Raporto de AGEI, Landa Sekcio de ILEI por 2013
Bonvolu legi la aldonitajn konsilojn pri plenskribo. Limdato por raporti: Mar 31, 2014.
Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj / AGEI
Nomo kaj mallongigo nacilingve:
______________________________________________ x

sama kiel pasintjare

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
________ / ________

x

sama kiel pasintjare

Jura statuso:
____________________________________________ x

sama kiel pasintjare

Se la sekcio havas juran registriĝon, bv. doni la lokon, instancon kaj daton de tiu registriĝo.
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
____________________________________________

x

sama kiel pasintjare

Ekz.: ĉu integra parto, en kunlaboraj rilatoj aŭ plene sendependa de ĝi?
Membro-nombro fine de 2013:
Sume: ____84____. Detale: paperaj ___74__, retaj __10___, aliaj (HM,DM) ________.
Bv. informi nin se vi havas enlandajn membrojn, kiuj ne apartenas al ILEI-internacia.
6 familianoj kun sama adreso, kiuj ne pagas plenan membrokotizon kaj ne ricevas IPR de ILEI,
do la landa listo enhavas 84 membrojn.
Nombro da rajtigitaj / nomumitaj komitatanoj por 2014:
____4_____. Per aparta deklarilo vi nomumu ilin!
(kalkulu laŭ membronombro fine de 2012: 5-14: 1; 15-34: 2, 35-49: 3, pli ol 50: 4.)

Retejoj kaj kontaktiloj sekciaj:
Oficiala hejmpaĝo: _http://esperanto.de/agei
Oficiala ret-adreso: zsofia.korody@esperanto.de
Ĉe la retadreso bv. diri al kiu funkciulo ĝi indikas. Se vi havas retejon,
kiu prizorgas ĝin: Zsófia Kóródy
kiomofte vi ĝisdatigas ĝin: laŭ bezono, se estas gravaj novaĵoj aŭ gravaj ŝanĝoj
kiujn planojn vi havas ampleksigi ĝin?
Se ne, ĉu vi planas lanĉi retejon? Ĉu vi farus tion, se vi havus teknikan helpon de aŭ pere de ILEI?

Ĉu via sekcio havas retgrupon: _____jes________________________
Se jes, ĉu vi pretas permesi al la internacia ILEI dissendi rekte mesaĝojn al viaj membroj? ne
Se ne, kiel vi plusendas al viaj membroj mesaĝojn de ILEI?
prezidanto de AGEI, Zsofia Korody plusendas mesaĝojn al la listo

1

Revuo sekcia:

____________________________________ x sama kiel pasintjare

Se via sekcio eldonas fizike presatan aŭ retan bultenon, bv. doni ĝian nomon, redaktoron, retadreson, oftecon kaj amplekson.

Enlanda membrokotizo:
____25 EUR, pro la altigita ILEI-kotizo ekde 2012 restas 5 EUR/membro por landa agado Se la
enlanda kotizo estas pli ol la internacia, bv. indiki kiun parton vi retenas por landa agado.

Nuna estraro de la sekcio:
_______________________________________________ x
Laŭeble aldonu retadresojn, adresojn kaj funkciojn.

sama kiel pasintjare

Mandato-periodo, tempo de la sekvaj elektoj:
elektoj okazos en junio 2014, pro demisio de unu estrarano nova membro estos elektita
la mandato de la komitatanoj daŭros ĝis marto 2015
________________________________________________
===

Agado ===

6 ĝis 10 linioj da klarigoj bonvenas; ligoj al pli longaj raportoj bonvenas.
AGEI estas komunutila asocio, agadas por interkompreniĝo de popoloj, eduko al paco kaj
toleremo. La asocio helpas la lernejan kaj universitatan instruadon de Esperanto, proponas
internaciajn amikajn kontaktojn inter lernantoj de Esperanto, instigas al internacia interŝanĝo
de lernantoj, zorgas pri trejnado de Esperanto-instruistoj, ellaboras kaj disvastigas esperantajn
instru- kaj ekzamenmaterialojn, rekomendas lingvajn ekzamenojn ankaŭ laŭ internaciaj
normoj, kunlaboras kun similaj internaciaj fakorganizaĵoj, estas alparolpartnero por la
ministerio pri edukado rilate al Esperanto-instruado.
AGEI organizas fakajn kunvenojn, instigas al verkado de fakaj artikoloj kaj fakliteraturo, donas
fakajn servojn al siaj membroj.
Gravas ankaŭ la konsultado pri instruagado, metodika-didaktika helpo por gekolegoj,
spertinterŝanĝo pri lerneja kaj eksterlerneja Esperanto-instruado.

