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Karaj Gekolegoj,
proksimiĝas la jarfino, do taŭga tempo por rerigardi iomete la jaron 2015 kaj informi vin pri kelkaj
novaĵoj.
I. Kunvenoj, konferencoj, internaciaj tagoj
1. La kutima jarĉefkunveno de AGEI okazis dum GEK en Hameln la 23an de majo 2015. La resuman
jarraporton pri la agado en 2014 mi sendis al ILEI. Ĝi estas trovebla sur nia hejmpaĝo kune kun la financa
raporto en .pdf formato ĉe http://agei.esperanto-urbo.de/page.php?pid=97868652
Por neuzantoj de interreto laŭ peto mi volonte sendas ilin per poŝto.
2. De la 17-a ĝis la 25-a de julio en Oostende, Belgio, plensukcese disvolviĝis la 48-a Konferenco kun
138 partoprenintoj el 30 landoj. Okazis: malferma ceremonio en la urbodomo kun la urbestro; 3 sesioj por
la Komitato, elektoj de nova estraro. Instruista Trejnado kun kontribuo ankaŭ de Zsófia Kóródy sukcese
okazis kun 45 partoprenantoj, 9 prelegoj, 3 atelieroj. Atestilojn ricevis 25 partoprenintoj. Estis organizitaj:
20 prelegoj; sesio de KER-ekzamenoj kun 6 kandidatoj; simpozio kun 10 prelegoj; Lingva Festivalo
kun 35 lingvoj; kurso por komencantoj (por ĝis 12 partoprenantoj).
La Konferenco altiris grandan atenton de ekstermovada kaj loka publiko. Lokaj gazetoj raportis per 4
artikoloj antaŭ kaj post la Konferenco. Unu radio-intervjuo okazis.
AGEI estis reprezentita en la komitatkunsidoj de Zsófia Kóródy kaj Peggy Ley.
3. ILEI havis propran budon dum UK en Lille, Francio kaj aperis ankaŭ kadre de la Movada Foiro. ILEI
zorgis pri la Tago de Lernado prezentinte diversajn prelegojn pri pedagogio.
4. Eŭropa Tago de Lingvoj (26 septembro): ankaŭ ĉi-jare ni registris programojn en Herzberg am Harz
ĉe la EDL (European Day of Languages) - eventokalendaro de la Konsilio de Eŭropo ekz. pri prezentado
de dujara Grundtvig-projekto (Kultura diverseco kaj multlingvismo en Eŭropo - kiel ni lernu pri tio?)
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8207/language/en-GB/Default.aspx
kaj pri kvizo pri eŭropaj lingvoj por gimnazianoj, partoprenantoj de la Esperanto-studgrupo de Zsófia
Kóródy, kaj ekspozicio okaze de la Eŭropa Tago de Lingvoj en la gimnazio de Herzberg
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8217/language/hu-HU/Default.aspx
5. En pluraj lokoj esperantistoj memoris pri la Monda Tago de Instruistoj: kapabligi instruistojn por
konstrui daŭripovajn sociojn. En 1994 Unesko deklaris la 5-an de oktobro la Monda Tago de Instruistoj.
Per tio ĝi celebris la grandan paŝon faritan favore al instruistoj la 5-an de oktobro 1966. Tiam speciala
interregistara konferenco organizita de Unesko en Parizo adoptis la Unesko/ILO Rekomendojn pri la
statuso de instruistoj, kunlabore kun la Internacia Labor-Oficejo (ILO). Tiuj rekomendoj difinas la rajtojn
kaj respondecojn de instruistoj, samkiel internaciajn normojn pri iliaj pretigo kaj plua edukado, varbado,
dungado, kondiĉoj de instruado kaj plulernado.
Estas dezirinde pli vaste informi pri tio inter la gekolegoj kaj oferti, organizi Esperanto-eventojn rilate al
tiu internacia tago. http://www.worldteachersday.org/map/index.php/reports/view/360
6. Novaĵoj pri kaj aliĝeblo al la 49a Konferenco de ILEI (30.07-06.08.2016)
Ligilo de la reta aliĝilo:
https://docs.google.com/forms/d/1dBib7HGPxjeIGQAI3oHfON4COOlPz37wvmp9Cr_aYsQ/viewform
Printebla ("papera") aliĝilo: http://www.ilei.info/konferenco/2016/Aligxilo2016.pdf,
Konferenca temo 2016: Novaj vojoj de lernado:
http://www.ilei.info/konferenco/2016/Konferenca_temo_2016.pdf
Konferenco 2016: Nyíregyháza invitas:
http://www.ilei.info/konferenco/2016/Konferenco2016-Ny%C3%ADregyh%C3%A1za-invitas.pdf
Konferenca inform-paĝo: http://ilei2016.nyirenergy.hu/

2.
