
Laborgrupo  

el Monique Arnaud, Mireille Grosjean, Renée Triolle 

Les Brenets, 2an ĝis 5a de junio 2014 

 

Enkondukaj komentoj 

En ĉiu lando ekzistas lernejsistemo, lernejsistemoj, kun vortoj en la loka lingvo, en la lokaj lingvoj. 

Tiu, kiu laboras mondskale, ne povas ĉion koni de la enlandaj kutimoj kaj ne povas ĉion konsideri. 

Ni havu ilon por komuniki inter ni. 

La nomoj devas esti vaste kompreneblaj kaj ili ne ligiĝu kun iu ekzistanta landa sistemo. 

 

AĜO 
NOMO DE 
LERNEJO 

EKZAMENO 
DIPLOMO 

NOMO DE LA 
DIPLOMITO 

NOMO DE LA 
INSTRUANTO 

3 ĝis 6 aŭ 7 Antaŭlernejo -- -- 
Prizorganto, 

instruisto 

6 aŭ 7 ĝis 11 aŭ 12 Baza lernejo -- -- Instruisto 

11 aŭ 12 ĝis 15 aŭ 16 Meza lernejo D unu Do-unu-ulo Instruisto 

15 aŭ 16 ĝis 18 Supera lernejo D du Do-du-ulo Instruisto 

18 ĝis 21 aŭ 22 Altlernejo D tri Do-tri-ulo Profesoro 

22 ĝis 25 Altlernejo D kvar Do-kvar-ulo Profesoro 

25 ĝis 27 Altlernejo D kvin Do-kvin-ulo Profesoro 

 

La baza lernejo kaj la meza lernejo estas en plej multe da landoj devigaj. Tio ankaŭ kongruas kun la 

postuloj de UNESKO kadre de la jarmilaj celoj. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Lernejotipoj  

Ŝtata lernejo 

Ne-ŝtata lernejo (privata, religia, k.s.) 

Eksterlerneja instruado 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Kiel oni lernas? 

Klaso = lernanta grupo, lernantaro 

Hejma instruado 

Klasa instruado 

Fora instruado (per teknikaj iloj diversaj, perkoresponde, k.s.) 

Alterna instruado (parte en lernejo, parte en entrepreno) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kie oni lernas? 

Lernejo (domo) 

Klasoĉambro 

Lerncela faka loko (por kemio, kuirado, k.s.) 

Sportejo 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Instruunuo 

Leciono 

Kurso 

Persona laboro laŭ instrukcioj de iu instruisto / profesoro 

Grupa laboro 

Seninstrua unuo 

Taskoj  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kiel oni taksas la atingojn de la lernantoj? 

Pri lingvo : Oni taksu la kvar kapablojn: aŭskultado kun kompreno, legado kun kompreno, skribado, 

parolado. 

Per poentoj, A, B, C,   unu ĝis dudek, k.s. 

Per taksado de kapabloj uzante kriteriojn 

La kandidato trapasas ekzamenon, sukcesas, malsukcesas ekzamenon. La kandidato ekzameniĝas. 

Okazas skriba / parola ekzameno 



Testo estas parto de ekzameno 

Sesio estas aranĝo de ekzamenoj 

La kandidatoj konu antaŭe la vastecon de studmaterialo, la testotipojn, la daŭron de la testoj, la 

sukceslimon kaj la taksadosistemon. 

Ĵurio taksas la sciojn de la kandidato. 

La postulo por ekzameno D-tri estas verko, disertaĵo (laŭ iu temo); la kandidato defendas ĝin. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pri la gramatikaj esprimoj oni uzu tiujn, kiuj aperas en “Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko” de 

Bertil Wennergren. (o-vorto, a-vorto, n-finaĵo, as-tempo, k.s.) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Lertigado de geinstruistoj nomiĝu Instruista Trejnado (IT) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Teritoriaj administraj dividoj 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktoj inter klasoj 

Partnerado, l etero-interŝanĝo, restado, reciproka vizito, partnera klaso, ĝemeliĝo, paralela laboro laŭ 

projekto, komuna temo.  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Teknikaj iloj 

Registrado, filmado, kontakto per skajpo, retmesaĝoj, k.s. 

(en konstanta evoluo) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Programo 

Studobjekto, fako 

Deviga / ne deviga fako 

Elektebla fako 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Listo de konsultitaj verkoj 

Wennergren Bertil:  “Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko” , ELNA, 2005 



Malovec  Miroslav: “Pedagogia Terminaro” (en prilaboro) 

Koutny Ilona: “Lingvo kaj Komunikado”  Prodruk, 2003 

Koutny Ilona:  “Lernado kaj Laboro” Prodruk ,2002 

 

 


