Comenius-projekto 2008-2010
inter

Britio – Germanio – Hungario
Dujara Comenius-projekto kun granda sukceso finiĝis en Herzberg, Gemanio

Etaj infanoj kun ĝojbrilaj okuloj el tri bazlernejoj, entuziasmaj gepatroj, laboremaj gekolegoj – tiel
ni povas plej mallonge resumi la finan eventon de la kelkjara kunlaboro inter la bazlernejo en Bar
Hill (Britio), Komlóstetıi Általános Iskola (Miskolc, Hungario) kaj Nicolai bazlernejo (Herzberg
am Harz, Germanio).
Kion ni celis? Montri la lernfaciligan rolon de Esperanto per instruado de la lingvo al junaj, ĉefe 69 jaraj lernejanoj, montri, ke eblas veki la intereson de infanoj al lingvolernado, konsciigi ilin pri la
propra gepatra lingvo kaj pri estimo al la lingvo de la partneroj. Celo estis ankaŭ montri, ke jam en
juna aĝo lingvaj baroj povas malaperi, komunikado, interagado povas sukcese funkcii kaj veraj
amikecoj povas ekesti.
Kiel ni komencis? Ni ellaboris la projekton en januaro 2008 kun granda helpo de Malcolm Jones
kaj Angela Tellier, sendis la dokumentojn al la opaj naciaj agentejoj, kiuj prizorgas la ’Dumviva
Lernado’ programon de EU kaj petis subvencion enkadre de lerneja partnerecprogramo Comenius.
Jam antaŭ la findecido pri la projektsubvencio ni mem organizis la unuan renkontiĝon en aŭgusto
2008 inter Nicolai-lernejo en Herzberg kaj la brita Bar Hill lernejo, kiu pioniras en la enkonduko de
la Springboard-projekto kaj bonsukcese instruas Esperanton laŭ la speciala instruprogramo. La
bonege sukcesinta unua vizito de la brita grupo al Herzberg trankviligis nin kaj kuraĝigis ĉiujn
partnerojn al la daŭrigo.
Post la akcepto de la Comenius-projekto komenciĝis la realigo en aŭtuno 2008 kaj postulis de la
projektgvidantaj gekolegoj sindediĉon, multe da kromlaboro kaj konstantan interagadon.
Kion ni faris? La Esperanto-instruistoj el la partnerlernejoj ekinstruis la klasojn, Esperantogrupetojn en la propraj lernejoj: Tim Morley (GB), Ilona Fedor (HU) kaj Otto Kern kun Zsófia
Kóródy kaj kelkaj porokazaj helpantoj. Dum pli ol du jaroj la infanoj el la tri landoj lernis
Esperanton laŭ speciale ellaborita projektmaterialo, ludante, kantante, praktikante. Ili interŝanĝis
mesaĝojn, desegnaĵojn, fotojn, kantojn, filmetojn. Foje-foje ili ankaŭ interparoladis per la reto kaj
skajpo. En la programo estis ankaŭ la preparado de filmo pri la propra lernejo kaj prezento de la
memfarita filmo al la publiko.
Kie kaj kiel ni renkontiĝis? Dum la 2 jaroj ni havis tri renkontiĝojn dank’ al la Comeniussubvencio, kiu ebligis la veturadon ne nur de po 6-10 infanoj per lando, sed ankaŭ de patrinoj aŭ
patroj – ja temis pri 6-9 jaruloj kun kiuj kompreneble kunveturis ankaŭ la projekt-prizorgantaj
instruistoj.
La unua kunveno okazis en Bar Hill en aprilo 2009, la dua en Miskolc en oktobro, kaj la lasta en
Herzberg inter 9-13 aprilo 2010. Gastoj, gastigantoj ne nur interkonatiĝis, sed profunde amikiĝis.
Dum la unua renkontiĝo en Britio oni spertis ankoraŭ iom da distanciĝo, grupiĝo kun samlandanoj,
sed la komunaj ekskursoj, ludoj kaj prezentadoj grandparte forigis tion. Esperanto servis kiel
pontolingvo sed la infanoj lernis ankaŭ multajn vortojn, salutadon en la opaj naciaj lingvoj.
Urborigardado, ekskursoj al belaj kaj interesaj lokoj zorgis pri tio, ke ili multe spertiĝu pri la

