Brána jazykov
medzinárodný projekt jazykovej propedeutiky
Jeho hlavným cieľom je uvádzať žiakov základných škôl do jazykovo rôznorodého
sveta i do celoživotného štúdia cudzích jazykov v súlade s potrebami Európy, jednotlivých
štátov a občanov.
Chce vytvoriť učebné programy, adaptované na podmienky konkrétnych národných
školských systémov. Za týmto účelom sa spracovávajú a overujú pomôcky a organizujú
školenia pre učiteľov.
Princíp programu jazykovej propedeutiky spočíva v tom, že žiak základnej školy, skôr
ako sa začne učiť niektorý vybraný prvý cudzí jazyk, sa stretáva s rôznymi jazykmi, nielen s
tými, ktoré sa používajú zvyčajne v medzinárodnej komunikácii a ktoré sa neskôr môžu učiť
v škole, ale i stými, ktoré sú nejakým spôsobom prítomné v žiakovom prostredí a povedomí
(jazyky menšín, jazyky početnejších migrujúcich skupín, jazyky susedných krajín,
príbuzné jazyky, jazyky národov, ktoré deti poznajú z rozprávok...). Žiak sa riadene, ale
zároveň aktívne a individuálne podieľa na objavovaní tohto dorozumievacieho bohatstva.
Nachádza tak cestu k jazykom, k ich učeniu sa a používaniu...
Brána jazykov
a) rozvíja u žiakov pozitívne postoje k jazykovej a kultúrnej diverzite (výchovný cieľ),
b) vytvára u nich metalingvistické kompetencie, ktoré následne účinne využije pri učení sa
cudzích jazykov i materinského jazyka (vzdelávací cieľ).
Nie je to učenie sa jazykov, ale získavanie postojov, zručností a vedomostí, ktoré uľahčia
prístup k učeniu sa jazykov.
Ako to, že sa banán povie skoro rovnako v celej Európe?
Prečo slovenský pes šteká “haf-haf“a nemecký “wau-wau“?
Prečo česky rozumieme takmer všetko a maďarsky ani slovo?
Načo nám slúžia slovníky?
Vie niektorý z tvojich kamarátov hovoriť inak ako po slovensky?
JaLing: Janua linguarum – Brána jazykov- je medzinárodný projekt
koordinovaný Európskym strediskom pre cudzie jazyky pri Rade Európy (CELV)
v Grazi a rieši sa v rámci programu Socrates Lingua. Tento typ jazykovej propedeutiky sa
rozvíja v niektorých európskych krajinách od 80. rokov pod názvom language awareness
/éveil aux langages / Sprachaufmerksamkeit...

