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Sinisikap paunlarin ang mga dalubhasang makatutulong sa lipunang may 
iba’t ibang wika at kultura sa pamamagitan ng kurikulum sa pagtuturo ng 
wikang Hapon na nakatuon sa mga bata at komunidad.

Marami ang mga problemang hinaharap ng mga dayuhang nakatira sa 
bansa tulad ng problemang pangpulitika, pang-edukasyon, 
pangkalusugan, pangbatas at iba pa. Ang tagapagsalin ng salita sa 
kommunidad ay magiging tulay para sa mga dayuhan sa bansang ito sa 
pamamagitan ng pagtulong sa mga dayuhan gamit ang kaalaman, 
kaunawaan sa lipunang may iba’t ibang wika, kultura at ang kakayanan sa 
pagsasalin ng wikang dayuhan.

Ang mga problemang hinaharap ng lipunang may iba’t ibang kultura ay 
masalimuot sa iba’t ibang bahagi. Ang tungkulin ng punong tagapag-ayos 
para sa lipunang may iba’t ibang kultura ay ang pagtataguyod ng bagong 
gawain at sistema base sa praktikal na kaalaman tungkol sa kultura kung 
saan dumarami ang wika at kultura upang lutasin ang mga problema na 
hindi lamang pang-sarili kundi ang mga problemang panglipunan.

Mga tungkulin

Tagapagturo ng wikang 
hapon para sa mga bata at 

sa kommunidad

Tagapagsalin ng salita sa 
kommunidad

Punong tagapagayos para 
sa lipunang may iba’t 

ibang kultura

Trabaho

[Trabaho at mga talentong kinakailangan para sa 
mga dalubhasa sa lipunang may iba’t ibang kultura]

Sa pamamagitan ng tatlong aktibidad tulad ng edukasyon, pananaliksik at panglipunang samahan, sisikaping paunlarin ang mga may 
talino na kailangan para sa lipunan na may iba’t ibang kultura.  Sa edukasyon, ibinibigay ang edukasyong akma para sa mga 
departamento. Sa pasasaliksik, isinasagawa ang praktikal na pagsasaliksik tungkol sa mga isyu ng lipunan sa pagdami ng wikang 
dayuhan at kultura sa pakikipagtulungan ng mga mananaliksik at ng mga dalubhasa sisikaping ding itaguyod ang kurikulum para sa 
pagpapaunlad ng mga dalubhasa at ng panuntunan ng pagpapatunay. Sa panglipunang samahan, sa pamamagitan ng resulta ng 
pananaliksik, isinasagawa ang karagdagang edukasyon para sa mga tao at ang mga proyektong panglipunan tulad ng pagtulong sa 
mga dayuhan.

Ang mga sumusunod ay mga trabaho at mga tungkulin para sa mga tao na makatutulong sa lipunang may iba’t ibang kultura.

Buod ng Proyektong pagpapaunlad ng talino para sa 
lipunang may iba’t ibang kultura

Pagtitipon sa paggunita ng pagbubukas ng 
Tanggapan (Julyo 8, 2006)

Tagapamahala ng 
Tanggapan: 

Toru Aoyama

Ang Paaralan ng wikang dayuhan ng Pamantasan ng Tokyo ay nakatalaga sa pagbibigay ng 
mga taong mahusay na makagaganap sa ibang bansa. Ang pangdaigdigang pagunlad ay 
nagpapahiwatig ng mga problema sa bansang Hapon dahilan sa pagdami ng mga wikang 
dayuhan at iba’t ibang kultura. Upang makatugon sa problema sa pangangailangan ng mga 
taong may mataas na kalidad, ang Pamantasan ay nagtatag ng Tanggapan para sa pag-aaral 
at pananaliksik ng iba’t ibang wika at kultura noong Abril ng taong 2006.

