
   EKO 2021-28  sendita el Budapeŝto la 20an de julio 

Al: Komitato, sekcioj kaj aktivuloj de ILEI, Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA (aliĝintaj kaj ne). Plie al la 
Komitato, Konsilianoj, regionaj komisionoj de UEA, TEJO-estraro, gazetaro, partoprenintoj en iuj 
AMO-seminarioj, aliaj listoj kaj unuopuloj. Pli ol 1500 ricevantoj. Kun plusendoj pli ol 2000. 

Por tuja uzo kaj plia diskonigo inkluzive de la alkroĉaĵoj kun indiko de fonto: EKO de ILEI kaj UEA 

AMO 74, 75, 76 – impone intensa AMO 
Tri seminarioj en trisemajna periodo. Senprecedenta premo al la programo. 

AMO 74 en la 22a de julio (ĵaŭde) kadre de VK2 
de UEA 

Temo: Kiel altiri pli da junaj membroj tra Eŭropo 

Horoj lau CEST, do por UTC ekde 12:00. 

14:00 Enkonduko SMG: la prezentaĵo jam sendita kun EKO? 

15:00 Prezento Duncan Charters. 

15:45: Malferma diskuto kaj forumo pri la temo. 

16:30: Raporto pri la klopodoj de la Eŭropa Komisiono pretigi liston de kursoj por la 
multaj lingvoj de la kontinento. Sekvos diskuto, kiel ni povos proponi eniron al la 
eŭropa komunumo por sukcesaj kursfinintoj, kiuj estos plejparte pli junaj. La modelo 
estis la ege sukcesa hispanlingva kurso en kelkaj latinamerikaj landoj. 

16:55  Fermo 

En aktiva preparo estas skizo pri la eluzo de eŭropaj kursoj por la kunsido de la 
Eŭropa komisiono (merkrede) kaj AMO 74 en ĵaŭdo. Aliĝu por pli da informoj! 

AMO 75 – en la 27a kaj 29a de julio en Greziljono 

Mardo julio 27, horoj laŭ CEST. Do, por UTC ekde 14:00. 

16:00 – 16:20 Enkonduko Stefan MacGill 

16:25– 16:30  Diskuto pri la enkonduko 



16:30 – 17:00: Renée Triolle: ‘Esperanto - kaŝita interkulturilo’ 

17:00 – 17:30: Francois Lo Jacomo: ‘Esperanto-kulturo aŭ kulturo pere de   
Esperanto’ 

17:30 – 18:00: Libro-eldonado - Dima Ŝevĉenko, RU 

18:-00 – 18:15: Diskuto pri la tago. 

Ĵaŭdo, la 29a de julio 

16:00 – 16:05 Taga malfermo SMG 

16:05– 16:35 Malgosia Komarnicka, PL: ‘Esperanto en neesperantista medio – agoj 
de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado’ 

16:35 – 16:45: Diskuto pri la prezentaĵo. 

16:45 – 17:15: D-ino Ilona Koutny, PL: ‘Esperanta kulturo kaj ĝia instruado’ 

17:15 -17:25 : Diskuto pri la prezentaĵo. 

17:25 – 17: 50: Laure Patas d’Illiers, FR: ‘Sciencefikcio kaj Esperanto’ 

18:00 - 18:25:  AMO: de seminario 1 ĝis 75 (prezentos SMG) 

AMO 76 en la 9a kaj 11a de aŭgusto, 2021 

Sub la gvido de ILEI: kiu, kiel tutmonda organizo, 
uzas UTC. La seminario okazas kadre de la 2a 
Virtuala Esperanto-Kongreso de Esperanto (VEKI), 
originale planita por Benino. 

Lunde 9-an de aŭgusto, ekde 13:00h UTC 

AMO-SEMINARIO 76 : Edukado pri / al / per Esperanto-kulturo.  

Katalin Kováts: Strukturo kaj gradoj de la instruistaj lertigaj programoj  

Renato Corsetti: Lingvo monda en eŭropa saŭco lingva kaj kultura - rekta prelego .  

Mireille Grosjean: Esperanto-kulturo en Esperanto-kursoj  

Laura Brazzabeni: Instruado de Esperanto pere de la reto (30 minutoj)  

Stefan MacGill: Esperanto-kulturo en nia edukado  

Mireille Grosjean: Unu leciono pri Esperanto por ĉiu lernejano en la mondo 

Merkrede 11-an de aŭgusto AMO-SEMINARIO 76, ekde 05:00 UTC 

Granda debato : Kiel efike instrui Esperanton en Afriko  

Kun kontribuoj de Gilbert Ndihokubwayo (Burundo), Adjévi Adjé (Togolando) kaj 
Mireille Grosjean (internacia observanto) 

Merkrede 11-an de aŭgusto AMO-SEMINARIO 76, ekde 13:00 UTC 



Laŭ la temo: Edukado pri / al / per Esperanto-kulturo.  

Aleks André: Enkonduko de Esperanto en la lernejoj - filmo  

Martina Kvarantan Šmitran: Per scivolemo al kapableco (30')  

Hori Jasuo: Esperanto Sumoo  

Pawel Fischer Kotowski: Pri Eo bibliotekoj (konfirmota)  

Sun Minĝiao Semio: Eo biblioteko en Zaozhuang (konfirmota)  

Enrico Borello kaj Alessandro Simonini: Biblioteko de Massa kun atento al ĝiaj rilatoj 
kun ILEI  

Marija Belošević: Kontribuo al Eo-kulturo: traduke kaj sursceneje 

========= vortoj:  520 ========= 

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde. 
Por pli da informoj vidu ĉe: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. 

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento 
estas ĝisdata ĝisla fino de majo 2021 (per EKO 2021-22). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj 
Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj, ktp. 

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via 
ĉeesto en la ekspedolistoj.

ENHAVO

• Aktivula Maturigo 

• AMO 74 en VK2 

• AMO 75 kulture 

• AMO 76 en VEKI 2 

• Buntaj programoj 


