Cudzie jazyky
Vzdelávanie

Súťaž Jazykový talent
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Jazyková škola v Košiciach organizovala 5. ročník súťaže pod
názvom Jazykový talent Košice. Do súťaže, ktorá otestovala mieru
jazykového talentu, boli nominovaní študenti stredných škôl
a osemročných gymnázií z Košíc.
Zistiť, kto má talent na jazyky, kto vie najrýchlejšie sa naučiť jazyk.
Súťažiaci prídu bez žiadnej prípravy. Oni nevedia, z čoho budú
vyskúšaní. Najprv prebieha výučba, oni sa naučia úplne nový jazyk.
Dneska, keď prišli, potom som im povedal, že budete mať dneska
japonský jazyk. A nikto nevedel ani „ahoj“ povedať v tomto jazyku
okrem jednej výnimky.
V priemere 60 zúčastnených študentov, ktorí predchádzajúce roky
mali možnosť otestovať svoj talent v nórskom, arabskom či čínskom
jazyku, majú šancu byť aj takýmto spôsobom motivovaní
a nadobudnúť poznatky o inej kultúre.
Je to ... je to pre nich také, že možno ich to motivuje k niečomu, sa
zaujímať o nejakú ... iný jazyk, inú kultúru, aj všeobecne o tie jazyky.
Takže žiaci sa tešia a mám problém vybrať, kto sa vlastne zúčastní
tej súťaže.
Určite nové skúsenosti, pretože s japončinou som sa ešte nestretla.
Ani s takouto súťažou som sa nestretla, takže je to pre mňa niečo
nové.
Princíp súťaže prebieha na báze oboznámenia sa s abecedou,
gramatikou a následným posluchom v konkrétnom jazyku
v relatívne krátkom časovom úseku, a to 90 minút.
Výučba nebýva normálne ... normálnou rýchlosťou.
Aké boli prvotné dojmy už samotných talentovaných študentov?
Trošičku mám zmätok v hlave, ale som veľmi rada za túto skúsenosť.
Prekvapený som.
Ako zaujímavá je tá gramatika.
Študenti1, ktorí obohacujú svoju slovnú zásobu sledovaním
zahraničných filmov, intenzívnou cudzojazyčnou komunikáciou či
čítaním s porozumením, ani tentokrát nechýbala pevná vôľa
a nadšenie.
Ja som nadšená z tej krajiny, z ich kultúry, z ich jazyka, z ich spôsobov
a celého Japonska.
Pre Východoslovenskú televíziu Ivana Sabolová.

Východoslovenská televízia, 19. 3. 2019, minutáž: 00:01:56 min.
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=KNi4Wram9b4)
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