Programoj por elementa instruado
kaj trinivelaj ekzamenoj de ĈALK
La prezentataj programoj estas laboraj versioj por ĈALK, sed neniel definitivaj neplibonigeblaj dokumentoj. Ilian taŭgecon
povos pruvi nur multjara sperto; ju pli multe da homoj ekzameniĝos, des pli rapide la programoj adaptiĝos al la veraj bezonoj. La
programoj por A- kaj C-nivelaj ekzamenoj estas iom modernigitaj dokumentoj, ellaboritaj en la instru-metodika komisiono de
ASE, kies ĉefaj aŭtoroj estis B. Kolker kaj B. Tokarev kaj surbaze de kiuj pluraj personoj jam ekzameniĝis ekde 1989; modifoj
en la programo estis faritaj de N. Gudskov laŭ sugestoj kaj kun helpo de V. Aroloviĉ, A. Gonĉarov, A. Melnikov kaj V. Melnikov. La programo por B-nivela ekzameno estis prilaborita de N. Gudskov, V. Aroloviĉ, I. Gonĉarova kaj V. Melnikov, la unuan fojon elprovita en 1999.

Programo por elementa kurso kaj elementa (A-nivela) ekzameno
Enkondukaj notoj
Tiu ĉi programo celas stimuli novajn esperantistojn plibonigi siajn lingvosciojn kaj doni certecon al komencantoj pri la
lingvoscio. La ekzameno estas neniel deviga kaj ne donas iujn specialajn rajtojn, tamen atesto pri sukceso en ĝi povas havi iun
pruvon pri lingvoscio por oficialaj instancoj. La programon devas scii plenumi instruistoj, sukcese farintaj B- kaj C-nivelajn
ekzamenojn de ĈALK. La programo estas publikigata en la rusa lingvo por esti atingebla por komencantoj, kiuj volas vidi
proksiman perspektivon de siaj lingvookupoj; ĝi estas iomete redaktita versio de la programo, publikigita en Informbulteno de
ASE 1(73)-1989, pp. 8-12.

Программа начального курса языка эсперанто
Настоящая программа имеет целью обеспечить начальное обучение языку эсперанто, т.е. научить читать, понимать и
переводить с эсперанто общественно-политическую, художественную и научно-популярную литературу, а также
научить излагать на эсперанто свои мысли как устно, так и письменно и получить первоначальные представления о движении эсперантистов.
Ввиду простоты структуры эсперанто и того обстоятельства, что активное владение 600–1000 корнями дает возможность практически свободного владения языком, указанные цели достижимы за одногодичный срок обучения; после
языковой практики, которая может быть получена в местных клубах эсперантистов, лица, освоившие начальный курс,
уже могут посещать курсы для продолжающих, а затем и высшие курсы на этом языке.
Настоящая программа начального курса рассчитана на использование преимущественно грамматического метода,
доступного большинству преподавателей (в том числе сдавших экзамен ГАЛК уровня “В”), однако ее объем и содержание не противоречат и применению прямых методов обучения. При этом учащийся приобретает необходимые для сдачи
экзаменов знания, а именно:
Практическая грамматика эсперанто
Графика, фонетика и орфография
Алфавит. Надстрочные знаки.
Звуки. Отношения между звуками и буквами. Ударение. Типичные ошибки в произношении. Транскрипция собственных
имён. Заглавные (прописные) буквы. Перенос в слове. Пунктуация.
Морфология
Имя существительное. Падежи. Передача значений падежей национальных языков учащихся. Особые случаи употребления винительного падежа. Множественное число. Элизия.
Определенный артикль. Случаи употребления и отсутствия артикля. Усеченная форма артикля и ее употребление.
Имя прилагательное. Падежи. Множественное число. Согласование. Степени сравнения.
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Суффиксы числительных.
Местоимения – личные, возвратные, притяжательные, неопределенно-личные.
Наречие. Производные и непроизводные наречия. Форма направления. Степени сравнения.
Коррелятивная таблица местоимений и наречий: указательные, вопросительно-относительные, отрицательные, обобщающие, неопределенные. Указание близости.
Глагол. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Безличные глаголы. Глагол-связка. Времена, наклонения, залоги, виды глагола. Повелительное наклонение в придаточном предложении. Инфинитив, причастие, деепричастие. Сложные глагольные формы.
Предлоги. Классификация предлогов. Употребление предлогов в сопоставлении с национальным языком учащихся. Составные предлоги.
Союзы сочинительные и подчинительные. Частицы. Междометия.
Словообразование
Конверсия. Приставки. Употребление предлогов в качестве приставок. Суффиксы. Префиксально-суффиксальное словообразование. Употребление аффиксов в качестве корней. Словосложение чистое и с суффиксацией. Сращение. Сокращение.