Sa loob ng limang taon mula noong taong 2006 hanggan sa taong 2010, ipinaliwanag namin 
ang direksiyon ng Tanggapan sa pamamagitan ng Proyekto para sa edukasyon at 
pananaliksik ng iba’t ibang wikang dayuhan at kultura, sa layuning maunawaan ang mga 
suliranin na may kaugnayan sa iba’t ibang wika at kultura sa bansang Hapon sa 
pamamagitan ng tatlong lugar ng aktibidad: tulad ng edukasyon, pananaliksik at 
panglipunang samahan habang kinikilala ang mga problemang idinulot ng pagdami ng mga 
kultura sa loob ng bansa. Sa pamamagitan nito, nakita ang pangangailangan ng 
pagpapa-unlad ng mga taong makakatulong sa paglutas ng iba’t ibang problemang idinulot 
ng pagdami ng wika at kultura sa bansa.

Sa loob ng limang taon mula sa taong 2011 hanggan sa taong 2015, sa pamamagitan ng 
tatlong aktibidad tulad ng edukasyon, pananaliksik at panglipunang samahan,  isasagawa ng 
Pamantasan ang Proyektong pagpapaunlad ng talento ng mga tao para sa iba’t ibang kultura 
sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa edukasyon at pananaliksik ng 27 na wika at 
kultura sa Pamantasang ito.

Paghahanap ng solusyon sa mga lumalabas na problemang panglipunan mula sa 
pagdami ng wikang dayuhan at pagkakaroon ng iba’t ibang kultura 
sa bansang hapon.
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Pagtitipon ng panglipunang pananaliksik ng 
iba’t ibang wika at kultura sa mundo

Gawain para suportahan sa pag-aaral ang 
mga estudyanteng taga ibang bansa

Sa taong 2004, itinatag ang tanggapan ng iba’t ibang kulturang panglipunang tulong 
pang-edukasyong. 
(sa loob ng taong 2004~2006) Isinagawa ang “GP Today”, pagsuporta sa pag-aaral ng 
mga dayuhang estudyanteng nakatira sa Hapon.

Sa taong 2006, Itinayo ang Tanggapan para sa edukasyon at pananaliksik ng iba’t 
ibang wika at kultura.
(sa loob ng taong 2006~2010)
Isinagawa ang proyektong pang-edukasyon at pananaliksik ng iba’t ibang wika at kultura. 

Sa taong 2007, isinama ang tanggapan ng iba’t ibang kulturang panglipunang tulong 
pang-edukasyong sa Tanggapan para sa edukasyon at pananaliksik ng iba’t ibang wika 
at kultura.
Isinagawa rin ang sumusunod na proyekto na hindi ginamit ang pondong laan ng 
proyekto. 
Sa loob ng taong 2006~2008,
isinagawa ang proyektong pagpapaunlad ng mga materyales para sa pagtuturo sa mga 
estudyanteng taga-Brazil na naninirahan sa Hapon sa pakikipagtulungan ng Mitui&Co, 
Ltd.. 
Sa loob ng taong 2007~2009,
isinagawa ang programang pagsasanay ng mga punong tagapag-ayos ng lipunang may 
iba’t ibang kultura na inatasan ng Ministeryo ng Edukasyon.

Sa loob ng taong 2011~2015 (sa kasalukuyan),
isinasagawa ang proyektong pagsasanay ng mga taong may talento sa lipunang may 
iba’t ibang kultura.

Kasaysayan

Bilang resulta ng pangdaigdigang pag-unlad, dumarami ang mga 
bansang nakakaranas ng pagdami ng mga taong lumilipat sa ibang 
bansa. Isa dito ang bansang Hapon. Ang 2% ng populasyon ng bansa 
ay binubuo ng mga dayuhan at ito ang nagiging sanhi ng pagdami ng 
wika at kultura sa bansa. Sa panahon ngayon na mabilis na dumarami 
ang mga dayuhang permanenteng tumitira sa bansa, dumarami rin 
ang iba’t ibang mga problema na dala ng kalagayang ito at sa lalung 
madaling panahon ay kailangan itong tugunan.