II. Eventoj en Germanio
1. La dekan fojon okazis TORPEDO, la Tradiciaj Oktobraj Pedagogiaj Tagoj (septembro 29-oktobro
04, 2015) en Herzberg am Harz, organizita de la Filio de GEA por Klerigado kaj Kulturo kaj AGEI. Ĝi
fariĝis denove internacia pro partopreno de kursanoj el Danlando, kiuj venis por trejnado enkadre de
Erasmus+ projekto. Multaj instrumetodoj estis traktitaj, analizitaj. La partoprenintoj povis studadi
lernolibrojn kaj didaktikajn helpmaterialojn el la riĉa kolektaĵo de la biblioteko de Interkultura Centro
Herzberg. Zsófia Kóródy prezentis plurajn memfaritajn instruhelpilojn, Peter Zilvar prelegis pri
Esperanto-literaturo kaj movadaj temoj. Okazis ankaŭ vigla spertinterŝanĝo kaj diskutado pri kursoj,
lecionoj al diversaĝaj kursanoj. http://esperanto-urbo.de/blog.php?blog_id=48756115
2. Lernwerkstatt „Esperanto lernen – Esperanto unterrichten“ (laŭ raporto de Alois Eder)
Die Veranstaltungsreihe „Lerni – instrui – ĝui“, die Bavelo (Esperanto Baden-Württemberg) dieses Jahr
zur Förderung des Esperanto-Unterrichts veranstaltet, findet Anklang. Am 14. Februar waren es im
Naturfreundhaus Fuchsrain in Stuttgart 11, am 11. Juli bereits 14 Teilnehmer.
Der Kurs bietet keine fertigen Rezepte, vielmehr regt er einen Lernprozess an. Alle Teilnehmer bringen
ihre Erfahrung ein und nehmen von anderen neue Anregungen mit nach Hause.
Johannes Mueller demonstrierte, wie man mit Bildergeschichten zum freien Sprechen kommen kann.
Julia Noe zeigte an drei Beispielen, dass im Internet eine Fülle von Hilfen zum Esperanto-lernen zu
finden ist. Sie beschrieb Duolingo, memrise und anki als Wortlernsysteme, die man im Internet kostenlos
nutzen kann. Vom 16.-18. Oktober beim Bavelo-Seminar mit den Ost-Franzosen in Pforzheim gab es ein
ganzes Wochenende lang „heiteres Esperanto-lernen“.
3. La 71a Studsesio sukcese okazis inter 04-06 decembro 2015 en la Esperanto-Centro en Herzberg kaj
traktis la studtemojn: Esperanto-literaturo kaj movadhistorio. Estas ĝojige la apero de kelkaj novaj
studemuloj, kiuj ŝatus fariĝi Esperanto-instruistoj kaj planas ankaŭ trapasi lingvan ekzamenon de GEI en
junio 2016.
4. Esperanto-kurson por komencantoj ofertos Harald Schmitz, kiu partoprenos du tagojn (29a kaj 30a de

decembro) de la nova novjara seminario de GEA "Luminesk' " (iama IF) en Nideggen/Eifel. Se vi havas
iujn interesitojn, bonvolu sciigi ilin pri tio.
