Flayer – plaquette
Tájékoztató
Milyen témakörökkel foglalkozik a Janua Linguarium program?
Néhány témakör a teljesség igénye nélkül:
Idegen szavak, átvett, és kölcsönszavak
A nyelvek eredete
Nyelvcsaládok
A nyelvek hangzása, és hangkészlete
A nyelvek mûködése
Európa és a világ nyelvei, valamint kultúrája

Tanulás a JaLing módszerrel
A JaLing bevezet a nyelvek világába és a a világ nyelveibe!
A projekt neve, Janua Linguarum melynek jelentése: a Nyelvek Kapuja. Ha belépünk a
nyelvek kapuján, együttal felfedezhetjük a nyelvi sokféleséget valamint a népek és kultúrák
változatosságát.
Több nyelv párhuzamos megfigyelése, tanulmányozása fejleszti a nyelvek közti különbségek
észlelésének fejlõdését szóban és írásban és íly módon lehetõvé teszi a sikeresebb idegen
nyelvi és anyanyelvi tanulást.
Rendkívül érdekes és tanulságos a nyelvek megfigyelése és összevetése - legyen szó a magyar
nyelv és a szomszédos országok nyelveinek vagy más európai illetve egyéb nyelveknek a
megfigyelésérõl. Ugyanis bizonyított tény, hogy ha a nyelvi készségek fejlõdnek, minden
tanulási, elsajátítási folyamat könnyebbé válik minden tantárgyból.
A JaLing módszer figyelembe veszi a gyermekek érdeklődési területeit és idegen nyelvi
elõismereteit, és lehetõvé teszi ezek kiaknázását az iskolai tanulmányok során. A gyermekek
bíztatást kapnak arra, hogy fogalmazzák meg megfigyeléseiket, spontán megjegyzéseiket.
saját kérdéseiket, és ezzel a közös gondolkodást gazdagítják.
A Nyelvek Kapuja azt is jelenti, hogy tiszteletben tartjuk a különbségeket, eltéréseket, és
ugyanakkor gondolkodó állampolgárokat is nevelünk. Az iskola megnyitja kapuit mindazok
elõtt, akiket fogad, hogy azután a gyermekek is megnyíljanak elõtte. A JaLing a világ
tulajdonképpen a világ egy építõköve, egy olyan világé. ahol a különbségek nem konfliktusok
forrását, hanem a gazdagabbá válás lehetõségét hordozzák magukban.

A JaLing módszert és kutatási projektumot támogatja az Európa Tanácshoz tartózó Grázi Élõ
Nyelvek Központja valamint a az Európa Bizottság a Comenius program keretében.
Ja-ling
A JaLing projektum keretében végzett tevékenységek :
A projektum elsõ szakaszában kidolgoztunk több témában tematikus tananyagot. A
tananyagfejlesztés jelenleg is folyik. Ezek azz oktatói és tanulói csomagok egy kis
munkatankönyvbõl és egy füzet formátumú oktatói segédletbõl állnak.
A tananyagok közül néhány közvetlenül is elérhetõ az interneten az alábbi címen, francia
nyelven:
www.chez.com/jaling
A JaLing módszer segít a gyermekeknek, hogy
• a nyelvi megnyilvánulásokból a felfedeztető pedagógia módszerét követve kialakítsanak az
adott nyelvről, mint rendszerről egy átfogó képet
• megismerjék a nyelv, mint rendszer egyes jellemzőit és funkcióit és általában
• felismerjék a nyelvek közti különbségeket
• kísérletezzenek, tanuljanak és alkotó tevékenységet folytassanak a nyelvekkel
kapcsolatosan és a nyelvek segítségével
• a nyelvrõl és a nyelvekrõl gondolataikat kicsereléjék

