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(Prevod v slovenščino je namenjen učencu slovenščine.)
TANDEM

Ideja, ki stoji za to metodo, je enostavna in briljantna obenem: namesto da se učenec odpravi na pot učenja tujega jezika sam, sklene partnerstvo z enim ali več naravnimi govorci tujega jezika. Tako si preko direktne izmenjave partnerja izmenično pomagata in napredujeta vsak v svojem tujem jeziku. Metoda je osebna in predvsem avtentična.

Tandem princip učenja, ki ga je v praksi preizkusilo že ogromno ljudi, potrebuje le dva motivirana in radovedna udeleženca, nekaj časa ter voljo, delati drug z drugim.

V nadaljevanju dajemo nekaj nasvetov, kako bolje organizirati tandem srečanja. Vsi nasveti temeljijo na izkušnjah. Ne želimo postavljati togih pravil, ki jim morate slepo slediti, temveč le pokazati možnosti, ki vam bodo pri učenju po tej metodi pomagale.  

Tandem metodo vam lahko le opišemo, oživeti jo morate sami.

Po zaključku učenja bi nas veselilo, če nam boste poročali o svojih izkušnjah, da bomo metodo še izboljšali. 
Torej: Sporočite nam, če boste imeli vprašanja, probleme ali koristne nasvete.




NAČIN IN TRAJANJE SREČANJ

*	Srečanja bodo za začetnike z majhnim predznanjem bolj utrudljiva, medtem 
ko bodo tisti z boljšim predznanjem vzdržali več. Zato je na začetku smiselno trajanje posameznih srečanj skrčiti na 30 minut za posamezni jezik. Vendar naj tisti z boljšim predznanjem ne prekoračijo časa srečanj 90 minut. Vsekakor pa svetujemo, da si enostavno tu pa tam sami določite odmor, da bi potem delali z bistrejšo glavo.

*	Praviloma je bolje, če srečanja omejimo na dva- do trikrat tedensko. Tako bodo učenci imeli dovolj časa za pripravo lastnega materiala in za ureditev že predelane snovi. Vsakodnevna srečanja so primernejša za tandeme, ki trajajo 2 – 3 tedne. Sicer vsakodnevnih srečanj ne priporočamo.

*	Značilnost, ki jo pogosto opazimo, je, da nastopi po začetku srečanj (2 – 3 tedni) obdobje utrujenosti: Zato se je bolje s partnerjem srečati manjkrat, kot pa delati pod pritiskom in z malo volje. Tudi najbolj harmoničnemu tandemu po intenzivnem delu poide volja za skupna srečanja.

*	Prva tandem srečanja se lahko odvijajo v kavarni. Tako boste lažje prebili jezikovni led. Na daljši rok pa srečanja v kavarni odsvetujemo, predvsem učencem, ki želijo koncentrirano delati.






NAČIN DELA

*	Zelo pomembno je, da ne pozabite stalno popravljati drug drugega. Kot verjetno poznate iz lastnih izkušenj (npr.: z dopusta), izrazita vljudnost vodi do tega, da sogovornik spregleda jezikovne napake, ne glede na to, kako očitne so. To je povsem naravno in v večini situacij je to morda tudi pravilno. Cilj tandema pa je izboljšanje in razvoj jezika.

Na dve nevarnosti je potrebno posebej paziti:
·	pri majhnem predznanju večina učencev partnerjevih napak ne popravlja, 
	ker jih je veliko
in
·	pri boljšem predznanju večina učencev misli, da partnerjevih napak ni potrebno popravljati, ker se kljub napakam precej dobro razumeta.

Toda: 	Napake, ki jih dalj časa ne boste popravljali, se tako zasidrajo, da jih bo kasneje možno odpraviti le še z velikanskim naporom.

Torej:	Prej ko boste partnerja na napake opozorili, prej jih bo uspel odpraviti.

Po drugi strani pa to ne pomeni, da morate vsako napako popraviti takoj, kajti to bi potek pogovora uničilo, partnerja pa zafrustriralo, predvsem pri osebnih temah, ki so učencu posebno pomembne. Torej si naj partner skuša zapomniti napake, ki se ponavljajo, ali pa si jih naj zapiše, in jih potem razloži.