III. Lerneja Esperanto-instruado en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo
1. En somero 2015, dank’ al grandanimaj sponsoroj:
- 2 lernantinoj partoprenis en la Internacia Infana Kongreseto (IIK) paralele kun UK en Lille, Francio,
- 1 ekslernantino partoprenis en la TEJO-kongreso (IJK) en Wiesbaden,
- ni sukcese organizis la 10-an fojon Someran Arbaran Lernejon por niaj ĝemelurbaj gelernantoj. Ĉijare ĝi okazis en Góra, Pollando, partoprenis 7 germanaj gelernantoj kaj 7 polaj kun akompanantaj
instruistoj kaj helpantoj. Pri SALO 10 (akcepto en la urbodomo) aperis multaj fotoj sur la hejmpaĝo de
urbo Góra: http://gora.com.pl/content.php?sid=79bc58ac1ec8ffb476ae7d3735a3da7e&cms_id=7389
kaj kelkaj pri la fina tago (internacia vespero kun dancoj, ludoj, kantado):
http://gora.com.pl/content.php?sid=79bc58ac1ec8ffb476ae7d3735a3da7e&cms_id=7407
- en aŭgusto Zsófia Kóródy ofertis feriotempan Esperanto-kurson (Ferien(s)pass) por infanoj en la
Esperanto-domo kaj biblioteko. Al la interesa taga programo (Trezorserĉado en la Esperanto-biblioteko)
alvenis 14 gelernantoj.
http://herzberg.de/magazin/artikel.php?artikel=3107&type=2&menuid=377&topmenu=7
La hejmpaĝo de Herzberg regule aperigas niajn raportojn pri tiuj kaj aliaj gravaj Esperanto-eventoj
(Presse Esperanto):
http://herzberg.de/magazin/magazin.php?menuid=377&topmenu=7&keepmenu=inactive
2. En la lernojaro 2015/16 daŭre okazas oficialaj Esperanto-fakrondoj en la Ernst-Moritz-Arndt
Gimnazio kaj ankaŭ en la baza lernejo Nicolai enkadre de la tuttaga lerneja programo. La kursojn gvidas
Zsófia Kóródy kun porokaza helpo de Peter Zilvar.
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En ambaŭ lernejoj ni prizorgas informvitrinojn kaj informtabulojn, kie ni aperigas Esperanto-informojn,
prezentas skribaĵojn, desegnaĵojn de la gelernantoj kaj organizas porokazajn ekspoziciojn (ekz.
Zamenhof-Tago, Tago de la Gepatra Lingvo, ktp.)
Novaĵo estas, ke la gimnazio kaj Interkultura Centro Herzberg fariĝis kunlaborantaj partneroj. La EMAGhejmpaĝo ankaŭ en Esperanto salutas la vizitantojn (bedaŭrinde ne per ĉiu komputila programo, krozilo
aperas la ĉapelitaj literoj):
http://www.ema-gym.de/58-willkommen/360-willkommen-esperanto-2
3. Estas ĝojige, ke 5 el inter niaj entuziasmaj Esperanto-gelernantoj fariĝis membroj de GEJ kaj aliĝis al
la jarfina aranĝo JES (Junulara Esperanto-Semajno en Eger, Hungario). Ni esperas, ke ili daŭre
partoprenos en la junulara Esperanto-movado.
IV. Lerneja Esperanto-projekto
Esperanto estas ankoraŭ tro malmulte konata afero. Por ŝanĝi tion estus bone, se lernantoj jam en la
lernejo aŭdus ion pri Esperanto. Tiel kreiĝis la projekto: "Unu lerneja leciono pri Esperanto", kiun
survojigis Klaus Friese el Hamburgo kun helpo de multaj aliaj.
En kunlaboro kun Lu Wunsch-Rolshoven de la asocio EsperantoLand Klaus Friese eldonis broŝuron
„Eine Schulstunde über Esperanto“ por instruado en germanaj lernejoj. Intertempe ekzistas broŝuro ankaŭ
en Esperanto: Unu lerneja leciono pri Esperanto kaj en la angla: „A lesson about Esperanto”. Priskribo en
Esperanto (kaj la germana) ĉe http://www.esperantoland.org/eo/plu.php?msgid=1190 kun ligiloj al la
versioj de la broŝuro (Eo, germana, angla).
Jen prezento de la projekto kaj raporto pri vizitado de preskaŭ tridek lernejoj en kvartalo de Hamburgo,
Germanio: http://www.esperantoland.org/eo/plu.php?msgid=1190
Ĉu ankaŭ vi ŝatus sugesti al instruistoj, eble al viaj kolegoj - sen kono de Esperanto aŭ kun kono - ke ili
instruu siajn lernantojn en unu aŭ du lecionoj pri Esperanto kaj ties hodiaŭa uzado?
