EU-subvencio por instrukapabligo, instruista trejnado: Grundtvig-projekto, TORPEDO-5
Granda sukceso estas por instrukapabligo, trejnado de Esperanto-instruantoj, instruistoj, ke kadre de
Grundtvig–projekto, ene de la t.n. Dumviva lernado programo de EU, estis akceptita la du-jara
kunlaborplano ellaborita de Pola Esperanto-Asocio (PL), E@I (SK) kaj Germana EsperantoCentro/Interkultura Centro Herzberg GEC/ICH (DE).
La trilanda projekto por Esperanto-instruado celas instrukapabligon, metodikan trejnadon por instruantoj,
kursgvidantoj por la pli maljuna generacio, la t.n. Tria Aĝo (55+). La projektintoj ricevas subvencion de EU
por ebligi al kursanoj partoprenon en klerigado, seminario en la partnerlandoj.
Ni tutkore bedaŭras, ke la kvara partnero, la hungara ,ankaŭ por kiu ni ellaboris la partopreneblon, ne petis
financan subvencion: nek la Hungara ILEI-sekcio, nek Hungaria Esperanto-Asocio subskribis la kontrakton
kaj per tio forĵetis la eblecon ricevi ekstermovadan financadon por la trejnado de sia instruistaro.
La tutsemajna instrukapabliga kurso en Herzberg am Harz, Germanio sekvos la skemon de la tradiciaj
studsesioj de GEC/ICH. La fakan-metodikan temaron de la 1-jara ILEI-kurso en Adam Mickiewicz
Universitato (UAM), Poznan (PL) kaj enhavos trejnadon pri gramatiko, interlingvistiko, literaturo,
movadhistorio, Esperanto-kulturo. Gravan rolon ludas la konatiĝo kun diversaj instrumetodoj, didaktiko kaj
instrupraktiko, kun aparta atento al andragogio, specifaĵoj por instrui plenkreskulojn, pensiulojn, kiuj
ankoraŭ ŝatus, povus kleriĝi, akiri novajn sciojn.
L a instruado uzas kiel bazan fadenon la ’Manlibron pri instruado de Esperanto’ kaj metas en la fokuson la
instrumetodon, instrumaterialon ellaboritan de Stano Marcek. Estos uzata la lernolibro akirebla en multaj
naciaj lingvoj: ’Esperanto per rekta metodo’, kun kompleta instrupakaĵo, kiu konsistas el KD-oj kaj 500
kartonaj bildkartoj.
Grandan rolon ludas en la trejnado E@I, kiu instruos al la partoprenantoj la uzadon de komputilo por
lingvolernado kaj instruado, klarigos la utiligon de teknikaĵoj kaj la interreto, prezentos la retajn kursojn de
lernu.net, la buntecon de edukado.net kaj konsilos ankaŭ pri efika reklamo, varbado por kursoj, por
Esperanto.
La EU-subvencio por la realigado de la projektceloj estas uzebla dum 2 jaroj, inter 2009-2011 por
projektplanado, preparkunvenoj, organizado de seminarioj, trejnkursoj, reciprokaj vizitoj, akiro de
lernolibroj, instrumaterialoj. Je la fino de la dujara instrukapabliga progamo estas planataj ekzamenoj laŭ la
Komuna Eŭropa Referenckadro (KER) kaj akiro de ILEI-atestilo pri instruado de Esperanto.
Bonega komenca sesio de tiu Grundtvig projekto estas la partopreno en TORPEDO-5, kiu ĉi-jare ofertas
riĉan jubilean programon, en kiu okazos trarigardo de instrumetodoj, prezentado de tradiciaj kaj modernaj
lernolibroj, instrumaterialoj, renkonto kaj spertinterŝanĝo kun aŭtoroj de lernolibroj, metodikistoj,
prezentado de instrufilmoj, registrita instruado, modellecionoj de spertaj gekolegoj.
Al Torpedo-5 alvenos pli ol 50 partoprenantoj, enkadre de la Grundtvig-trejnkurso ĉeestos 23 personoj el
Pollando kaj 4 kursanoj el Slovakio.
Prelegontoj dum TORPEDO-5 respektive instrukapabliga trejnado (Grundtvig projekto):
didaktiko, metodiko: Katalin Kovats (edukado.net), Stefan MacGill (prezidanto de ILEI)
literaturo, tradukado: Lidia Ligeza (Krakovo/Poznan), Adam Lomnicki (Krakovo/Plock)
gramatiko, lingvistiko, instrupraktiko, ekzamenoj: Zsofia Korody (Herzberg, ICH)
ekzamenoj: Gerald Tucker (Germana Esperanto-Instituto)
andragogio, E-historio kaj kulturo, varbado: Peter Zilvar (Herzberg, ICH)
instrutekniko, didaktiko (Marcek-libro): Stanislav Mandrak (PEA, Pollando)
komputiloj, interreto, informado, varbado: Peter Balaz, Jevgenij Gaus (E@I)
manaĝado de Grundtvig-projekto: Halina Komar (prezidanto de Pola Esperanto-Asocio)

Dezirante sukcesan trejnsesion, bonan internacian kunlaboron, kore invitante, atendante ĉiujn al Herzberg
am Harz - la Esperanto-urbo
Zsofia Korody
prezidanto de Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj
ILEI-estrarano por instrukapabligo, ekzamenoj