Принцип необходимости и достаточности. Соотношение между производными словами и синонимичными им корневыми.

Синтаксис
Предложения повествовательные, повелительные, вопросительные, отрицательные. Предложения личные, неопределенно-личные, безличные. Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные.
Выражения отрицания и вопроса.
Порядок слов в предложении. Логическое выделение слов. Именная часть составного сказуемого. Инфинитивный оборот.
Употребление предлогов после причастий страдательного залога. Эллипсис.
Лексика
600–1000 наиболее частых и необходимых корней в соответствии с “Базовым официальным корнесловом” Академии
эсперанто, с учетом применяемого учебника начального обучения.
Примерный перечень тем
Формулы приветствия, обращения, поздравления, благодарности, извинения, просьбы, расставания. Знакомство.
Семья. Человек, его внешность. Дом, квартира. Профессия. Рабочий день.
Моя страна, мой город. Важнейшие географические термины и понятия. Времена года. Национальные праздники. Школа. Урок.
Время: месяцы, даты, время суток, часы и минуты. Досуг (загородная прогулка, путешествие, экскурсия по городу, музыка, театр, кино, телевидение, радио, спорт). Промтоварный магазин, одежда, обувь. Продовольственный магазин, столовая, ресторан.
Движение эсперантистов и его история. Л. М. Заменгоф. Внутренняя идея. Всемирный конгресс. Лагеря и слеты. Организации эсперантистов (надо как минимум уметь расшифровать следующие аббревиатуры: UEA, TEJO, SAT, REU, REJM, UK, IJK). Литература. Международная переписка.
Примечание: выбор и порядок прохождения грамматического и лексического материала осуществляется руководителем
курсов.

Краткие указания руководителю
Поскольку изучение эсперанто носит необязательный характер, руководитель должен обращать особое внимание на
то, чтобы занятия проходили интересно, по возможности давать интересные и художественно полноценные тексты,
предлагать такие домашние задания, которые выполнялись бы учащимися с удовольствием. При этом необходимо с
самого начала ориентировать учащихся на последующую интеграцию в сообщество эсперантистов, знакомить их с идеалами и структурой Эсперанто-движения, интересными и характерными эпизодами из истории, элементами культуры и
т.п.
На каждом занятии следует давать небольшое число лексических единиц. Грамматические пояснения должны быть
простыми и ясными, сопровождаться примерами. Лучше всего, если учащиеся будут сами выводить правила из данных
преподавателем грамматических моделей. Приводить грамматические термины в начальном курсе необязательно. Не
следует давать на одном занятии много грамматического материала, особенно однотипного: глагольных форм, предлогов, аффиксов.
Основной задачей является развитие у учащихся навыков устной речи. Наибольшая часть первых занятий строится в
виде диалога между учащимся и преподавателем. Учащиеся отвечают на вопросы хором или индивидуально. Центральная часть занятия – работа с текстом: чтение по ролям (если это диалог), анализ, частичный перевод, различные вопросно-ответные упражнения, пересказ, рассказы и диалоги по ситуациям, близким к теме текста. По возможности следует выполнять лексические, грамматические, лексико-грамматические упражнения.
Желательно придерживаться одного учебника, привлекая, при необходимости, дополнительный материал. Для активизации учащихся можно использовать игры (в том числе подвижные), разучивание песен, прослушивание магнитофонных записей и грампластинок, демонстрацию моделей, картин, подстановочных таблиц и т.п.
Преподаватель должен обладать хорошей дикцией, правильным произношением, четко произносить каждое слово,
особенно на начальных занятиях. Все, что нужно занести в тетради, пишется на доске. Для пояснения новых грамматических правил рекомендуется использовать цветные мелки. Важно создать на занятии систему совместной работы. Для
снятия усталости занятие можно разнообразить интересным эпизодом, уместной шуткой. Желательно поощрять учащихся при удачном ответе, прививать им навыки работы в клубе эсперантистов, устраивать встречи с опытными эсперантистами. Заканчивать курс следует выпускным праздником, концертом для местного клуба и т.п.
Экзамен – Elementa (A-nivela) ekzameno
Экзамен проводится по программе начального курса, причем его сдают только те учащиеся, которые выразили желание проверить таким образом свои знания и получить свидетельство о знании языка. Экзамен проводится по билетам, в
которые входят три вопроса: 1) рассказ на родном языке о грамматическом правиле с приведением примеров; 2) пересказ или диалог на одну из пройденных тем; 3) перевод с эсперанто текста объемом около 1000 печатных знаков. При
отсутствии соответствующего вопроса в билете рекомендуется задать краткий дополнительный вопрос на тему элементарного знакомства с движением эсперантистов. Для хорошо подготовленных учащихся экзамен может производиться в
виде собеседования на эсперанто, без билетов и предварительной подготовки. Возможны и любые другие формы экзаменов, если по их результатам можно судить о знании Эсперанто и его применении в объеме программы.