Broschüre, einmal als Folge von acht A5-Seiten: http://www.esperantoland.org/dosieroj/1-eo-stunde.pdf
einmal als Folge von vier Doppel-Seiten: http://www.esperantoland.org/dosieroj/1-eo-stundeBroschuere.pdf die man beidseitig ausdrucken kann. Die Idee ist es, Lehrer anzuregen, eine Schulstunde
lang etwas über die internationale Sprache Esperanto zu erzählen und die Schüler auch ein bisschen selbst
lernen zu lassen. Die Broschüre sollte am besten mit einem Begleitbrief übergeben werden, den der
örtliche Esperanto-Verein, aber auch ein Landesverband oder der DEB als Bundesverband erstellen kann.
Als Anregung dient der Text von Esperanto Hamburg, formuliert anlässlich des 111-jährigen
Vereinsjubiläums:
http://www.esperantoland.org/dosieroj/Anschreiben_Schulen_Schulstunde_ueber_Esperanto__HES2015.
pdf. Aber natürlich kann man das auch ohne Begleitschreiben auf den Weg bringen...
Einsatzmöglichkeiten für die Broschüre. Es gibt verschiedenste Gelegenheiten:
- In Vertretungsstunden oder in der letzten Stunde vor den Ferien
- Innerhalb von Projekttagen
- Im Fremdsprachenunterricht, dann z.B. anhand von Zeitungsartikeln über Esperanto, siehe dazu:
Esperanto in den Medien (in verschiedenen Sprachen): http://www.esperantoland.org/de/raportoj.html
Eine Schulstunde über Esperanto – Zwischenbericht (Klaus Friese)
Heute, am 10. Juni bei strahlendem Sommerwetter konnte ich das Konzept und den Begleitbrief vom
Esperanto-Verein Hamburg an 7 Schulen unterbringen. Insgesamt habe ich damit in Hamburg-Bergedorf
schon 22 Exemplare verteilt. Meist schaffe ich es, ein Mitglied der Schulleitung zu kontaktieren. In
einigen Fällen war das nicht möglich und ich habe den Sachverhalt der Sekretärin erklärt. In diesen Fällen
versuche ich nachträglich die Schulleitung mit einer persönlichen E-Mail zu informieren.
In den allermeisten Fällen wird unser kleines Projekt sehr wohlwollend aufgenommen. Zwei
Schulleiterinnen haben mich spontan gefragt, ob ich dann auch bereit wäre, z.B. am Nachmittag einen
„regulären“ Kurs zu übernehmen. Da habe ich ein bisschen „rumdrucksen“ müssen, denn, wenn die
Schule zu weit von meiner Wohnung entfernt ist, wäre für mich natürlich der Aufwand zu groß.
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Für ein paar Einzelstunden habe ich aber schon mal zugesagt. Doch erstmal müssen die sich ja noch
selbst mit den überreichten Informationen beschäftigen....
Ich habe den Eindruck, dass, besonders in Ganztagsgrundschulen, durchaus Potential für EsperantoUnterricht gegeben ist. In einer Schule wurde mir berichtet, dass sie äußerst dankbar über einen kleinen
Türkischkurs sind, der vom Konsulat angeboten wird. - Und - in der letzten Schule, die ich heute
besuchte, bekam ich gleich die Visitenkarte der BGS-Leiterin (Ganztägige Bildung und Betreuung...) in
die Hand gedückt. Sie will mich demnächst kontaktieren und mich für eine Doppelstunde innerhalb der
Ferien mit Esperanto einsetzen.....
So, jetzt werden in den nächsten Tagen die Schulen in den Vier-und Marschlanden in Angriff genommen.
Das sind zwar nicht so viele, aber die liegen weit auseinander. Hoffentlich spielt mein Fahrrad und das
Wetter mit...
V. Lernmaterialoj, retkursoj, helpiloj
1. En somero 2015 kun EuroTalk elire el 128 lingvoj ĉe AppStore aperis nova lingvokurso de Esperanto.
Ĝi estas produkto de la brita entrepreno EuroTalk, kiu kunlabore kun edukado.net pretigis Esperantoversion de sia kurso, adaptitan por la modernaj aplikaĵoj kiel saĝtelefonoj (iPhone) kaj tabulkomputiloj.
