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İ LETİ Ş İ M SAĞLAMA REHBERİ  

 

Dil iletiş imi Somerset-dil iletiş imi sağ lamak Somersette yeni bir giriş im , 

amacı kiş ilerin Somerset genelinde İ ngilizce konuş ma becerisini 

geliş tirmek ve İ ngilizce bilenlerle daha az bilenleri biraraya getirerek 

konuş ma kabiliyetlerini artırmak. 

 

İ ngilizce öğ renmenin en iyi yolu rahat ve destekleyici bir ortamda 

İ ngilizce konuş maktır. 

 

Kİ Mİ NLE KONUŞ ACAĞ IM? 

 

Öğ renci ve onların öğ renme ortağ ını ,belirli kriterler üzerinden 

eş leş tirmeye çalış acağ ız. 
Bunun  içinde kadın veya erkek ile  konuş ma tercihleri olacaktır.Hobileri 

ve ilgi alanları hakkında konuş mak, olumlu bir iliş ki kurmak için temel 

inş a edeceğ ini umuyoruz. 

 

KATILMAK İ Çİ N HERHANGİ  Bİ R KALİ Fİ KASYONA İ HTİ YACIM 

VARMI? 

 

Öğ renenin ve öğ renen ortaklarının resmî bir niteliğ e sahip olma 

zorunluğ u yoktur. 

Sadece her iki tarafın ilerideki öğ renme yolculuğ u konusunda 

motivasyonlu ve hevesli olmasını rica ediyoruz. 

 

 

NASIL İ LETİ Ş İ M KURACAĞ IZ? 

 

İ letiş im bir video konferans platformundan yapılacaktır.Hangi platform 

rahatınıza gelirse onu kullanabilirsiniz.Örnekler ş unları içerir, 

WhatsApp, Skpe ve Zoom. 

Gizlilik sorunları nedeniyle messengeri kullanmamanızı  öneriyoruz. 

İ lk video görüş mesinden önce , öğ renciyi güven altına almak için 

öğ renci ortağ ının öğ renciyi teş vik edici, 

Hoş geldiniz mesajı yollamasını ve ayrıca öğ renci ortağ ının ilk aramayı 

baş latmasını rica ediyoruz.ilk arama,   ana dili İ ngilizce olmayan biri için 

korkutucu olabilir .Biz bunun  farkındayız. 

 

HAFTADA KAÇ KERE KATILMAM LAZIM? 

 

En az haftada 1yada 3 oturuma katılmanız gerekiyor. 
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HER SEANS NE KADAR SÜRER? 

 

 

Her oturum yaklaş ık 20 dakika sürecek.zamanlayıcı kullanmanızı öneririz, 

böylece oturumlar fazla sürmez. 

 

PARA ÖDEYECEKMİ Yİ M VEYA BANA PARA ÖDENECEKMİ ? 

 

Hayır.Bu bir proje öğ renci ve öğ renci ortağ ı kendi zamanında gönüllü 

olarak katılacak. 

 

 

 

Dİ L ÖĞRENME PROJESİ NE KATILMA SÜRECİ  

NEDİ R? 

 

Tüm öğ renci ve öğ renci ortağ ından 

doldurmalarını istediğ imiz bir baş vuru formu var Eğ er formları 

doldurmakta zorluk çekiyorsanız lütfen Dil bağ lantı co-ordinatörünü 

(Language Connect Co-ordinator)arayın.Size bu konuda yardım edecek. 

Lütfen iletiş im sağ lamak için bu numaraları  arayın. 

 

Jusna Hussain 

jusna@somersetrcc.org.uk 07946 46 1544 yada 

 

Michal Puzynki 

michal@somersetrcc.org.uk 07377 36 3165 

 

 

FARZEDELİ M EĞER BEN KATILMAK İ STEMEZSEM YADA ÖĞRENME 

ORTAĞ IMLA KONUŞ MAYI ZOR BULURSAM? 

 

Herhangi bir noktadan sonra projeye dahil olmayı bırakmak 

isterseniz,lütfen dil  bağ lantısı ile iligili cordinatörünü arayın.Benzer 

ş ekilde öğ renci yada öğ renci ortağ ınızla konuş ma zorluğ u çekersiniz 

lütfen bize bildirin ve sizi daha uygun biriyle eş leş tirmeye çalış acağ ız. 
 

İ LK KONUŞ MA 

mailto:jusna@somersetrcc.org.uk
mailto:michal@somersetrcc.org.uk
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Öğ renci için, 

Toplantı sırasında alış tırma yapmanıza yardımcı olmak için not almak 

isteyebilirsiniz.Hata yapmak dil  öğ renmenin doğ al bir parçasıdır ve 

genellikle en iyi öğ renme bu yolla gerçekleş ir. 

 

ÖĞRENME ORTAĞ INA Bİ LGİ LENDİ R 

 

İ ngilizcenizi geliş tirmeye çalış manızın nedenini öğ renme ortağ ınıza 

söyleyiniz, nedeni belirli  

amaç için ise iş  aramak gibi yada sadece sosyal nedenlerden dolayı? 

 

Herhangi bir sakatlığ ınız dil öğ renmenizi etkileyebilecek bir engeliniz 

varmı? 

Örnekler ş unları içerir,Disleksi, İ ş itme kaybı,Görme kaybı 

 

ÖĞRENCİ  VE ÖĞRENCİ  ORTAĞ I 

Kendinizi tanıtmak, her ikininizede yardımcı olur.Hemde diğ er kiş i için 

soruları takip etmekte yararlı olacaktır. 

Dahil etmek isteyebileceğ iniz birkaç ş ey, 

 

Benim ismim    İ ş im    Hobilerim 

 

 

Bazı konuları görüş meden önce hazırlamasınız .Hakında konuş mak veya 

tartış mak için baş ka birsey olmadığ ını düş ündüğ ünüzde 

baş vurabileceğ iniz bazı sorular. 

Seyehat, spor,evcil hayvanlar, sinema,tarih, gıdalar 

Ayrıca birazda basit rol oynamaya çalış abilirsiniz. 

Fikirler sonsuz! 

 

Her oturumun sonunda bir  sonraki oturum için tarih ve saat ayarlamayı 

unutmayınız.Öğ renci ve öğ renci ortağ ı arasındaki iletiş im sadece 

oturumlar sırasında gerçekleş ir, taraflardan birinin yaklaş an oturumu iptal 

etmesi  gerekebilir. 

Unutma; Dil öğ renmek zaman alır ,ister öğ renci ister öğ renci ortağ ı olsun, 

önemli olan rahat olmak ve devam etmek ve sürecin tadını çıkarmak 

önemlidir. 

 

  
 