Sa ganitong kalagayan, noong oktubre, taong 2004 itinatag ng 
Paaralan ng wikang dayuhan ng Pamantasan ng Tokyo ang tanggapan 
ng pang iba’t ibang kulturang panglipunang bilang tulong 
pang-edukasyon para suportahan ang mga boluntaryong gawain ng 
mga estudyante  at upang magamit nila ang kanilang pinag-aralan sa 
Pamantasan. Ang gawaing iyon ay nagbunga ng tagumpay tulad ng 
pagsuporta sa pag-aaral ng mga dayuhang estudyanteng nakatira sa 
bansa at pagsusulong ng edukasyon ukol sa pangdaigdigang 
pag-unawa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng lokal na 
komunidad, ng sangguniang-edukasyon, ng mababang paaralan at ng 
gitnang paaralan. Ngayon, hinihingi ng pamahalaang lokal ang 
pagsuporta sa tanggapang ito.

Sa ganitong kalagayan, itinayo ng Paaralan ng wikang dayuhan ng 
Pamantasan ng Tokyo ang Tanggapan para sa edukasyon at 
pananaliksik ng iba’t ibang wika at kultura upang ganapin ang misyon 
ng pagpapa-unlad ng mga taong may talento, ang misyon ng 
pagpapalaganap ng pananaliksik, at ang misyon ng pagtulong sa 
lipunan, noong taong 2006 na may matibay na pag-unawa sa 
kahalagahan ng paglutas sa mga problemang idinulot ng pagdami ng 
wika at kultura na hinaharap ng lipunan ng Hapon. At mula noong 
taong 2007, isinama ang tanggapan ng pang iba’t ibang kulturang 
panglipunang tulong pang-edukasyon sa Tanggapan para sa 
edukasyon at pananaliksik ng iba’t ibang wika at kultura upang 
maglaan ng suporta sa mga buluntaryong gawain ng mga estudyante.

Ang layunin ng Tanggapan para sa edukasyon at pananaliksik ng iba’t 
ibang wika at kultura ay tumulong sa paglutas ng mga problema ng 
lipunang may iba’t ibang wika at kultura sa larangan ng edukasyon, 
pananaliksik at panglipunang samahan para sama-samang 
makapamuhay ng payapa ang mga taong may iba’t ibang wika at 
kultura na kung saan walang pagtatangi, walang maling pagtingin sa 
iba at walang pag etsa pwera.

Ang kalagayan ng pagtatayo ng Tanggapan

Layunin ng 
pagtatayo

Paunlarin ang mga tao na may kakayanan sa paglilingkod 
bilang dalubhasa sa lipunang may iba’t ibang kultura

Payamanin ang mga taong bayan na may pag-unawa sa 
kulturang akma sa lipunang may iba’t ibang kultura

Isagawa ang programa ng 
pakikipag-ugnayan sa Tanggapan

Ilathala ang pahayagan ng pananaliksik.

Isagawa ang pakikipagtalakayan sa buong bansa

Patatagin ang mga pananaliksik na gawa 
ng pakikipagtulungan at pagpapasanay

Isagawa ang kurso ng pagsasanay ng mga tao upang 
maging dalubhasa sa lipunang may iba’t ibang wika at kultura

Patatagin ang sistema ng sanggunian ng mga tagapagsalin ng salita

Patatagin ang mga gawain ng mga boluntaryo para sa mga wika

Gawin ang mga materyales pang edukasyon para sa mga 
batang taga ibang bansa

Patatagin ang pakikipagtulungan ng komunidad, 
organizasyon at institusyon

Panglipunang
samahan

Pananaliksik

Edukasyon

Tatlong pangunahing aktibidad ng Tanggapan

Patatagin ang mga aktibidad na 
pinangungunahan ng mga estudyante
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Kurso ng pangdaigdigang pag-aaral
Panimula sa teoriya ng lipunang may iba’t ibang wika at kultura I
Panimula sa teoriya ng lipunang may iba’t ibang wika at kultura II
Teoriya ng lipunang may iba’t ibang wika at kultura
Nakaraan at kasalukuyang lipunang may iba’t ibang wika at 

kultura
Praktikal na pag-aaral ng lipunang may iba’t ibang wika at kultura

Mga katangian:
Ang natatangi sa uri ng kursong ito ay ang mga sumusunod:

- Pag-aaral sa pamamagitan ng aktibong pagsali upang palalimin 
ang pag-unawa.

