**********************************************************************************
AGEI-CIRKULERO aŭgusto 2007 (n-ro 14)
Neregula informilo pri E-instruado, novaĵoj, projektoj, renkontiĝoj
**********************************************************************************
I: AGEI a) kunsido en Hamburg dum GEK
b) nova kunsido en Herzberg dum TORPEDO-3
c) reprezentiĝo en UK, honordiplomo
d) reprezentiĝo en ILEI-konferenco
e) kunvenoj
f) AGEI kaj ILEI
g) informado
II. Lingvokursoj
a) Sorpesee
b) Osterode kaj Salzgitter
c) KVHS-varbtekstoj
d) publikigo de kursofertoj
III. Lerneja instruado
a) raporto kaj statistiko
b) modelo ’Tübingen’
c) sub-18
IV. TORPEDO-3
V. Ekzamenoj
I.a) Jarĉefkunveno: AGEI, landa sekcio de ILEI havis sian jarĉefkunvenon en Hamburg, la 26.05.2007 sabate
inter 15:00-16:50 dum Germana Esperanto-Kongreso (GEK). La partoprenintoj (18) voĉdonis pri statuto-ŝanĝo, la
neĉeestintoj faris tion poste skribe. Entute venis 35 jesoj, 0 neoj kaj 1 sindeteno.
b) nova AGEI-kunveno estas planata dum la Tutlandaj Oktobraj Pedagogiaj Tagoj (TORPEDO-3) inter 28.0903.10 en Herzberg.
c) Reprezentiĝo dum UK kaj ILEI-konferenco: la kursofertoj, seminarioj, studsesioj de Germana EsperantoCentro (filio de GEA en Herzberg) estis prezentitaj dum 92a UK en Jokohamo. Dum la solena fermo prezidantino
de AGEI, Zsofia Korody transprenis UEA-Honordiplomon pro elstara agado de Interkultura Centro Herzberg,
klerigejo de GEA. (Meritojn havas kaj dankon al ĉiuj, kiuj subtenas, helpas, partoprenas la instruagadon de ICH!)
d) Zsofia Korody prelegis pri instruado, trejnado de instruantoj, ekzamenoj, ktp. dum la 40a ILEI-Konferenco en
Ranzan kaj reprezentis AGEI, la germanan landan sekcion de ILEI dum la komitatkunsidoj. Laŭ la nuna
membronombro AGEI havas rajton je 4 komitatanoj en la internacia organizaĵo. Viajn proponojn por la 4a
persono bv. sendi al mi.
II. Novaj lingvokursoj
a) Für Anfänger und Fortgeschrittene, Wochenende Kurs-Nr.: IL 7901
Kursleiter: Jochen Dürhager / Dr.Rudolf Fischer / Harald Schmitz
Kurse auf drei Niveaus: Anfänger, Fortgeschrittene, Spertuloj
Fr., 31. August 2007, 18.00 bis So., 2. September 2007, 13.00 Uhr (insgesamt 18 Ustd.)
Entgelt: 117, eur; Einzelzimmer-Zuschlag: 24 eur
Infos und Organisation: Bernd Schönberner, Tel.: 0291-82552, Email: schoenberner.bernd@t-online.de
Bildungszentrum Sorpesee, Brunnenstraße 36, 59846 Sundern-Langscheid
Telefon: (02935) 802 60, Fax: (02935) 802 64 , biso@vhs-hsk.de
www.bildungszentrum-sorpesee.de
b) KVHS-Minikurs für Anfänger en Osterode 15-16 septembro. Informoj ĉe: Zsofia Korody
KVHS-semajnfina kurso por komencantoj en Salzgitter (oktobro-novembro). Informoj ĉe Zsofia Korody
c) mi kompilis kolekton de kelkaj varbtekstoj, kiuj aperis en diversaj KVHS-kajeroj, kaj alvokis al Esperantolernado. Eĉ se ne ĉiuj alvokoj donis rezulton kaj estigis kurson poste, tamen per la kajeroj pluraj dekmiloj da
homoj, familioj estas informataj pri niaj kursofertoj, do ili vidas, ke Esperanto estas vivanta. Tio esta bona
senpaga reklamo por la lingvo. Laŭ deziro mi sendos kopion al vi por instigi al simila varbado.

d) PETO: bv. sendi viajn kursofertojn ankaŭ al mi (respondeculo pri E-instruado de GEA) por centra registrado
kaj pli vasta publikigo per diversaj informkanaloj. Bv. skribi viajn kursofertojn ankaŭ al http://edukado.net,
menupunkto Kursoj. Dankon.
