"Lerni kaj instrui per rolludoj"
instruista seminario en Tuluzo,
la 6-an kaj 7-an de Junio 2015
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kelkaj informoj:
Ĉi tiuj informoj estas ankoraŭ provizoraj kaj kompletigotaj.
•

Loko: la seminario okazos en la "Maison de la Citoyenneté Nord", kiu situas ĉe "Place du Marché aux
Cochons", proksime de la metrostacio "Minimes – Claude Nougaro" de la linio B.

•

Horaro: la jena hortabelo povos eventuale ŝanĝiĝi. Notu bone: antaŭ la seminario, vendrede vespere,
okazos komuna manĝo kun la tuluzaj esperantistoj.

sabato 6-a

dimanĉo 7-a

9h00 > 9h30 : akceptado
9h30 > 12h30 : teoria parto
12h30 > 14h00 : tagmanĝo
14h00 > 17h00 : praktika parto 1

8h30 > 9h00 : akceptado
9h00 > 12h00 : praktika parto 2
–––––
post la seminario :
komunaj tagmanĝo kaj aktivado
en la urbo

•

Festo de l' Kvartalo: la tutan semajno-finon okazos la Festo de l' Kvartalo Minimes, sur la placo antaŭ la
Domo de l' Civitaneco. Estas programitaj diversaj koncertoj kaj staros sur la placo trink- kaj manĝobudoj.

•

Tagmanĝoj: ne eblos pikniki en la seminariejo, sed ni havos la eblon manĝi tute proksime (sur la placo,
danke al la Festo) aŭ rezervi lokon en proksima bonpreza restoracio aŭ krespejo. Venos pli konkretaj
proponoj.

•

Tranoktado: se vi deziras tranokti ĉe tuluzaj esperantistoj, bonvolu tion indiki en la aliĝilo.

•

Aliĝkotizo: 43€, kiuj inkluzivas la aliĝon al la asocio Esperanto-Kultur-Centro (EKC). Jamaj EKC-anoj
pagos 33€. Se vi gvidas kursojn nome de asocio, ni forte instigas vin peti repagon de ĉiuj kostoj (ankaŭ la
manĝado kaj la veturado). Ni opinias, ke la Esperanto-asocioj devus mone subteni la trejnadon de siaj
kurso-gvidantoj.
aliĝilo sur la dua paĝo

aliĝilo
Grava atentigo! la nombro de partoprenantoj estas limata (10 personoj). Tial ni donos prioritaton al la aliĝantoj
laŭ la jenaj kriterioj:
1. homoj gvidantaj kurson enkadre de asocio aŭ alitipa strukturo
2. homoj gvidontaj kurson (havantaj konkretan planon instrui)
3. membroj de la asocio EKC

1) Personaj datumoj (se vi estas jam EKC-ano, sufiĉas indiki vian nomon)
Nomo: ………………………………………………………………………………
Adreso: ………………………………………………………………………………………………………………
Retadreso: ……………………………………@…………………………………………
Telefon-numero: …………………………………………………
Via ĝenerala nivelo en Esperanto*:

□ B1

□ B2

□ C1

□ mi ne scias

□ Ne

2) Via instruado
•

Ĉu vi estas instruanta Esperanton?

□ Jes

•

Se vi instruas: por kia nivelo?

□
□
□
□

•

Ĉu vi havas konkretan planon instui? Jeskaze, bv. doni kelkajn informojn (kiam, kie, por kiuj, ktp…) :

baza (ĝis A2)
meza (de A2 ĝis B1)
aŭtonoma (de B1 ĝis B2)
supera (ekde B2)

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
•

Ĉu vi instruas (aŭ planas instrui) enkadre de asocio?

□ Jes

□ Ne

•

Ĉu via asocio repagos parton aŭ tuton de via partopreno en la seminario? □ Jes

□ Ne

3) Via partopreno
•

Kiam vi planas alveni? ………………………………………………………

•

Kiel vi veturos?

•

Ĉu vi bezonas gastiganton? Por kiuj noktoj?

□ trajne □ per propra aŭto □ alimaniere: …………………………
□ Vendreda

□ Sabata

□ Dimanĉa

Bonvolu resendi tiun aliĝilon (kun ĉeko profite al "Esperanto-Kultur-Centro") al la jena adreso:
Marion QUENUT, 24, impasse Berlioz, 31100 TOULOUSE

*

Por partopreni la seminarion, ne necesas havi atestilon. Tamen, estas TRE rekomendate havi lingvo-kapablon
almenaŭ je nivelo B1.

