Začetni tečaj japonskega jezika I
(celoletni tečaj, 60ur)
Tečaj je namenjen slušateljem začetnikom (torej vsem tistim brez predznanja jezika, kot tudi
tistim, ki bi radi obnovili osnove), ki bi želeli sistematično spoznati osnove verbalne in pisne
komunikacije v japonščini ter skoznje kulturno-sociološki vidik dejanskih situacij.
Prve ure bodo namenjene predstavitvi japonske pisave, izgovarjave in osnovnih stavčnih
vzorcev, ki jih bomo v nadaljevanju intenzivno nadgrajevali z besednim zakladom, vse
skupaj preko tem iz vsakdanjega življenja na Japonskem. Po “ogrevalnem delu” bomo že
usvojeno znanje s pomočjo različnih medijev utrjevali v virtualnih situacijah na Japonskem;
nam nenavadnih in smešnih zagatah, ki pa so ob obisku dežele vzhajajočega sonca še kako
resnične.
Ob koncu tečaja naj bi bili slušatelji sposobni brati hiragano (zlogovno pisavo), spoznali se
bodo s katakano (še eno zlogovno pisavo) in osnovami zapisovanja pismenk. Poleg tega
bodo uporabljali osnovne komunikacijske vzorce v japonščini ter se poskušali znajti v
življenjskih situacijah (npr. kot turist na Japonskem – tema bo izbrana glede na splošno željo
slušateljev). Bili naj bi sposobni razumeti bistvo enostavnega besedila ter spisati kratko,
enostavno sporočilo (elektronsko pismo, razglednico...).
Tečaj je vsebinsko prilagojen tako, da ga bo v naslednjem šolskem letu moč nadaljevati na
naslednji stopnji: Začetni tečaj japonskega jezika II, s katero v kombinaciji vsebinsko
pokrivata jezik prvega semestra na študiju Japonologije.
Vsebina tečaja:
Razlaga spodaj naštetega bo v slovenskem jeziku, poudarek bo tudi na primerjavi med
slovenskim in japonskih jezikom in kulturo.
PISAVA IN OSNOVE PRAVOPISA
Hiragana (zlogovna pisava I) in uvod v katakano (zlogovna pisava II), osnove kaligrafije,
izgovarjava glasov in posebnosti izgovarjave v komunikaciji (ritem in intonančne
posebnosti)...
SLOVNICA
Osnovne stavčne strukture z glagolom biti, kasneje tudi z drugimi glagoli v enostavnih
stavkih, stopnje vljudnostnega in formalnega govora, spreganje pregibnih besednih vrst
(glagol, pridevnik), števniki, členki in izražanje sklona, vprašalne in velelne oblike...
BESEDIŠČE IN TEME
Pozdravljanje in predstavljanje, poimenovanje oseb in predmetov, osebni podatki, poklici,
družina in dom, študij in prosti čas, hrana in nakupovanje, čas in kraj, v mestu, potovanje,
povpraševanje po informacijah, obnašanje in pogovor 'po japonsko'...
Učni material:
Učni material sestavljajo knjižica z lekcijami, ki jo bodo slušatelji dobili na spoznavni uri, in
izročki, ki jih bo predavatelj pripravljal sproti glede na obravnavano vsebino. Gradivo bo
dostopno tudi preko spletne strani Oddelka za azijske in afriške študije (konkretne
informacije bodo slušatelji dobili na prvi uri tečaja).
Vljudno vabljeni!
mag. Nina Golob, izvajalka programa