- Pagtuturo sa pamamagitan ng panauhing tagapagturong aktibo 
sa larangan ng lipunang may iba’t ibang kultura

- Pag-aaral sa pamamagitan ng aktuwal na paglilingkod. (Bilang 
isang bahagi ng edukasyon, isinasagawa ang pag-aaral sa 
pamamagitan ng pagsali sa mga gawaing paglilingkod sa 
komunidad)

Ang Paaralan ng wikang dayuhan ng Pamantasan ng Tokyo ang 
kaisa-isang pambansang pamantasan ng mga wikang dayuhan 
na nagtuturo ng 27 na iba’t ibang wika. Itinatag ng Pamantasan 
ang “kalawakan/space ng mga boluntaryong gawain” (silid 206 
ng gusali para sa pananaliksik at pagtuturo) upang isulong ang 
mga boluntaryong gawain ng mga estudyante na makakatulong 
sa lipunan habang nagagamit ang mga katangian ng mga 
estudyanteng nag-aaral ng wika at kultura ng mundo. Ang 
kalawakan na ito ay pinapangasiwawaan ng punong 
tagapag-ayos ng mga boluntaryo.

Sa pakikipagtulungan ng mga kalapit na lunsod, 
isinasaayos ang mga gawain upang suportahan ang 
pag-aaral ng mga batang taga ibang bansa at isinasagawa 
rin ang mga gawain kasama ng mga dayuhang estudyante 
upang palalimin ang pag-unawa sa iba’t ibang kultura. 
Isinasagawa rin ng Tanggapan ang mga pagsasanay/ 
workshop bilang panimula sa pagbubuluntaryo ng mga 
estudyante upang tulungan sila sa paggawa ng sariling 
buluntaryong gawain at pagpapaunlad sa ibang mga 
bagong programa.

Pagsulong ng boluntaryong gawain ng mga estudyante (kalawakan/space ng mga boluntaryong gawain)

Panimula sa teoriya ng lipunang may iba’t ibang kultura.

Panimula sa pagboboluntaryo ng mga estudyante

Mga natatanging kurso
Ang programa ng pag-aaral sa paglalapat ng wika at 
kumunikasyon sa paaralan ng wika at kultura ay binubuo ng kurso 
ng tagapagsalin ng salita sa komunidad at ng kurso ng punong 
tagapag-ayos sa lipunang may iba’t ibang kultura. At sa kursong 
ito, inihahanda ang mga pag-aaral na nagbibigay tuon sa 
pagtuturo ng wikang Hapon para sa mga bata at sa kommunidad 
bilang tugon sa lipunang may iba’t ibang wika at kultura sa bansa.
Panimula sa pakikipagtalastasang pangwika at panglipunan
Panimula sa pagsasaayos ng lipunang may iba’t ibang kultura
Panimula sa pagsasalin ng salita sa komunidad
Praktikal na Ingles
Praktikal na wikang dayuhan (bukod sa wikang Hapon)
Interno (internship) ng punong tagapag-ayos sa lipunang may 

iba’t ibang kultura
Interno (internship) ng tagapagsalin ng salita sa komunidad
Pananaliksik ng punong tagapag-ayos ng lipunang may iba’t 

ibang kultura
Pananaliksik ng tagapagsalin ng salita sa komunidad

Nilalaman ng pangkalahatang programa ng lipunang na may iba’t ibang wika at kultura

pa
m

am

ag
itan ng paaralan ng w

ika at kultura

Ang 
mga taong may 

karanasan at may 
unawa sa iba’t ibang wika 
at kultura ng iba’t ibang 

bansa ay magiging aktibo 
sa pangdaigdigang 

komunidad

ng
 paaralang pangdaigdig at rehiyon

Pa

gpapaunlad ng taong may talento sa 

Pa
gp

ap
aunlad ng taong may talento sa pam

am
agitan 

Maging aktibo 
sa pangdaigdigang 
kalakalan ang mga 

taong may 
pangdaigdigang 
pag-unawa sa 
kasaysayan at 
struktura ng 

lipunan.

