Hej! Vill du bli språkkompis?
Vill du lära dig kinesiska, spanska eller något annat språk? Eller vill du förkovra dig i finska?
Eller vill du förbättra dina kunskaper i något annat språk som du lärt dig tidigare? Eller vill du
kanske veta mera om en viss specifik kultur? Skaffa dig i så fall en språkkompis via
Studentkåren vid Vasa universitet.
Studentkåren ordnar språkkompisverksamhet i samarbete med Enheten för språktjänst vid
Vasa universitet och erbjuder en kurs som heter Language Buddy – Kielikaveri – Språkkompis
(KKIE.5000). Vi vill hjälpa dig som studerar i Vasa att lära dig det språk som du önskar. Målet
med språkkompisverksamheten är att du lär dig språk och att du får stifta bekantskap med den
kultur som språket omges av. På samma gång får du också lära ut ditt eget modersmål och
berätta om din egen kultur för din språkkompis.
Om du vill bli språkkompis registrera här och ange vilket språk du skulle vilja lära dig eller
förkovra dig i. Berätta också vilket språk du själv skulle kunna lära ut. Det är viktigt att du
behärskar det språk som du ska lära ut på modersmålsnivå. Du behöver dock inte vara
språklärare eller pedagog. Med hjälp av den här informationen försöker vi hitta en
språkkompis till dig.
Språkkompisverksamheten på vårterminen 2018 inleds vecka 4 och avslutas vecka 13.
Verksamheten består av följande delmoment:
 Två gemensamma obligatoriska möten med hela gruppen och den involverade
språkläraren.
o Onsdagen 24.1.2018 kl.16.0017.30 D103 (Tervahovi)
o Onsdagen 28.3.2018 kl.16.00- 17.30 D103 (Tervahovi)
 En fritt valbar träff med språkläraren. Under träffen kan du få tips och idéer för de
individuella mötena med den egna språkkompisen.
o Onsdagen 28.2.2018 kl.16.00 D103 (Tervahovi)
 30 timmar träffar med din språkkompis.
 En slutrapport som språkkompisarna skriver tillsammans och presenterar muntligt
under det sista mötet med hela gruppen.
Studeranden från Åbo Akademi och Hanken behöver ett JOO-avtal som kan fås hos ert eget
universitet.
Deltar du i de gemensamma två träffarna, har 30t språkmöten med din kompis och skriver och
presenterar en slutrapport kan du få 2 sp för kursen.
Om du vill bli språkkompis anmäl dig via ovanstående adress senast 17.1.2018. Om du vill veta
mer
skicka
e-post
till
Studentkåren
vid
Vasa
universitet
på
adressen
edunvalvontasihteeri@vyy.fi

