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(Acesta este un translator manual .)
Kon'ichiwa .
Bună ziua .
(Oops , versiunea în limba engleză) .
Kon'ichiwa .
(Bună Dimineața .)
Gogo , Gogo ( după-amiaza ) .
Bună ziua .
În câțiva ani sau cam așa ceva , o să am un telefon mobil mai
sofisticat decât acesta , și o să pot traduce mai bine.
Luna trecută am primit un e-mail cu privire la acest concurs de
limba română .
Am început să învăț limba româna în aprilie, anul acesta, o
dată sau de două ori pe lună .
Ora este între șase treizeci și șapte treizeci seara
După lecție luăm cina de obicei împreună, pentru două sau trei
ore , mai mult decât lecția .
Dar este în regulă , deoarece pentru asimilarea lecției
socializarea este un factor important .

Revenind la subiect , m-am întrebat cum am putut participa la
acest concurs .
Nu am nici o șansă la toate, pentru că nu am putut și nu pot
scrie în limba română .

După o lecție din luna mai, o colegă mi-a spus că participarea
la concurs este o necesitate , că nu am de ales , așa că doar
de aceea o fac .
Pe lângă asta, mă pot bucura de vin la superba recepție , după
concurs , a spus ea.
" M-ai prins ", am răspuns .
Am întrebat-o cum pot scrie propoziții în limba română , pentru
că ce știam atunci era destul de limitat, cum ar fi Mulțumesc ,
Cu plăcere și așa mai departe .
Ea m-a sfătuit să folosescun program de tradus , cum ar fi
Google translator , nu doar mobilul meu .
Facfrazele în japoneză , pe care programul le traduce în limba
engleză , apoi utilizez Google translator să-l traducă în limba
română , suna simplu pentru mine .
Discursul meu e făcut în acest fel , așa că nu e vina mea ,

dacă nu înțelegeți ce spun , mai degrabă e vina programului
Google .

În Japonia , începem învățarea limbii engleze de obicei atunci
când intrăm în ciclul gimnazial .
Apoi, trei ani de liceu, încă patru ani în universitate și chiar în
anii postuniversitari. În total se fac zece 10 ani sau mai mult ,
dacă aveți o diplomă de absolvire a unei facultăți.
În general vorbind , dar desigur că există o mulțime de
excepții , mulți japonezi au un nivel slabde limbă engleză. Deși,
uneori, avem nevoie de limba engleză pentru muncă .
DE ACEEA ar trebuisă învățăm limba engleză .Aceasta este
părerea mea, poate puțin exagerată .
Sunt un elev care încă învață limba engleză, probabil, mai
mult de patruzeci de ani de zile, wow !
Aș putea fi calificat prin urmare, să vorbesc despre cum se
poate stăpâni o limbă străină , care sunt cheile succesului .

Motivație .
A fi motivat este cel mai important factor pentru a învăța o

limbă străină .
De ce învăț limba engleză ?
Pentru că acum , am cliențidin Europa și un partener de
afaceri din India .
Limba engleză este necesară pentru întâlnirile de afaceri.

De ce învățlimba chineză ?
Am un partener de afaceri în China .
Pentru că eu sunt un începator în limba chineză, am nevoie de
un interpret într-o întâlnire de afaceri , dar după întâlnire, la
masă, partenerii râd de chineza mea săracă, fiind distractiv .
De ce învățlimba română ?
Am un partener de afaceri în România .
Partenerul de afaceri românpoate vorbi engleza foarte fluent ,
mai bine decât mine , PRIN URMARE întâlnirile de afaceri le
vorbim în limba engleză , dar începem dimineațile în limba
română și japoneză .
El spune: " Kon'ichiwa " , eu răspund " Bună Dimineața " .
El spune " Ogenki desuka ? " , eu răspund
mulțumesc ! ce mai faci ? "

" Bine ,

Dacă ați vedea saluturile de dimineață , vi s-arpărea foarte
ciudat și interesant , pentru că românul vorbește japoneză și
japonezul vorbește română .
Credeți totuși, că aceasta face parte din comunicarea culturală
sau arată respectul reciproc al culturii celuilalt ?

Continuare
Dacă ești motivat , atunci ceea ce trebuie să faci

ca să

stăpânești o limbă este doar să continui .
Răbdarea te face mai puternic .
Am învățat limba engleză timp de peste patruzeci de ani ,
limba chineză timp de trei ani , iar limba română timp de două
luni .
Nu renunța
Continuă lecțiile de limbi străine .
Dar cum putem continua lecțiile?
Alege un profesor bun , ca și cum ți-ai alege iubitul.
Am acum o tânără profesoară englezoaică pentru limba
engleză și o tânără profesoară de sex feminin
pentru limba chineză.

din China

Un profesor de sex opus este un imbold pentru a continua
învățarea unei limbi.
Dacă sunt obosit , aș găsi repede o scuză pentru a amâna o
lecție pesăptămâna viitoare .
Dar, în cazul în care profesorul meu este o doamnă tânără
atrăgătoare , nu aș face-o .
Mi-aș dori să avem mai multe lecții de limba română pe
săptămână .
Ca să spun adevărul , aș încerca să merg la fiecare lecție de
limba română, chiar și la cursul pentru avansați, pentru că
avem atât o profesoară frumoasă, cât și un profesor frumos .

În afară de profesorul de limbă, există o mulțime de moduri de
a învăța o limbă străină .
Puteți găsi o mulțime de site-uri interesante și gratuite

pe

web .
Dacă ați găsit un podcast bun , îl puteți pune în iPodși să-l
ascultați cât de mult vreți .
Programele de limbi străine de la radioul sau televiziunea NHK
sunt o altă opțiune .

Ele oferă engleză , chineză ,

italiană , spaniolă , rusă ,

franceză, germană , coreeană și arabă .
Ascult la radio programul de conversație în limba engleză de
peste patruzeci de ani de zile, fără să plătesc niciun ban
postului NHK
Ascultând programe radio cincisprezece minute în fiecare zi
poate contribui la îmbunătățirea capacității de a vorbi engleză .
Prin urmare sper din suflet ca într-o zi , în viitorul apropiat,
programul de limbă română va fi prezentat la postul NHK de
televiziune sau radio având ca melodie de deschidere una din
piesele suitei " Dansuri populare românești" a lui Bela Bartok !

