohdassa tarvitse
opetella uusien tehtävien käyttöä, vaan hän voi keskittyä kieleen.

Ensimmäisessä tehtävässä upotetaan suomen kielen
sanoja englanninkieliseen teksti in ja samalla
keskitytään tekstiin pelkkää pinnallista lukemista ja
kuuntelemista syvemmin. Kukin oikeassa reunassa
oleva sanapalkki siirretään hiirellä samaa merkitsevän
englanninkielisen sanan päälle ja kun nuolen kärki
osuu oikeaan sanaan, palkki häviää onnistumisen
merkiksi.
Seuraava tehtävä näyttää varsin samanlaiselta, mutta
on merkittävästi vaativampi. Siinä pitää upottaa
tekstiin englanninkielisiä ilmauksia, jotka tarkoittavat
suurin piirtein samaa kuin tekstissä esiintyvät, eli siis
tunnistaa synonyymipareja.

Jotta vaikeimpiin sanoihin ei juututtaisi liian pitkäksi
aikaa, ’Hint’-painiketta napauttamalla pääsee
kurkistamaan oikeita vastauksia.

Kolmas tehtävätyyppi ohjaa kuuntelemaan tarkasti
eri lais ia fraaseja. Vasemmanpuoleis ia palkkeja
napauttamalla kuuluu lauseen alku ja oikeanpuoleisista
kuuluu lauseen loppu. Tehtävänä on siirrellä lauseen
alku- ja loppuosat v ierekkäin s iten, että ne
muodostavat järkevän lauseen. Tarkistusnappia
painettaessa oikein sijoitetut palkit sulautuvat yhdeksi
lausepalkiksi.

Jokaiseen laa jempaan a ihealueeseen l i ittyy
kertaustehtäviä. Sanastopasianssissa käyttäjän on
”puhdistettava ruutu” siirtämällä jokainen vasemmalla
puolella oleva sana aina sen lauseen päälle, jonka
tähdillä merkittyyn aukkoon sana sopii.
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