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Enkonduko

En la lasta numero de BE (345), la artikolo Stumbl-

ado en la esperanto-lernado (paĝoj 6–8) skizis kelk-

ajn kaŭzojn de la malsukceso en la lernado de es-

peranto. La nuna artikolo proponas gvidliniojn por

plibonigi la lernproceson.

Por surpaŝi la vojon al tiu celo, oni devas ĝin pa-

vimi per responso, laboremo, studemo, profesieco

kaj esperanto-utiligo.

1 . Esperanto estas facile lernebla lingvo.

Facileco de esperanto-lernado estas kompara kon-

cepto. Ne eblas aserti, ke esperanto estas facile aŭ

malfacile lernebla en absoluto, sen komparo. An-

kaŭ ne sencas kompari la lernfacilecon de esper-

anto kun la facileco trinki oranĝsukon. Kompren-

eble, se oni deziras juste kaj serioze konkludi pri la

lernfacileco de esperanto, oni devas kompari ĝian

lernproceson kun tiu de fremdaj lingvoj.

Kelkaj esperantistoj, kiuj nur scipovas sian de-

naskan lingvon kaj esperanton, konkludas, ke la

internacian lingvon oni ne lernas tiom facile, ki-

om oni diras. Ili ne havas eblecon kompari. Nur

tiuj, kiuj lernis aliajn lingvojn rajtas konkludi, ĉu

la esperanto-lernado efektiviĝis pli aŭ malpli facile

ol la lernado de aliaj lingvoj.

La pioniroj de esperanto kapablis paroli divers-

ajn lingvojn, kaj ili alvenis al la konkludo, ke la

lernado de esperanto efektiviĝis laŭ maniero multe

pli facila, en malpli da tempo, ol la lernado de aliaj

lingvoj. Ankaŭ nuntempe multaj esperantistoj lern-

is diversajn lingvojn. Tiuj povas agnoski, ke la lern-

ado de la latina, la portugala, la germana, la ĉina,

la araba aŭ eĉ la angla bezonis multe pli da tempo,

klopodo, energio kaj mono ol la lernado de esperanto.

Se la lernado de esperanto ne estus tiel sukcesa

kaj facila, esperantistoj estus mensoguloj, kiuj de-

zirus altiri homojn al lingvo, kiu ne estus taŭga ri-

medo por la internacia komunikado.

Logike, asertante, ke esperanto ne estas facile

lernebla lingvo, esperantistoj konfuzas la homojn,

kiuj reage certe pensas, ke ili preferas la anglan aŭ

alian lingvo-alter-

nativon, se esperanto

ne estas facila. Do,

tiu eraro estiĝas

pafo sur niajn pro-

pagandajn klopodojn.

Mispensante, ke

esperanto estas mal-

facila, la lernantoj

perdas memestimon

en la lernproceso.

Lernantoj bezonas

kuraĝon por studi ion novan, ne senkuraĝigajn

asertojn, precipe se ili eĉ estas falsaj.

Oni komprenu, ke la tuta proceso uzi kulturan

kodan sistemon por esprimi sentojn, por komu-

niki informojn kaj por disvolvi rezonadojn, per

parolo kaj per skribo, eĉ preterpasas la homan

komprenon, ĉar tio envolvas sociajn, psikajn, bi-

ologiajn, anatomiajn, lingvajn kaj aliajn lertaĵojn

treege kompleksajn. Tiu tuta sistemo estas tre mal-

facile komprenebla. Tamen, eĉ infano kvar-jaraĝa

ĝin uzas. Esperanto ne demetas kompleksecon al

tiu proceso, kiu restas en la kampo de la lingvo-

uzkapablo, sed sin donas kiel instrumenton pli

facile uzeblan ol la aliaj lingvoj. Kial? Ĉar deko-

mence ĝi estis adekvate konstruita kun la celo fa-

ciligi la rilatojn inter la popoloj. Esperanto enhav-

as prononcan sistemon en kiu ĉiu litero prononc-

iĝas ĉiam sammaniere, esperanto enhavas treege

regulan gramatikon, esperanto enhavas rigoran

sistemon de vortfarado, tre logikan, kiu evitas

abundecon de radikoj. Komparu tian facilecon kun

la malfacileco de via denaska lingvo, kaj ne diru

plu, ke esperanto estas malfacila. Tio estas absolute

falsa ideo, kiu fole subrampis inter la esperanto-

uzantoj.

