TORPEDO-5
PROGRAMO
vendredo

09.10.2009

Junulara Domo (Jugendhaus), Domeyer Park, Herzberg am Harz

Frualvenantoj: (individua programo) urborigardado, ripozado, aĉetado,
loĝiĝo en Sieber en Haus Diana ekde 16:00 eblas

17:00 kunvenejo malfermita, babilado, konatiĝo, spertinterŝanĝo

19:00 oficiala malfermo: salutadoj
salutvortoj de Gerhard Walter, urbestro de Herzberg am Harz – la Esperantourbo
komuna vespermanĝo en la ĉina restoracio Nan Jing (bufeda sistemo, Esperanta
menukarto)
20:30 Interkona vespero, muziko, ludoj, babilado,

Junulara
Domo,
Domeyer
park
Nan Jing
ĉina
restoracio
Am Sieberdamm 3

Servoj de la Junulara Domo:
granda prelegĉambro, papertabulo, tekokomputilo, komputila kaj aliaj projekciiloj, portebla radio kun
kasedilo kaj KD-ludilo, laŭtigiloj
malgranda kunvenĉambro por ĉ. 15 personoj
bone ekipita kuirejo: forno, fridujo, telerlavilo, akvoboligilo, kafomaŝino, potoj, vazaro, manĝiloj
(verŝajne: interreto en apuda retĉambreto kun 5-6 komputiloj)

Servoj de Haus Diana por la polaj kaj slovakaj membroj de la Grundtvig-grupo:
ĉambroj komfortaj, multaj kun kuirejeto
kunvenejo, salonoj (interreto bedaŭrinde tamen ne estas!)

TORPEDO-5
PROGRAMO
sabato

10.10.2009

Junulara Domo (Jugendhaus), Domeyer Park, Herzberg am Harz

9:00-

9:30-11:00
11:00-1:15
11:15-12:45
12:45-14:00
14:00-15:30
15:30-15:4515:45-16:45
16:45-18:15

Junulara Domo malfermita
malfermo de la tago: prezento de la temoj, Grundtvigprojekto, celoj,
konatiĝo kun Interkultura Centro Herzberg
historio de instrumetodoj, avantaĝoj kaj malavantaĝoj de
diversaj metodoj en la instruado de Esperanto
kafo-paŭzo
metodiko: lernolibroj, instrumaterialoj kaj taŭgaj metodoj
filmoj pri diversaj instrumetodoj, modellecionoj
tagmanĝpaŭzo
metodiko: lernolibroj, instrumaterialoj kaj taŭgaj metodoj
prezentado, diskutoj,
kafo-paŭzo
edukado.net: kreado, utiligo de instruhelpiloj por efika
instruado de Esperanto
forumo kaj instruista bazaro: prezentado de propraj
lernolibroj, instrumaterialoj, renkontiĝo kun aŭtoroj
Pasporto al la tuta mondo (filmo), instrulibroj, helpiloj
nova stilo, nova lernolibro el Brazilo de Josias Barboza
kelkaj vortoj pri propra lernolibro
interreto kaj instruado

19:0020:00

Halina Komar
Peter Zilvar
Katalin Kováts

Katalin Kováts
individue en la urbo
Katalin Kováts

Katalin Kováts
gvido: Zsófia Kóródy
Stefan MacGill
Kurt Fischer
Edward Malewicz
Peter Balaz

vespermanĝo
festo de 5-jara Torpedo – malfermo de pedagogia fakbiblioteko de ICH
re- kaj antaŭrigardo en la historio de Esperanto-instruado,
memorjaro de prof. Szerdahelyi: prezentado, filmeto
distra vespero, muziko, kantado

Atenton:
aĉetado, butikoj: se vi bezonas manĝaĵon, volas butikumi, ŝanĝi monon aŭ aranĝi aliajn aferojn, bv.
fari tion matene, en la tagmanĝa paŭzo aŭ vespere, sed dum la tago iam, ĉar dimanĉe NE funkcias
vendejoj, servoj en Herzberg.
Kiu tranoktas en Sieber, bv. memori, ke en la vilaĝo ne estas vendejoj, do bv. aranĝi nutraĵaĉetadon
en Herzberg. La grandaj magazenoj (Rewe, Penny Market, Liedl, Edeka, Netto) estas tre proksime kaj
estas malfermitaj ĝis la 19a, kelkaj ĝis la 22a horo).

