Sprievodca pre jazykové prepojeníe
Language Connect-Somerset je nová iniciatíva, ktorej cieľom je spojiť ľudí z celého
Somersetu, ktorí by chceli zdokonaliť svoje konverzačné anglické znalosti
s rečníkmi, ktorí vedia hovoriť plynulou angličtinou. Naším étosom je, že najlepším
spôsobom, ako sa naučiť jazyk, je rozprávaním v uvoľnenom a podporujúcom
prostredí.
S kým budem hovoriť?
Budeme sa snažiť, pokiaľ je to možné, prepojiť študenta a vyučujúceho partnera
podľa určitých kritérií akými sú napríklad ich záľuby a záujmy, dostupnosť či by
chceli hovoriť s mužom, alebo ženou. Veríme, že takéto prepojenie pomôže
vybudovať vzájomný pozitívny vzťah.
Potrebujem účasť na kvalifikácii?
Študent, ani vyučujúci nemusia mať formálnu kvalifikáciu. Žiadame, aby boli obe
strany motivované a nadšené pre tento zpôsob učenia.
Ako budeme komunikovať?
Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom video konferenčnej platformy. Môžete
použiť akúkoľvek platformu, ktorá vám vyhovuje (napríklad WhatsApp, Skype alebo
Zoom). Žiadame Vás, aby ste nepoužívali Messenger z dôvodu problémov
týkajúcich sa diskrétnosti.
Žiadame, aby vyučujúci partner poslal „pozvanie“ prostredníctvom textovej správy,
aby uistil študenta pred prvým video hovorom. Žiadame tiež, aby vyučujúci partner
inicioval prvý hovor, pretože vieme, že to môže byť skľučujúce pre niekoho, ktorého
prvým jazykom nie je angličtina.
Koľkokrát týždenne sa budem musieť zaviazať?
Odporúčame zaviazať sa na minimálne 1 a maximálne 3 stretnutia týždenne.
Ako dlho trvá každé stretnutie?
Každé stretnutie bude trvať približne 20 minút. Odporúčame Vám použiť časovač,
aby stretnutia neprekračovali časový limit.
Musím za účasť platiť?
Nie, jedná sa o projekt, v ktorom študent aj vyučujúci dobrovoľne trávia svoj čas.
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Aký je postup na zapojenie sa do programu Language Connect?
Žiadame od všetkých študentov a vyučujúcich vyplnenie prihlášky.
Ak máte ťažkosti s jej vyplnením, obráťte sa na svojho jazykového koordinátora,
ktorý Vám pomôže.
Jazykoví koordinátori:
Jusna Hussain

Jusna@somersetrcc.org.uk

07946 461544

Michal Puzynski

Michal@somersetrcc.org.uk

07377 363165

Čo ak sa rozhodnem, že sa už viac nechcem zúčastňovať, alebo je pre mňa
ťažké hovoriť so svojím študentom / vyučujúcim?
Ak by ste kedykoľvek chceli prerušiť svoju účasť v projekte, obráťte sa na svojho
jazykového koordinátora. Podobne, ak máte problémy s komunikáciou so svojim
študentom, alebo vyučujúcim partnerom, dajte nám vedieť, a my Vás prepojíme s
niekým vhodnejším.

Prvá konverzácia
Pre študenta
Počas stretnutia si môžete robiť poznámky, ktoré Vám pomôžu pri ďalšom stretnutí.
.
Robiť chyby je prirodzenou súčasťou učenia sa jazyka a zvyčajne sa robia, keď
vzdelávanie prebieha najlepšie.

Informujte svojho vyučujúceho partnera:
O dôvode, prečo sa snažíte zlepšiť svoje znalosti angličtiny. Je to pre konkrétny
účel, ako je hľadanie zamestnania alebo len zo sociálnych dôvodov?
Máte zdravotné postihnutie, ktoré môže ovplyvniť vaše učenie? Napríklad dyslexia,
strata sluchu / zraku?
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Pre študenta a vyučujúceho
Bolo by užitočné vzájomne sa predstaviť a následne nadviazať na otázky týkajúce sa
druhej osoby. Do konverzácie môžete zahrnúť napríklad:
Moje meno je ... Pracujem ako ... Moje záľuby sú ...
Pred stretnutím by ste si mali pripraviť témy, o ktorých by ste chceli hovoriť. Alebo
otázky, na ktoré sa môžete odvolať, keď máte pocit, že už nie je o čom diskutovať.
Témy, o ktorých môžete hovoriť sú napríklad:
Cestovanie, šport, domáce zvieratá, kino, história alebo jedlo.
Mohli by ste sa tiež pokúsiť zahrať jednoduchú úlohu. Nápady sú nekonečné!
Na konci každého stretnutia nezabudnite nastaviť dátum a čas nasledujúceho
stretnutia. Uistite sa, že komunikácia medzi študentom a vyučujúcim prebieha iba
počas stretnutí, pokiaľ niektorá zo strán nezruší nadchádzajúcu stretnutie.
Pamätajte: Pre naučenie sa jazyka je potrebný čas. Či už ste študent alebo
vyučujúci, je dôležité v priebehu tohto procesu učenia relaxovať, vytrvať a užiť si ho.
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