
 

 

Language Connect Informacija 

Language Connect-Somerset yra nauja inicityva, kurios tikslas yra suburti žmones 
Somersete kurie norėtų pagerinti savo kalbamosios anglų kalbos įgudžius su sklandžiai 
angliškai kalbančiais žmonėmis. Mes įsitikinę, kad geriausias būdas išmokti kalbą yra 
praktikuotis ją kalbėti neįtemptoje ir palaikančioje aplinkoje. 

Su kuo aš kalbėsiu? 

Kur įmanoma, mes bandysime suvesti Mokinį ir Mokymosi Partnerį pagal tam tikrus 
kriterijus. Tai būtų jų prieinamumas, ar jie norėtų kalbėtis su vyriškos ar moteriškos lyties 
atstovu, jų pomėgiai ir interesai. Mes tikimės, kad tai sudarys pagrindą tam, kad išsivystytų 
pozityvūs santykiai.  

Ar man reikia kokios nors kvalifikacijos, kad galėčiau dalyvauti? 

Nei iš Mokinio, nei iš Mokymosi Partnerio, nėra reikalaujama turėti jokios formalios 
kvalifikacijos. Mes tik prašome, kad abi pusės būtų motyvuotos ir žiūrėtų į jų laukiančią 
mokymosi kelionę entuziastingai. 

Kaip mes bendrausime? 

Bendravimas vyks per vaizdo konferencijų platformas. Galite naudoti bet kurią platformą, 
kuri yra jums abiems patogi, pavyzdžiui, WhatsApp, Skype arba Zoom. Mes prašytume 
jūsų nenaudoti Messenger dėl problemų kylančių su privatumu.  

Mes skatiname Mokymosi Partnerį išsiųsti ‘pasisveiknimo laiškelį’ sms žinute tam, kad 
padrąsinti Mokinį prieš pirmąjį vaizdo skambutį. Mes taip pat prašome, kad Mokymosi 
Partneris pradėtų pirmajį skambutį, nes žinome, kad tai gali būti nedrąsu tam, kurio pirmoji 
kalba nėra anglų. 

Keliems kartams per savaitę man reikės įsipareigoti? 

Mes rekomeduojame jums turėti galimybę įsipareigoti mažiausiai 1 ir daugiausiai 3 
sesijoms per savaitę. 

Kiek laiko truks viena sesija? 

Kiekviena sesija truks apie 20 minučių. Mes siūlytumėme naudotis laikmačiu tam, kad 
sesijos neužsitęstų.  

Ar man reikės mokėti ir ar man kas nors mokės tam, kad dalyvaučiau? 

Ne, šiame projekte tiek Mokinys, tiek ir Mokymosi Partneris, savanoriškai tam skiria savo 
laiką. 

 

 

 

Kaip man pradėti dalyvauti Language Connect veikloje? 

Yra prašymo forma, kurią mes prašome užpildyti visus Mokinius ir Mokymosi Partnerius. 
Jeigu jums kyla sunkumų pildant šią formą, prašome susisiekti su savo Language Connect 
Koordinatoriumi ir jis/ji galės jums padėti. 

Prašome susisiekite su: Jusna Hussain Jusna@somersetrcc.org.uk 07946 461544 arba  

Michal Puzynski Michal@somersetrcc.org.uk 07377 363165 
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O kas, jeigu aš nuspręsiu, kad nebenoriu dalyvauti projekte arba man bus sudėtinga 
kalbėti su savo Mokiniu/ Mokymosi Pertneriu? 

Jeigu, kuriuo nors metu norėtumėte nutraukti savo dalyvavimą projekte, prašome susisiekti 
su savo Language Connect Koordinatoriumi. Panašiai, jeigu jums pasidarytų sudėtinga 
bendrauti su savo Mokiniu ar Mokymosi Partneriu, prašome pranešti mums ir mes 
pabandysime suvesti jus su kuo nors, kas būtų jums labiau tinkamas.  

 

Pirmasis Pokalbis 

Mokiniui  

Gali būti, kad jūs norėsite užsirašinėti pastabas susitikimo metu tam, kad vėliau būtų 
lengviau praktikuotis.   

Klaidų darymas yra natūrali kalbos mokymosi dalis ir dažniausiai, kaip tik tuo metu yra 
daugiausiai išmokstama! 

Papasakokite savo Mokymosi Partneriui;  

Priežastis dėl kurių bandote pagerinti savo anglų kalbos įgudžius. Ar darote tai dėl tam 
tikro tikslo, kaip, pavyzdžiui, darbo paieškos ar tiesiog dėl socialinių priežasčių? 

Ar turite kokį neįgalumą, kuris gali paveikti jūsų mokymasi? Pavyzdžiui, tai galėtų būti 
disleksija ar klausos/ regos sutrikimai.  

 

 

 

 

 

Mokiniui ir Mokymosi Partneriui 

Būtų gerai, jeigu jūs abu prisistatytumėte ir poto užduotumėte klausimus kitam. Keletą 
dalykų, kuriuos jūs galbūt norėtumėte paminėti yra: 

Mano vardas yra… Aš dirbu…… Mano pomėgiai yra….. 

Prieš pokalbį reikėtų pasiruošti keletą temų, apie kurias norėtumėte pakalbėti, arba keletą 
klausimų, kuriuos galėtumėte panaudoti, kai pajustumėte, jog nebėra apie ką daugiau 
šnekėti. 

Temos galėtų būti: 

Kelionės, Sportas, Naminiai Gyvūnai, Kinas, Istorija ar Maistas. 

Jūs taip pat galite pabandyti užsiimti kokiu paprastu skaitymu vaidmenimis. Idėjų skaičius 
yra beribis!  

Kiekvienos sesijos pabaigoje, nepamirškite susitarti dėl sekančios sesijos datos ir laiko. 
Užtikrinkite, kad bendravimas tarp Mokinio ir Mokymosi Partnerio vyksta tik sesijų metu, 
nebent kuriam nors iš jų reiktų atšaukti ateinančią sesiją. 

Prisiminkite: kalbai išmokti reikia laiko. Taigi, ar jūs bebūtumėte Mokinys ar Mokymosi 
Partneris, yra svarbu atsipalaiduoti, atkakliai tęsti tai ką pradėjote ir mėgautis procesu.  


