Przewodnik po Language Connect
Language Connect-Somerset to nowa inicjatywa, której celem jest łączenie ludzi z
Somerset, którzy chcieliby polepszyć swoje umiejętności konwersacyjne z osobami
biegłymi w języku angielskim. Nasz etos skupia się na tym, że najlepszym sposobem
nauki języka jest praktykowanie mówienia w luźnej i wspierającej atmosferze.
Z kim będę rozmawiał/ rozmawiała?
Tam gdzie to będzie możliwe, spróbujemy dobrać Osobę Uczącą się i Partnera
Uczącego według określonych kryteriów. Zawierają one: dostępność, czy dana
osoba wolałaby rozmawiać z kobietą czy z mężczyzną oraz jej hobby i
zainteresowania. Mamy nadzieję, że będzie to baza do zbudowania przyjaznej
relacji.
Czy potrzebne mi są jakieś kwalifikacje aby się w to włączyć?
Nie ma wymogów co do formalnych kwalifikacji zarówno ze strony Osoby Uczącej
się jak i Partnera Uczącego. Chcemy jedynie aby obie strony zaczynając podróż
językową były zmotywowane i entuzjastyczne.
W jaki sposób będziemy się komunikować?
Komunikacja będzie odbywać się za pomocą video - platform konferencyjnych.
Można korzystać z dowolnych platform, które umie się obsługiwać, na przykład
WhatsApp, Skype i Zoom. Nie chcemy korzystać z Messengera z powodu
problemów z poufnością. Zachęca się Partnera Uczącego do wysłania “powitania” w
formie wiadomości tekstowej, aby ośmielić Osobę Uczącą się przed pierwszym
spotkaniem video. Prosimy również Partnera Uczącego o zainicjowanie pierwszego
połączenia bo jesteśmy świadomi, że może to być trudne dla kogoś kogo głównym
językiem nie jest angielski.
Na ile razy w tygodniu powinienem/ powinnam się zdecydować?
Zalecamy, aby być zdecydowanym na minimum 1, a maksimum 3 sesje tygodniowo.
Ile trwa każda sesja?
Każda sesja trwa około 20 minut. Sugerujemy korzystanie z zegara aby sesje się nie
przeciągały.
Czy trzeba płacić lub czy płaci mi się za uczestnictwo?
Nie, to jest projekt, w którym zarówno Osoba Ucząca się jak i Partner Uczący
poświęcają swój czas na zasadzie wolontariatu.
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W jaki sposób można się zaangażować w Language Connect?
Prosimy wszystkie Osoby Uczące się i Partnerów Uczących o wypełnienie
formularza aplikacyjnego. W razie napotkania trudności w wypełnianiu formularza
prosimy o kontakt z Koordynatorem Language Connect, który będzie w stanie w tym
pomóc.
Proszę o kontakt z: Jusna Hussain Jusna@somersetrcc.org.uk 07946 461544 lub
Michal Puzynski Michal@somersetrcc.org.uk 07377 363165
Co jeśli zdecyduję się zakończyć moje uczestnictwo lub jest mi trudno
rozmawiać z moją Osobą Ucząca się/ Partnerem Uczącym?
Jeżeli w którymkolwiek momencie chciałbyś/ chciałabyś zakończyć uczestnictwo w
projekcie, prosimy o kontakt z Koordynatorem Language Connect. Tak samo jeżeli
trudno jest komunikować z Osobą Ucząca się/ Partnerem Uczącym prosimy dać
nam znać tak abyśmy mogli poszukać kogoś bardziej pasującego.

Pierwsza rozmowa
Dla Osoby Uczącej się
Możesz chcieć robić notatki w czasie spotkania aby pomóc sobie w późniejszych
powtórkach.
Popełnianie błędów jest naturalną częścią uczenia się i zazwyczaj wtedy uczenie
jest najefektywniejsze!
Powiedz swojemu Parnerowi Uczącemu;
Dlaczego próbujesz polepszyć swoje umiejętności z języka angielskiego. Czy jest
szczególny powód jak szukanie pracy lub po prostu z powodów towarzyskich?
Czy jesteś w jakimś stopniu niepełnosprawny i czy może to wpłynąć na Twoją
naukę? Może to być dysleksja i problemy ze słuchem/ wzrokiem.
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Dla Osoby Uczącej się ORAZ Partnera Uczącego
Byłoby pomocne, gdybyście przedstawili się sobie nawzajem i zadali drugiej osobie
kilka pytań. Można ująć następujące kwestie:
Nazywam się…

Pracuję jako……

Moje hobby to…..

Powinieneś/ Powinnaś przygotować przed spotkaniem tematy, o których chciałbyś/
chciałabyś rozmawiać lub pytania, których mógłbyś/ mogłabyś użyć, gdyby zabrakło
wam tematów do dyskusji.
Tematyka może obejmować;
Podróże, Sport, Zwierzęta domowe, Kino, Historię czy Jedzenie.
Można też spróbować odgrywać role/ proste scenki. Możliwości są nieograniczone!
Na końcu każdej sesji pamiętajcie o ustaleniu daty i pory kolejnej sesji. Komunikacja
między Osobą Ucząca się i Partnerem Uczącym powinna odbywać się tylko w
czasie sesji chyba, że któraś ze stron musi odwołać nadchodzącą sesję.
Pamiętajcie: nauka języka trwa długo. Dlatego zarówno kiedy jesteś Osobą Ucząca
się czy Partnerem Uczącym, ważny jest relaks, wytrwałość i przyjemność z samego
procesu.
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