Pag-aaral ng wika at impormasyon

Pag-aaral sa paglalapat ng wika at komunikasyon

Pag-aaral ng kultura at panitikan

Pag-aaral ng rehiyon

Modernong pangdaigdigang pag-aaral

Pangdaigdigang ugnayan

27 na wika / 14 na lugar

Programa ng 
pangdaigdigang 
malayang sining

Paaralan ng wika 
at kultura

Paaralang 
pangdaigdig at 

rehiyon

Unang taon Ikalawang taon Ikatlong taon Ikaapat na taon

[Bagong mga departamento ng Paaralan ng wikang dayuhan ng Pamantasan ng Tokyo]

pinag-aaralan ng lahat ng magtatapos sa Pamantasan ang 
pangkalahatang kaalaman patungkol sa mga katangian ng lipunang may 
iba’t ibang wika at kultura. Sa mga natatanging asignatura sa kurso ng 
pag-aaral sa paglalapat ng wika at komunikasyon, pinag-aaralan ang 
pundasyon para likhain ang lipunan na puwedeng makapanirahan ng 
sama-sama ang mga taong may iba’t ibang kultura. *Tingnan ang 
nilalaman ng pangkalahatang programa ng lipunang may iba’t ibang 
wika at kultura.

* Tingnan ang nilalaman ng pangkalahatang programa ng lipunang may 
iba’t ibang wika at kultura.

Simula sa gitna ng taong 2012, ang Paaralan ng wikang dayuhan ng 
Pamantasan ng Tokyo ay bumuo ng dalawang departamento; ang 
departamento ng paaralan ng wika at kultura at ang departamento ng 
paaralang pangdaigdig at rehiyon. (tingnan ang diagram na nasa baba) 
Bilang bahagi ng programa ng pangdaigdigang malayang sining at ng 
pag-aaral sa paglalapat ng wika at komunikasyon, inihahanda ng 
Tanggapan para sa edukasyon at pananaliksik ng iba’t ibang wika at kultura 
ang pangkalahatang programa ng lipunang may iba’t ibang wika at kultura 
na kung saan pinag-aaralan ang tungkol sa lipunang may dumaraming wika 
at kultura. Sa programa ng pangdaigdigang malayang sining*, 

Pangkalahatang programa ng lipunang may iba’t ibang wika at kultura

dukasyonE
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Pagbibigay ng 
sertipikoMga natatanging 

kurso

Pagbibigay ng 
sertipiko

Maikling tesis

Pagsusuri ng mga 
gawa (pagsusulit sa 

pamamagitan ng 
pagsulat)

Praktikal na 
pananaliksik ng bawa’t 

isa

Mga natatanging 
kurso

Mga natatanging 
kurso

Pagsusumite ng ulat

Kursong dapat kunin

Kurso ng 
tagapagsalin ng 

salita sa komunidad

Kurso ng punong 
tagapag-ayos ng 

lipunang may iba’t 
ibang kultura

Pagpili ng programa

Pagsasanay ng mga boluntaryong tagapagsalin ng salita

Pagsangguning legal sa 
pamamagitan ng telopono

Pagsusulong ng gawain ng mga boluntaryong 
tagapagsalin ng wika
Nagpapalista ang mga manggagawa ng Pamantasan, mga estudyante ng 
kurso para sa mga nakatapos, at mga nagtapos bilang boluntaryong 
tagapagsalin ng salita. Ang mga boluntaryong ito ay tumutulong sa mga gawain 
na binalangkas ng Tokyo Supporting Network para sa mga dayuhang residente 
(tulad ng Serbisyong pagsangguni ng mga dalubhasa para sa mga dayuhan 
residente) sa pamamagitan ng pagsasagawa ng programa at pagsasalin ng 
mga wika para sa pagsangguning legal na isinasagawa ng samahan ng mga 
abugado.

Ang pagsasanay ay isinasagawa kasama ng panauhing dalubhasang 
tagapagsalita upang itaguyod ang pangbansang ugnayan ng mga 
buluntaryong tagapagsalin ng salita mula sa Pamantasan.

