KOMUNIKO
Pri la seminarioj organizitaj danke al subteno de Partnera Projekto
„Lernado dum la tuta vivo” de GRUNDTVIG programo 2009-2011j.
Karaj Geamikoj!
Pri la unua seminario, organizita en Herzberg oktobre 2009j. ni informis vin en la Pola
Esperantisto n-ro 5/2009. Nun ni konfirmas la elektitajn lokojn kaj datojn por la nuna jaro:
La dua seminario okazos en RYTRO, malgranda, intermontara turisma loko proksime al
Stary Sącz, kie dum la tuta semajno ni planas intensan trejnadon laŭ la lernolibro „Esperanto de
nivelo al nivelo”. La seminarion gvidos invitita de PEA Katalin Kovats, kun ĉeesto de reprezentantoj
de Projektaj Partneroj el Germanio kaj Slovakio. Pola flanko havis 22 partoprenantojn, kaj ni planis
la grupon 24-personan. Kun ĝojo mi informas, ke ni povos akcepti ankoraŭ 2 personojn, kiuj
atendis la decidon: Urszula Wieczorek el Gdynia kaj Romana Matkowska el Wrocław.
La dato de la seminario: de 22a ĝis 29a de majo 2010.
Kondiĉoj: vojaĝo kaj asekuro je propra kosto, kaj senpage: restado en pensiono
kun maĝado 2-foje po tage en la sama loko, seminaria programo kaj ekskursoj por
viziti ĉirkaŭaĵojn.
La tria seminario okazos dum Somera Esperanto-Studado en Piesztany – Slovakio, fama
kuracloko en la suda parto de la lando, proksime al Bratislavo kaj Vieno.Tiujn ĉi urbojn ni planas
viziti dum SES, eble ankaŭ ni sukcesos vojaĝi al Budapeŝto, ĉar mi planas lui la buson por la vojaĝo
tien kaj reen, ankaŭ servantan al la grupo dum SES. Krom la programo de SES, ni planas tie
ekzameni laŭ la KER- sistemo. Pro tio, al la somera seminario ni invitas nur tiujn personojn,
partoprenantajn en la projekto, kiuj intencas ekzameniĝi! Do – estos la lasta ŝanco ne nur
partopreni tre interesan, klerigan aranĝon tute senpage, sed ankaŭ havi pagitajn kostojn de la
KER-ekzamenoj! Ni sendos al ili rete la aliĝilon al Rytro, kaj en Rytro ni petos vin konfirmi la
decidon ekzameniĝi dum SES.
La dato de la seminario : de 3a ĝis 10a de julio 2010.
Kondiĉoj: busa vojaĝo por pola grupo – senpaga, restado kun manĝado 2 foje
tage kun seminaria programo – senpage, la kostoj de ekzameniĝo – senpage, la
ekskursoj ankaŭ senpagaj krom la enirbiletoj.

Kiam finiĝos la praktika parto de la Partnera Projekto, post la fino de la tuta programo
okazos eldono de speciala broŝuro pri ĝia realigo kaj DVD filmo. Tio jam estos tasko de niaj
Partneroj, ĉar pola flanko planas realigi eĉ tri foje pli larĝan programon, ol planita en la projekto.
Mi planas festadon pro nia ekzameniĝo septembre 2010, dum la Forumo de Senioroj en Krynica,
ĉar la projekto estis direktita ĝuste al la personoj 55+, per preparo de speciala eduka programo
por la „Tria Aĝo” kaj instruistoj kun kapablo instrui maljunulojn en la eŭropunia programo
„Lernado dum la tuta vivo”.
Ni ĝoju pro la ricevita de EU ŝanco atrakcie kaj senpage kleriĝi.
Halina Komar