Programo por mezgrada (B-nivela) ekzameno
(instrurajtiga por elementa kurso)
1. Enkondukaj notoj
Instruisto de Esperanto devas ĉiam memori, ke liaj/ŝiaj lernantoj venas al la kurso propravole, kaj nur de li/ŝi dependas, ĉu ili
finos la kurson kaj decidos poste daŭrigi siajn okupojn pri la internacia lingvo.
La ekzameno celas atesti sufiĉan scion de Esperanto, Esperanto-kulturo kaj metodiko de instruado por instrui en elementa
kurso de Esperanto. Esperanto-instruisto de la elementa nivelo devas flue paroli la lingvon, ne fari elementajn lingvajn erarojn
kaj scii klarigi gramatikajn regulojn. Krome, li/ŝi devas havi ne nepre profundajn, sed precizajn sciojn pri bazaj eventoj en la historio de la Esperanto-movado kaj pri ekzistantaj internaciaj, fakaj kaj landaj organizaĵoj de esperantistoj, almenaŭ sur nivelo ebliganta senerare respondi koncernajn demandojn de la lernantoj kaj ĝuste direkti ilin por ke ili aliĝu al certaj asocioj post la fino de
la kurso kaj daŭrigu siajn esperantistajn vivojn. La elementnivela instruisto devas ne nur laŭvorte scii pri la ekzisto de la Esperanto-kulturo, sed mem legi librojn kaj kapabli elokvente rakonti pri ties kvalitoj. Fine, li/ŝi ne nepre devas fake koni metodikon de Esperanto-instruado (kvankam ju pli bonas scio de la metodiko, des pli efika estas la rezultoj de la instruado), tamen
ja nepre devas scii almenaŭ pri la plej ĉefaj metodikaj sistemoj kaj principoj.
La proponata listo de rekomendata literaturo konsistas ĉefe el facile atingeblaj (plejparte aktuale aĉeteblaj) libroj, atenta studo de kiuj plene sufiĉas por sukcesi ne nur en B-nivela, sed grandparte ankaŭ en C-nivela ekzameno.
2. Strukturo de la ekzameno
La ekzameno konsistas el 2 ĉefaj partoj: skriba kaj buŝa.
La skriba parto montras scion de la gramatiko kaj kapablon esprimi siajn pensojn. Dum unu horo la ekzamenato devas verki
eseon kun amplekso ne malpli ol 1000 signoj pri iu temo. Liston el 3-10 temoj por elekto proponas la ekzamena komisiono.
La buŝa parto konsistas el respondoj al 3 demandoj, kaj montras fluecon kaj korektecon de la parolo de la ekzamenato kaj
ties sciojn pri E-movado kaj kulturo. La respondoj povas esti tre koncizaj (kelkfrazaj) kaj ne detalaj, sed devas esti precizaj.
Unu demandon pri E-historio aŭ pri E-organizaĵoj donas la ekzamenantoj el la suba programo. Anstataŭ demando pri historio
doneblas demando pri interlingvistika temo aŭ pri E-gazetoj. Ankaŭ la duan demandon pri la metodiko starigas la ekzamena
komisiono. Antaŭ respondi la trian demandon, koncernantan E-kulturon, la ekzamenato mem devas doni liston de la aŭtoroj,
originale verkintaj en Esperanto (ne malpli ol kvar), kies verkojn la ekzamenato legis, kaj la ekzamena komisiono proponas
rakonti pri iu aŭtoro aŭ verko el la proponita listo.
Ĉiu el la kvar respondoj (inkluzive la eseon) estas aparte taksata per poentoj de «1» (nulaj scioj) ĝis «5» (perfektaj scioj), la
suma rezulto de la ekzameno estas kalkulata kiel averaĝa inter la kvar poentoj. La ekzamenato ricevas instrurajtigan ateston nur
se la rezulta poento estas ne malpli ol «3» kaj se neniu el la respondoj ricevis la poenton «1» (nulaj scioj).
La B-nivelan ekzamenon rajtas akcepti minimume 1 membro de ĈALK de REU plus 2 personoj, havantaj ateston pri Cnivela ekzameno. La ekzamenantoj protokolas la ekzamenon kaj la protokolo, kune kun la eseo de la ekzamenito, konserviĝas en
arkivo de ĈALK. Personoj, sukcese plenumintaj la ekzamenon, ricevas ateston en du lingvoj (Esperanto kaj la rusa), sigelitan de
REU.
3. Bazaj scioj, nepraj por elementnivela instruisto
3.1. Interlingvistiko.
Lingva situacio en la mondo. Neŭtrala internacia lingvo kiel sola kontentiga kaj justa solvo de la lingva problemo.
