La 52-a Kongreso: feste, fake kaj distre
La 52-a kongreso de ILEI, 13 – 20 julio 2019, koincidas aŭ proksimas kun
tri gravaj eventoj de Esperantujo kaj de la mondo ĝenerale:





ILEI, fondita en la jaro 1949, aĝos 70 jarojn en la monato de sia ĉi-jara
kongreso.
La Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj ĵus atingis sian 70-jariĝon
en decembro. La homaj rajtoj estas en la kerno de lingva kaj eduka
politiko de ILEI.
UN deklaris la jaron 2019 Internacia Jaro de Indiĝenaj lingvoj. Jen plia
motivo por plifortigo de la aktiveco de ILEI en la sfero de lingvaj
homaj rajtoj.

Artistoj de la infana folklorgrupo "Bambi" dancos en la Nacia Vespero
Pro ĉio ĉi la kongresa programo havos festan etoson. Porokazaj prelegoj,
artprogrameroj, diskutrondoj, lingva festivalo kaj aliaj konvenaĵoj solenos la
datrevenon kaj la indiĝenajn lingvajn rajtojn. La tradicia faka programo
disvolviĝos ĉirkaŭ la kongresa ĉeftemo Lernado en virtualaj komunumoj, kiu

inkluzivos ankaŭ subtemojn pri parolkomunumoj kaj lernado de indiĝenaj
lingvoj.

Konferenco pri Lernado en virtualaj komunumoj
Tiu konferenco okazos enkadre de la kongresa programo la lastajn du
labortagojn (ĵaŭdon kaj vendredon,18-19 julio). Kunorganizanto, krom ILEI,
estas la Fakultato de Teknikaj Sciencoj en Ĉaĉak, en kies ejoj okazos ne nur
la dutaga konferenco, sed la tutsemajna kongreso. Krom provizo de spacaj
kaj teknikaj bezonoj, la Fakultato tra siaj komunikkanaloj kaj organizaj
rilatoj entreprenos paŝojn por:
-

Enskribigi la eventon en la registron de Edukministerio de Serbio kiel
internacian konferencon donantan al siaj partoprenantoj certajn poentojn
por avanco en la universitata kariero.
Proponi al la Serbia Instituto pri Progresigo de Edukado rekoni ĝin kiel
seminarion por mezlernejaj kaj bazlernejaj instruistoj, kiuj bezonas
partoprenon en fakaj seminarioj por pluvalidigo de la instruista licenco.
Inviti kompetentajn universitatanojn el internacia universitata medio
partopreni en la Programkomitato. ILEI, siaflanke, invitas esperantistajn
kompetentulojn.
Varbi neesperantistajn partoprenontojn ĉu kiel prelegantojn ĉu kiel
aŭskultantojn.

"Ĉaĉanska Lira" (Liro de Ĉaĉak) kantos serbajn kantojn en Esperanto

Tio, interalie, donos ekstermovadan institucian subtenon al la popularigado
de Esperanto inter universitataj, mezlernejaj kaj bazlernejaj instruistoj en
Serbio. Laborlingvoj de la dutaga konferenco estos Esperanto, la serba kaj la
angla.
La konferenco traktos jenajn kaj ne nur tiujn subtemojn de la ĉeftemo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lernkomunumoj en virtuala medio
Scikreado en retaj lernkomunumoj
Iloj kaj procedoj por lernado en virtuala medio
Lingvolernado en virtualaj komunumoj
Virtualaj komunumoj de indiĝenaj lingvoj
Lernado de indiĝenaj lingvoj en virtuala medio
Kondutmodeloj kaj normoj en virtualaj lernkomunumoj
Retkomunumoj bazitaj sur retejoj de sociaj amaskomunikiloj
Sociemo en sociaj retspacoj

Se vi deziras partopreni, bonvolu aliĝi per retaliĝilo
https://goo.gl/forms/TOrY5bltJtK0BKeG2
kaj sendi vian prelegproponon al ilei.kongresoj@gmail.com plej laste ĝis la
10-a de majo 2019 en jena formo:
Via prelegtitolo
Via plena nomo, Via institucio (ILEI, AIS, Universitato de … , aŭ simile)
Resumo: Por resumi vian prelegon bonvolu uzi 100 - 200 vortojn.
Ŝlosilvortoj: (3 - 5 ŝlosilvortoj)
Aŭtoro: Por prezenti vin kiel aŭtoron bonvolu uzi maksimume 150
vortojn. Via preskvalita foto estu aldonita en aparta dosiero.

Se la Programkomitato aprobos vian prelegon, ĝi estos en tiu formo
prezentita en la Kongreslibro kaj vi ricevos klarigon por livero de la plena
prelegteksto.

La cetera faka kaj kleriga programo
Ĝi konsistos, jam laŭtradicie, el: programeroj proponitaj de kongresanoj
(prelegoj, diskutrondoj, atelieroj, spert-interŝanĝoj), instruista trejnado, Ekursoj por komencantoj kaj progresantoj, ekspresa kurso de la loka lingvo
(„serba eksprese”), pedagogia foiro kun interkonsiliĝo de E-centroj, lingva
festivalo.

