Îndrumare orientativă
Language Connect-Somerset este o inițiativa nouă care își propune să
apropie oamenii din Somerset care doresc să-și îmbunătățească
abilitățile de comunicare în engleză cu vorbitori nativi. Etosul nostru este
că cel mai bun mod de a învață este practicând engleza într-un mediu
relaxant și beneficiind de suport.
Cu cine voi vorbi?
Vom încerca pe cât posibil să găsim un corespondent potrivit pentru
fiecare cursant în funcție de diverse criterii. Această include
disponibilitatea, dorința de a vorbi cu un tutor bărbat sau femeie și
interesele fiecăruia. Noi sperăm ca această să fie o bază de plecare în
construirea unei relații pozitive.
Am nevoie de vreo calificare pentru a participa?
Nu este nicio cerință nici pentru cursant nici pentru tutor de a avea o
calificare. Noi cerem doar ca ambele părți implicate să fie motivate și
entuziaste despre procesul de învățare.
Cum vom comunica?
Comunicarea se va face prin intermediul unei platforme video. Puteți
folosi orice platforma va este confortabilă, cum ar fi WhatsApp, Skype
sau Zoom. Va recomandăm să nu folosiți Messenger datorită
problemelor legate de confidențialitate.
Tutorul este încurajat să trimită o notă de ‘bun venit’ într-un text pentru
a atenționa și încuraja cursantul înainte de prima sesiune video. Noi
încurajăm tutorii să inițieze prima sesiune întrucât poate să fie mai
intimidant pentru o persoană care nu este vorbitoare nativă să facă
primul pas.

De câte ori pe săptămâna ar trebui să fiu disponibil?
Noi recomandăm să fiți disponibil pentru cel puțin o sesiune și maxim
trei sesiuni pe săptămână.
Cât durează fiecare sesiune?
Fiecare sesiune va dura în jur de 20 de minute. Va recomandăm să
folosiți un timer pentru a nu depăși durata.
Trebuie să plătesc sau sunt plătit că să particip?
Nu, acesta este un proiect prin care atât cursantul cât și tutorul își oferă
voluntar timpul lor.
Care este procedura de înregistrare cu Language Connect?
Există un formular pentru a aplica pe care trebuie să îl completeze atât
cursanții cât și tutorii. Dacă aveți dificultăți în completarea acestui
formular, va rugăm să contactați coordonatorii Language Connect care
va vor ajuta: Jusna Hussain Jusna@somersetrcc.org.uk 07946 461544 sau
Michal Puzynski Michal@somersetrcc.org.uk 07377 363165.
Ce se întâmplă dacă decid că nu mai vreau să fiu implicat sau dacă
mi se pare dificil să vorbesc cu tutotul/cursantul meu?
Dacă doriți să întrerupeți implicarea în proiect la orice moment, vă
rugăm să contactați un coordonator Language Connect. De asemenea,
dacă vi se pare dificil să comunicați cu tutorul/cursantul dumneavoastră,
va rugăm să ne anunțați și vom încerca să găsim pe cineva mai potrivit.

Prima conversație
Pentru cursant
Ar fi bine să luați notițe în timpul sesiunii pentru a practica mai târziu.

Greșelile fac parte din procesul de învățare a unei limbi străine și se
întâmplă în orice situație!
Informați-vă tutorul:
Care este motivul pentru care vreți să va îmbunătățiți cunoștințele de
engleză? Aveți un scop particular, cum ar fi căutarea unui loc de muncă
sau doar din motive sociale?
Aveți vreo disabilitate care ar putea să vă afecteze procesul de învățare?
Cum ar fi dislexie, pierdere de auz sau vedere.
Atât pentru cursant cât și pentru tutor
Ar ajuta să vă prezentați întâi și apoi să continuați cu întrebări pentru
cealaltă persoană. Câteva lucruri pe care ați putea să le includeți ar fi:
My name is…

I work as…

My hobbies are...

Numele meu este… /muncesc ca…/ pasiunile mele sunt…
Înainte de sesiune ar trebui să pregățiți câteva subiecte pe care doriți să
le discutați sau câteva întrebări pe care să le folosiți când aveți impresia
că nu este mult de discutat.
Subiectele se pot referi la: călătorii, sporturi, animale de companie,
cinema, istorie, mâncare etc.
Ați putea de asemena să încercați să jucați un rol. Ideile sunt infinite!
La sfârșitul fiecărei sesiuni, amintiți-va să stabiliți data și ora pentru
sesiunea următoare. Asigurați-va că discuțiile între tutor și cursant se
desfășoară doar pe durata sesiunilor stabilite, cu excepția situațiilor când
oricare dintre părți va trebui să anuleze o sesiune.
Amintiți-va: învățarea unei limbi străine ia timp. Indiferent dacă sunteți
cursant sau tutor, este important să va relaxați, să perseverați și să
beneficiați de avantajele pe care vi le oferă procesul de învățare.