TORPEDO-5
PROGRAMO
dimancho

11.10.2009

Junulara Domo (Jugendhaus), Domeyer Park, Herzberg am Harz

9:009:30-10:45
11:00-11:15
11:15-12:15
12:15
13:30-14:30
14:30-16:00
16:00-16:15
16:15-17:45
17:45-18:15
18:30-19:30
20:00-

Junulara Domo malfermita
gramatikaj ekzercoj, lingva perfektiĝo
metodiko: kiel instrui per filmoj? Mazi, Poŝamiko, ktp.
kafo-paŭzo
metodiko: situacia-komunikada metodo,
rolludoj en Esperanto-instruado
komuna fotado
vizito al la kastelo, kastela muzeo
tagmanĝpaŭzo
Literaturo: klerigado de Esperanto-instruistoj
(arto de tradukado)“
kafo-paŭzo
ekzamenoj: raporto pri precizigoj de KER por Esperanto
en nivelo A
KER-ekzamenoj en niveloj B kaj C
vespermanĝo
Distra vespero
Biero kaj bierkulturo
Skeĉ’-vesper’
Filmoj, muziko en Esperanto

Zsófia Kóródy
Katalin Kováts
Stefan MacGill

Lidia Ligęza,
Adam Lomnicki
Stefanie kaj
Gerald Tucker
Zsófia Kóródy

Harald Schicke
Stefan MacGill

Paŭzoj:
Eble vi rimarkis, ke la densa taga programo estas dispecigata al 1-1,5 horaj unuoj kun oftaj kafopaŭzoj. Ni ne nepre devas ĉiam paŭzi 15 minutojn, laŭ interkonsento ni povas mallongigi aŭ eĉ ne
havi ĝin. Tiel la prelegoj estas plilongigeblaj aŭ povas aldoniĝi iom da tempo por diskutoj, ktp.
Kompreneble vi ne devas tiom ofte trinki kafon, estos ankaŭ teo kaj aliaj trinkaĵoj je dispono en la
kunvenejo. Ni petas vian kontribuadon al la komuna kaso. Dankon.
Manĝoj:
Ni lasis sufiĉan tempon por manĝo-paŭzoj. Ni rekomendas en la proksimeco la ĉinan restoracion Nan
Jing (kun Esperantlingva menukarto), Döner bufedon Ihlas, picejon ĉe la busstaco, Asia Imbiss en la
mezo de la piediranta zono, kaj aliajn restoraciojn – laŭ propra gusto, elekto. Jam por ĉ. 2-3 euroj vi
povas trovi iun varman manĝaĵon.
Eblas ankaŭ mendi picojn kaj komune manĝi tion en la kursejo. Iom da organizado estas bezonata,
sed povas esti rapida kaj ŝparema solvo. Prezoj de 4 - 10+ eur

TORPEDO-5
PROGRAMO
lundo

12.10.2009

Junulara Domo (Jugendhaus), Domeyer Park, Herzberg am Harz

9:009:30-11:00

11:00-11:15
11:15-12:45
12:45-14:00
14:00-15:30

15:30-15:45
16:00-18:00

18:30-19:30
20:00-

Junulara Domo malfermita
gramatikaj ekzercoj, lingva perfektiĝo
movado: ILEI sin prezentas: estraranoj
raportas, respondas

kafo-paŭzo
E@I sin prezentas
lernu.net kaj aliaj projektoj
tagmanĝpaŭzo
lerneja instruado, projektoj de ICH kaj
Esperanto-urbo Herzberg
prezentado kun praktikaj informoj pri
Comenius/Grundtvig/Erasmus projektoj
kafo-paŭzo
urborigardado, aĉetado en Herzberg
vizito al ICH en grupetoj, rigardo de
biblioteko, kolektaĵoj, raraĵoj
vespermanĝo
Distra vespero / Forumo
prezentado de la E-grupo el Nowy Sancz
muziko, ludado, kantado

Zsófia Kóródy
Stefan MacGill (prezidanto)
Malgosia Komarnicka
(sekretario)
Zsófia Kóródy (estrarano)
Peter Balaz
Jevgenij Gaus
Peter Zilvar, Zsófia Kóródy

Interkultura Centro Herzberg
(ICH)
Grubenhagenstr. 6
Tel: 05521-5983

Halina Komar

Distraj vesperoj / Forumo
La vesperaj programoj dependas ankaŭ de la kontribuaĵoj de la partoprenantoj de la renkontiĝo. Ni
ŝatus kuraĝigi vin ĉiujn por aktiva partopreno en nian komunaj vesperaj programoj.
La forumo servas transdoni kaj ricevi informojn pri E-o, E-movado, E-instruado, ktp.
Gravas ankaŭ spertinterŝanĝo, ni ĉiuj, eĉ la plej spertaj povos lerni unu de la aliaj.
Se vi mem ŝatus ion aldoni al la programo, prezenti ion, ludi muzikon, ktp, bv. kontakti Zsófia Kóródy
aŭ alian organizanton.