2. La Esperanto-lernprogramo de Lingolia rapide disvastiĝas kaj havas uzantojn en la tuta mondo. Oni
trovas tie lecionojn laŭ temoj, detalan gramatikon, vortlernan programon kaj lern-kalendaron kun ĉarmaj
desegnaĵoj, kiuj bonege helpas la lernadon. Jam funkcias sur saĝtelefonoj ankaŭ la programo Esperanto
daily por vortlernado. http://lingolia.com Dankon al Heike Pahlow kaj la teamo de Lingolia pro tiuj
bonegaj lernhelpiloj!
3. La listo de rete ofertataj Esperanto-lerniloj, kursoj, vortaroj, tradukiloj, lingvo-ludoj, perantoj de
konversaci-partneroj ktp. iom migris https://eo.wikipedia.org/wiki/Listo_de_ofertataj_Esperanto-lerniloj.
Estas interese, ke pli malpli ĉiu reta lingvo-ofertanto kun pli ol 25 lingvoj ofertas ankaŭ ion en Esperanto.
(Ekzistas diversaj iom ligitaj vikipedio-paĝoj, vortaroj ktp.
https://eo.wikipedia.org/wiki/Kategorio:Edukado_de_Esperanto kaj subpaĝoj).
4. Ĉe http://tinyurl.com/lingvolerniloj troveblas informoj pri Esperanto-lerniloj kaj lingvo-helpiloj (retaj
vortaroj, aŭtomataj tradukiloj, lingvoludoj, kartaroj por vortolernado, perado de instruistoj kaj
konversaciaj partneroj ktp).
5. Jen retpaĝo kun interesaj materialoj, libere
http://reseauesperanto82.jimdo.com/telechargements/

elŝuteblaj

kartaj

ludoj

en

Esperanto

Mi povas rekomendi fabelojn por individua kaj grupa lernado, amuziĝo, ankaŭ kiel klubprogramon.
https://youtu.be/fgqzZiG-nrA
Temas pri ĉ. 30-40 desegno-filmetoj tradukitaj de la hungara al Esperanto, ekz. pri Reĝo Matiaso.
http://vk.com/filmoj_literaturo_humuro, http://mek.oszk.hu/keresesek/keresesek.phtml?nyelv=epo
Ili estas Esperantlingvaj bitlibroj de la Tutlanda Széchenyi-Biblioteko.
6. Ĉu vi jam aŭdis ion pri la senkosta interreta Esperanto-lingvokurso DUOLINGO por parolantoj de la
angla? Antaŭ kelkaj monatoj oni startis ĝin kaj jam ĉ. 200.000 homoj ekuzis ĝin. Ĝin kreis usonano
Chuck Smith (vivanta en Berlino). Bv. rekomendi ĝin al viaj familianoj, najbaroj kaj geamikoj.
www.duolingo.com/course/eo/en/Lerne-Esperanto-Online
VI. Projektoj, Eŭropaj subvencioj
1. En aŭtuno 2015 finiĝis la du-jara Grundtvig-projekto (2013-2015): Multlingvismo kaj kultura
diverseco en Eŭropo – kiel lerni pri tio? La partneroj de Interkultura Centro Herzberg estis el Hungario,
Nederlando kaj Pollando.
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La tre sukcesan kunlaboron kaj la rezultojn prezentas la plurlingva komuna hejmpaĝo (verkita, redaktita
de Zsófia Kóródy) http://kulturdiverseco.esperanto-urbo.de/ (riĉa kolektaĵo de fotoj, raportoj, deŝuteblaj
broŝuroj, interesaj lecionoj pri la partnerlandoj, ktp. )
Ekde 2015 komenciĝis nova periodo, nova strukturo de eŭropaj projektoj sub la nomo Erasmus+ (plus),
kiu ebligis al pluraj studemuloj el Germanio partopreni internaciajn klerigprogramojn, konferencojn,
seminariojn, ekz. KAEST, UAM-sesio, TORPEDO. Se vi interesiĝas pri simalaj projektoj, bv. kontakti
Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy, kaj ni volonte helpos.