2. Esperanto-instruisto devas ne nur

eklerni esperanton, sed ellerni ĝin.

Kion vi dirus, se afabla homo sen studoj pri an-

glalingva filologio, lingviko, literaturo kaj didak-

tiko proponus al vi:

Ĉu ni kapablos instrui pli kaj pli bone?

João José Santos

j oaoj osesantos@gmail. com
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“Mi estas ŝuriparisto. Neniam mi studis en fa-

kultato, sed mi parolas en la angla lingvo, ĉar ĝi

estas mia denaska lingvo. Do, mi povas instrui al

vi la anglan. Por tio, mi formos klason, mi prenos

libron kaj mi instruos per ĝi.”

Certe vi dankus la bonvolemon de tiu homo,

transdonus al li viajn ŝuojn por riparado, sed vi

serĉus profesian anglalingvan instruiston por

lerni ĉi tiun lingvon.

Kial do la aferoj devas okazi alimaniere en

esperanto?

Tiu ŝuriparisto havas la avantaĝon, ke li parolas

la anglan denaske, sed eĉ tiel neniu ŝatus lerni la

anglan de li. Kion diri pri la esperanto-instruant-

oj, kiuj apenaŭ parolas esperanton?

Kvankam esperanto estas facile lernebla lingvo,

la ago uzi lingvon por esprimi ideojn estas kom-

pleksa afero, kaj do eĉ por instrui facilan lingvon,

la instruisto devas esti profesiulo.

Pri la instruado de esperanto devas okupiĝi tre

kompetentaj esperantistoj, kiuj devas esti lingvo-

instruistoj, aŭ almenaŭ instruistoj pri aliaj fakoj.

Ĉi-lastaj almenaŭ havas sperton gvidi lernantojn

en lernproceso, kaj do ili povas adapti sin al ins-

truado de ĉi tiu lingvo.

Oni devas agnoski, ke kelkaj esperantistoj, pro

siaj diligento kaj studemo, estiĝis bonegaj esper-

anto-instruistoj, kvankam ili neniam instruis ion

ajn antaŭe. Krome, ekzistas situacioj, precipe en

ekonomie malfavorataj landoj, en kiuj oni devas

kapti la bonvolemon de memlernanto, kiu helpas

aliajn en la esperanto-lernado. Tamen, tiu ne estas

la dezirata situacio. Tiuj homoj tiom amas esper-

anton, kaj tiel sentas, ke ĝi estas facila, ke ili kuraĝe

entreprenas la instruadon de la lingvo. Bedaŭrinde,

multaj el ili restas en komenca nivelo, kaj do ne

estiĝas bonaj instruistoj.

Se vi ne estas instruisto, sed vi instruas esper-

anton, ne ĉesu fari tion, sed vi mem lernu pli kaj

pli. Legu librojn kaj revuojn, konsultu bonajn

vortarojn kaj gramatikojn, agordu vian esperanto-

prononcon kun tiu de esperantistoj internacie ag-

noskataj kiel bonaj esperanto-parolantoj, kaj do ne

ĉesu ellerni (= ĝisfunde lerni) la lingvon. Tamen,

se vi lernis esperanton, tuj komencante instrui ĝin,

sed vi mem restis en nivelo de komencanto, ne

dezirante profundigi viajn esperanto-konojn, vi

estas misinstruanta viajn lernantojn, kaj via laboro

por esperanto certe estas fuŝa kaj aĉa. Rezignu,

bonvole. Dediĉiĝu al aliaj agadoj en via esperanto-

asocio, lasante la esperanto-instruadon al studema

homo, preferinde al instruisto.

Instruisto devas esti forta apogilo por siaj lern-

antoj. Lingvo-instruisto devas tre flue paroli la

lingvon instruatan, kapabli konsili librojn, revu-

ojn kaj muzikojn, klarigi pri sinonimoj, pri sin-

taksaj strukturoj, kompari ilin kun la denaska

lingvo sen envolvi sin kaj la lernantojn en la

kompleksecon de la denaska lingvo. Nu, li devas

esti instru-isto, tio estas profesiulo pri instruado.

