Lingvo-Instruado

Propedeŭtiko

Nova propedeŭtika
ondo el Rusio kaj
Brazilo
Mikaelo Ĉertilov kaj Irina Gonĉarova

La Manifesto de Prago estas
furora dokumento vaste citata entreprenoj, planantaj tutmondigi sian
agadon. Gravas atentigi ke la kurso de la
de esperantistoj en artikoloj,
rusa lingvo per Esperanto ne estas nur por
prelegoj kaj en reagoj kontraŭ brazilanoj. Homoj el la tuta mondo povos
misinformoj de la gazetaro.
enkribiĝi kaj partopreni internacian kurson,
Sed ĝia plej kerna kontribuo
kadre de pionira iniciato, kies kontribuo al la
al la movado apenaŭ sentiĝas praktika uzo de Esperanto kiel propedeŭtika
lingvo helpos akceli profesian aplikadon de
en la praktiko: esti gvidolinio
Esperanto.
por agado, ne por nur
senĉesa citado. Sed novaj
Praktikaj detaloj
ondoj ekbruas.
La unua baza kurso de la rusa komenciĝos
En la decembra numero de Esperanto
raporto pri la iniciato de E@I por instruado
de la germana, slovaka kaj ĉeĥa lingvoj per
Esperanto montris la vojon. Ĉi-numere
Esperanto raportas pri komuna projekto
de la inform-eduka fako de la rusia firmao
Sunvojo kune kun Monda Organizo por
Disvolvado de la Esperantista Ekonomio
(Intraespo), kiuj kunorganizas malĉeajn
kursojn de la rusa lingvo en Esperanto, kaj
estonte de la portugala por rusoj.
Ĉio estas ligita al pli ampleksa projekto
por tutmonda disvolvado de novtipa
industrio de lingvo-instruado, kies ĉefa
fundamento estas la adopto de Esperanto
kiel propedeŭtika lingvo. Aliflanke, en la
brazila kunteskto la iniciato estas ligita al
kampanjo por enkonduko de Esperanto
kiel laborlingvo de grandaj kaj mezgrandaj

La rusa
lingvo en

Fejsbuko:

em februaro 2014 kaj daŭros du monatojn.
La instruado okazos per ret-seminarioj (32
horoj). La fama rusia esperantistino Irina
Gonĉarova – kiu profesie instruas Esperanton
kaj la rusan – estos la instruistino. La lecionoj
okazos dufoje en la semajno. La lernantoj
ricevos la koncernajn studmaterialojn, faros
ekzercojn, plenumos taskojn. Dum la tuta
instruado ĉiutage la lernantoj havos eblon
konsulti la instruiston pri la lingvo. Post la
fino de la kurso la lernintoj ricevos inviton
partopreni ĉeestan kurson por daŭrigantoj,
kiu okazos en aŭgusto 2014 en Moskvo,
kadre de Somera Esperanta Studado (SES)
en Rusio, kie la kursanoj ricevos bonegan
lingvan praktikon.
Por ricevi pli detalajn informojn
plenigu sen prokrasto la formularon ĉe
http://bit.ly/18Rp5Tc

Boris Kolker

Rusiaj parlamentanoj deziras igi
la rusan lingvon oficiala lingvo de
Eŭropa Unio. Ĉu vi subtenas?

Steven Lytle Kurt

Ne “la” oficiala lingvo, sed unu el
la oficialaj lingvoj.
Se Rusio estus ano de la Eŭropa Unio,
la rusa devus esti oficiala lingvo,
alie ne.
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Dirk Bindmann

Kvankam la rusa ne estas oficiala lingvo de
EU, ĝi jam estas oficiala lingvo en EU. Laŭ
http://bit.ly/JzBkei ĝi apartenas al la oficiale
agnoskitaj minoritataj lingvoj en Finnlando
kaj en Rumanio.

Ingolf Jandt

Kelkaj komentintoj rimarku la malsamon inter
“oficiala lingvo de EU” kaj
“La oficiala lingvo de EU”.

Irina Gonĉarova sin prezentas
Mi estas Irina Gonĉarova – la homo,
kiu staras antaŭ vi ĉe la malfermita pordo
de la nova instrua projekto de Intraespo
kaj Sunvojo – kaj ĉe la sojlo de la propra
nova pasiiga sperto: instruado de la rusa
lingvo pere de Esperanto. Emociplene mi
atendas nian renkontiĝon.
Mi estas instruisto pri la rusaj lingvo
kaj literaturo, laŭ la praktika sperto –
instruisto de Esperanto. Ekde 1977 mi
seninterrompe aktivas en la rusia E-movado
kiel organizanto de junularaj aranĝoj kaj
E-instruisto. Paralele kun ĉeesta instruado
en urbaj E-kursoj, dum tri jaroj (19881991) mi laboris en la kooperativo por
koresponda E-instruado. En la jaro 1991
mi iĝis administra direktoro en la Asocio
Subtena de la Akademio Internacia de
la Sciencoj (AsAIS). En la Moskva ŝtata
aŭtomobil-konstrua instituto (MASI)
mi dum 17 jaroj (1994-2011) instruis
Esperanton kiel devigan studobjekton. Mia
universitata lernolibro (1995 - reeldonita
en 2004) ricevis stampon de la Ministerio
de Supera Klerigado, kiu rekomendas ĝin
kiel lernilon por la studentoj de altlernejoj.
Dum diversflanta AIS-aktivado mi iĝis
adjunkto de AIS San-Marino kaj ricevis tie
la sciencan gradon magistro humanitara,
pro aro da verkitaj lernolibroj kaj aŭtora
laboro.
Por altigi mian profesiecon konforme
al niaj celoj, mi aliĝis al la 3-monata intensa
kurso pri la instruado de la rusa kiel fremda
lingvo, ĉe la Moskva ŝtata Lomonosovuniversitato (MGU). Tio certe helpos min
pli profesie kaj efike instrui la rusan lingvon
al ĉiuj lernemuloj. Dankon pro via konfido!

Saluton! Привет!

Ludwig Wittgenstein, filozofo de la 21-a
jarcento, skribis “La limoj de mia lingvo estas
la limoj de mia mondo”. Lernante naciajn
lingvojn ni iras en nia mondo plu kaj plu
trans ĉiujn limojn. La rusa lingvo estas unu
el la plej grandaj en la mondo. Laŭ la kvanto
de parolantoj la rusa lingvo estas la kvina.
Ĝi estas labora lingvo de UN kaj unu el la
plej popularaj lingvoj de interreto.
2014 estos Jaro de Kulturo en Rusia
Federacio. La registaro kaj regionaj estraroj
en la tuta Rusio planas fari multajn diversajn
kulturajn aranĝojn. Pluraj muzeoj, teatroj,
kulturdomoj kaj kluboj ricevos ŝtatan
subvencion, kaj la kultura vivo en la provincoj
plivigliĝos. Nacia kulturo estas firme ligita
kun la nacia lingvo. La organizantoj de la
kurso esperas, ke lernante la rusan vi pli bone
ekscios pri la riĉa rusa kulturo, same kiel
baldaŭ oni povos lerni ankaŭ la portugalan.
Esperantistoj sciipovu minimune tri lingvojn:
sian gepatran lingvon, Esperanton kaj unu
fremdan lingvon.
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