Bistvo srečanja je, da ne igrate jezikovnega policaja, temveč da tandem partnerju pomagate, da izboljša svoje znanje tujega jezika. Prav tako ne smete pričakovati, da se napake, ki ste jih enkrat popravili, ne bodo več pojavile. Napake so bistven del učnega procesa in nastopijo z dokazljivimi zakonitostmi: zato morate imeti dovolj potrpežljivosti s svojim tandem partnerjem in s samim seboj.

NE POZABITE: 
ENOJEZIČNOST + ENOJEZIČNOST = DVOJEZIČNOST !

Drug fenomen, ki ga pogosto opazimo, je »skakanje« med obema jezikoma.
Zelo pomembno je, da že od samega začetka govorite izključno v t.o. »jezikovnih blokih«, čeprav bo to na začetku skupno komunikacijo na videz oviralo. Cilj tandem srečanj je, da se boste (kasneje) znali izražati v tujem jeziku. Pot do tja pa vodi preko avtentične jezikovne situacije, ki jo nudi tandem izmenjava.

Že na začetku se morate dogovoriti, da boste najprej govorili izključno v enem jeziku, nato pa izključno v drugem jeziku. To pravilo naj velja vseskozi. Večja poraba časa in energije na začetku tandem srečanj se bo dolgoročno prav gotovo izplačala.

Zatekanje k maternemu jeziku posebno pogosto opazimo v primerih:
-	ko je učenec nesiguren na določenem mestu ali pri pomembni temi (vaš tandem partner mora zares razumeti, kaj ste hoteli reči),
-	ko je nesiguren tandem partner: drugi mu v tem primeru želi pomagati in mu razloži v njegovem maternem jeziku.
Nevarnost pri tem je, da bosta tandem partnerja dolgoročno pretežno govorila v jeziku »po poti najmanjšega odpora«, tj. v maternem jeziku tandem partnerja s slabšim predznanjem. Posledica tega bo, da se bo »boljši« tandem partner naučil več kot drugi. Stopnji jezikovnega znanja se bosta tako le še bolj razlikovali. Zato se morate nujno dogovoriti o razdelitvi časa:

najprej x minut v jeziku A / nato x minut v jeziku B

To velja tudi, če obravnavate posamezno temo ali slovnico v obeh jezikih.

Za pripravo srečanj uporabite naslednje zlato pravilo:
*	Manj ko ima vaš tandem partner predznanja, bolj morate srečanja planirati in jasno pripraviti. Vedno premislite pred srečanjem, kaj boste delali.

*	Če govorite v vašem maternem jeziku, ne uporabljajte niti kompliciranih izrazov niti težkih stavčnih struktur. Vaš tandem pri učenju ne sme izgubiti veselja.

*	Po drugi strani je pomembno tudi to, da ne prevajate besede za besedo, kot tudi da ne uporabljate oblik jezika dojenčkov (ekstremno počasno govorjenje, prepogosta uporaba nedoločnikov, npr.: piti, itd.) Naravni način govora tudi trenira slušno razumevanje tandem partnerja. Obenem pa boste napeto opazovali, kako se boste naučili govoriti enostavno, ne da bi svoj jezik popačili.

*	Če svojemu tandem partnerju kaj razlagate, to storite v čimbolj kratkih korakih in tudi tako, da na novo pridobljeno informacijo lahko takoj uporablja. To vodi neposredno do uspeha in je po drugi strani seveda odvisno tudi od tega, koliko potrpljenja imate s seboj in s tandem partnerjem. Razlagati s pomočjo definicij in opisov je seveda bolj naporno kot najti direktni prevod v slovarju. Vrednost pa je v tem, da se bo na ta način razloženo veliko bolj vtisnilo v spomin.