2. La reklamfilmeton de Judith Meyer pri Esperanto-denaskuloj (Esperanto like a native, videbla ĉe
youtube kun subtitoloj en 22 lingvoj) rapide disvastiĝas kaj havas jam cent milon da spektintojn. Al tio
aldoniĝas la kvantoj de spektantoj en Twitter, kaj Google+. Al tio aldoniĝas la kvantoj de spektantoj kiuj
trovis la filmeton en la gazetaraj retejoj kaj en blogoj (kaj novaĵlistoj, kiujn ni eĉ ne povis traserĉi).
La filmo montras kelkajn bazajn ideojn pri Esperanto en la ne-esperantista mondo per temo, pri kiu neesperantistoj kutime montras intereson.
Ŝi skribis: „Mi kredas ke la reto 2.0 – sociaj retejoj, forumoj, Youtube, blogoj ktp. - estas grandega ŝanco
por Esperanto, ĉar ni povas atingi multegajn homojn per tre malgranda elspezo de mono aŭ eĉ nur per
volontuloj. La filmeto atingis pli ol 120.000 homojn kaj kostis ekzakte 0 EUR, ĉar ĉiuj involvitoj laboris
volontule kaj ni ne pagis por reklamo.
Tamen Esperantujo ĝenerale ne bone utiligas la reton 2.0. Mi dirus ke ni preskaŭ ignoras ĝiajn eblecojn.
Do mi ŝatus trejni interesitojn pri esperantista agado (kunlaboro/informado/varbado) en reto 2.0, esence
transdoni al ili multajn el la sciojn kiuj ebligis al mi fari tiun ĉi varbkampanjon. Mi jam faris unu tian
trejnadon kadre de AMO-8 dum la JES 2014/2015. Se aliaj aranĝoj aŭ grupoj deziras ankaŭ havi tian
trejnadon, mi petas nur repagon de miaj kostoj. Konsiderindas ankaŭ kreado de reta trejnado pri la temo.
3. Novan projekton lanĉis la entrepreno Kosmo Strategio Ltd. kun la celo kapabligi volontulajn trejnistojn
aktivajn en E-organizoj, kaj per interŝanĝo de bonaj praktikoj kaj per trejnado; la ideo estas produkti kaj
disponigi rete taŭgajn trejnmaterialojn, tiel ke okazu pli da kapabligaj kursoj kaj seminarioj, ne nur en
Eŭropo, sed laŭeble ankaŭ ekster ĝiaj limoj. En ĝi el Germanio partoprenas Munkena Esperanto-Klubo.
VII. ILEI-novaĵoj
En la 48-a Konferenco en Oostende Zsófia KÓRÓDY estis elektita honora membro de ILEI.
La komitato elektis novan estraron de ILEI por la jaroj 2015-2018.
 Mireille GROSJEAN – Prezidanto, kunordiganto de la laboro de la estraro, respondeculo pri
eksteraj rilatoj (UNESKO, FIPLV kaj aliaj), respondeculo pri informado pri la Ligo, kunordiganto
pri ekzamenoj, reprezentanto de ILEI ĉe la estraro de UEA
 Xiaofeng GONG «Arko» - Vic-prezidanto, kunordiganto pri universitata agado
 Emile MALANDA NIANGA – Sekretario, respondeculo pri rilato kun la sekcioj, reprezentantoj
kaj kontaktpersonoj, kunordiganto de KolegHelpa Kaso (KhK)
 Elena NADIKOVA - Vic-sekretario, respondeculo pri raportoj, protokoloj kaj informado al la
Komitato, kunordiganto de Lerneja Agado, kunorgdiganto pri Eo-centroj
 William HARRIS - Kasisto
 Radojica PETROVIC - Estrarano pri Konferencoj, respondeculo pri retaj aferoj, respondeculo
pri kontaktoj kun TEJO, kunordiganto pri la projekto «Interkulturo»
 Ivan COLLING - Estrarano
Membroprizorgado estas la tasko de Sebastian Cyprych (Pollando)
Survoje estas starigo de la laborkomisionoj de ILEI, okazos aprobo de tio per komitata reta voĉdono.
Estis elektita ankaŭ nova Internacia Ekzamena Komisiono (IEK). Ĝi konsistas por la jaroj 2015-2018 el 7
eminentaj esperantistoj. La Prezidanto estas Karine ARAKELJAN. Membras Jérémie SABIYUMVA,
Arikapalli Giridhar RAO, Monika MOLNAR, Mireille GROSJEAN, Christophe CHAZAREIN, HAN
Zuwu. La Komitato de UEA same aprobis ĝian konsiston.
