TORPEDo 9
Tradicia Oktobra Renkontiĝo PEDagogia
samtempe 66a studsesio pri plenkreskula edukado,
kursmanaĝado
02-07 oktobro, 2014
Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo
Organizantoj:
AGEI (germana landa sekcio de ILEI)
Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg
Klerigado por instruemuloj kaj aktivuloj
2014-10-02
ĵaŭdo
Tago 1 – Alveno, tago de observado
Posttagmeze alveno, loĝigo, salutado
15:00-16:00
faka vizito en la baza lernejo, konsultado kun instruistoj, pedagogoj
observado de Esperanto-leciono
16:00-17:00
promenado, urborigardado
17:00-18:00
vizito al la urba biblioteko: programoj, klerigofertoj por plenkreskuloj
18:00-19:30
komuna vespermanĝo
19:30-21:30
interkona kaj informa vespero. Enkonduko en la seminarian programon.
Prezentado de edukinstitucioj. Babilado, muziko.
2014-10-03
vendredo
Tago 2 – Tago de kursorganizado
09:30-11:00
enkonduka prelego pri instruado kaj moderna teknologio, varbado, informado
11:00-11:15
paŭzo
11:15-12:45
prelego pri kursorganizado, administrado, manaĝado de plenkreskula klerigado.
Konatiĝo kun la klerigsistemoj de la Filio de GEA por Klerigado kaj Kulturo (ICH),
Popolaltlernejo (KVHS) kaj Landa Plenkreskula Klerigsistemo (LEB)
12:45-13:00
diskutado, spertinterŝanĝo pri manaĝado de plenkreskulaj edukinstitucioj
13:00-14:30
tagmanĝo
14:30-16:30
Welf-kastelo: Esperanto-muzeo, lernado per interaktiva elektronika gvidilo
16:30-16:45
paŭzo
16:45-18:15
seminaria metiejo: trarigardo de lernmaterialoj, gramatik- kaj lernolibroj, vortaroj,
retaj kursoj. Spertoj el Hungario. Lingolia: interaktiva retkurso kaj ĝia mastrumado
18:15-20:00
vespermanĝo
20:00-22:00
internacia muzikvespero, kantado, dancado

ICH
NicolaiSchule
biblioteko

ICH

Kastelo
ICH

2014-10-04
sabato
Tago 3 – Tago de kulturo kaj arto
09:30-11:00 fakprelegoj: aplikado de arto por instruado: bildoj, fotoj, filmoj. Ilustrita retkurso de ILEI
11:00-11:15 paŭzo
11:15-12:45 seminaria metiejo: spertinterŝanĝo, metodiko de kaj konsiloj por instrucela aplikado de
komputilo, interreto, utiligo de kulturo kaj arto por motivado
12:45-13:00 diskutado, resumo pri specialaj metodoj
13:00-14:00 tagmanĝo
14:00-17:00 vizito al Duderstadt, urborigardado kaj muzeo-vizito
17:00-18:30 vespermanĝo
19:00-22:00 Internacia Filmfestivalo: mallongaj filmoj, videaĵoj en la Kavalira Salono (Welf-kastelo)
2014-10-05
dimanĉo
Tago 4 – Tago de projektoj
09:30-11:00
fakprelegoj: trarigardo de internaciaj edukaj projektoj, ebloj por plenkreskuloj
11:00-11:15
paŭzo
11:15-12:45
seminaria metiejo: praktikaj konsiloj, spertinterŝanĝo pri projektmastrumado,
administrado
12:45-13:30
tagmanĝo
13:30-18:00
ekskurso en la Harz-montaro: Walkenried, Braunlage, Bad Lauterberg.
Kunsido de projektgvidantoj
18:00-19:30
vespermanĝo
19:00-22:00
kulturvespero: Germanio, Hungario, Nederlando, Pollando, – historio, kulturo,
interesaĵoj, travivaĵoj per projektoj, internacia kunlaboro

ICH

ICH

2014-10-06
lundo
Tago 5 – Tago de metodiko
09:30-11:00 fakprelegoj: trarigardo de la plej konataj instrumetodoj, famaj metodoj por
Esperanto-instruado, specialaj metodoj por retkursoj, por plenkreskuloj, elektronikaj
instruhelpiloj, servoj de edukado.net por plenkreskula instruado
11:00-11:15 paŭzo
11:15-12:00 spertinterŝanĝo pri instruado, metodoj, plenkreskula klerigado, ekzamenoj
12:00-13:00 vizito al la urbodomo, konatiĝo kun la edukpolitiko, edukofertoj por plenkreskuloj
13:00-14:00 tagmanĝo
14:00-15:00 faka vizito en la gimnazio, konsultado kun instruistoj, pedagogoj
observado de Esperanto-leciono
15:00-16:30 faka vizito al Studienkreis, Osterode. Kursmastrumado en filio de tutlanda
kurssistemo;
promenado en Osterode resp. en Herzberg laŭ la „Akvo-8”-vojo, arbo-instrupado,
ZEOj
16:30-18:30 seminaria metiejo: studado de lernolibroj kaj instruhelpiloj por memlernado kaj
kursoj, studado de la mastrumadsistemo de la ICH-klerigejo, biblioteko kun
pedagogia-metodika fakkolektaĵo
18:30-20:00 vespermanĝo
20:00-22:00 distra internacia, adiaŭa vespero
2014-10-07
09:30-11:00
11:00-11:15
11:15-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-

mardo
Tago 6 – Tago de analizo, adiaŭo
seminaria metiejo: kursorganizado en la praktiko, redakta, gazetara kaj interreta laboro
paŭzo
diskutforumo: klerigbezonoj, estontaj kunlaborebloj, planoj
kunsido: resumo, analizo de la seminario, solena fermo de la trejnsesio
tagmanĝo
adiaŭo, forveturo

Prelegantoj, seminario-gvidantoj:
Gastprelegantoj:

ICH

EMAGimn.
Osterode
Herzberg

ICHbiblioteko

ICH

Dr.Dr. Johannes Mueller (DE), Zsófia Kóródy (DE), Peter Zilvar (DE)
Dr. Katalin Kováts (NL), Eva Fitzelova (SK),
Dr. Rainer Kurz (AU), László Szilvási (HU)

