
TANDEM
Arcada student

VÄLKOMNA TILL VÅR 
TANDEM PÅ SVENSKA!

Vi på Arcada studerandekår – ASK, jobbar för alla studerandes bästa, och för

att alla studerande på Arcada ska känna sig inkluderade. I och med den

rådande situationen, kan det ibland kännas utmanande, och därför lanserar vi

en språktandem.

Tandem är riktat åt studeranden som är intresserade av att träffa och stöda

studeranden som inte talar svenska. Vi söker alltså studeranden med

svenska som modersmål, eller studerande med en stark svenska som

skulle vilja hjälpa våra utländska studeranden med sina studier i svenska, och

samtidigt introducera dem till vår finlandssvenska kultur.

ASK och Arcada ordnar tandemprogrammet från den 13 april till slutet

ungefär 15:nde maj, men deltagarna kan själv välja att fortsätta med

kontakten efter att programmet avslutats.

De studerandena som behöver hjälp med sin svenska, har ju också sitt eget

språk och sin egna kultur, hen gärna delar med sig av, ifall det finns intresse, så

det finns en möjlighet att både få en ny vän och bli introducerad till en ny

kultur. I framtiden kommer vi att försöka utveckla programmet, så att de som

talar svenska kan lättare välja en studerande som kanske talar ett språk du är

intresserad av, men nu i början kommer vi inte att kunna vara så specifika.

FÖR DIG SOM TALAR SVENSKA



 Genom att träffa en person från en annan kultur lär du dig uppskatta och

förstå främmande kulturer, och du förbättrar din kommunikationsförmåga.

(förutom grammatik kan ni t.ex. tala om hobbyer och intressen etc.)

 Du lär dig samtidigt grunderna till ett nytt språk, medan du hjälper en

studerande med det språket du redan kan.

 Du har möjligheten att dela med dig av just din kultur, och samtidigt få

reflektera och kanske till och med förstå den bättre.

 Anmäl dig på Kide.app, senast den 7 april kl. 12.00. 

 Mer information om programmet kommer till din e-post den 12 april.

 Vi kör igång den 13 april kl. 17.00 via Teams/Zoom!

Inte övertygad än? Här är några fördelar:

1.

2.

3.

Nästa steg:

1.

2.

3.

Vi ser fram emot din anmälan och att få starta detta roliga projekt!

Ifall du har frågor kan du alltid rikta dem till oss:

Erika & Joe

Styrelsemedlemmar

Arcada studerandekår - ASK

tandem@asken.fi

 

Vappu goes international, den 30 april! Mer information kommer snart!
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https://kide.app/events/3d5a98ba-4344-41a5-b1e3-abf17b6c3843
https://kide.app/events/3d5a98ba-4344-41a5-b1e3-abf17b6c3843

