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Language Connect (Ленгуидж Кънект) Насоки 

 

Language Connect-Somerset (Ленгуидж Кънект-Съмърсет) е нова инициатива, 
която се стреми да събере хора из цялата област Съмърсет, които желаят да 
подобрят своите разговорни умения на английски език с хора говорещи 
отлично английски език. Нашето вярване е, че най-добрият начин да научиш 
чужд език е с говорна практика в спокойна и насърчаваща обстановка. 

С кого ще разговарям? 

Ще се постараем, където е възможно, да съчетаем Учащия и неговия Учебен 
Партньор по специфични критерии. Това включва тяхната заетост и 
възможност за ангажираност, дали ще предпочетат да говорят с някой, който е 
от женски или мъжки пол, какви са техните хобита и интереси. Ние се 
надяваме, че това ще бъде силна предпоставка за изграждането на позитивни 
взаимоотношения. 

Трябва ли да притежавам някакви квалификации? 

Няма никакви изисквания, към която и да е от двете страни, Учащ или Учебен 
Партньор, да притежават каквито и да е официални квалификации. Ние 
желаем и двете страни просто да бъдат мотивирани и ентусиазирани към 
бъдещото обучаващо приключение. 

Как ще комуникираме? 

Комуникацията ще бъде чрез видео конферентна платформа. Можете да 
използвате, която и да е платформа стига и двете страни да се чувстват 
комфортно в употребата и, примери за платформи – УатсАпп (WhatsApp), 
Скайп (Skype) and Зуум (Zoom). Молим ви да не използвате Фейсбук 
Месенджър (Facebook Messenger) поради противоречия относно 
конфиденциалността. На учебният партньор е силно препоръчително да 
изпрати „приветстващо съобщение“ чрез текстово съобщение (смс), за да 
вдъхне увереност на Учащия преди първия видео разговор. Също така ние 
приканваме Учебния Партньор да започне първия видео разговор, тъй като сме 
наясно, че това може да бъде сплашващо за някой, чийто първи чужд език не е 
Английски език.  

Колко пъти седмично ще трябва да се ангажирам? 

Ние препоръчваме да се ангажирате с минимум от 1 и с максимум от 3 сесии 
на седмица. 
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Каква е продължителността на всяка сесия? 

Всяка сесия ще е около 20 минути. Ние препоръчваме използването на таймер, 
за да се избегне надхвърлянето на сесиите.  

Трябва ли да плащам или ми се плаща за вземане на участие? 

Не, това е проект, в който и двете страни Учащият и Учебният партньор са 
доброволци и извършват доброволческа работа в своето лично време. 

Какъв е процеса да започна присъединяване към Ленгуидж 
Кънект(Language Connect)? 

Има формуляр за кандидатстване, за който молим всички Учащи и Учебни 
Преподаватели да попълнят. Ако се затруднявате при попълването на 
формуляра можете да се свържете с Вашият Езиков Координатор, който ще 
може да ви помогне. 

Можете да се свържете с: 

Юсна Хюсеин(Jusna Hussain) на имейл Jusna@somersetrcc.org.uk , телефон 
07946 461544  

или  

Михал Пузински (Michal Puzynski)  Michal@somersetrcc.org.uk, телефон 07377 
363165. 

Какво се случва ако реша, че не желая повече да вземам участие или ми е 
трудно да говоря/комуникирам с Учащия/Учебния Партньор?  

Ако в който и да е момент решите да спрете участието си в проекта, моля да се 
свържете с вашият Езиков Координатор. Също така ако ви е трудно да 
комуникирате с вашия Учащ/Учебен Партньор ви молим да ни уведомите и ние 
ще се постараем да ви съвпаднем с някой друг, който е по-подходящ. 

 

Първият Разговор 

Към Учащият  

Може да желаете да си водите записки по време на срещата, за да ви помогне 
в практиката на по-късен етап. 

Правенето на грешки е съвсем естествена част от изучаването на чужд език и 
без да осъзнавате се случва най-често в най-обогатяващият момент на учене! 
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Уведомете вашият Учебен Партньор: 

Причината, заради която се опитвате да подобрите вашите умения на 
Английски език. Дали е с конкретна цел като например търсене на работа или 
поради социални комуникативни причини? 

Имате ли увреждане, което може да повлияе на вашето обучение? Например 
Дислекция, увреден слух или намалена/загубена зрителност. 

 

Към Учащият И Учебният Партньор  

Ще бъде полезно и двете страни да се представят и след това да продължите 
с въпроси към другия човек. Няколко неща, които може да желаете да 
включите са: 

Казвам се….               Работя като…….               Моите хобита са…… 

Трябва да подготвите няколко теми преди срещата, за които бихте желали да 
говорите или някои въпроси, които можете да ползвате когато нямате какво да 
обсъждате. 

Тематиките могат да включват: 

Пътувания, Спорт, Домашни любимци, Кино, История или Храна. 

Можете също така да опитате да направите някои прости ролеви игри. Идеите 
са безкрайни! 

В края на всяка сесия запомнете да уговорите дата и час за следващата сесия. 
Важно е комуникацията между Учащият и Учебният партньор да се 
осъществява  само по време на сесиите, освен ако някоя от страните трябва да 
отмени настоящата сесия. 

Запомнете, отнема време да научите чужд език. Независимо дали сте Учащ 
или Учебен партньор е важно да се отпуснете и да се насладите на процеса.   

 

 


