JAN AMOS KOMENSKÝ ESTUS FIERA

Comenius-projekto – la renkontiĝo en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo
COMENIUS estas instruprogramo por lernejoj kaj estas realigata de financaj rimedoj de Eŭropa Unio.
Unu el la kernaj celoj de la Comenius-programo estas disvolvi inter junuloj kaj instruistoj scion pri
diverseco de kulturoj kaj eŭropaj lingvoj kaj kompreni ĝian valoron.
La nomo de la programo devenas de la familia nomo de ĉeĥa pedagogo Jan Amos Komenský
(esperante Johano Amos Comenius), kiu vivis en la jaroj 1592-1670.
Johano Amos Comenius estis elstara pedagogo, filozofo, fondinto de la moderna pedagogio. Li ankaŭ
skribis pri la neceso de universala lingvo, kiu devis esti neŭtrala, pli facila ol la latina kaj bela, por ke la
homoj havu kun plezuro lerni kaj interparoli ĝin.
Vivante nun en Herzberg mi havis eblecon observi infanojn el Germanio, Hungario kaj Anglio, kiuj
lernas kaj provas interparoli Esperanton kun plezuro.
Inter la 9-13 de aprilo en Herzberg pasigis neforgeseblajn momentojn la gelernantoj, iliaj gepatroj kaj
instruistoj de la Comenius-projekto. La projekton (por la 6-12 jaraj gelernantoj) realigas tri partneroj
el:
Germanio - Nicolai Grundschule, Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo,
Hungario - Komlóstetõi Általános Iskola, Miskolc
kaj Britio - Bar Hill School apud Cambridge.
Estas trilanda projekto, kiu daŭras inter 2008-2010. La germanan grupon gvidis Zsófia Kóródy kaj Otto
Kern, Esperanto-instruistoj. La hungaran grupon gvidis Ilona Fedor, Esperanto-instruistino. La anglan
grupon gvidis la vic-direktoro de la lernejo, Sanjay Mistri kaj Esperanto-instruisto kaj organizanto de
la Comenius-projekto, Tim Morley.
Mi estis surprizita per kortuŝa renkontiĝo (la 9an de aprilo) de ĝojaj infanoj brakumantaj unu la alian,
de gepatroj kore salutantaj aliajn gepatrojn el la partneraj landoj. Bela momento estis aŭdi
Esperanton kaj observi kiel ankaŭ pere de ĉi tiu lingvo infanoj provas helpi interkompreniĝi al siaj
gepatroj.
Matene sabate (la 10an de aprilo) en Nicolai Grundschule okazis festa bonvenigo. La direktoro de la
gastiga lernejo, sinjoro Frank Keller bovenigis ĉiujn, tradukis Zsófia Kóródy kaj Tim Morley. Nome de
ILEI dulingve salutis ĝia sekretario, Małgosia Komarnicka.
Poste ni komune ekskursis. Malgraŭ malvarma vetero ĉiuj estis kontentaj vizitante la minej-muzeon
en Clausthal-Zellerfeld, precipe infanoj, kiuj kun granda scivolo observis antaŭajn minej-laborilojn
starigante multajn demandojn. Ĉi tiun tagon ni vizitis ankaŭ ĉarman urbon Goslar admirante je la
15:00 urban horloĝon kun moviĝantaj figuroj kaj aŭdante muzikon de sonoriletoj.
Dimanĉe (la 11an de aprilo) ni vizitis Braunlage (migrado sur la monto Wurmberg), kie ĉiuj spertis
multajn interesajn travivaĵojn admirante kaj fotante belan panoramon kaj eĉ linkojn. La saman tagon
la gastoj ĝuis ankaŭ naĝadon en banejo en Osterode.
La programriĉa kaj bonetosa kvartaga vizito en Herzberg finiĝis lunde per festa vespero.
Lunde (la 12an de aprilo)de mateno lernantoj pasigis preskaŭ tutan tagon en Nicolai Grundschule
komune ludante, kantante, preparante vesperan programon kaj tagmanĝante. Dum la paŭzo la
instruistoj kaj lernantoj vizitis Esperanto-bibliotekon en ICH (Interkultura Centro Herzberg).
Vespera programo okazis en la lerneja aŭlo. Ĉeestis ĝin ankaŭ gravaj personoj, reprezentantoj de
organizaĵoj kaj asocioj el Herzberg.
Dum la vespero ni povis sperti multajn kortuŝajn momentojn. Unue ni vidis la filmetojn pri la sukcesa
laboro de la projektpartneroj kaj poste okazis bunta, bela kaj emociplena parto preparita de infanoj
el tri landoj en lingvo Esperanto. Ni admiris, ofte kun larmeto en la okulo, kantojn, versaĵojn kaj
dancojn de junaj ĉeestantoj de la projekto. La vespero finiĝis per reciproka donacado kaj komuna
vespermanĝo.

La kvartaga renkontiĝo povis okazi dank’ al dujara projekto kadre de la programo Comenius, kiu celas
subteni internaciajn lernejajn kontaktojn. La lernantoj lernas Esperanton kaj uzas ĝin diversgrade
tamen rimarkante, ke Esperanto fariĝas “la ponto lingvo” inter ili.
Kadre de la projekto unue la lernantoj renkontiĝis en Britio, poste en Hungario kaj nun en Germanio.
En la renkontiĝo partoprenis ĉ. 30 lernantoj kun siaj gepatroj kaj instruistoj.
Mi kun granda ĝojo observis la tutan eventon kie regis neforgesebla etoso de amikeco kaj ĝojo inter
ĉiuj. La renkontiĝo en Herzberg estas bona ekzemplo por montri utilan rolon de Esperanto kaj ankaŭ,
ke eblas akiri helpan subtenon de lokaj gravuloj kaj bone eluzi financan rimedon de eŭropaj instancoj.
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