Tandēms


          Lai gan tandēma metode ir vienkārša, tās ideja ir lieliska: tā vietā, lai cilvēks viens pats cīnītos, mācoties kādu svešvalodu, jūs, izmantojot tandēma metodi,  veidojat sadarbību ar cilvēku, kam tā ir dzimtā valoda. Sarunājoties savā dzimtajā valodā, jūs palīdzat viens otram uzlabot valodas prasmi autentiskā un personiskā vidē. Tandēma metode ir pārbaudīta un ar savu efektivitāti parādīta metode. Viss, kas tai vajadzīgs, ir divi dalībnieki, laiks un apņemšanās strādāt kopā.


    Tālāk doti padomi, kā savu darbu tandēmā jums paveikt labāk, ņemot vērā iepriekšējo tandēma pieredzi. Tie nav likumi, kas akli būtu jāievēro; ļoti iespējams, ka jūsu tandēms darbosies citādi. Taču šie padomi ir noteikti vērā ņemami. Kad būsiet beiguši savu darbu tandēmā, mēs gribētu dzirdēt arī par jūsu pieredzi, lai pēc iespējas šos padomus uzlabotu. Ja jums ir kādi jautājumi, problēmas vai derīgas idejas, droši kontaktējieties ar mums. Ierosinājumus šai brošūrai var sūtīt tandem@tandem-f.org 

Jūsu tikšanās ilgums un forma.


        Mācību laiks būs nogurdinošāks iesācējiem, bet tiem, kas mācībās tikuši tālāk, izturības būs vairāk. Iesācējiem vajadzētu veltīt katrai valodai 30 minūtes, bet dalībniekiem ar augstāku zināšnu līmeni nodarbība varētu turpināties 90 minūtes. Nodarbībā ieteicami arī pārtraukumi. 

Būtu ieteicams satikties 2 -3 reizes nedēļā, lai pietiktu laika sagatavoties un apgūt doto materiālu. Tandēmu ikdienas tikšanās var būt piemērotas pavisam neilgu laiku (pāris nedēļas), ilgāk to darīt nebūtu ieteicams. 


Sākumā var parādīties īsa noguruma fāze("pārēšanās"). Tas ir dabiski, jo intensīvais darbs var kļūt pārāk nogurdinošs pat visharmoniskākajam tandēmam; tāpēc bieži vien šādā brīdī noder pārtraukums.
 

Pirmās tikšanās var būt kafejnīcās ( sevišķi tad, ja ir jāpārvar kautrība), taču tas nav ieteicams turpmākajā darbā. 

Kā turpināt.


Ļoti svarīgi, lai jūs vienotos  par to, kādā veidā vēlētos tikt labots. Daudzi varbūt jau zina no pieredzes, ka pieklājības labad runātāja kļūdas netiek ievērotas, neskatoties uz to, ka tās ir acīm redzamas. Taču viens no tandēma apmaiņas mērķiem ir progresēt un gūt panākumus valodas uzlabošanā.




Būtu ieteicams pievērst īpašu uzmanību šādiem gadījumiem: 

- ja valodas zināšanu līmenis ir zems, daudzi cilvēki kļūdas nelabo nemaz, jo to ir pārāk daudz.
- ja zināšanu līmenis ir augstāks, daudzi nelabo kļūdas, domājot, ka tas nav nepieciešams, jo viņi viens otru var saprast.
Taču kļūdas, kas paliek nelabotas ilgāku laiku, tā "iesakņojas", ka vēlāk daudz jāpūlas, lai tās novērstu. Jo drīzāk kļūdai pievērsta uzmanība, jo vieglāk to izlabot. Ieteicams ir pierakstīt labojumu un pēc tam to skaļi atkārtot.


Taču, mēs nedomājam, ka visas kļūdas būtu jālabo uzreiz. Tas pārtrauktu sarunu un būtu diezgan nomācoši, it sevišķi tad, ja saruna noritētu par kādām svarīgām  lietām. Tādos gadījumos jāmēģina atcerēties visbiežāk pieļautās kļūdas, tās pierakstīt, lai vēlāk tās izskaidrotu. Būtu jāņem vērā arī saturs, citādi labojumi pārvērtīsies bezjēdzīgos fragmentos. Dažreiz tandēmi guvuši labus rezultātus, izmantojot mazu magnetafonu ("Walkman" vai citu), kas visas sarunas laikā vienkāši tiek ieslēgts. 


Daudzreiz pietiek ar to, ka pareizā forma ir iekļauta jautājumā vai sekojošos teikumos sarunas laikā, šādā veidā tiek veikta netieša vai "slepena" labošana. Tā nav "valodnieciska politika", bet gan palīdzība jūsu partnera valodas uzlabošanai. Nevar gaidīt arī to, ka visas labotās kļūdas pazudīs pēkšņi. Tās ir mācīšanās procesa neatņemama sastāvdaļa, tāpēc jums jābūt iecietīgiem  vienam pret otru. 