Propraj aranĝoj dum 2013:
La plej grava evento de la jaro estis la organizado de la 46-a ILEI-konferenco en Herzberg am
Harz (urboparto Sieber). Informoj: http://ilei-konferenco.esperantourbo.de/page.php?pid=51716637
Aliĝis al ĝi 106 personoj (87 plenkreskuloj kaj 19 gejunuloj) el 29 landoj, 5 kontinentoj.
Bedaŭrinde kelkaj ne povis alveni, sed kun preskaŭ cent partoprenintoj el pli ol dudek landoj ĝi
estis unu el la plej grandaj konferencoj en la lastaj jardekoj. Abundis altnivelaj fakaj prelegoj,
interesaj kunsidoj, diskutoj, kulturaj kaj turismaj eventoj.
Specialaĵo de la konferenco estis la metodika-instrukapabliga trejnsesio far Katalin Kováts
(edukado.net), la seminario pri konfliktsolvado far Sabine Trenner kaj la paralele organizita 8a
Somera Arbara Lernejo (SALO) kun partopreno de la ĝemelurbaj lernantoj kaj instruistoj el
Herzberg kaj Góra, Pollando. Ĝi donis bonan eblecon por interagado inter lernantoj kaj
instruistoj, kaj sukcesan interŝanĝeblon de instruspertoj.
Dum la kongereso eblis trapasi la B2 kaj C1 nivelajn KER-lingvoekzamenojn de UEA-ITK.
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Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Dum la Germana Esperanto-Kongreso en majo 2013 en Nürnberg AGEI havis sian
jarĉefkunvenon. Temis ĉefe pri la preparlaboroj por la plej grava evento de la jaro: organizi la
46an ILEI-konferencon en Herzberg/Sieber en julio 2013. Krome aŭdiĝis raporto pri
kapabligado kaj pluklerigado de instruistoj, kiun realigas Germana Esperanto-Centro en
Herzberg am Harz, pri ĝemelurbaj agadoj de instruistoj kaj lernejoj, kaj pri sukcesaj EUprojektoj, en kiuj engaĝiĝas lernejoj, instruistoj kaj plenkreskuloj, ekestas kontaktoj kun
alilandaj gekolegoj, spertinterŝanĝo inter fakuloj pri insturado kaj edukado.
En aprilo 2013 reprezentanto (prezidanto) de AGEI, Zsófia Kóródy gvidis KERlingvoekzamenojn en Gresillon.
Dum UK en Rejkjaviko, Islando, prelegis prezidanto de AGEI, Zsófia Kóródy kaj rakontis pri
sukcesaj lernejaj agadoj dum la Tago de la Lernejo kaj raportis pri la regula organizado de
Someraj Arbaraj Lernejoj (SALO) dum la kunveno de laborgrupo por ĝemelurba agado.
Propraj projektoj dum 2013:
Nova iniciato kun Interkultura Centro Herzberg (sub gvido de Peter Zilvar) estis la ellaboro de
kontaktoj kun la kleriginstitucio Ländliche Erwachsenenbildung, LEB (Landa
Plenkreskula Klerigado) kaj la subskribo de kontrakto por realigi tutjaran kurs- kaj
programoferton kun variaj temoj, prelegoj, prezentadoj, organizado de t.n. Interkulturaj
Vesperoj.
La agnosko estas grava atingaĵo, kiu ebligas montri la kulturperantan, edukan rolon de la
internacia lingvo Esperanto.
Malgraŭ la strebado por organizi en 2013 agnoskitan klerigsemajnon, lingvolernadon
(Bildingsurlaubswoche) kadre de popola altlernejo (KVHS) en Osterode ne sukcesis atingi la
bezonatan nombron de partoprenantoj. Tamen, la lingvokurso sukcese realiĝis en Interkultura
Centro Herzberg.
Projektoj de aliaj en kiuj la sekcio kunlaboris:
Grava atingaĵo de gimnaziaj instruistoj estis, ke en Germanio en du lernejoj sukcese realiĝis
internacia kunlaboro de lernantoj enkadre de Comenius-projektoj, kiuj ricevis eŭropan
subvencion por dumjara agado kaj por la partopreno en vizitoj al la partneraj lernejoj,
konatiĝo kun la vivo, interesaĵoj en la partneraj landoj.
Gymnasium Winterberg (sub gvido de Christof Krick) en Comenius-projekto kunlaboris kun
lernejoj en Polski Trambesh (Bulgario, prejektgvidanto), Gherla (Rumanio), Lucca (Italio) kaj
Mazeikiai (Litovio). Post sukcesaj renkontiĝoj en 2013 la projekto finiĝos en somero 2014.