III. Instruado en lernejoj
a) PETEGO: por pli bona informiteco, por plifirmigo de ŝancoj de E-instruado en lernejoj, naciaj kaj internaciaj
subvencioj, ktp. ni nepre bezonas detalojn pri lernejaj kursoj, atingoj. Bv. MALLONGE RAPORTI pri la
lernojaro 2006-2007 kaj pri novaj kursoj en la lernojaro 2007-2008.
En Herzberg (2006-2007): bazlernejo en Herzberg: 24 infanoj, klasoj 3-4, 1 instruhoro semajne post la regulaj
lernejaj instruhoroj; bazlernejo en Pöhlde: 6 infanoj, samaj kondiĉoj. Instruisto: Otto Kern. Gimnazio: 22
lernantoj, klaso 7, 1 instruhoro semajne post la regulaj lernejaj instruhoroj, instruis: Zsofia Korody kaj Veronika
Acsadi. Projekttago en julio vekis kroman grandan intereson.
b) In der Oberstufe des Wildermuth-Gymnasiums in Tübingen fand in diesem Schulhalbjahr eine
Arbeitsgemeinschaft Esperanto statt. Den Unterricht hielt Karin Krausz aus Herrenberg. Die Teilnehmer schließen
die AG mit einer Kursabschlussprüfung ab und erhalten eine Note. Eine Urkunde über die erfolgreiche Teilnahme
wird dem Zeugnis beigelegt. Als Arbeitsmaterial wurde der Esperantokurs von Rudolf Fischer verwendet, der von
diesem auf Anforderung kostenlos zugesandt wird: Rudolf.Fischer@esperanto.de
Das Widlermuth-Gymnasium Tübingen hat ein sprachliches Profil; seine Arbeitsgemeinschaften stehen auch
Schülern anderer Tübinger Gymnasien offen.
Bavelo will dieses Tübinger Modell im nächsten Schuljahr an Gymnasien weiterer Städte des Landes erproben.
Interessenten, die an diesem Modell teilnehmen wollen, können sich an den Bavelo-Vorstand unter
aloiseder@arcor.de wenden.
c) „Sub-18 Aktion: Die Aktion steht im Zusammenhang mit dem "Projekt Sub-18" der Deutschen
Esperantojugend (GEJ). Am ersten November-Wochenende dieses Jahres veranstaltet GEJ in der Jugendherberge
Heidelberg sein drittes Sub-18-Treffen unter der Leitung von Leo Sakaguchi und Sophia Berlin. Das erste Treffen
dieser Art fand zu Ostern 2006 in Stuttgart, das zweite dieses Jahr in Frankfurt am Main statt (Siehe Bericht in der
Zeitschrift "Kune" der Deutschen Esperanto-Jugend).
IV. Tutlanda Oktobra Renkontiĝo Pedagogia (TORPEDO-3): Fakkunsido, trejnkurso por instruantoj, instruemuloj
inter 28-30 sept. kaj 01-03 okt. 2007
Invititaj prelegantoj, kursgvidantoj:
Stefan MacGill (situaci-komunika instruado)
Gerald Tucker (Germana Esperanto-Instituto, ekzamenoj)
Chuck Smith (modernaj programoj, komputilo por E-instruado)
Carsten Mischke (publikaj rilatoj kaj publika varbado)
Krom fakprelegoj, konigo de materialoj ekz. de siaj aŭtoroj, okazos forumo por spertinterŝanĝo, prezentado de
metodoj kaj materialoj de kontribuemaj partoprenantoj.
Prezentu al kaj lernu de aliaj!
Partoprenkotizo (semajnfina studprogramo 28-30.09)
35 EUR (ĝis 31.08., por legantoj de tiu ĉi letero speciala plilongigo ĝis 07.09!),
40 EUR (poste). Por ne-membroj de GEA kaj AGEI 5 EUR krompago
ĉiu posta tago10 EUR (por membroj 9EUR)
Aliĝu ĉe: Zsofia Korody (GEA-komisiito por instruado), zsofia.korody@esperanto.de
V. Ekzamenoj en Germanio
a. GEA/GEI B-ekzameno pri lingva kapableco okazos dum TORPEDO-3
b. UEA/ILEI ekzamenoj (elementa nivelo) okazos dum IS en Würzburg
Bv. ĝis la 20a de septembro anonci vin ĉe: Interkultura Centro Herzberg: esperanto-zentrum@web.de
Kun multaj salutoj:
Zsofia Korody (zsofia.korody @ esperanto.de)

