BEDREIGDE TALEN
een interactief lespakket
op Internet voor de middelbare school

en de Mpur in West Papoea, Indonesia. Overeenkomsten en
verschillen tussen deze gemeenschappen worden besproken.
Het doel van de tweede les is dieper in te gaan op de
leefomgeving van de twee volkeren en op de voornaamste
factoren die leiden tot taalverlies.

Om te voorkomen dat leerlingen blijven zitten met een droevig
“doemdenk” verhaal, is er veel aandacht voor onderwerpen als
taalvernieuwing, hoe trots volkeren kunnen zijn op hun taal,
cultuur en tradities, het belang van zelfrespect en de eigen
identiteit, en hoe volkeren zelf, sociale organisaties, scholen en
regeringen kunnen bijdragen aan het behoud van talen.
In plaats van zich zorgen te hoeven maken over nog een
wereldprobleem, kunnen leerlingen veel plezier beleven aan de
grote diversiteit van talen en culturen van andere volkeren.

Foto’s van Cecilia Odé: Toendra Joekagir nomadische rendierherders en Mpur sprekende Papoea’s.
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BEDREIGDE TALEN

BEDREIGDE TALEN is een interactief lespakket op Internet
ontwikkeld voor de laatste drie klassen VWO/HAVO in het
kader van het NWO Bedreigde Talen Onderzoek Programma.
De lesmodule is beschikbaar in een Nederlandse en een
Engelse versie. Er bestaat geen verschil tussen de twee
versies, er zijn dus voor de Engelse versie geen aanpassingen
gemaakt van specifiek Nederlandse onderwerpen.
De enige technische vereisten voor de module is een computer
met geluidskaart, aansluiting op Internet, en Adobe Flash
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Het Bedreigde Talen lespakket kan worden besteld via de
volgende email adressen: c.ode@uva.nl en (Linssen@nwo.nl,
www.nwo.nl/bedreigdetalen).

In de eerste les, na een introductiefilmpje, is elk thema verder
onderverdeeld in korte tekstpagina’s en animaties met veel
meer details, kaarten,
geluidsvoorbeelden
en spelletjes.
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kunnen worden bestudeerd door te klikken op “volgende”
onderaan de pagina, waarna een nieuwe pagina verschijnt met
korte filmpjes of een diashow. Door op de pijl te klikken kan de
gebruiker terug naar de vorige pagina of naar de
openingspagina van de les.
In het algemeen spreken filmpjes en foto’s voor zich. Waar
nodig zijn de filmpjes voorzien van een bijschrift.
Er wordt ook wat aandacht besteed aan gebarentaal.
Het is vrijwel onmogelijk om binnen twee of drie uur alle vijf
continenten te bespreken die elk weer specifieke problemen
hebben met betrekking tot bedreigde talen. De meeste
voorbeelden zijn daarom genomen uit twee gebieden.

Het lespakket bestaat uit twee lessen en kan als facultatief
lesmateriaal worden gebruikt voor twee of drie uur bij het vak
aardrijkskunde. Doordat het pakket veel onderwerpen bevat
over taal in het algemeen, vooral in de eerste les, kan het ook
worden gebruikt in het talenonderwijs.
In het pakket zijn instructies opgenomen voor de docent en de
leerling. Interactieve werkbladen kunnen worden geladen,
afgedrukt en ingevuld door de leerlingen, individueel of
klassikaal met een docent. Alle antwoorden op de vragen
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De tweede les gaat nader
in op deze twee gebieden:
noordoost Siberië en de
westelijke helft van Nieuw
Guinea. Voordat met de
tweede les kan worden
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geografie (klimaat, landschap, flora en fauna)
dorpsleven (wonen, verkeer, bestuur, gezondheidszorg)
dagelijks leven (jacht/visvangst, nomaden, land-/tuinbouw)
tradities (feest, religie, geboorte-trouwen-dood)
school (systeem, talenonderwijs)
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In deze les komt de leerling meer te weten over twee specifieke
taalgemeenschappen die een bedreigde taal spreken: de
Toendra Joekagir in de Sacha Republiek, Russische Federatie,
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