La alian Comenius-projekton ellaboris kunlaborantoj de Interkultura Centro Herzberg (Ewa
Kukielka kaj Zsófia Kóródy) por la EMA gimnazio en Herzberg, mezlernejo G. Grassa en Mazara
del Vallo, Italio kaj faka mezlernejo M. Pálffy en Győr, Hungario. La dumjara kunagado estis
tre harmonia, en 2013 okazis vizitoj al Italio kaj Hungario, la projekto finiĝos en somero 2014.
Detaloj, informoj, raportoj aperadas ĉe http://comenius.esperanto-urbo.de/
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En EU-projekto partoprenas ankaŭ plenkreskuloj, gekolegoj: ekz. en Grundtvig-projekto, kiu
komenciĝis en aŭtuno 2013 kun partopreno de Germana Esperanto-Centro (sub gvido de Peter
Zilvar), Fondaĵo edukado.net el Nederlando, Centro de Interkultura Edukado el Pollando kaj
Kultura Esperanto-Asocio el Hungario. La preparlaboroj estis sukcese plenumitaj en 2013 por
organizi reciprokajn vizitojn en 2014, kaj estis komencita komuna retpaĝaro
http://kulturdiverseco.esperanto-urbo.de/projekto/ por kolekti materialojn, fotojn, filmojn kaj
informi per tio pri la farataj paŝoj.
Varba agado en Esperanto kaj naciaj lingvoj:
Bona varbado estas la anoncoj pri Esperanto-kursoj en la programkajeroj de Popolaltlernejoj
(VHS). Tiuj atingas dek-, eĉ centmilojn da legantoj, familiojn, vastan publikon. Eĉ se poste ne
realiĝos kurso pro manko de sufiĉaj partoprenantoj, la legantoj povas legi pri Esperanto kaj
ekscii pri kursofertoj.
Varbado Esperantlingva kaj germanlingva okazas per la gazeto de GEA Esperanto aktuell, tra
naciaj kaj internaciaj dissendolistoj, per retpaĝoj, Facebook kaj alvokoj por membriĝo
okazadas ekz. dum grandaj Esperanto-renkontiĝoj, kongresoj enlandaj, dum studsesioj
aranĝataj en Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg http://ic-herzberg.de.
ILEI ekhavis la nepran bezonon je nacilingvaj varbiloj, ekz. por la reprezentiĝo en kunsidoj de
UNESCO. Ankaŭ en 2013 sukcese okazis partopreno en sesio en Parizo.
Sekciaj kontaktoj kun ne-esperantistaj organizoj kaj projektoj:
AGEI regule kunlaboras pere de pluraj siaj instruistoj kun popolaltlernejoj (VHS).
En kelkaj urboj, ekz. en Arnstadt-Ilmenau (Bernhard Schwaiger), Hameln (Klaus Santozki),
Werl (Wolfgang Loose) alvokis per la regiona popolaltlernejo kaj anoncis Esperantolingvokurson. AGEI per sia hejmpaĝo http://esperanto.de/agei ofertas helpon al gekolegoj,
disponigas modeltekstojn por tiaj alvokoj.
Konata E-instruado en via teritorio:
Laŭ ricevitaj informoj lerneja instruado okazis en Herzberg am Harz, Erfurt, Winterberg kaj
Kassel.
AGEI ne mem listigas la kursojn, sed alvokas ĉiujn gekolegojn de bazaj kaj mezgradaj lernejoj,
plenkreskulaj kursoj kaj studrondoj en universitatoj registri siajn kursojn kaj detalojn pri la
instruado ĉe http://edukado.net.
Granda sukceso en universitatnivela edukado estas la lernogrupoj en Universitato Emden, kie
en ĉiu semestro sub gvido de Sebastian Kirf dekoj da studentoj konatiĝas kun Esperanto kaj
pluraj el ili elektas ankaŭ la sekvasemestran daŭrigan fazon.
Ankaŭ en Münster kaj Stuttgart regule okazas universitataj Esperanto-kursoj gvidataj de
Rudolf Fischer resp. Johannes Mueller.
Aliaj atingoj en 2013
Grava atingo en 2013 estis la sukcesa organizado de la 46a ILEI-konferenco, pri kiu detaloj
estas daŭre legeblaj sur la konferenca retpaĝaro http://ilei-konferenco.esperanto-urbo.de
Ni ĝojas, ke du studentoj enskribiĝis kaj plenumas siajn studojn en la Universitato Adam
Mickiewicz Universitato en Poznan, Pollando.
Bona atingo en 2013 estis la regula informado de nia membraro, kaj la restanta
membronombro de nia asocio.
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