Tria Tutmonda Konferenco pri Instruado de Esperanto
Jam frue de la dudeka jarcento ariĝis instruistoj en la movado; en 1910 aperis instruista bulteno, kies
nomo estis Internacia Pedagogia Revuo, same kiel nun; la graveco de instruado de la lingvo estis bone
komprenata. Grava tasko estis akiri de registaroj kaj edukministerioj rekonon por la tiam nova lingvo, kaj
tiel akiri lokon en naciaj aŭ lokaj studplanoj.
La juna movado ludis fortan helpan rolon ene de la neŭtrala Svislando dum la Unua Mondmilito, kun
agado de pluraj renomaj pioniroj. La kaŭzo de tio estis la proksimeco de la sidejo de la Ruĝa Kruco kaj de la
Centra Oficejo de UEA. Postmilite, tiuj plue ludis esencan rolon en la rekonstruo kaj fortigo de la movado,
des pli pro la klopodoj tie starigi kaj funkciigi la Ligon de Nacioj.
En 1922 realiĝis la aŭdaca plano anonci la Unuan Tutmondan Konferencon pri la Instruado de Esperanto.
La Respubliko kaj Kantono de Ĝenevo invitis la registarojn de la mondo komisii esplorojn pri la kvanto kaj
stato de instruado de la lingvo en siaj teritorioj. La konferenco okazis en Ĝenevo tiujare. Dua simila
Konferenco okazis en Prago en 1927. Por pliaj informoj vidu Esperanto en Perspektivo de Ivo Lapenna,
Ulrich Lins kaj Tazio Carlevaro.
ILEI opinias, ke alvenis oportuna momento
okazigi la trian tian konferencon en 2015.
La prezidantino de ILEI raportas:
“Invito iris de eta Ŝtato, konkrete de la Respubliko kaj Kantono de Neuchâtel, Svislando, al ĉiuj Ŝtatoj de la
mondo. En la kantono Neuchâtel troviĝas la ĉefurbo Neuchâtel (vidu la foton) kaj la urbo La Chaux-deFonds, kie troviĝas CDELI, grava arkivejo pri planlingvoj. En tiuj du urboj okazos la Kolokvo. (En la franca :
“Conférence”; en Esperanto “Kolokvo”, ĉar ILEI okazigas ĉiun jaron Konferencon)
La datoj estas 13a ĝis 16a de majo 2015,
do en la jubilea jaro UNESKO-ESPERANTO Montevideo 60.
ILEI estas la organizanto. La Kolokvo okazas sub la aŭspicioj de Svisa Esperanto-Societo kaj Universala
Esperanto-Asocio. Naskiĝis laborgrupo por pripensi la enhavon de tiu grava kunveno. Ĝi konsistas el
Duncan Charters, Mark Fettes, Mireille Grosjean kaj Humphrey Tonkin.
Celoj de la Kolokvo
• Kolekti prezenton de la nuntempaj metodoj
uzataj por lerni kaj instrui
• Agnoskoj de Eo en la diversaj
instrusistemoj, diplomigo pri Eo, estontaj
paŝoj por evoluigi kaj firmigi tiun aspekton.
• Instruista trejnado : kiel plibonigi ĝin kaj
diplomi novajn instruistojn.
• Kolekti rezultojn kaj observojn pri
konsekvencoj de la lernado de Esperanto
(lernhelpa efiko) ilo al enkonduko por
lingvoinstruado
• Kolekti rezultojn kaj observojn pri sekvoj de la lernado de Esperanto kiel elemento en politiko de
multlingvismo. Evoluigi strategiojn ĉirilate.
• Kolekti rezultojn kaj observojn pri sekvoj de la lernado de Esperanto en la kampoj de psikologio,
akiro de interkulturaj kapabloj, solidareco, toleremo, malfermado de la mondo al infanoj

• Kiel kaj kiom Eo povas kontribui al la jarmilaj celoj de Unesko kaj UN en la kampoj de alfabetigo kaj
daŭripova evoluo ?
• Diversaj pedagogimovadoj (Freinet kaj aliaj) en rilato kun Eo
• Interŝanĝo de spertoj
• Renkontiĝo kun lokaj fakuloj
Ni povas supozi, ke ne venos ŝtatestroj aŭ edukministroj. Sed eble partoprenos kulturaj ataŝeoj, kiuj la
tutan jaron laboras en la svisa ĉefurbo Berno. La Kolokvo estos anoncita en la Universitato kaj la publiko,
gestudentoj kaj aliaj, havos senpagan aliron al la prelegoj. La salono enhavas 440 sidlokojn.
Multaj esperantistoj kaptos la okazon veni al Svislando por ekscii pri la nuntempa evoluo de la instruado
de Esperanto kaj pri la estontaj ebloj”.
Mireille Grosjean, Prezidanto de ILEI

PS: Dezirantoj kunlabori en la grandegaj preparlaboroj aŭ ricevi pli da informoj, bv. turni vin rekte al ILEI:
ilei.prezidanto@gmail.com, aŭ vidu ĉe <www.ilei.info> aŭ <www.ilei-mondo.info>