Če tandem partner ne razume besede, uporabite:

-	sinonime (besede istega pomena, npr.: govoriti – pogovarjati se)
-	antonime (nasprotja, npr.: velik – majhen)
-	podpomenke (npr.: papagaj – ptič)
-	nadpomenke (npr.: sadje – jabolko)
-	besede iz iste besedne skupine (npr.: mandarina – banana)
-	izpeljanke (npr.: leteti – polet)
-	asociativne zveze (npr.: sta kot pes in mačka)
-	besedne zveze (npr.: železnica + postaja = železniška postaja)
-	primerjave in osebne povezave (npr.: (vi) se veliko smejete) itd.

Prav tako lahko poizkusite z gestikuliranjem in govorico telesa. Če po 5 minutah še vedno ne razumeta drug drugega, lahko uporabite slovar. Vendar pa tudi tu svetujemo, da najprej posežete po enojezičnih verzijah.

*	Na splošno velja: Čim manj naredi »učitelj«, tem bolje. Vsak korak, ki ga naredi »učenec«, je zanj dodatna možnost, da svoje znanje aktivno uporabi.


TEME

*	Prednost tandem partnerstva je v tem, da se učenec nauči nove strukture in izraze v direktni in živi zvezi. Zato je pomembno, da si za vsako srečanje pripravite temo pogovora.

*	Premišljen izbor tem je bistvenega pomena za dobro delujoč tandem. Skupni interesi, ki jih boste obdelovali med srečanji, vas bodo dodatno motivirali in lahko premostili tudi morebitne razlike v jezikovnem znanju.

*	Najlažje pričnete s tandemom, če se lotite konkretnih, osrednjih tem vsakdanjega življenja, kot so družina, delo, študij, itd.

*	Bolj natančno planiranje bo potrebno v fazah intenzivnega dela s slovnico, besediščem, itd. – pri splošni konverzaciji ponavadi zadostuje, če dosežete sporazum glede teme in najdete spremljajoči material, npr.: knjige, časopisni članki ali članki iz revij, pesmi, kratke zgodbe, fabule, itd.
Pri izboru materiala pazite na jezikovno primerna, jasna besedila. Pretežko besedišče ali stavčne strukture lahko privedejo do z.o. »skakanja«.  Tandemom s slabšim jezikovnim znanjem priporočamo uporabo slik in fotografij, ki bodo učence vzpodbujale pri pogovorih.
Drug izbor tem je lahko aktualni kulturni program: skupni obisk gledališča, kina,  razstave ali koncerta (morda tudi v jeziku vašega tandema) zelo priporočamo. Če vsaj eden od tandema paralelno obiskuje tudi jezikovni tečaj, potem tudi tečaj praviloma predstavlja pobudo za pogovore.

*	Ni recepta za izbor dobrega in primernega materiala. Najpomembnejši predpogoj ste zagotovo vi, ki tako neposredno izkusite del druge dežele in druge kulture. Uspeh tandem izmenjave je neposredno odvisen od vaših idej, predlogov in angažmaja.

*	Javne knjižnice in univerzitetne knjižnice imajo pogosto bogat izbor knjig in revij v slovenskem in tudi drugih jezikih. Slovnice vam bodo pomagale pri razlagi težjih vprašanj, ki vam jih bo tandem partner postavil. 

*	Priporočamo učbenika: 

UČIMO SE SLOVENŠČINO, Martina Križaj – Ortar, DZS Ljubljana, 1996
(učbenik, tematski slovarček, slovnične preglednice ter 2 avdiokaseti)

in 

Colloquial Slovene, Andrea Albretti, Routledge, London 1995
(učbenik z angleško spremnim besedilom ter 2 avdiokaseti)

*	Referenčna literatura:

SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA 

*	Dragocena stvar, ki jo lahko ponudite svojemu tandem partnerju, je, da ga obvestite o kulturi in navadah v Sloveniji in vašem mestu. Ta interkulturalni aspekt tandem izmenjave vodi do pogosto najbolj zanimivega in miselno najbolj bogatega pogovora. Brez zavor izkoristite priložnost, da se ekskluzivno informirate o »tuji« kulturi ter svojemu tandem partnerju nudite isto.