Ĉu vi estas tia instruisto? Ne!? Do, estiĝu tia! Ĉu vi

ne estas sufiĉe laborema por tio? Do, propagandu

esperanton, helpu aliajn en la asocio, sed ne

instruu esperanton.

3. La esperanto-kursoj estas pagendaj.

Profesiuloj pagigas siajn servojn, ĉie en la mondo.

Instruistoj ne laboras senpage, escepte de kelkaj

specialaj situacioj. Kial do la esperanto-instruisto

kutime laboras senpage? Multaj esperantistoj su-

pozas, ke nur senpage la lernantoj venas en esper-

anto-klason. Tiu pensmaniero produktas precize

la malan rezulton. Ne pagante la kurson, la lern-

anto ricevas aŭtomatan psikan mesaĝon, ke es-

peranto ne estas serioza afero, ĉar ĝi ne estas

traktata profesiece. Tiel, la lernanto eble ne ĉeestos

ĉiujn lecionojn, ĉar finfine li perdos nenion. Ja en

alia kurso, denove senpaga, la sama sklavo, la ins-

truanto aŭ la instruisto, tie estos por servi lin. Tiu

lernanto alkutimiĝos, ke ĉio en esperanto estas

senpaga. Li ne aĉetos librojn nek aliajn esperanto-

varojn, preferante preni ĉion senpage el la reto.

Tiel eldonejoj ne sin disvolvas kaj verkistoj ne

povas plentempe labori por esperanto.

Oni komprenas, ke kelkaj homoj lernus esper-

anton, se ili povus pagi ties kurson. Kiam tia situ-

acio prezentiĝas, oni private parolu kun tiuj

homoj. La aliaj lernantoj ne devas scii, ke ili estas

nepagipovaj lernantoj. Oni instruu al ili senpage,

sed samtempe oni komprenigu ilin, ke la instru-

isto tion faros, nur se lia konduto en la kurso estos

serioza, akurata, studema kaj entute responsema.

Same li devas postuli al ĉiuj lernantoj.

Ne eblas labori kun homoj malakurataj,

malĉeestemaj, malseriozaj, malresponsemaj. Niaj

instruistoj donacas sian vivtempon kaj energion al
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lernantoj kaj al esperanto. Ofte tiu tempo estas

ŝtelita al la instruistaj familianoj. Do, ankaŭ pro

tio, oni respektu ilian laboron. Eĉ kiam oni pagas

al ili, plejofte oni ne pagas la sufiĉon. Tiu pago

ofte ne sufiĉas por la benzino kaj por aliaj el-

spezoj, kiujn la instruistoj havas por iri al la klaso.

Kelkaj esperantistoj rigardas esperanton kiel re-

ligion, kiel sanktan aferon, kaj do ili deziras tute

donaci sin al la esperanta laboro. Ili sentas mal-

dignecon pagigante la esperantajn servojn. Tiuj

bonintencaj homoj profunde eraras. Per sia bon-

volemo, ili kreas kutimaĉojn en la movado, kaj

prezentas la esperantistojn al la cetera mondo kiel

strangajn misiistojn. Esperanto povas doni fortan

kontribuon por la homa paco kaj por la inter-

fratiĝo inter la homoj. Tamen, ĝi estas lingvo, ne

religio, ne sekto. Akceptu, ke aliaj eĉ eble ne vidas

la internan ideon, rigardante esperanton nur kiel

genian inventaĵon. Ĉu homarama instruisto pri fi-

lozofio ne edukas, dum sia vivo, centojn da lern-

antoj, tiel kontribuante por la homara paco? Ta-

men, li plenrajte ricevas monon por sia laboro.

Same devas okazi pri esperanto.

Neniu bezonas esperanton por atingi bonan

postenon, nek por sia vivpriskribo, do kompren-

eble la kursoprezoj ne povas esti altaj. En mo-

dernaj socioj ofte la homoj pagas iom por kursoj

pri arto, kreiva verkado, informadiko, fluidotera-

pio, lingvoj, meblorekonstruado kaj por multaj

aliaj studobjektoj. Esperanto estas vidata kiel unu

el tiuj nebezonaĵoj, kiujn multaj homoj ŝatas lerni.