Nav ieteicams nodarbību laikā vairākkārt pārslēgties no vienas valodas otrā, jo tas traucē attīstīt spēju brīvi un tekoši runāt. Tandēma metode dod iespēju abiem partneriem brīvi izteikt savas domas svešvalodā. Tāpēc jums būtu stingri jāapņemas runāt vispirms vienā valodā un tikai pēc tam - otrā valodā. Lielāks laika patēriņš un pūles vēlāk atmaksāsies.


Pastāv divas situācijas, kurās "valodas apmaiņa" ir sevišķi kārdinoša:
 vai nu "krītot atpakaļ" savā valodā, kad jūs neesat drošs par to, ka jūsu partneris saprot, ko jūs sakāt;
 vai, kad jūs jūtat nedrošību no jūsu partnera puses un "palīdzat" viņai/viņam, izskaidrojot kaut ko viņas/viņa valodā.
Šajā gadījumā bīstami ir tas, ka abi partneri runās "valodā ar mazāku izturību", t.i., vājākā partnera mātes valodā. Rezultātā spējīgākais partneris iemācīsies vairāk un vairāk, un atšķirība starp abu partneru zināšnu līmeni attiecīgajā valodā kļūs lielāka. 
Šo iemeslu dēļ svarīgi vienādi sadalīt laiku starp divām valodām (vai nu sadalot katru nodarbību divām valodām vai katrā nodarbībā runāt savā valodā). Tas būtu jādara arī tādā gadījumā, ja abās valodās jāpārrunā tikai viena tēma.


Jo zemāks partneru zināšanu līmenis, jo vairāk būs jāgatavojas katrai stundai. Pirms jūs sākat kaut ko darīt, vispirms izlemiet, ko tieši jūs darīsiet. Runājot savā dzimtajā valodā, esiet uzmanīgi un nelietojiet vārdus vai frāzes, kas jūsu partnerim būtu pārāk sarežģītas.


Taču runājot svarīgi ir arī izvairīties no burtiska tulkojuma un visa veida "bērnu sarunām" (pārāk lēnas runāšanas, pārāk biežas darbības vārdu nenoteiksmes formas lietošanas, utt.). Dabiska saruna palīdz klausītājam. Ar laiku jūs iemācīsieties runāt skaidri un vienkārši, nebojājot savas runas autentitāti.


Izskaidrojot kaut ko partnerim, ir svarīgi darīt to pakāpeniski tādā veidā, lai jūsu partneris jauno informāciju reāli varētu pielietot. Tas viņā radīs kāda sasnieguma izjūtu, taču no jūsu puses nepieciešama disciplīna un pacietība. Jauno vārdu un vārdu uzbūves izskaidrošana ar definīciju un pārfrāzējumu palīdzību ir daudz smagāks darbs nekā vienkārša tulkošana, taču tā ir tikpat vērtīga, jo tādā veidā izskaidrotās frāzes jūsu partneris labāk paturēs prātā. Ja viņa /viņš nesaprot uzreiz, centieties izmantot:  sinonīmus, antonīmus, pakārtojumus (papagailis > putns), atdalīšanu (auglis > ābols), atvasinājumus  (vokāls > balss), dažādas asociācijas, žestus, ķermeņa valodu,  utt.. Ja nu tomēr pēc piecām vai vairāk izskaidrošanas minūtēm vārda nozīme nav skaidra, jūs, protams, varat izmantot vārdnīcu. Laba doma ir vispirms izmantot angļu - angļu vārdnīcu, pirms doto nozīmi meklēt, piemēram, angļu - vācu vārdnīcā.


Vārdu sakot, jo mazāk dara "skolotājs", jo vairāk katrs apmācību solis dod iespēju partnerim vingrināties.


Retajos gadījumos, kad tiek veidotas triādes vai kvarteti, esiet uzmanīgi un izvairieties no garām diskusijām (strīdiem) starp dzimtajā valodā runājošiem, kurās nevar piedalīties apmācāmais. Arī izskaidrojumus vieglāk ir saprast tad, kad runā tikai viens cilvēks. 

Tēmas

Tandēma darba priekšrocība ir tā, ka apmācāmais var iemācīties jaunu materiālu kontekstā un tādējādi daudz labāk to saglabāt atmiņā. Tāpēc labāk ir tad, ja diskusijām sagatavo kādu tēmu. 


Prasmīgai tēmu izvēlei ir būtiska nozīme. Abpusēja interese par apspriežamajām tēmām var palīdzēt atrast kopēju valodu.


Vienkāršāk ir sākt ar tādām konkrētām tēmām kā darbs, aizraušanās, mācības, ģimene, utt..


