Simpozia alvoko
Simpozio de ILEI

Novaj vojoj de lernado
Nyíregyháza, Hungario, 4/5 aŭg. 2016
La edukado okupas gravan lokon en la 17 celoj por la
daŭropova evoluo dum la periodo 2015-2030, kiujn
difinis Unuiĝintaj Nacioj (UN). Precipe grava por
ILEI kiel asocio de edukantoj estas la 4-a celo:
Garantii inkluzivan kaj egalecan, bonkvalitan
edukadon kaj plivastigi por ĉiuj la ŝancon por
tutviva lernado.
Tio estas ankaŭ esenca intereso de ILEI. Per la simpozia temo - Novaj vojoj
de lernado - ILEI esprimas sian volon subteni la 4-an evolucelon de UN
observante ĝin en perspektivo de la lernanto kaj ties interesoj.
La egaleca bonkvalita edukado kaj tutviva lernado signifas
adekvatajn kondiĉojn kaj rimedojn por lernado, egalece kaj juste alireblajn
por ĉiuj bezonantoj. La teknologio ekipis la modernan pedagogion per
potencaj rimedoj por kreado, disponigo kaj uzado de lernmaterialoj. La Ekursoj kaj lernfaciligaj materialoj ĉe, ekzemple, lernu.net, edukado.net kaj
duolingo.com montras, ke la pedagogio de Esperanto akceptas kaj utiligas
lernteknologiajn novaĵojn.
Kun la instruteknologia evoluo disvolviĝis kaj grave ŝanĝiĝis
didaktikaj aliroj al la edukado: la roloj kaj interrilatoj de lernanto kaj
instruanto ŝanĝiĝis, la interesoj kaj bezonoj de la lernanto estas en la fokuso,
interkultura edukado fariĝis esence grava en la epoko de tutglobiĝo, eksterinstitucia kaj neformala kleriĝo kaj kunlabora lernado en lernkomunumoj kaj
sociaj retoj forte evoluis, la tutviva lernado fariĝis konsista parto de la ĉiutaga
vivo. Ĉio ĉi signifas novajn vojojn de lernado. Kiel kaj kiom la E-pedagogio
sekvas tiun evoluon? Nia simpozio celas serĉi la respondon kaj doni instigon.
La simpozio rolos ankaŭ kiel enkonduko en la Jaron de la Lernanto
2016/2017 laŭ la Strategia Laborplano de UEA por la jaroj 2013-2017, kun
fokuso al moderna E-pedagogio: novspecaj bazaj kaj progresigaj kursoj en
ĉiuj kontinentoj, seminarioj, konferencoj, manieroj aktivigi lernantojn, utiligado de Esperanto por edukado en vasta senco, kreskigo de kontaktoj kun
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edukaj organizoj ekstermovadaj, instruista kaj aktivula trejnado por tiuj
bezonoj.
Jen kelkaj sugestoj por prelegtemoj, sed sen limigo al nur tiuj ĉi:
1. Ŝanĝo de la fokuso de instruado al lernado
2. Memstareco de la lernanto
3. Kiel lernantoj povas mem organizi kaj mastrumi sian lernadon
4. Lernstrategioj
5. Rolo de la instruisto kiel helpanto por efika memlernado
6. Teknologiaj faciligoj por memlernado
7. Inkluziva edukado kaj lernfaciligoj por lernantoj kun apartaj bezonoj
8. Lernmastrumaj sistemoj
9. Pedagogiaj ŝanĝoj en novaj lernmedioj
10. Lernkomunumoj
11. Dumviva lernado
12. Universitataj vojoj de lernado
13. Perkomputila lingvolernado
14. Komputilaj programoj, datumbazoj kaj scibazoj por lernado de
Esperanto
15. Celoj kaj planataj aktivaĵoj de Jaro de la Lernanto de UEA
16. Trejnado de instruistoj por novaj pedagogiaj paradigmoj
Se vi volas prelegi pri tiu ĉi temaro, ni tre kore invitas vin sendi al la
organizantoj vian prelegtitolon kune kun resumo de 100-200 vortoj, 3 - 5
ŝlosilaj vortoj kaj ĝis-150-vorta prezento de la aŭtoro kun foto. Vian prelegproponon kun tiuj elementoj bonvolu sendi ĝis la 15a de majo 2015 al:
radojica.petrovic.rs@gmail.com.
Viaj prelegoj devas esti originalaj, ne publikigitaj nek planataj por
publikigo aliloke.
La lingvo de la simpozio estas Esperanto kun eblaj kontribuoj de
neesperantistoj en la angla aŭ la hungara. Se la prelego ne okazos en
Esperanto, la ĉeestantoj ricevos resumon en Esperanto. Por neesperantistaj
partoprenantoj estos certigita prezento de Esperantaj prelegoj en la angla
kaj/aŭ hungara lingvoj.
Surbaze de viaj kontribuoj ni redaktos provizoran programon, kiun
ni sendos al vi, kaj vi estos petataj kunlabori por pretigo de trilingva prezento
de via prelego. Viaj resumoj estos publikigitaj en la Konferenca Libro. Ni
ankoraŭ komunikos al vi la kondiĉojn por publikigo de via kompleta prelego.
Por la prelego vi disponos pri 20 minutoj kun 10 minutoj por diskuto.
IPR 16/138

Ni esperas vian entuziasman reagon al ĉi tiu alvoko kaj vian
partoprenon en la simpozio. Bonvolu diskonigi la alvokon al aliaj eblaj
interesatoj, esperantistaj aŭ neesperantistaj. La simpozio estas grava evento
dum la ILEI-konferenco, kiun ni komune povos sukcese realigi. Ĉiuj
aliĝintoj de la konferenco aŭtomate rajtas partopreni en la simpozio sen
apartaj aliĝilo kaj kotizo. Tiuj, kiuj volas aliĝi nur al la simpozio kiel
preleganto kaj/aŭ aŭskultanto, povas uzi la saman aliĝilon kiel por la tuta
konferenco kaj pagi la nursimpozian kotizon laŭ la kotiztabelo kiu
akompanas la aliĝilon ĉe:
https://docs.google.com/forms/d/1dBib7HGPxjeIGQAI3oHfON4COOlPz37
wvmp9Cr_aYsQ/viewform
aŭ http://www.ilei.info/konferenco/2016/Aligxilo2016.pdf .
Bonvenon!
Estrarano pri konferencoj, Radojica PETROVIĈ
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