kulturo, kutimoj, lingvoj, vivo de siaj partneroj. La gastfamilioj estis ideala loko por la etuloj por
ricevi enkondukon en alilanda ĉiutaga vivo, por kunagado kun samaĝuloj, integriĝo en la vizitita
socio. Estis ĝojige vidi, sperti, kiel nia planita pedagogia programo realiĝas, kiom senprobleme la
infanoj kondutis en la novaj cirkonstancoj, kiom amikeme ili rilatis unu al la aliaj.
Post ĉiu vizito fortiĝis la amikeco kaj dum ĉiu adiaŭo eklarmis kelkaj okuloj... Ni certas, ke la
travivaĵoj restos neforgeseblaj, la kontaktoj daŭros, la geamikoj gardos la belajn memorojn en siaj
koroj.
Kiel finiĝis la projektperiodo? Dum la lasta staĝo en Herzberg okazis minej-muzea vizito en
Clausthal-Zellerfeld, ekskursoj al Goslar kaj Bad Harzburg, urborigardado en Herzberg, vizito al la
kastelo kaj al la Esperanto-Centro.
La tri projektpartneroj kun helpo de direktoro de Nicolai-lernejo en Herzberg, s-ro Frank Keller, la
kolegaro kaj grupo de gepatroj preparis grandiozan adiaŭan festvesperon. Krom la britaj kaj
hungaraj gastoj kaj germanaj gastfamilioj, infanoj partoprenis ankaŭ la aliaj instruistinoj de la
lernejo, ĉeestis urbestro Gerhard Walter, la gimnazia rektoro H.-J. Bötel, geamikoj de la Esperantogrupo kaj multaj aliaj homoj. El Hungario alvenis ankaŭ du instruistinoj de fremdaj lingvoj; la
britan lernejan delegacion el Bar Hill akompanis la vicdirektoro s-ro Sanjay Mistry kun sia edzino.
Ĉirkaŭ 100 homoj ĝuis agrablan adiaŭan festvesperon kun ludoj en Esperanto, salutoj, paroloj,
filmoj, kantado kaj dancprezentado de la infanoj. Oni fotis, filmis, interparoladis, kaj finis ĉion
abunda festbufedo.
Tiu ĉi sukcesa projekto kaj internacia evento kreis multajn novajn geamikojn, la lernantoj evidente
ekŝatis lingvolernadon, la gepatroj, instruistaro komprenis la gravecon de internacia kunlaboro per
Esperanto. Ni certas, ke tiu laŭdinda kaj imitinda modelprojekto postlasos ne nur multajn fotojn,
murafiŝojn, filmojn, ktp. sed havos – kiel ni antaŭvidis kaj planis en la projektpriskribo – bonan
varbefikon por la lingvo en la lernejoj, en la urbaj komunumoj, inter gepatroj, parencoj, instruistaro,
lernejaj aŭtoritatoj, edukinstitucioj.
Kiel plu? Krom la jam pretaj mallongaj filmoj pri la tri lernejoj estos pretigata DVD-filmo pri la
agadoj, eventoj, rezultoj de tiu dujara kunlaboro, kiu resumos ĉion kaj estas sendenda ankaŭ al la
naciaj Comenius-agentejoj. (Grandajn meritojn en tiu laboro havas Tim Morley, kiu ne nur zorgis
pri la esencaj materialoj, sed estis la ĉefmotoro de la tuta projekto.) Krom tio ni ŝatus zorgi pri tio,
ke la amikaj, familiaj kaj lernejaj kontaktoj sendepende de la projekto plu daŭru, la spertoj estu
transdonataj al aliaj lernejoj, gekolegoj.
Pri la temoj de la projekto, enhavo, detaloj de la instruprogramo ni raportos aparte.
Interesiĝantoj pri simila internacia kunlaboro, projektontoj, bv. turni vin al
Tim Morley, Ilona Fedor aŭ Zsófia Kóródy

Alvoko: En Herzberg am Harz okazos la jam tradiciaj oktobraj pedagogiaj tagoj (TORPEDO-6)
inter 8-10 oktobro 2010, kun aldonaj tagoj 11-13 por ILEI-seminario pri subvenci-petado. La
prelegontoj ne nur teorie, sed per praktika gvidado povos helpi al la partoprenantoj konatiĝi kun
projektebloj, subvenci-fontoj. Bonvenon!
Raportis: Zsófia Kóródy