*	Nikakor ne smete s svojim tandem partnerjem delati samo slovnične vaje, temveč uporabite čimveč različnih in pestrih strani učenja tujega jezika (npr.: slovnico, besedišče, besedila, izgovorjavo, konverzacijo/prosti govor).

*	Če pomislite nazaj na svoje šolske dni, se boste prav gotovo spomnili, da ste se najbolje naučili in zapomnili stvari, ki so vas zares zanimale. To spoznanje morate uporabiti tudi pri učenju tujega jezika. Če uspete vzbuditi veliko zanimanje, bo učenje v dvoje steklo in privedlo do spontanih, napetih in nepripravljenih pogovorov, kar je v tandem učenju dovoljeno in nedvoumno predstavlja prednost v primerjavi s tradicionalnimi učnimi metodami. Kljub temu vas želimo opozoriti na nevarnosti, ki tu lahko nastopijo. Ne dovolite, da vas tok pogovora odpelje tako daleč od prvotne smeri, da se stvari, ki jih je pripravil tandem partner, popolnoma izgubijo. To lahko pripelje do frustracij in razočaranja. Za uspeh tandema je pomembno, da sta aktivno udeležena oba partnerja in da oba vzameta srečanja resno.  



ZAKLJUČNE OPOMBE

*	Ne vznemirjajte se, če boste prvič, drugič ali tretjič imeli občutek pomanjkanja orientacije. Čas, ki ga potrebujete, da najdete skupni stil dela in zaupanje drug v drugega, je od tandema do tandema različen.

*	Kontakti tudi izven zasebnih srečanj, npr. na skupnih izletih, pri obrokih itd. lahko vodijo k sproščenemu ozračju. Drug predlog, kako se izognete napakam na samem začetku in prebrodite eventuelno začetno omahovanje, je, da uporabite material, ki smo ga v ta namen pripravili za vas. Toda tudi tu velja pravilo: zavestna odločitev je pomembna. Ni vse dobro za vas, kar je dobro za druge tandeme.

*	Prav gotovo boste ugotovili, kako pomembno je dobro ozračje za  obojestransko slušno razumevanje: bolj ko ste sproščeni na samem srečanju, bolj ko narašča vaše zaupanje, tem lažje bo ponoviti vprašanje, rešiti probleme pri razumevanju in sprejeti novo. 

*	Bistveno je, da oba tandem partnerja enako pripomoreta k uspehu izmenjave.
Nihče izmed tandem partnerjev ne sme biti odrinjen na stran enostranskega poslušalca ali celo stalnega prevajalca. Tako za pridobitev jezikovnega znanja tudi niso dobra enostranska turistična vodenja.

*	V redkih primerih, če pride do tandema s tremi ali štirimi člani, morajo vsi udeleženci paziti na to, da ne pride do dolgih pogovorov ali diskuzij o slovničnih finesah samo med pripadniki iste jezikovne skupine. Na splošno učenec bolje razume razlago le ene osebe.

*	Ob koncu le še to: naravno je, da stvari ne stečejo brezhibno takoj na začetku. 
Izkoristite težave ali znake zdolgočasenosti kot povod, da na novo premislite o temah in metodah razlage in da morebiti na novo oblikujete vsebinske točke. Pri odkritih skupnih diskusijah je normalno, če pride do različnih mnenj ali nerešenih problemov.
Nikoli pa ne smejo osebno ogrožati tandem partnerja.



PREDLOGI  ZA  TEME

Izbrali smo le nekaj tem, ki so primerne za jezikovno partnerstvo. Služijo naj vam kot konkretne ideje za prva srečanja, kasneje pa naj vam pomagajo pri razvoju lastnega programa. Pri izboru stalno upoštevajte nivo svojega znanja v tujem jeziku. Preplitke teme vodijo v dolgčas, pretežke do frustracij in pogosto do neskončno dolgih razlag neznanih besed, namesto do aktivne komunikacije. Gre torej za splošni seznam, ki ni nujno, da je popoln. Pomembno je le, da vas predlagane teme vzpodbudijo k lastnemu razmišljanju o različnih temah za pogovor. S tem smo že dosegli svoj namen.