Detalizētāka plānošana nepieciešama intensīvam darbam ar gramatiku, leksiku, utt.; sarunvalodai parasti pietiek ar izvēlēto tēmu un atbilstošu materiālu. Piemēroti materiāli var būt grāmatas, žurnālu un avīžu raksti, īsi stāsti, dziesmas, pasakas u.c.. 


Tomēr būtu jāatzīmē kāda nianse: jebkurš neparasts vārds vai frāze tekstā var izraisīt pārslēgšanos uz citu valodu, tāpēc centieties izvairīties no tā, kas jūsu partnerim var radīt grūtības. Apmācāmajiem ar zemāku zināšanu līmeni daudz var palīdzēt attēli; tie padara saprotamāku situācijas uztveri un dod idejas diskusijai. Mēģiniet eksperimentēt ar žurnālu vai jūsu personīgās kolekcijas fotogrāfijām. Labs avots diskusiju tēmām jebkurā no divām valodām varētu būt arī dažādi kultūras pasākumi, kas notiek pilsētā (filmas, izrādes, izstādes utt.). 
Ja viens no partneriem vienlaicīgi apmeklē valodas kursus, arī tas var būt noderīgs materiāls. Jūs varat viens otram palīdzēt izprast kursu uzdevumus vai tekstus un pat izmantot dažas tēmas kā pamatu jūsu sarunām.


Vērtīga tēma, ko jūs varat piedāvāt savam partnerim, ir ieskats jūsu valsts kultūrā. Šī starpkultūru apmaiņa  bieži vien var izveidot visstimulējošākās un neaizmirstamākās diskusijas. Nebaidieties izmantot iespēju uzzināt kaut ko par partnera valsts kultūru un sniegt informāciju par jūsējo.


Ir ieteicams nevis visu laiku darboties vienveidīgi, bet gan mainīt darba veidus tajos valodas aspektos, kas jūs interesē ( tādos kā gramatika, leksika, lasīšana, saruna).


Mēs visi zinām no skolas, ka daudz vieglāk ir iemācīties un atcerēties tās lietas, kas mūs tiešām interesē. Tas arī attiecas uz valodu studēšanu. Un tā arī ir taisnība, ka vislielākā interese bieži vien rodas spontānās, iepriekš nesagatavotās diskusijās. Tandēma metode dod iespēju sekot tām idejām, kas rodas jūsu nodarbību laikā.
Tomēr neļaujiet sevi pakļaut tādai spontanitātei, ka netiek izmantots partnera sagatavotais materiāls. Tandēma panākumiem svarīgi ir tas, ka abi partneri ir pilnīgi iesaistīti un uztver nodarbības nopietni, lai neļautu vilties vai nesarūgtinātu viens otru.

Dažas idejas diskusiju tēmām.

Tie ir tikai daži ierosinājumi, kas domāti pirmajām nodarbībām, lai jums būtu iespēja veidot savu programmu.Izvēloties tēmas,ir būtiski ņemt vērā savas spējas; 
ja tēmas ir pārāk vienkāršas, sarunas var kļūt garlaicīgas,
ja tās ir pārāk sarežģītas, tās var radīt vilšanos un pārāk lielu koncentrēšanos leksikai, nevis sarunvalodai. 

Jums tiek piedāvātas dažas no ieteicamajām tēmām:
   
Ģimene                    Darbs/Skola               Vaļasprieks       Paradumi/ trūkumi  


Jūsu domas par kādiem sociāliem, politiskiem vai ar kultūru saistītiem jautājumiem: 
sieviešu un vīriešu loma dažādās sabiedrībās;
       jūsu visvairāk/vismazāk cienītais politiķis jūsu zemē un ārzemēs;
       labākās/sliktākās filmas, ko jūs esat pēdējā laikā redzējuši;
       grāmatu nākotne uz televīziju orientētā kultūrā;
       smēķēšanas aizliegums sabiedriskajās vietās. 


Aizraujoši stāsti no jūsu pagātnes: 
atvaļinājumi - Kur? Kad? Cik ilgi? Kādās valodās runāts?(var izmantot fotogrāfijas); 
jūsu pirmā skolas diena;
jūsu darba pieredze;
jebkuras pārdabiskas parādības, ko esat pieredzējis: NLO;
labākā/sliktākā dzimšanas diena jūsu dzīvē;
jūsu bērnības sapņi, varoņi.


        Aizraujoši stāsti par jūsu nākotni:
kur jūs būsiet pēc desmit gadiem;
kur jūs vēlētos būt pēc desmit gadiem;
kas jūsu biogrāfijā būtu svarīgākais;
kam jūs dotu priekšroku nākošajā dzīvē.