Paggawa ng mga materyales ng pag-aaral 
para sa mga batang dayuhan
Sinimulan ang isang proyekto noong taong 2006 upang paunlarin ang mga 
materyales ng pag-aaral para sa mga batang dayuhan. Nakakatulong ang mga 
materyales na ito sa kanilang pag-aaral ng sentro ng asignatura at wikang 
Hapon. Ito ay isinalin sa wikang Portugue, wikang Filipino, wikang español at 
wikang Vietnames at nakalathala sa internet. Ang mga materyales na ito ay 
maaaring i-download nang libre.

URL para sa materyales ng pag-aaral para sa batang 
dayuhan:

http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/social_02.html

Habang dumadami ang mga wika at kultura sa bansa, ang kaibahan ng wika at 
kultura ay nagdudulot ng iba’t ibang problema katulad ng maling pag-unawa, 
hidwaan at mga problemang idinudulot ng kaibahan ng sistema. Sa ganitong 
kalagayan lubhang mahalaga ang pagpapaunlad ng mga taong may 
kakayanang tumugon sa ganitong mga problema. Ang layunin ng Tanggapan 
ay tumugon sa ganitong pangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng 
kurso ng punong tagapag-ayos sa lipunang may iba’t ibang wika at kultura at 
ng kurso ng tagapagsalin ng salita sa komunidad bilang Programa ng 
pagpapaunlad ng mga dalubhasa sa iba’t ibang wika at kultura na ginaganap 
sa bukas na paaralan sa publiko (Open academy) ng Paaralan ng wikang 
dayuhan ng Pamantasan ng Tokyo. (Tingnan ang daiagram na nasa kanan)

Sino ang punong tagapag-ayos ng lipunang may 
iba’t ibang kultura?
Sila ang mga dalubhasang makagagawa at makapagsasagawa ng mga 
gawain patungo sa lipunang na kung saan ang mga tao ay makapaninirahang 
sama-sama sa kabila ng kaibahan ng wika at kultura sa pamamgitan ng 
paraan ng “pagsali” → “pakikipagtulungan” → “Paglikha” upang makamit ang 
mabuting pakikipagtalastasan, ang pagkakaisa ng damdamin at ang paglutas 
ng problema sa lahat ng organisasyon.

Sino ang tagapagsalin ng salita sa komunidad?
Sila ang mga dalubhasang magiging tulay sa lipunan upang masuportahang 
maisalin ang mga salita para sa mga minoryang nahihirapan sa wika.

<Sistema ng sanggunian ng mga tagapagsalin ng salita>
Sa mga nakatapos sa kurso ng tagapagsalin ng salita, ipinalilista ang mga 
nais maglingkod bilang tagapagsalin ng salita sa komunidad, at 
ipanakikilala sila sa mga samahang ng mga abugado at iba pang mga 
pampublikong samahan bilang tagapagsalin ng salita sa komunidad.

Mga kurso para sa pagpapaunlad ng mga dalubhasa sa iba’t ibang wika at kultura

anglipunang samahanP
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Paglalathala ng pahayagan ng pananaliksik
Ang “Iba’t ibang wika at kultura-pagsasagawa at pananaliksik” ay 
pahayagan ng pananaliksik na inilalathala ng Tanggapan na sinuri ng 
mga nasa larangan. Ang pahayagang ito ay nagbibigay ng iba’t ibang 
pananaw sa mga bumabasa patungkol sa lipunang may iba’t ibang 
wika at kultura sa pamamagitan ng pananaliksik na isinagawa ng higit 
sa pangkasalukuyang bahagdan sa larangan ng akademya.  Sa 
pamamagitan ng pahayagang ito, malalaman ang kahalagahan ng 
bunga ng pananaliksik sa pamamagitan ng dalubhasa at mananaliksik 
sa lipunan upang mapabuti ang pagsasagawa sa pinaggaganapan.

Ang Sistema ng Center fellow
Ang “Center fellow” ay ang bagong mga mananaliksik at dalubhasang 
hindi kasapi ng kahit anong institusyon ng pananaliksik na inatasan ng 
Pamantasan. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga pananaliksik ng 
mga Center fellow, inaasahang mapalakas lalo ang Operasyon ng 
Tanggapan.

