
 

 

 

De antaŭ 10 jaroj mi laboras kiel 

volontula gvidanto en kurso de la japana 

lingvo por alilandanoj en mia loĝloko, 

la kvar talo Ner ima en Tokio (http:// 

bluamonto.web.fc2.com/nihongo.htm ). 

La kurso okazas en ĉiu ĵaŭdo antaŭtag- 

meze. Partoprenas ĝenerale en ĝi ĉ. 10 

gvidantoj kaj 10 lernantoj, do 1 al 1, sed 

ĉiufoje la partoprenantoj varias. 

La gvidantoj ricevis apartan “kurson 

por gvidantoj” dum 6 monatoj fare de la 

kvartala administracio. 

La plejmulto el la lernantoj venas el 

aziaj landoj. Multaj el ili estas virinoj, 

kiuj edziniĝis al japana viro. La viroj iras 

labori tage, kaj antaŭtagmeze infanoj 

iras al lernejo, aŭ al infanĝardeno, kaj la 

edzinoj f ariĝas l iberaj nur a ntaŭtagmeze. 

Por vivteni sin en tia cirkonstanco ili 

devas lerni ĉiutagajn parolojn: por butiko, 

lernejo aŭ infanĝardeno.  Aŭ venas 

informoj nekompreneblaj de lernejo. 

Frazoj uzataj de instruistoj estas ĝenerale 

malfacile kompreneblaj eĉ al japanoj. 

Kelkaj el la alilandanoj bone parolas 

en la japana, sed ili ne legas tagĵurnalon, 

ĉar legi ĉinajn ideogramojn estas tre 

malfacile. Por legi tagĵurnalon oni bezonas 

memori tri milojn da ĉinaj ideogramoj 

krom kanaoj. Ni, japanoj devis memori du 

milojn dum 9 jaroj da deviga lernado. 

Troviĝas aliaj kluboj samcelaj. En nia 

kvartalo troviĝas 17 kluboj. Iuj kluboj 

okazigas kurson vespere. Tien ĉefe venas 

 

laborantaj viroj edziĝintaj al japanino aŭ 

ne edziĝintaj. Do, gvidtemo estas tute 

alia. Ili devas lerni vortojn aŭ esprimojn 

uzatajn en sia laborejo. 

La principo gvidi estas en la japana 

lingvo, do rektametode. Kelkaj lernantoj 

utiligas elektronikan poŝvortaron . 

Sed lastatempe plurfunkcia telefono 

disvastiĝis, kaj la alilandanoj lerte utiligas 

ĝin. En ĝin ili konservas vortarojn 

japanan-nacian aŭ/kaj nacian-japanan. 

La vortaroj estas tre utilaj al ili. Sed uzi 

alilandajn lingvojn por gvidi estas ankaŭ 

utilaj. En nia klubo troviĝas parolantoj de 

la angla, la korea, la hispana kaj esperanta. 

Iam ankaŭ esperantiston mi gvidis en nia 

kursejo en Esperanto, dum li restis en 

Japanio. 

Nuntempe en elementaj lernejoj k.a. 

ekzistas lecionohoro, nomata “edukado 

de internacia komprenado”. A ntaŭe, 

forpasinta s-ro KOBAYASI Tsukasa kaj mi 

donis la lecionon pri la temo, utiligante 

komputilon. Li tre lerte parol is al 

lernantoj. Vidu http://bluamonto.web.fc2. 

com/toyohigasi.htm. Ankaŭ nia klubo 

faras samon. Ambaŭ dediĉas al internacia 

kompreniĝo, ĉu ne? 

 （要約）東京都練馬区で、私が指導してい 

る日本語教室には、日本人男子と結婚した外 

国人女子が多い。私たちの教室では 1 対 1を 

原則に、相手のニーズに合わせて教えている。 

（青山 徹） 
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