Do, proponu la prezon de la esperanto-kursoj laŭ

tiu de aliaj nedevigaj fakoj.

4. La proceso instrui kaj lerni esperanton

devas esti serioza kaj delikata.

Ja la laboro en klasĉambro devas esti agrabla, sen-

ĝena, senstreĉa. Ĝi devas feliĉigi kaj la instruiston

kaj la lernantojn. Tamen, tio ne signifas, ke ĝi estu

senresponsa.

Nepre instruisto devas prepari siajn lecionojn,

eĉ se li estas sperta pri la fako. Instruisto, per sia

konduto, devas doni ekzemplon pri akurateco kaj

ĉeesteco je la lecionoj, postulante la saman dign-

econ al siaj lernantoj. Krome, klasĉambro ne estas

loko, kie oni manĝas, nek kie oni parolas per la

poŝtelefono.

Instruisto devas havi instrucelojn en ĉiu leciono.

Li ne iras al la klasĉambro por provi instrui ion,

sed por efektive instrui al la lernantoj, kion li pre-

paris hejme. Lernantoj sentas la responsemon de

la instruisto, kaj kutime agas same serioze, laŭ la

rigardata ekzemplo.

Ĉiu leciono devas komenciĝi per rapida repren-

ado de konoj akiritaj en la lasta leciono. La ago

instrui ne estas elbuŝigado de scioj, sed didaktika

dialektiko inter la instruisto kaj ĉiu klasano.

Kompetenta lingvo-instruisto kaptas la lernstaton

de ĉiu lernanto, konsciante kion ĉiu scias, kaj ki-

ujn malfacilaĵojn ĉiu havas. En la momento ins-

trui ion novan, la instruisto kapablas antaŭvidi

kiujn problemojn ĉiu lernanto havos por kapti la

novajn lernitaĵojn, kaj jam havas la rimedojn por

ĉiu el siaj lernantoj. Ĉu vi opinias, ke tio estas tre

malfacila kaj laboriga? Do, vi ne estas instruisto,

kaj do vi ne devas instrui.

5. La lernantoj estiĝos esperantistoj se ili

trovos aplikeblecon por esperanto.

Lernado kaj instruado ĉiam estas laborigaj agadoj,

eĉ por facila lingvo kiel esperanto. Ĝenerale homoj

lernas ion kun iu celo, kaj tiel la celo motivigas al

la laboro. Eksciu do, kial ĉiu el viaj lernantoj volas

lerni esperanton. Nur tiel, vi povas helpi ilin atingi

tiujn celojn, kaj tiel viaj lernantoj restos ligitaj al

esperanto, eĉ post la fino de la kurso.

Kiam la lernantoj atingos la gradon a.1.2. de

KER, helpu ilin rilatiĝi kun fremdlingvaj esper-

antistoj. Tiel ili ekhavos novajn amikojn, kun kiuj

nur en esperanto ili povos rilatiĝi. Se viaj lernantoj

ŝatas legi, enkonduku ilin en esperantajn librojn

kaj revuojn. Se ili estas vojaĝemaj, provu organizi

vojaĝon kun ili por rilatiĝi kun komunumo de

esperantistoj, se eble en alia lando.

6. La prononco de la instruisto devas esti

modela.

Ĝenerale la lernantoj imitas la prononcon de la

instruisto. Sekvu la parolmanieron de internacie

prestiĝaj esperantistoj. Aŭskultu kantojn en esper-

anto, kaj aprezu, kiel la kantistoj klare prononcas

la vokalojn. Evitu paroli esperanton laŭ la akĉento

de via denaska lingvo.

Ĉu vi havas dubojn pri la plej bona maniero

prononci la esperanto-vortojn? Do, vi ankoraŭ ne

povas esti instruisto de esperanto, ĉar ĉi tiuj ne

havas tiajn bazajn dubojn.

Sekvu la prononcan modelon de Ivo Lapenna,

kies prelegoj impresas pro la retorika organizo,
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