ILEI-kongresa simpozio:
plurlingva edukado”.

“Esperanto

en

dulingva

kaj

Alvoko al ILEI-Simpozio (Kebekurbo, 04-05
aŭg. 2022)
En la espereble unua postpandemia jaro de la nuna jardeko
okazos en Kebekurbo, dum 30-a de julio ĝis la 6-a de aŭgusto
2022, la 55-a Kongreso de Internacia Ligo de Esperantistaj
Instruistoj (ILEI) kies ĉeftemo estos: “Esperanto en dulingva
kaj plurlingva edukado”. Okazanta en oficiale du, sed fakte
plurlingva lando, la kongresa ĉeftemo certe vekos la intereson
ne nur de esperantistoj, sed ankaŭ de profesiuloj pri instruado
de alilandaj lingvoj, universitataj esploristoj kaj profesoroj,
ĵurnalistoj kaj ĝenerala publiko kiuj sindediĉas al tiu temo, ĉu
profesie, ĉu ne. Tial, celante altiri tiujn, kies dialogo kun tiu
kongresa temo estas pli profunda, ILEI rezervos la du lastajn
labortagojn de sia kongreso por okazigo de ties jam tradicia
ILEI-Simpozio.
Ĝi okazos dum la 04-a kaj la 05-a aŭgusto 2022, kaj estos
malferma por (ne)esperantistaj fakuloj kaj interesatoj, ebligante
ilian debaton pri temoj de komuna intereso observataj el
diversaj vidpunktoj. La laborlingvoj estos laŭvice Esperanto, la
franca kaj la angla.
Celante diversaspektan traktadon de la simpozia ĉeftemo, oni
komprenas ke ĝi inkluzivas, sed ne limiĝas al la jenaj subtemoj:
 Didaktikoj por instruado de lingvo al diverslingva
lernantaro
 Uzado de interretaj teknologioj por instruado de
Esperanto
 Esperanto en la kultura mozaiko de Kebekio kaj de
Kanado
 Uzado de Esperanto por interŝanĝo de kulturaj valoroj
 Pedagogiaj valoroj de Esperanto-kulturo

 Kontaktoj inter kulturoj: harmonio kaj pliriĉiĝo
 Tradukado kiel didaktila ilo por instruado de lingvoj
 Interkultura lernado kaj edukado per Esperanto
 Kulturaj temoj kaj instrumaterialoj en lingvolernado
 Specifaĵoj kaj postuloj de plurlingva edukado
 Lingvaj rajtoj kaj edukado
 Interkultura komunikado en plurlingvaj edukmedioj
 Indiĝenaj kaj minoritataj lingvoj en edukado
Se vi deziras prelegi pri tiu ĉi temaro, aŭ pri io alia koncernanta
al kongresa temo, ni tre kore invitas vin sinanonci per sendado
de retmesaĝoj al ilei.kongresoj@gmail.com, kopie al
magisterpita@gmail.com . Post via sinanonco, bv sendi vian
prelegproponon al ilei.kongresoj@gmail.com, same kopie al
magisterpita@gmail.com . Bonvolu sekvi la ŝablonon en la
Aldonaĵo 1. La limdato por sendo de la prelegproponon estas la
31-a de majo 2022.
Viaj prelegoj devas esti originalaj, ne publikigitaj nek planataj
por publikigo aliloke. Surbaze de viaj kontribuoj ni redaktos
provizoran programon, kiun ni sendos al vi, kaj vi estos petataj
sendi kompletan tekston de via prelego ĝis la 30-a de
septembro 2022. Viaj prelegresumoj estos publikigitaj en la
Kongresa Libro, kaj plenaj prelegtekstoj en Simpoziaj Aktoj.
Por via prelego vi disponos pri 20 minutoj, kun 10 minutoj por
diskuto. La preleglingvo estos unu el Esperanto, franca aŭ angla
(ĉi-kaze kun paralela prezento en esperanta lingvo).
Ĉiuj aliĝintoj de la kongreso 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 kongresan aliĝilon (baldaŭ diskonigota) kaj pagi la nursimpozian kotizon.
Bonvenon!
Fernando PITA
(je la nomo de la organiza komitato)

Aldonaĵo 1.
Ŝablono de prelegpropono
Via prelegtitolo
Via plena nomo, Via institucio (ILEI, AIS, Universitato de… ,
aŭ simile)
Resumo: Ĉi tiu ŝablono difinas strukturon kaj enhavon de ILEIsimpoziaj kaj aliaj ILEI-kongresaj prelegproponoj. Por resumi
vian prelegon bonvolu uzi 100 - 200 vortojn.
Ŝlosilvortoj: (3 - 5 ŝlosilvortoj) elektu la vortojn/esprimojn kiuj
plej trafe indiku al leganto kiujn fakojn kaj faktojn via prelego
pritraktos.
Aŭtoro: Por prezenti vin kiel aŭtoron bonvolu uzi maksimume
150 vortojn. Via preskvalita foto estu aldonita en aparta dosiero.

