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Enketo pri Juna Amiko

Juna Amiko en instruado
Enketo pri uzo de la revuo  

en instruado de Esperanto, septembro 2018
 Tiu ĉi enketo estas adresata al Esperanto-instruistoj tra la tuta 
mondo kaj celas esplori pri utilo de la revua enhavo en instruado 

kaj lernado de Esperanto. Bv. skribi la respondon apud la 
demando aŭ simple substreki la taŭgan varianton.

I. Personaj informoj pri la instruisto

1. Kiom da jaroj vi instruas 
Esperanton?

2. Ĉu vi estas profesia lingvo-
instruisto?

3. Ĉu vi estas profesia pedagogo?

4. Al kiu aĝgrupo vi instruas 
Esperanton:
a) Etuloj – infanoj antaŭ lernejo?
b) Lernejanoj de bazaj lernejoj 

(6-11-jaraj)?
c) Lernejanoj de mezaj lernejoj 

(11-18-jaraj)? 
d) Studentoj de altaj lernejoj 

(universitatnivelaj)? 
e) Plenkreskuloj?
f ) Al personoj de la tria aĝo?

5. Laŭ kiu metodo vi instruas 
Esperanton?

6. Kiujn lernolibrojn vi uzas en via 
instruado?

II. Ĉu vi abonas JA-n? Se jes, kiom da 
personoj legas vian revuon?

III. Ĉu vi uzas materialojn de JA en 
via instruado?

IV. Se jes, bv. indiki, kiujn rubrikojn 
el la konstantaj vi uzas:

• Konversaciaj temoj; 

• LUME;

• LUDE;

• Nature;

• Legu kaj ĝuu;

• Ekkonu mian landon;

• Kantu kun JA;

• Interkultura mondo;

• Bildstrioj;

• LASTE;

• Diversaj rakontoj, legendaĵoj;

• Desegnaĵoj;

• Enigmoj.

V. Kiamaniere vi uzas JA-n dum via 
instruado:

1. Vi uzas ĝin dum viaj lecionoj:

• vi legas tekstojn el JA por aŭdado 
kaj kompreno;

• viaj lernantoj legas tekstojn el JA;

• viaj lernantoj kantas kantojn;
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• viaj lernantoj solvas enigmojn kaj 
aliajn taskojn el JA;

• viaj lernantoj uzas bildojn el JA 
por kompili tekstojn, demandojn 
k.a.;

• alimaniere (se vi klarigos, tiu 
informo estos tre utila por la 
redakcio).

2. Viaj lernantoj uzas JA-n hejme, 
preparante diversajn hejmtaskojn;

• legas tekstojn;

• lernas kantojn;

• solvas enigmojn kaj aliajn taskojn 
el JA;

• uzas bildojn el JA por kompili 
tekstojn, demandojn k.a.

• alimaniere (se vi klarigos, tiu 
informo estos tre utila por la 
redakcio).

VI. Ĉu viaj lernantoj komencas aboni 
JA-n dum kaj post la lernado de 
Esperanto?

VII. Se jes, proksimume kiom da 
viaj lernantoj komencas aboni 
JA-n:

• neniu;

• malpliol 25 %;

• 25-50 %;

• 50-75 %;

• 75-100 %.

VIII. Kio plaĉas al vi en JA rilate al 
instruado de Esperanto?

• tekstoj kun interesaj kaj pozitivaj 
informoj ĝeneralaj pri la mondo

• Konversaciaj temoj

• ludoj, kvizoj

• alio (se vi klarigos, tiu informo 
estos tre utila por la redakcio).

IX. Kio mankas en JA por instruado, 
laŭ via opinio:

• metodikaj materialoj;

• lingvo-ekzercoj;

• lingvo-taskoj;

• ludoj;

• informoj pri Esperanto kaj 
Esperantujo;

• io alia (se vi klarigos, tiu informo 
estos tre utila por la redakcio).

X. Ĉu vi ŝatus, ke aperu apud la 
tekstoj indiko pri nivelo de 
lingvaĵo: 1 – por facilaj tekstoj, 
2 – por mezfacilaj tekstoj, 3 – por 
tekstoj en pli alta lingvonivelo? 
JES/NE

La redakcio de JA kaj la Estraro de 
ILEI esprimas koran dankon al vi 
pro la helpo en evoluigo de nia kara 
Juna Amiko! Bonvole sendu viajn 
respondojn al Elena Nadikova,  
ilei.sekretario@gmail.com. 

Tiu ĉi enketilo estas elŝutebla en pdf-
formato ĉe: www.ilei.info.