Pagganap ng pambansang pagtitipon 
tungkol sa pakikipagtulungan sa praktikal na 
pananaliksik
Ang resulta ng pakikipagtulungan sa praktikal na pananaliksik ay 
ibinabahagi sa pagtitipon at nagkakaroon ng pagtatalakayan ng mga 
mananaliksik at ng mga dalubhasa na may karanasan sa mga isyu ng 
lipunang may iba’t ibang kultura sa buong bansa. Sa pamamagitan 
nito, maisusulong ang pagtatatag ng pambansang ugnayan.

Akademya Pagsasagawa sa 
pinaggaganapan

Dalubhasa MananaliksikPangunahing 
kuru-kuru ng 

pananaliksik ng 
Tanggapan

Kapulungan ng pangunahing pananaliksik:
Ang responsibilidad ng Pamantasan sa pagpapaunlad ng mga 

dalubhasa sa lipunang may iba’t ibang wika at kultura

Sa pinaggaganapan:
Pagsangguni para sa 
mga dayuhan
Munisipyo

 Mananaliksik na sadyang hinirang ng Pamantasan
 Mga Center fellow
 Mga nagtapos ng kursong pagpapaunlad ng pagiging dalubhasa sa 

lipunang may iba’t ibang wika at kultura
 Mga mananaliksik sa Tanggapan, mga guro, mga guro ng 

Pamantasan, mga estudyante ng paaralan ng mga nagtapos.

Mga tagapayo
Mga may 
pinag-aralan mula 
sa labas ng 
Pamantasan

Tagapagsalin ng salita sa komunidad
Pakikipagtulungan sa praktikal na 

pananaliksik

Punong tagapag-ayos ng lipunang may 
iba’t ibang kultura

Pakikipagtulungan sa praktikal na 
pananaliksik

Pakikipagtulungan sa praktikal 
na pananaliksik

Pagpapaunlad 
ng kakayanan 

ng mga 
dalubhasaPaggawa ng teoriya Paggawa ng teoriya

Pagsusuri ng pamantayan ng 
pagpapatunay

Pagtatatag ng sistema ng pagpapatunay

Paggawa ng kurikulum

Tagapagsalin ng salita sa komunidad

Pagsusuri ng kurikulum

Punong tagapag-ayos ng lipunang 
may iba’t ibang kultura

[Larawan ng programa ng pakikipagtulungan sa praktikal na pananaliksik]

o tagapagturo ng wikang Hapon sa mga batang dayuhan at sa 
komunidad. Inaasahan ang karagdadagang pagpapaunlad para sa unang 
dalawang dalubhasa. Hindi lamang isinusulong ang pagpapaunlad ng 
mga punong tagapag-ayos ng lipunang may iba’t ibang kultura at ng 
tagapagsalin ng salita sa komunidad, kundi dapat ding isulong ang 
pagpapa-unlad ng kurikulum para sa programa ng pagsasanay. Kailangan 
ding suriin ang pamantayan ng pagpapatunay upang patatagin ang 
sistema.

Bilang pangunahing pagsasaliksik na sumusuporta sa pagpapaunlad ng 
dalawang uri ng dalubhasa, isinusulong ang pagsasaliksik na may temang 
“Ang responsibilidad ng Pamantasan sa pagpapaunlad ng mga dalubhasa 
ng lipunang may iba’t ibang wika at kultura”. Ang layunin ng pangunahing 
pagsasaliksik na ito ay kilalanin kung paano makakatulong ang mataas na 
edukasyon sa paglikha at pagpapalaganap ng natatanging kaalaman 
patungkol sa lipunan kung saan mabilis na dumarami ang mga wika at 
kultura.

Ang programa ng pananaliksik ng Tanggapan ay dinisenyo upang 
humanap ng solusyon sa mga problemang idinudulot ng pagdami ng wika 
at kultura sa lipunan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga 
mananaliksik at mga dalubhasa gamit ang kani-kanilang kaalaman. Ito ang 
natatanging katangian sa programa ng pananaliksik ng Tanggapan.