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Internacia Pedagogia Revuo (IPR) aperas 4-foje jare en Esperanto sub la prizorgo de Jozefo Németh).
En la presejo de FEL en Antverpeno (BE) la printmaŝino atingis la finon de sia energio; do FEL donas la
laboron al ekstera firmao; kies prestekniko ebligas, ke koloraj fotoj povas aperi interne de la revuo sen
altiĝo de la presprezo.
Juna Amiko (JA) aperas kvarfoje jare. Fidela skipo zorgas pri bunta enhavo de la revuo. Kreskas la
nombro de abonantoj (en julio-aŭgusto venis 100 pliaj abonoj). Abundas la laŭdoj. Jen citaĵo de B.
Ragnarsson adresita al Stano Marcek: “Juna Amiko estas admirinda kaj aspekte kaj enhave. La revuo
multon gajnis sub via redaktado, ĝi estas pli varia kaj pli lerte aranĝita, kaj la riĉa sortimento de bildoj
allogas junajn legantojn. Mi havas la impreson, ke la nova aspekto de la revuo ankaŭ allogos novajn
kapablajn verkantojn. La lingvo estas saĝe diversnivela, enestas facilaj legaĵoj por komencantoj kaj pli
altnivelaj por pli spertaj esperantistoj. Ludoj kaj solvotaj taskoj, informoj el Esperantujo, instruaj artikoloj
por sciaviduloj kaj literaturaj tekstoj, bele interharmonias. Entute mi povas aserti, ke Juna Amiko jam nun
apartenas al plej celhavaj kaj belaj Esperanto-revuoj.». Post interkonsento inter la redaktoro Stano Marcek
kaj Mireille Grosjean aperis (2015-10-09) oferto en la Facebook paĝo de “Duolingo Esperanto Learners”,
lernantoj de Esperanto, ke ili povas mendi ĉe Stano aŭ unu paperan ekzempleron senpagan aŭ unu
senpagan retan. Venas ĉiun tagon kelkaj petoj.
Jarabono: 18 EUR, mendu ĉe zsofia.korody@esperanto.de
VIII. Alvoko
1. Ni petas ĉiujn registri siajn kursojn ĉe http://edukado.net/kursejo por ke ni havu tutmondan
superrigardon pri la instrusituacio. Se oni ne raportas pri sia agado, ni ne povas referenci al la kursoj, nek
pruvi, ke jes ja Esperanto estas instruata en multaj lokoj en la mondo.
2. Bonvolu informi gekolegojn, geamikojn pri la ofertoj de la Germana Esperanto-Centro – Filio de GEA
por Klerigado kaj Kulturo en Herzberg am Harz. La studsesioj traktas la plej gravajn temojn pri
gramatiko, interlingvistiko, literaturo, movado kaj movadhistorio, Esperanto-kulturo kaj kompreneble
didaktiko, instrumetodoj, ktp. celante la klerigadon de Esperanto-instruantoj, kursgvidantoj.
Informoj pri lingvokursoj en ĉiuj niveloj, ekzamenoj de GEI kaj instrukabaliga-movada trejnado estas ĉe
http://esperanto-urbo.de/page.php?pid=92783725
3. Intensaj lingvokursoj (agnoskita ankaŭ kiel BILDUNGSURLAUB) anoncita de VHS
Osterode/Göttingen okazos inter 25-29 aprilo 2016 en Interkultura Centro Herzberg, kun posta KulturTurisma Semajnfino, ekskursoj en la Harz-montaro.
4. Ne forgesu remembriĝi por 2016 se vi ne donis enkasigrajton al la AGEI-kasisto.
La membreco kostas EUR 25,- jare. Familianoj ricevas rabaton.
La kotizon (kiu enhavas la abonon de IPR) bonvolu sendi al la konto de AGEI:
Numero 5187110500 Volksbank Schmallenberg BLZ 46062817

Mi deziras la ĉiuj AGEI-membroj, familianoj, geamikoj, gekolegoj
agrablan Kristnaskon, belegajn festotagojn kaj sukcesan, feliĉan novan
jaron!
Kun multaj salutoj,

Zsófia Kóródy
prezidanto de AGEI

