IZOBRAŽEVALNE ORGANIZACIJE, SKUPINE IN POSAMEZNIKI, KI VAS ZANIMA UČENJE
ESPERANTA!
Vljudno vas vabimo,
da se nam v prihajajoči izobraževalni sezoni 2018/2019 pridružite v eni od spodnjih oblik učenja
esperanta:
»USPEŠNO KOMUNICIRAM TUDI V ESPERANTU«
(20 ali 30-urni študijski krožek)
Kaj lahko pričakujemo od krožka?
- udeležencem prijazno učenje osnov esperanta in sicer drug od drugega, pod vodstvom
izkušenega mentorja,
- usposobljenost za pisanje, branje in poslušanje enostavnejših sporočil v esperantu (klasičnih
in elektronskih),
- obvladovanje krajših osebnih predstavitev, enostavnejših pogovorov in razumevanja osnovnih
informacij na izletih, potovanjih, druženjih z esperantisti doma in po svetu…..,
- aktivne oblike dela na krožku in doma, ko sami pridemo do potrebnih spoznanj, ob sprotnem
ugotavljanju lastne uspešnosti v znanju jezika,
- prijetno druženje ob klepetih, pesmih in igrah,
- solidno informiranost o učinkovitih načinih samostojnega učenja esperanta,
- uporabo sodobne klasične in elektronske učne tehnologije,
- obisk kakšnega od vidnih esperantistov in pogovor z njim,
- zaključno mini razstavo lastnih izdelkov, povezanih z esperantom,
- potrdila o obiskovanju krožka
- objave v medijih obveščanja.
Koliko časa in kje se bomo družili?
Srečevali se bomo 15 oz. 10 x po 2 učni uri na teden. Prostor bomo določili naknadno glede na število
prijav.
O vseh podrobnostih glede vsebine, načina dela, želelnih terminih in učnih pripomočkih se bomo
dogovorili na uvodnem srečanju.
»KAKO SE NA PRIJAZEN NAČIN UČITI ESPERANTA?«
(4-urna učna delavnica)
1. pričakovani cilj: spoznane osnovne značilnosti in ideje esperanta ter usposobljenost za
osnovno osebno predstavitev v navedenem jeziku
2. okvirna vsebina delavnice:
 osnovni pojmi, izvor esperanta in njegova razširjenost po svetu,
 ideja o enakopravnosti in nevtralnosti esperanta
 načini učenja esperanta,
 preizkus uporabe nekaterih spletnih portalov za učenje esperanta,
 tvorjenje osnovnih pogovornih stavkov.
»KAJ JE ESPERANTO IN ČEMU SE GA UČITI?«
(2-urno predstavitveno predavanje)
3. Cilj predavanja: spoznana osnovna ideja in praktična uporabnost esperanta
4. Osnovna vsebina:
 Osnovni pojmi in izvor esperanta ter pomembne obletnice v esperantskem gibanju
(oblike obeleževanja)
 Ideja nevtralnosti in enakopravnosti v mednarodni komunikaciji ter preseganja
jezikovnega imperializma
 Esperanto v jezikovni politiki Slovenije
 Razširjenost esperanta po svetu
 Osnovne značilnosti esperanta
 Praktični preizkus uporabe esperanta
 Možnosti učenja esperanta

Prijave in informacije: antonmhl@gmail.com, tel.: 031/762-355
Mentor: mag. Anton Mihelič, esperantist z mednarodnim izpitom
Veselimo se druženja z vami!

