Dragi krajani in krajanke KS Čatež ob Savi in okoliških krajev!
Verjetno že veste, da letos v esperantskem gibanju obeležujemo pomembne obletnice: 130letnico esperanta (26. julija 1887 je izšel prvi učbenik esperanta Ludvika Lazarja Zamenhofa,
utemeljitelja esperanta), 100-letnico Zamenhofove smrti, 110-letnico esperanta na
Slovenskem in 80-letnico Združenja za esperanto Slovenije (ZES).
Torej ni slučaj, da vas v tem, tako imenovanem »Zamenhofovem letu«,
vljudno vabimo,
da se nam pridružite v novem 30-urnem študijskem krožku
»ESPERANTO – KLJUČ DO ENAKOPRAVNEGA MEDNARODNEGA
SPORAZUMEVANJA!«

Zelena sova veleva . »Učimo se esperanta!«

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 predstavitev lastnih izdelkov, povezanih z esperantom,
- potrdila o obiskovanju krožka
- objave v medijih obveščanja.

Mentor: Anton Mihelič

Koliko časa in kje se bomo družili?
Srečevali se bomo 15 x po 2 učni uri na teden. Krožek bo potekal v Domu krajanov na
Čatežu ob Savi in se bo pričel brž, ko bo prijavljenih najmanj 8 interesentov.
O vseh podrobnostih glede vsebine, načina dela, želelnih terminih in učnih pripomočkih se
bomo dogovorili na uvodnem srečanju.
Prijave in informacije?
Prijave in informacije na e-naslovu: antonmhl@gmail.com
Kdo bo mentor?
Anton Mihelič
magister organizacijskih znanosti,
upokojeni visokošolski učitelj-višji predavatelj za organizacijo in menedžment,
mednarodni izpit esperanta,
mentor študijskih krožkov z izkušnjami (izvedeni študijski krožki esperanta na LU
Krško, Knjižnici Brežice, Mestni knjižnici Ljubljana- enota Črnuče in, na svojem
domu),
organizacija dveh mednarodnih srečanj esperantistov v Brežicah (prijateljsko srečanje
leta 2015 in Konferenca »Alpe-Jadran« 2017),
sodelovanje na dveh mednarodnih recitatorskih natečajih esperantske poezije v
Bjelovaru, Hrvaška
aktivni član Združenja za esperanto Slovenije (ZES)
spletna stran: www.antonmihelic.com
FB-profil: www.facebook.com/antonmhl
Kotizacija: brezplačno (možni prostovoljni prispevki na uvodnem srečanju)

»Govorim esperanto«

Veselimo se druženja z vami!