Ang programa ng pananaliksik ay ginagawa sa mga sumusunod na 
larangan:

1. Sa punong tagapag-ayos ng lipunang may iba’t ibang 
kultura

2. Sa tagapagsalin ng salita sa komunidad

3. Sa responsibilidad ng Pamantasan sa pagpapaunlad ng 
mga dalubhasa sa lipunang may iba’t ibang wika at kultura

Ang layunin ng proyektong ito ay pagpapaunlad ng mga dalubhasa na 
may talento sa wika at kultura na tumutulong bilang punong tagapag-ayos 
ng lipunang may iba’t ibang kultura, tagapagsalin ng salita sa komunidad, 

Programa ng pakikipagtulungan sa praktikal na pananaliksik

ananaliksikP
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Resulta ng pananaliksik
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Paaralan ng wikang dayuhan ng Pamantasan ng Tokyo
Tanggapan para sa edukasyon at pananaliksik ng iba’t ibang wika at kultura (Ipinalathala: Abril 2012)

Silid 319  Gusali para sa pananaliksik at pagtuturo Paaralan ng wikang dayuhan ng Pamantasan ng Tokyo 3-11-1 Asahi –cho, Fuchu-shi, Tokyo  183-8534
Tel. 042-330-5441  Fax. 042-330-5448   Email: tc@tufs.ac.jp  URL: http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/

* Ang mga impormasyong ukol sa mga pangyayari at pangangalap ay nakalagay sa magasin ng email. (Iniisyu isa o 
dalawang beses bawat buwan) Magrehisto/magpalista sa site upang matanggap ang magasin sa iyong address ng email.

Linyang Keio
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 Lumipat mula sa Linyang Chuo sa Linyang Seibu-Tamagawa sa 
estasyon ng Musashisakai at bumaba sa estasyon ng Tamai. 
Lumakad nang 5 minuto mula doon. (Mga 40 minuto mula sa 
estasyon ng Shinzuku ng Linyang JR.

 Sumakay sa Keio bus mula sa estasyon ng Tobitakyu ng Linyang 
Keio at bumaba sa tigilan ng Tokyo Gaikokugo Daigaku-mae. (Mga 
10 minutos bago makarating)

Musashisakai Kichijoji

Tama

Fuchu Tobitakyu Meidai-mae

Shibuya
Shinagawa

Tokyo

Akihabara

Haneda kuko

Ochanomizu

Narita kuko

Shinjuku

Linyang Keio

Paaralan ng wikang 
dayuhan ng Pamantasan 
ng Tokyo
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Transportasyon

Direktor (Propesor ng mga guro ng pag-aaral ng ibang bansa) study

Ikalawang direktor (Propesor ng mga guro ng pag-aaral ng ibang bansa)

Punong tagapag-ayos ng mga proyekto (Mananaliksik sa Tanggapan)

Natatanging tagapagturo (Guro sa Tanggapan)

Natatanging tagapagturo (Guro sa Tanggapan)

Toru Aoyama

Chika Takeda

Michiko Sugisawa

Minoru Naito

Mika Hasebe

Ang mga miyembro ng Lupon ng tagapayo ng Tanggapan

Lupon ng 
tagapayo para sa 

panglipunang 
samahan

Lupon ng 
tagapayo para sa 

pananaliksik

Lupon ng 
tagapayo para sa 

edukasyon

Lupon ng tagapayo ng Tanggapan

Lupon ng pangangasiwa

Ang mga proyektong isinasagawa ng Tanggapan ay pinapahintulutan ng Lupon ng pangangasiwa na binubuo 
ng mga guro ng Pamantasan at isinasagawa ng Lupon ng tagapayo ng Tanggapan. Ang mga gawaing may 
kaugnayan sa edukasyon, pananaliksik at panglipunang samahan ay pinapatakbo ng Lupon ng tagapayo ng 
Tanggapan sa bawa’t larangan ng mga gawain.

Organisasyon ng Tanggapan para sa edukasyon at pananaliksik ng iba’t ibang wika at kultura


