
Кер�вництво користувача Ленгв�ч Конект 

Ленгв�ч Конект - це �н�ц�атива, спрямована на те, щоб об’єднати разом людей в
Сомерсет�, як� бажають пол�пшити навички розмовної англ�йської, з тими хто в�льно
волод�є англ�йською мовою. Ми переконан�, що найкращим методом вивчення будь-
якої мови є комун�кативний метод у невимушеному та сприятливому середовищ�.

З ким я буду розмовляти?
По можливост�, ми намагатимося п�д�брати Учня та Партнера по навчанню за певними
критер�ями. А саме - наявн�сть в�льного часу, з ким надають перевагу розмовляти –
ж�нкою чи чолов�ком, захоплення та �нтереси. Ми спод�ваємося, що це буде основою, на
як�й ви зможете побудувати позитивн� стосунки.

Чи потр�бн� мен� квал�ф�кац�ї, щоб долучитися до проекту?
Вимог щодо наявност� оф�ц�йних квал�ф�кац�й як у Учня, так � у Партнера, немає. Нашим
єдиним проханням до обох стор�н є вмотивован�сть та ентуз�азм, щодо навчання.

Як ми будемо сп�лкуватися?
Сп�лкування буде проводитися за допомогою платформ для в�деоконференц�й. Ви
можете використовувати платформу, яка вам найб�льше пасує, наприклад: Вотсап
(WhatsApp), Скайп (Skype) або Зум (Zoom). Ми просимо, щоб ви не використовували
Месенджер (Messenger)через проблеми з конф�денц�йн�стю. Ми хот�ли б, щоб Партнер по
навчанню над�слав текстове пов�домлення - «в�тальну записку», щоб п�дбадьорити Учня
перед першим в�део дзв�нком. Ми також просимо, щоб Партнер по навчанню �н�ц�ював
перший дзв�нок, так як ми усв�домлюємо, що тому у кого англ�йська не є першою
мовою, може бути не комфортно.

На ск�льки сес�й в тиждень я маю зобов’язатися?
Ми рекомендуємо - м�н�мально одну сес�ю на тиждень, максимально три.

Як довго триває кожна сес�я?
Кожна сес�я триватиме приблизно 20 хвилин. Ми радимо використовувати таймер, щоб
сес�я не затягнулась задовго.

Чи маю я платити/чи платитимуть мен� за участь?
Н�, це проект у якому як Учень так � Партнер по навчанню готов� добров�льно витрачати
св�й час.

Як долучитися до проекту Ленгв�ч Конект?
Ми просимо, щоб вс� Учн� та Партнери по навчанню заповнили анкету. Якщо у вас
виникли труднощ� з заповненням анкети, будь-ласка зверн�ться до вашого Ленгв�ч
Конект Координатора, який зможе вам допомогти.



Будь-ласка зверн�ться до: Джясна Хусейн (Jusna
Hussain)Jusna@somersetrcc.org.uk07946 461544 або

М�хал Пужинськи (Michal Puzynski)Michal@somersetrcc.org.uk 07377 363165

Що трапиться, якщо я вир�шу, що б�льше не хочу приймати участь в
проект�, або якщо мен� складно розмовляти з моїм Учнем/Партнером по
навчанню?
Якщо в будь-який момент ви забажаєте припинити вашу участь у проект�, будь-
ласка зв’яж�ться з вашим Ленгв�ч Конект Координатором. Так само, якщо вам
складно сп�лкуватися з вашим Учнем або Партнером по навчанню, будь-ласка
зверн�ться до нас � ми спробуємо п�д�брати того, хто вам б�льше п�дходить. 

Перша розмова

Для Учня

Ви можете робити нотатки на протяз� сес�ї, щоб використовувати їх п�зн�ше для
тренування. 

Помилки – це природна частина процесу вивчення мови, зазвичай саме тод�
в�дбувається справжнє навчання!

Про�нформуйте вашого Партнера по навчанню: 

Чому саме ви намагаєтесь покращити навички англ�йської мови. Чи робите ви
це з певною метою, наприклад для пошуку роботи, чи можливо просто з
соц�альних причин.

Чи маєте �нвал�дн�сть, яка може впливати на ваше навчання.Наприклад,
дислекс�я або втрата зору/слуху.

 


