Language Connect- Orientação
O Language Connect-Somerset é uma nova iniciativa, que visa reunir pessoas em
Somerset que gostariam de melhorar suas habilidades de conversação em inglês
com falantes fluentes de inglês. Nossa ideologia é que a melhor maneira de
aprender um idioma é praticando falar em um ambiente descontraído e solidário.
Com quem falarei?
Sempre que possível, tentaremos combinar a pessoa que gostaria de aprender e
seu parceiro de aprendizado em determinados critérios. Isso inclui sua
disponibilidade, se eles gostariam de falar com alguém do sexo masculino ou
feminino e seus hobbies e interesses. Esperamos que isto seja o fundamento para
construir um relacionamento positivo.
Preciso de qualificações para fazer parte?
Não é necessário que a pessoa que gostaria de aprender ou seu parceiro de
aprendizagem possua qualificações formais. Pedimos apenas que ambas as partes
estejam motivadas e entusiasmadas com a jornada de aprendizado pela frente.
Como vamos nos comunicar?
A comunicação será por meio de uma plataforma de videoconferência. Você pode
usar qualquer plataforma com a qual se sinta confortável, por exemplo, WhatsApp,
Skype e Zoom. Pedimos que você não use o Messenger devido a problemas
relacionados à confidencialidade. O Parceiro de Aprendizagem é incentivado a
enviar uma 'nota de boas-vindas' por mensagem de texto para tranquilizar o ‘aluno’
antes da primeira vídeo chamada. Também solicitamos que o Parceiro de
aprendizado inicie a primeira chamada, pois sabemos que isso pode ser assustador
para alguém cujo primeiro idioma não é o inglês.
Quantas vezes por semana vou precisar me comprometer?
Recomendamos que você possa se comprometer com no mínimo de 1 e no máximo
de 3 sessões por semana.
Quanto tempo dura cada sessão?
Cada sessão dura cerca de 20 minutos. Sugerimos o uso de um cronômetro para
que as sessões não ultrapassem o tempo.
Preciso pagar ou sou pago para participar?
Não, este é um projeto em que o aluno e o parceiro de aprendizagem estão
oferecendo seu próprio tempo.
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Qual é o processo para iniciar meu envolvimento com Language Connect?
Há um formulário de inscrição que solicitamos a todos os alunos e parceiros de
aprendizado para preencher. Se você tiver dificuldades em preencher este
formulário, entre em contato com o seu Coordenador da Language Connect, que
poderá ajudá-lo.
Por favor entre em contato com: Jusna Hussain Jusna@somersetrcc.org.uk
07946 461544 ou
Michal Puzynski Michal@somersetrcc.org.uk 07377 363165
E se eu decidir que não quero mais participar ou acho difícil falar com meu
aluno / parceiro de aprendizagem?
Se em algum momento você desejar deixar de fazer parte no projeto, entre em
contato com o seu Coordenador da Language Connect. Da mesma forma, se você
estiver com dificuldades para se comunicar com seu Aluno ou Parceiro de
aprendizado, informe-nos e procuraremos associá-lo a alguém mais adequado.

A primeira conversa
Para a pessoa que deseja aprender
Você pode fazer anotações durante a reunião para ajudá-lo a praticar
posteriormente.
Cometer erros é uma parte natural do aprendizado de um idioma e geralmente é
quando ocorre o melhor aprendizado!
Informe seu Parceiro de Aprendizagem;
O motivo pelo qual você está tentando melhorar suas habilidades em inglês. É para
um propósito específico, como procurar emprego ou apenas por razões sociais?
Você tem alguma deficiência que possa afetar seu aprendizado? Exemplos incluem
dislexia e perda auditiva / visual.
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Para o aluno E o parceiro de aprendizagem
Seria útil que se apresentassem e depois respondessem perguntas para a outra
pessoa. Algumas coisas que você pode querer incluir são;
Meu nome é…

Eu trabalho com ……

Meus hobbies são…

Você deve preparar alguns assuntos antes da reunião sobre a qual gostaria de falar
ou algumas perguntas às quais possa se referir quando achar que não há mais
nada a discutir.
Os assuntos podem incluir;
Viagem, Esportes, Animais de Estimação, Cinema, História ou Gastronomia.
Você também pode tentar realizar algumas dramatizações simples. As idéias são
infinitas!
No final de cada sessão, lembre-se de definir uma data e hora para a próxima
sessão. Certifique-se de que a comunicação entre o Aluno e o Parceiro de
aprendizado só ocorra durante as sessões, a menos que uma das partes precise
cancelar uma próxima sessão.
Lembre-se; leva tempo para aprender um idioma. Portanto, se você é um aluno ou
um parceiro de aprendizado, é importante relaxar, perseverar e aproveitar o
processo.
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