Teme in učinki

Učenje z JaLing

Kako JaLing deluje?
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JaLing, "vrata v jezike" je način seznanjanja z
raznolikostjo jezikov in kultur. JaLing je lahko uvod v jezike
in celosten pristop k svetu jezikov in njihovih ljudi; je več
kot samo učenje določenega jezika. Nudi pregled nad
raznimi jeziki, lajša učenje jezikov na splošno kot tudi
učenje tujih jezikov v šoli. Odpira vrata v svet jezikov in v
jezike sveta.

Za učence razvijamo učna gradiva v
obliki tematskih sklopov. Možno jih
je dobiti v posebnih delovnih
zvezkih, formata A4, vedno več pa
jih bo na voljo tudi na spletni strani:
http://jaling.ecml.at/

Nekatere od tem v JaLing so:
•
•
•
•
•
•

Sorodne besede - sorodni
jeziki
Izvor naših imen
Moški in ženske v jezikih
Besede, prevzete iz drugih
jezikov
Pomeni in konotacije
Vljudnost v naši in drugih
kulturah

Ukvarjanje z jeziki daje
učencem znanje o jezikih.
Obravnavanje tujih kultur
vzpodbuja zanimanje za ljudi in
kulture sveta. Ljudje se bolje
razumejo, spoštujejo in cenijo
svoj lastni jezik in kulturo
ter tudi druge.
To je naš cilj za jutrišnji svet.

JaLing je projekt učenja jezikov, ki ga podpirata Evropski
svet in Evropska komisija. Zakaj? Razmišljanje o lastnem
jeziku in raznolikosti jezikov v svoji državi je ne le
koristno, temveč tudi razburljivo in vzgojno. Povečuje
pozornost namenjeno jezikovnemu izražanju, kar vodi k bolj
uspešnemu učenju.
JaLing gradi na učenčevih interesih in znanju in daje
učencem majhne spodbude, ki so pogosto potrebne za boljše
učenje. V učno uro so vključena spontana opažanja in
vprašanja učencev, ki so izhodišče za nadaljnje delo.
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Na začetku pristopa JaLing je
obdobje senzibilizacije; v tem
obdobju učenci izražajo svoje razmišljanje o jezikih in sporazumevanju. Kot podpora temu obdobju je na
voljo vodnik pri pogovoru.
Gradiva JaLing pomagajo učencem,
da
• sestavljajo dele jezikovne uganke
• spoznavajo jezikovne funkcije in
razlike med jeziki
• ustvarjalno eksperimentirajo z
jezikom
• se pogovarjajo o jezikovni rabi.
Obstajajo gradiva za izobraževanje
učiteljev. Nekaj gradiv je
pripravljenih, nekatera pa še
razvijamo.
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