Спілкування Англійською
cайти для безкоштовного спілкування
Англійською мовою
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GoSpeaky

Speaky — безкоштовна соціальна мережа, що складається з усього двох елементів: списку профілів і вікна
чату. При заповненні профілю Ви обираєте, які мови
знаєте і які хотіли б вивчити, і сервіс сам підбирає
найкращих кандидатів. Можна спілкуватися як з носіями мови, так і з тими, хто її тільки вивчає.

Conversation Exchange

Сайт для людей, які прагнуть знайти партнера для
очного або віддаленого спілкування через приватні
повідомлення або чати. При пошуку варто вказати ту
мову, яку хочеш вивчати, і ту, яку Ви можете запропонувати співрозмовнику, а також за допомогою яких
месенджерів (Skype, Zoom, What's up) збираєтеся підтримувати зв'язок.

The Mixxer

Сайт для пошуку співрозмовників від американського
коледжу Дікінсона. The Mixxer спрямований в першу
чергу на спілкування по Skype, але також дозволяє і
просто листуватися за допомогою листування. До
того ж у Вас є можливість спробувати себе в ролі вчителя Англійської мови, якщо Ви звичайно відчуваєте,
що можете впоратися з такою відповідальною місією.
Корисний бонус — безкоштовні аудіо уроки з вивчення
різних мов від викладачів провідних університетів.
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Italki

Зручний сервіс і додаток для вивчення іноземної мови.
Щоб скористатися ним, потрібен тільки девайс з камерою та інтернет. Тут Ви можете зустріти як професійних викладачів, так і носіїв мови, що пропонують
неформальне репетиторство. Кожен користувач
може бути і учнем, і викладачем. Доступні понад 10
тисяч репетиторів, а навчання оплачується поурочно. Зазвичай ціна коливається між 8-15$ за годину. Є
опція «trial lesson» / «пробного уроку», який триває пів
години та який можна придбати зі знижкою.
Цінність Italki в тому, що Ви купуєте послуги викладачів, які потім можуть стати вашими близькими друзями та продовжувати спілкування поза межами Italki.

Величезні плюси Italki:
сертифіковані викладачі, у яких є підготовлені програми для
різних цілей студентів. Якщо у Вас особлива мета, є велика ймовірність знайти потрібну людину саме тут. );
неформальне репетиторство з акцентом на розмовну практику;
ви можете знайти викладача хоча б «на сьогодні»;
є можливість зареєструватися як викладач Вашої рідної мови та
допомагати з нею іноземцям;
внаслідок конкуренції, яка щодня зростає, викладачі виставляють
невисокі ціни. Їхні профілі максимально інформативні, є рейтинги
та відгуки.
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Лайфхак:

на початку заняття просіть викладача виправляти Вашу вимову
(для цього і потрібен носій мови);
запитуйте про особливі фрази з регіону викладача, які допоможуть Вам звучати більш природно;
шукайте носіїв мови (британців та американців), які переїхали
жити у дешевші країни, адже ціна за їхній урок тоді значно нижча;

П.С. Я так займалась з корінним британцем, який живе в Румунії.

Easy Language Exchange

Це справжня комуна, де зареєстровано понад 100
тисяч людей з 56 країн, які використовують Easy
Language Exchange для пошуку співрозмовників, які володіють різними мовами. Ви можете спілкуватися зі
спільнотою на відкритому форумі або тільки з обраними людьми за допомогою особистих повідомлень.
Тут є також багато блогів, у яких можна відшукати
безліч порад, щоб покращити мовні навички. Також усі
члени спільноти можуть користуватися форумом, в
якому зазвичай запитують про правильність перекладу і написання тих чи інших слів. Крім того, цей ресурс
містить безліч курсів для самостійного вивчення.

Polyglotclub

Це ресурс для справжніх фанатів вивчення іноземних
мов. Вказавши свою країну та місто, Ви дізнаєтесь
про час та місце проведення найближчої зустрічі по-
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Ще ділюся платформи, де Ви можете фільтрувати вік, стать та країни, а
також залишити свою анкету, щоб і Вас могли знайти учасники сайту.

PenPal World

один з найпопулярніших сайтів: тут є анкета з фотографією

PenPalsNow

крутий сайт: вибираєте стать, вік та країну і вперед
на пошуки!

InterPals

вчіть мову, дізнавайтеся про інші культури, заводьте
нові
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Мобільні додатки
HiNative

HiNative - це платформа питань і відповідей. Ви задаєте носіям питання про їхню мову, а вони відповідають. Також можна отримати зворотний зв'язок з приводу своєї вимови та побудови речень.

HelloTalk

HelloTalk - це багатофункціональний додаток для вивчення мов і спілкування з носіями. У чаті можна обмінюватися не тільки текстовими повідомленнями, а й
аудіозаписами, фотографіями та відео. Є також можливість наочно виправляти помилки співрозмовника в
листуванні. Додаток також має багато цікавих фішок.
Наприклад, можна спокійно прослухати текст набраного або отриманого повідомлення.

Tandem

Стильний мобільний сервіс для пошуку носіїв мови.
Знайти співрозмовника тут простіше простого:
Tandem користуються мільйони людей. Можна навіть
заручитися допомогою професійних вчителів і записатися на індивідуальний урок. Навчання проходить як
через чат, так і через аудіо- та відеодзвінки.

Не чекайте вдалого часу та можливостей, щоб розпочати спілкуватися Англійською. Найкращий час — СЬОГОДНІ!
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