Teme:

*	kakršnokoli informacija o sebi in vaših bližnjih, če jo želite razodeti (družina, delo / šola / izobraževanje, hobiji / prosti čas, navade / razvade)

*	napete zgodbe iz vaše preteklosti:
- dopust: kje? kdaj? koliko časa? jeziki? slike z dopusta?
- prva služba
- najljubši predmet v šoli
- najlepši / najbolj grozen rojstni dan
- sanje iz otroštva / junaki iz otroštva

*	fascinantne zgodbe iz vaše prihodnosti:
	- kje boste čez 10 let?
	- kje bi radi bili čez 10 let?
- kaj bodo pisali vaši biografi, katero je bilo najbolj usodno doživetje v vašem 
   	  življenju?
	- vaše želje za naslednje življenje (reinkarnacija)?

*	vse teme, ki se nanašajo na obe kulturi / oba jezika:
	- vaše težave z drugim jezikom, jezikom vašega tandem partnerja
	- razlike v obeh kulturah
	- nakupovanje v obeh deželah
	- vpliv klime na narodni značaj
	- mediji obeh dežel

*	vaše mnenje o vseh možnih spornih vprašanjih iz socialnega, političnega ali kulturnega področja:
	- vloga moškega in ženske v različnih kulturah
	- politik vaše dežele ali iz tujine, ki ga najbolj / najmanj cenite
	- najboljši / najslabši film, ki ste ga videli pred kratkim
	- prihodnost književnosti / knjige v družbi, ki je usmerjena v 
  televizijo

Nekaj točk lahko služi kot tema pogovora in tudi učenju novih besed. Bolje kot sestaviti sezname besed in ustreznih prevodov je, da partnerju postavite vprašanja ali da skupaj delate na projektu: npr.: če govorite o stanovanjih, je to lahko primerna možnost, da se naučite besede in da jih ponavljate. Besede, ki jih začetnik potrebuje, so poimenovanja za posamezne sobe, opremo in predmete za gospodinjstvo.

Temo lahko popestrite, če:

1)	konkretno povprašate po stanovanju vašega tandem partnerja ali njegovih / njenih staršev, itd.;
2)	skušate ugotoviti stvari, ki jih imata oba/obe v svojih stanovanjih, ali
3)	skupaj načrtujte novo, sanjsko stanovanje in ga opremite s pohištvom, razsvetljavo itd.

Bistvo vsega je, da svoja srečanja naredite bolj zanimiva in bolj učinkovita s pomočjo fantazije. Tako kreativno in vzpodbudno lahko oblikujete praktično vsako nalogo.

Druge teme, ki jih predlagamo za učenje pomembnega besedišča:

poklic / hrana, kuhanje, prehrana / barve / časopisni oglasi / nakupovanje / sorodniki

Drugačna oblika, kako uporabiti določeno besedišče, je igranje vlog. Pri tem lahko odigrate različne situacije iz vsakdanjega življenja, kot npr.:

·	obisk pri zdravniku
·	pritožba v trgovini
·	prodaja rabljenega avtomobila itd.



PRVA POMOČ

(vikanje)				(tikanje)

Oprostite, ne razumem vas! 		Oprosti, ne razumem te (tikanje)!
Lahko govorite bolj počasi, prosim?	Lahko govoriš bolj počasi, prosim?
Lahko to prosim ponovite?		Lahko to prosim ponoviš?
Kaj pomeni … / to?			
Kako se to imenuje v …?		
Kako se to izgovori?			
Kako se to črkuje?			
Lahko to prosim črkujete?		Lahko to prosim črkuješ?
Ima ta beseda še kakšen drug pomen? 
Lahko rečem tudi …?			
V čem je razlika med … in … ?	
Kdaj se uporablja ta izraz?		
Je to pogovorni jezik?			
Je to razumljivo / zelo osebno / znanstveno?

Ime mojega tandem partnerja je:


Naslov:


Telefonska številka:


Čas in kraj najinega prvega srečanja:


Teme, ki sva jih obravnavala na najinih srečanjih:





