**************************************************************************
INSTRU-CIRKULERO 2010/2 (decembro 2010)
Neregula informilo pri E-instruado, novaĵoj, projektoj, renkontiĝoj
**************************************************************************
Proksimiĝas la jarfino, do estas bona tempo pretigi denove iun resumon kaj rigardi, kio okazis en
2010. Jen ankaŭ kelkaj planoj por la nova jaro.
1. MEMBRARO
Konstanta informado, varbado kaj la regulaj trejnsesioj en Gemana Esperanto-Centro /
Interkultura Centro Herzberg (GEC/ICH) donas eblon al instruemuloj konatiĝi kun nia asocio,
ekscii pri nia agado kaj fariĝi membro. Tiel la membronombro restas stabila kaj estas ĝojige, ke
aperas junaj gekolegoj. Ni petas: se en via ĉirkaŭaĵo estas instruanto, instruisto de Esperanto,
interesiĝanto pri AGEI, bv. informi lin/ŝin pri nia asocio kaj oferti membriĝon.
Ni volonte sendas informojn aŭ bv. trovi detalojn en Esperanto kaj en la germana en nia retpaĝaro:
http://esperanto.de/agei
2. ESTRARO
Nia estraro plenumas sian statutan devon kaj laboras harmonie. La ĝisnuna estraro. Zsófia Kóródy
(prezidanto), Dr. Rudolf Fischer (vicprezidanto), Christof Krick (kasisto, membroadministranto),
Harald Schmitz (estrarano) estis reelektita en majo 2010 dum GEK en Kaiserslautern. Laŭ siaj
membronombro AGEI rajtas je 4 ILEI-komitatanoj, ili estas: Dr. Rudolf Fischer, Christof Krick,
Harald Schmitz kaj Wolfgang Bohr.
3. INFORMADO, KONTAKTADO
3.1. La gazeto IPR (4 numeroj jare) regule informas pri instrurilataj novaĵoj. Ĝin aŭtomate ricevas
ĉiu membro. Se vi estas membro de AGEI, la germana landa sekcio de ILEI, kaj vin tamen ne
atingas la gazeto, bv. skribi al mi kaj anoncu vian aktualan adreson.
Mi petas vin nepre informi min, se vi translokiĝis kaj havas novan adreson kaj ankaŭ tiam, se vi
havas novan retadreson!
Se vi ankoraŭ ne estas AGEI-membro, bv. peti nian aliĝilon (aŭ deŝuti de la hejmpaĝo
http://agei.esperanto-urbo.de/page.php?pid=78065795)
3.2. Ankaŭ la revuo Esperanto aktuell apartenas al la AGEI informkanaloj. Ekde 2011 ĝi havos
novan redaktoron, do viajn kontribuaĵojn vi povos sendi al Stano Marcek. Estus bone legi en ĝi pri
via loka, regiona instruagado.
3.3. Por retuzantoj estas je dispono la dissendolisto instru-german@googlegroups.com. Viaj fakaj
kontribuaĵoj, aktualaj informoj estas ĉiam bonvenaj. Ili atingos ĉ. 160 listmembrojn.
Bv. zorgi pri tio, ke mi ricevu vian aktualan retadreson, mi regule refreŝigas la adresaron. Novaj
membroj povas aliĝi per simpla peto al mi.
3.4. La retpaĝaro de http://edukado.net ekhavis novan aspekton, pli multajn, pli bonajn servojn por
helpi Esperanto-instruadon. Dankon kaj gratulojn al Katalin Kováts, la redaktoro, prizorganto de
la paĝaro. Ŝia kaj nia peto: bv. registri tie vian lernejan klason, universitatan grupon, ke ni povu
havi aktualajn informojn pri institucia Esperanto-instruado (ofte gravas ankaŭ por statistikoj,
projektoj, ĵurnalistoj, ktp.).

3.5. Por lernantoj junaj kaj maljunaj ni rekomendas abonon de Juna Amiko. Ĝi aperas 3-foje jare
kaj enhavas tre interesajn materialojn kaj por instruistoj kaj por lernemuloj.
Abono: kontraŭ 14 EUR ĉe Zsófia Kóródy, Interkultura Centro Herzberg (37412 Herzberg am
Harz, Grubenhagenstr. 6.).
4. INSTRUADO
4.1. Lernejoj: Bedaŭrinde nur malmultaj lernejoj ofertas oficialan Esperanto-instruadon,
posttagmezajn kursojn (AG) kaj malmultaj eluzas la bonŝancon ekhavi internaciajn kontaktojn kaj
subvenciojn per EU-projektoj. Nicolai bazlernejo en Herzberg am Harz inter 2008-2010 ofertis
Esperanto-instruadon enkadre de trilanda Comenius-projekto kaj ricevis financan subtenon por
infanoj kaj gepatroj viziti siajn partnerlernejojn en Britio kaj Hungario. Ni volonte donos konsilojn
por projektemuloj.
4.1.1. Lernejaj projektoj: Unu el la ĉeftemoj de la ĉi-jaraj Pedagogiaj Tagoj (TORPEDO-6) estis
ĝuste la trarigardo de internaciaj lernejaj (Comenius), universitataj (Erasmus) projektoj, eblecoj
por trejnado de plenkreskuloj (Grundtvig) enkadre de la Dumviva Lernado Programo (Life Long
Learning Programme) de EU. Ne multaj, sed tre entuziasmaj gekolegoj venis por spertiĝi pri tiu
internacia kunlaboreblo, kaj estas ĝojige, ke kelkaj el ili jam estas ellaborantaj projektojn por
interlerneja agado kaj estas serĉantaj la financan subtenon por tio.
Mallonga resumo: http://esperanto-urbo.de/blog.php?blog_id=84448244
4.1.2. Printempa kunveno por mezlernejanoj estas planata en 2011 kun verŝajna semajnfina
renkonto de pola-germana junularo. Iniciatintoj estas gimnazianoj el Dresden. Detaloj sekvos.
4.1.3. Somera renkonto de ĝemelurbaj lernantoj okazis jam la 5an fojon inter lernejanoj el
Herzberg kaj Góra (PL). Ni dankas al GEJ (André Müller) la aktivan kunhelpadon kaj esperas je
simila persona subteno ankaŭ en la nova jaro.
http://esperanto-urbo.de/blog.php?blog_id=25779943
En 2011 estas planata partopreno ankaŭ de alialandaj junuloj. La Somera Arbara Lernejo (SALO6) okazos inter 6-13 en Herzberg/Sieber.
4.2. Universitatoj: Estas grave kaj ĝojige, ke pluraj universitatoj (ekz. Münster, Stuttgart, Emden,
Cottbus, Leipzig) ofertas E-kursojn. Ni kore gratulas al la instruistoj de tiuj grupoj kaj fieras, ĉar
multaj el ili estas trejnitoj de Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg. Ni dankas
ankaŭ al GEA pro la financa subteno al la klerigsistemo en Germanio, al la studsesioj,
klerigseminarioj en Herzberg. Tio ebligas favorkotizan partoprenon kaj regulan trejnadon de
estontaj fakuloj.
4.2.1 Universitata kampanjo: GEA volas pliintensigi la klopodojn instali kursojn en laŭeble multaj
universitatoj. Se vi estas en universitato aŭ konas universitatanon, kiu pretus lanĉi kurson, anoncu
vin al Dr. Rudolf Fischer (rudolf.fischer@esperanto.de)
GEA pretas, ekde 2011 ankaŭ investi monon en tiu kampanjo.
5. EKZAMENOJ
Apud la tradiciaj ILEI-ekzamenoj pli kaj pli ofte eblas ekzameniĝi laŭ la novaj UEA-KER
ekzamenoj. Estas ellaboritaj ekzamenoj en la niveloj B1, B2 kaj C1 laŭ la Komuna Eŭropa
Referenckadro. Laŭ la ĝisnuna statistiko el inter 241 ekzamenitoj plej multnombre trapasis
ekzamenojn braziloj (51), francoj (32), poloj 28) kaj germanoj (B1 5, B2 6 kaj C1 15, entute 26
personoj.

La sekva KER-ekzamensesio en Germanio okazos dum la jarfinaj aranĝoj (IF-Nördlingen, NRSaarbrücken), kaj poste dum PSI, la 24an de aprilo en Waldfischbach-Burgalben, en B1, B2 kaj
C1 niveloj. Eluzu la okazon, venu al PSI kaj akiru valoran atestilon pri viaj Esperanto-konoj. Bv.
sendi vian aliĝpeton al mi.
KER-ekzamenoj okazos ankaŭ en julio dum UK en Kopenhago, Danio.
Mi rekomendas al vi aĉeti la libron ‘Esperanto de nivelo al nivelo’. Ĝi enhavas du seriojn de testoj
en ĉiuj 3 niveloj kaj estas bona materialo por ekzamenprepariĝo. Ĝi kostas 10 EUR kaj estas
mendebla, aĉetebla ĉe mi (Interkultura Centro Herzberg).
ALVOKO: ni ŝatus, se multaj instruistoj, instruantoj de Esperanto, klubgvidantoj, ekzamenantoj
de GEI, funkciuloj de GEA kaj aliaj landaj, lokaj Esperanto-asocioj trapasus tiujn novajn eŭropajn
ekzamenojn, pruvus, ke estas bezono, interesiĝo pri atestilo egalvalora al aliaj similaj dokumentoj
el aliaj lingvoj. Gravas ankaŭ, ke niaj fakuloj poste per propra sperto informu aliajn, instigu, helpu
ilin prepariĝi al la internaciaj ekzamenoj.
6. KONFERENCOJ
La ILEI-konferenco en 2010 okazis en Kubo, raporton pri ĝi vi povis legi en n-ro 3/2010 de IPR.
En 2011 la 44-a konferenco estos en Kopenhago, Danio inter 17-23 julio (http://ilei.info). La
ĉeftemo: Lingva politiko kaj lingvaj rajtoj en edukado kaj scienca komunikado. Dum la
konferenco ILEI organizos kun Universitato Kopenhago ankaŭ sciencan simpozion (22-23 julio)
pri komunikiloj kaj komunikado.
Konferenca kotizo ĝis 31.03.2011: 50 eur por ILEI-membroj, 63 por ne-membroj. Ni esperas, ke
el inter nia kolegaro el Germanio kelkaj povos partopreni kaj reprezenti AGEI en tiu internacia
faka renkonto.
7. TREJNSESIOJ / KLERIGMODULOJ
Dum 2010 Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg sukcese organizis 5
trejnsesiojn pri diversaj fakaj temoj. La partoprenintoj multe spertiĝis, akiris valorajn konojn ekz.
pri la lingvo, gramatiko, historio, tradukado, didaktiko, metodiko kaj povis kolekti kreditpoentojn
el la diversaj klerigmoduloj.
La plej grava pedagogia fakkunveno ankaŭ ĉi-jare okazis en oktobro: TORPEDO-6, kiu samtempe
estis ankaŭ ILEI-seminario pri projektoj kaj subvencipetado. Raporto pri ĝi ĵus aperis en n-ro
4/2010 de IPR. Ĝeneralaj informoj: http://ic-herzberg.de/esperanto/index.html
Trejnsesioj en 2011:
18-20.02 – Esperanto kaj interreto, prelego de Sebastin Kirf, Vikipedio, tradukado, ktp.
20-22.05 – Esperanto-kulturo, didaktiko, metodiko
30.09-04.10: TORPEDO-7 – Tradicia Oktobra Renkonto Pedagogia
9-11.12 – Esperanto-literaturo, historio
8. JARĈEFKUNVENO 2011
AGEI laŭ la tradicio okazigas sian jarĉefkunvenon dum la Germana Esperanto-Kongreso.
En 2011 GEK okazos en Münster dum pentekosto (10-13 junio).
http://www.esperanto.de/gea/GEK2011.html
Por la AGEI-kunveno estas rezervita ĉambro por sabato, 11a de junio, 16:00-17:30.
BONVENON AL ĈIUJ AGEI-MEMBROJ!

9. NOVAĴO: BILDUNGSURLAUB
Pro la interesiĝo de kelkaj gekolegoj, interesitoj pri instruado, edukado en Herzberg am Harz – la
Esperanto-urbo laŭ iniciato de Interkultura Centro Herzberg (ICH) la regiona popolaltlernejo
KVHS Osterode anoncas Esperanto-instruadon,
- intensan 5-tagan (de lundo ĝis vendredo) trejnadon en la formo de t.n. Bildungsurlaub
- ĉiutage inter 8:30-16:30.
Ĝi okazos (se estos sufiĉaj partoprenantoj) inter 21-25 marto 2011.
ALVOKO: jam estas kelkaj intersiĝantoj, aliĝintoj. Bv. pripensi kaj laŭeble baldaŭ almenaŭ sciigi
al ni vian interesiĝon, eblan partoprenon! Estus bone sukcesigi tiun iniciaton kaj montri, ke estas
bezono je tia klerigado!
Por detaloj, programo ktp. bv. kontakti min.

Mi deziras al ĉiuj gekolegoj agrablajn festotagojn kaj por la nova jaro multe da ĝojo, feliĉo, kaj
sukceso.
Korajn salutojn de

Zsófia Kóródy
prezidanto de AGEI
komisiito de GEA por instruado
kunlaboranto de ICH
http://esperanto.de/agei
37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, Tel: 05521-5983
zsofia.korody@esperanto.de
http://esperanto-urbo.de
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PETILOJ / MENDOJ

1. Mi petas aliĝilon al AGEI por mi / por mia konatulo
2. Mi ŝatus aliĝi al KER-ekzamenoj en nivelo B1 B2 C1
3. Mi ŝatus mendi la testlibron ‘Esperanto de nivelo al nivelo’
4. Mi ŝatus aboni la gazeton Juna Amiko
5. Mi ŝatus partopreni en la universitata kampanjo de GEA
6. Mi ŝatus partopreni la trejnsesiojn de GEC/ICH kaj fariĝi Esperanto-instruanto/kursgvidanto
7. Mi planas partopreni en BILDUNGSURLAUB