      Tēmas, kas attiecas uz abām kultūrām/valodām:
ar valodas apguvi saistītās grūtības;
abu kultūru atšķirības;
iepirkšanās abās valstīs;
klimata ietekme uz tautas raksturu;
informācijas līdzekļi abās valstīs.


Dažas tēmas var būt gan pamats diskusijai, gan līdzeklis jaunas leksikas apgūšanai. Labāk centieties uzdot viens otram jautājumus vai kopā strādājiet  pie neliela projekta nekā veidojiet vārdu sarakstus ar to tulkojumu.  Piemēram, sarunājieties par jūsu  dzīvokļiem, tādējādi mācoties vārdus, kas raksturo mājas interjeru (mēbeles,virtuves piederumi, utt.). Šo tēmu var padarīt interesantu sekojoši: 
  - uzdot jautājumus par jūsu vai jūsu vecāku dzīvokļiem;
  - mēģināt uzrakstīt visas lietas, ko var atrast jūsu abu dzīvokļos;
  - strādājot kopā, izveidot jūsu "sapņu māju" ar mēbelēm, piederumiem utt..

     

Svarīgi ir izmantot savu iztēli, lai jūsu nodarbības būtu interesantākas un noderīgākas. Īstenībā katras valodas "uzdevums" var būt pārveidots tā, ka tas kļūst radošs un stimulējošs.

Dažas citas tēmas, kas var būt noderīgas, apgūstot svarīgu leksiku:
                   profesijas
                   uzturs/gatavošana
                   krāsas
                   iepazīšanās
                   laikrakstu sludinājumi
                   radinieki.


Cits veids, kā palīdzēt apgūt noteiktus vārdus un frāzes, ir dažādu ikdienas situāciju lomu spēles (ārsta apmeklējums, sūdzības iesniegšana universālveikalā, lietotas automašīnas pārdošana) vai kāda cita veida nodarbība.


Nodarbību  norise.

Nav viena vienīga veida, kā atrast labu materiālu nodarbībai. Būtiska ir jūsu radošā darbība.Var izmantot grāmatas un žurnālus angļu valodā, kas ir pilsētas vai universitātes, kā arī Britu Padomes bibliotēkās. Angļu gramatikas grāmatas palīdzēs jums izprast sarežģītākos jautājumus:

Essential Grammar in Use ( Raymond Murphy, Cambridge University Press, 1990 ) - ieteicama apmācāmajiem ar zemāku zināšanu līmeni.

English Grammar in Use, 1985 , tas pats autors un izdevējs - apmācāmajiem ar augstāku zināšanu līmeni.

Noslēguma piezīmes.

Nav iemesla justies nomāktam, ja pirmo 2-3 nodarbību laikā jutīsiet zināmu orientēšanās zudumu. Laiks, kas nepieciešams partneriem, lai viens otru iepazītu un attīstītu kopēju darba stilu un abpusēju uzticēšanos, katram tandēmam būs atšķirīgs.

Tikšanās ārpus stundām, kopēji izbraukumi, maltītes utt. var palīdzēt partneriem labāk iepazīt vienam otru un atpūsties. Lai izvairītos no nepareiza nodarbību sākuma,  ieteicam izmantot šīs brošūras beigās doto materiālu. 

Jūs novērosiet to, ka svešvalodas apgūšana lielā mērā atkarīga no jūsu emocionālā stāvokļa. Labvēlīga gaisotne veicina vārdu uztveri un apguvi. Jo vairāk partneri viens otram uzticas, jo vieglāk ir atkārtot jautājumus, lai novērstu valodas apguves problēmas. Ir būtiski, lai abi partneri darbotos ar vienādu atdevi, lai neviens no viņiem nekļūtu tikai par klausītāju vai vadītāju.

Ir likumsakarīgi, ka ne vienmēr viss veicas gludi. Apzinoties grūtības vai jūtot garlaicību nodarbību laikā, pārdomājiet savu tēmu izvēli un mainiet izskaidrošanas metodes. Ja rodas problēmas, neuztveriet tās kā nepārvaramu šķērsli, bet gan mēģiniet risināt ar atklātas diskusijas palīdzību.



Mana tandēma partnera vārds:

Adrese:

Mūsu pirmās tikšanās vieta un laiks:




"Pirmās palīdzības" jautājumi:

Piedodiet, es jūs nesaprotu.

Vai jūs varat to atkārtot, lūdzu?

Ko nozīmē . . .

Ko jūs saucat par . . .

Kā jūs izrunājat šo vārdu?

Kā jūs rakstāt šo vārdu?

Vai jūs varat to uzrakstīt, lūdzu?

Vai šim vārdam ir arī cita nozīme?

Vai jūs varat teikt arī . . .

Kāda ir atšķirība starp . . . un . . .

Kādos gadījumos jūs lietojat šo izteicienu?

Vai tas ir slengs?

Vai tas skan saprotami / familiāri / akadēmiski?





   
 