Se vi deziras prelegi en ĝenerala kongresa programo (ne specife en la
konferenco pri la kongresa temo), bonvolu sendi vian prelegproponon al
ilei.kongresoj@gmail.com ĝis la fino de majo en la sama ĉi-supre montrita
formo. Se vi havas alian kontribuproponon por la kongresa programo (ekz.
diskutrondo, sceneja programero, libroprezento k.c.), bonvolu sendi ĝin ĝis
la fino de majo al la sama adreso en jena formo:
Titolo de via programero
Via plena nomo, Via institucio (ILEI, AIS, Universitato de … , aŭ simile)
Tipo: Per maksimume 10 vortoj priskribu tipon de la programero, kiun vi
proponas, ekzemple: ateliero, diskutrondo, kurso, sceneja programero,
ekspozicio, libroprezento, kvizo, aŭkcio, sporta programero, prelego kun
ekspozicio kaj diskuto, …. k.s.
Priskribo: Ĉi tiu modelo difinas strukturon kaj enhavon de kongresaj
programproponoj. Por priskribi la proponatan programeron bonvolu uzi
100 - 200 vortojn.
Celgrupo: Kiun vi deziras en la publiko aŭ partoprenantaro de via
programero? Ekzemple: ĝenerala kongresa publiko, komencantoj,
progresantoj, instruemuloj, infanoj, junuloj 15-30-jaraĝaj, ŝatantoj de
beletro, sportemuloj, ekstera publiko neesperantista k.s.
Bezonaĵoj: Bezonataj tempo, ejo, rimedoj, helpantoj.
Proponanto: Por prezenti vin kiel proponanton / gvidonton bonvolu uzi
maksimume 150 vortojn kaj sendi preskvalitan foton en aparta dosiero.

Tiel vi ebligos al LKK adekvate plani la tempon, spacon kaj aliajn
bezonaĵojn por via programero kaj prezenti ĝin en la Kongreslibro.
Se vi deziras mem trejniĝi kaj lerni, skribu al ilei.kongresoj@gmail.com pri
kio interesas vin, por ke LKK laŭeble planu tion en la kleriga programo.
ILEI-estraro kaj LKK precipe kuraĝigas vin organizi kaj venigi grupojn de
komencantoj el via urbo aŭ lando por lerni en dumkongresaj kursoj kun
internaciaj E-instruistoj, en aŭtentika E-movada etoso, ĝuante ankaŭ la
distran kaj turisman programon de la kongreso. Venu ankaŭ kun infanoj, ĉu
viaj propraj ĉu kursanoj de infana E-kurso. LKK organizos programon por
ili en la formo de Infana universitato.
Por ĉio ĉi, aŭ se vi havas por la pedagogia foiro eksponaĵojn (lerniloj,
instruhelpiloj, varbiloj, libroj, gazetoj k.c.), prezentaĵon aŭ prelegon, se vi
deziras prezenti viajn E-pedagogiajn spertojn kaj oferton de via E-centro, aŭ
instrueti vian lingvon sed ne jam partoprenis en lingva festivalo de ILEI, se
vi kunportos vendaĵojn por la libroservo, se interesas vin aliaj demandoj,
kiujn ne eblas sufiĉe trakti tra la aliĝilo, skribu al la donita adreso por

interkonsenti kaj plifaciligi viajn preparojn kaj partoprenon, kaj helpi la
organizan laboron de LKK.

La kultur-arta, distra kaj turisma programo
Ankaŭ ĉi-jare ne mankos ekskursoj kaj la tradiciaj distraj vesperoj: interkona,
nacia, internacia, muzika, bankeda adiaŭa, sed estos ankaŭ io nova. Pliaj
informoj venos kun novaj prikongresaj komunikoj en venonta numero de
IPR aŭ tra aliaj komunikkanaloj. Por nun nur kelkaj detaloj:
- Ne forgesu kunporti gastronomiajn specialaĵojn el via regiono por la
interkona frandvespero.
- Pretigu vin por demonstri viajn muzikajn, dancajn, aktorajn lertojn kaj
prezenti erojn el via kulturo en la internacia vespero. Laŭeble kunportu
vian muzikilon. Skribu anticipe pri la programeroj, kiujn vi proponas.
- Se interesas vin komuna legado en literatura kafejo, kunportu vian
ŝatatan pecon el la originala E-literaturo, aŭ esperantigitan el via nacia
beletro, por legi kaj pridiskuti ĝin kun aliaj interesatoj.
- LKK interkonsentis kun loka virina kantgrupo „Čačanska lira” (Liro de
Ĉaĉak) pri ilia kontribuo al la nacia vespero kaj distraj programeroj.
- Alia loka kontribuanto estos la infana folklora grupo “Bambi”, tre
populara en la urbo kaj lando.
- Kontaktoj daŭras kun aliaj esperantistaj kaj neesperantistaj kontribuontoj
al la kulturata programo.
- Por la turisma programo, krom la dumkongresaj tuttagaj kaj duontagaj
ekskuroj, LKK kaj Turisma Organizaĵo de Ĉaĉak proponas al
kongresanoj veni en Serbion tri tagojn antaŭ la kongreso kaj/aŭ resti tri
tagojn poste (se vi ne hastos al Finlando por UK) por ekkoni iom pli da
kongreslando ekster la kongresurbo kaj ĝia ĉirkaŭaĵo, inkluzive la
ĉefurbon Beogradon kaj vidindaĵojn ĉirkaŭvoje al kaj el Ĉaĉak.
Bonvenon!
Radojica PETROVIĈ, Estrarano pri Kongresoj