Interlingvistiko kiel scienco pri planlingvoj; esperantologio kiel ties branĉo. Ĉefaj trajtoj de Esperanto kiel planlingvo. Fundamento. Akademio de Esperanto.
La plej gravaj Esperanto-vortaroj. Fakaj terminaroj (nomi almenaŭ unu).
Aliaj planlingvoj: Volapük, Ido, Interlingua, iliaj bazaj diferencoj de Esperanto.
3.2. Historio de Esperanto-movado kaj Esperanto-organizaĵoj.
Apero de Esperanto. Ĉefaj eventoj en la biografio de L. Zamenhof.
La interna ideo. Ideologio de la Esperanto-movado kaj ĝia praktika riveliĝo. Ĉefaj dokumentoj pri la esperantismo: Bulonja
Deklaracio, Praga Manifesto. [Alternativaj ideologioj de esperantismo: sennaciismo, raŭmismo (nedevige, sed dezirinde scii).]
La 1-a Universala Kongreso kaj ĝia signifo.
Lingva Komitato kaj Akademio de Esperanto.
UEA: fondo, principoj de la strukturo, delegita reto, servoj. Rezolucioj de Unesko.
TEJO: ĝiaj servoj kaj aranĝoj.
SAT: ĝia fondo kaj principoj; kultura signifo; ĉefaj diferencoj de UEA.
La plej gravaj fakaj kaj kulturaj asocioj (ILEI, IFEF, TEĴA, Esperanta PEN-Centro k. a.) kaj sciencaj organizaĵoj de esperantistoj
(ISAE, AIS). Sciencaj sesioj kaj universitatoj.
Kongresoj kaj renkontiĝoj de esperantistoj (UK-oj, IJK-oj, SAT-kongresoj, fakaj aranĝoj, festivaloj; Rusiaj Esperantistaj Kongresoj (REK-oj) kaj aliaj aranĝoj en Rusio – tendaroj ktp.).
Landaj asocioj, iliaj formoj (neŭtralaj, junularaj, laboristaj), ilia signifo kaj funkcioj.
Turisma kaj komerca uzado de Esperanto. «Monda Turismo».
La antaŭmilita SEU: fondo, agado, malapero.
Renaskiĝo de E-movado en Sovetio. Komisiono ĉe SSOD, SEJM(1), ASE. Signifo de someraj tendaroj.
Nuntempa E-movado en Rusio: refondo de SEU, REU kaj ĝia unuiĝo kun REA, SEJM-2, REJM, PREM.
Ĉefaj E-aranĝoj en la kuranta jaro (kiuj, kie, kiam).
3.3. Informfluoj en Esperanto.
La plej gravaj gazetoj: Esperanto, Kontakto, Sennaciulo, Heroldo de Esperanto, Eventoj, Juna Amiko, Monato, Fonto, Literatura
Foiro, La Gazeto, Scienca Revuo, La Kancerkliniko, Laŭte!, La Ondo de Esperanto, El Popola Ĉinio, Litova Stelo.
La plej gravaj eldonejoj: Literatura Mondo, Stafeto, UEA, SAT (kaj SAT-broŝurservo), EKRELO, HEA, Edistudio, Impeto, Se-

zonoj.
Ĉefaj radioemisioj en Esperanto.
Signifo de Interreto por Esperanto.
3.4. Listo de famaj esperantistoj, pri kiuj dezirindas havi almenaŭ minimumajn sciojn (kiu estis/as kio, kiam vivis/as).
Auld, Baghy, Bokarev, Boulton, Cseh, Deŝkin, Drezen, Eroŝenko, Grabowski, Gusev, Hodler, Hohlov, Isajev, Jung, Kabe,
Kaloscay, Lanti, Lapenna, Lins, Miĥalski, Nekrasov, Nemere, Privat, C. Rossetti, R. Rossetti, Saĥarov, Samodaj, Schwartz,
Sekelj, Szathmári, Tonkin, Tornado, Varankin, Waringhien, Wüster.
3.5. Metodiko de E-instruado.
Rektaj kaj gramatikaj metodoj de instruado. Enmergiĝo. Cseh-metodo. Planado de la instruprocezo. Instruado de la gramatiko, parolo, lego kaj skribo. Kontrolo de la scioj. Koresponda instruado kaj ĝia specifo. Rolo de ekzamenoj. Metodoj por
aktivigi lernadon (konkretaj ekzemploj). Eksterlecionaj okupoj: vojo al la klubo kaj movado. Lernolibroj. Demonstraj kaj
teknikaj instrurimedoj. Videofilmoj. Metodoj doni sciojn pri la movado, historio, kulturo, ideologio.
4. Rekomendataj libroj por prepariĝi al la ekzameno
Gvidlibro por supera ekzameno. Budapest, diversaj eldonoj.
Baza literatura krestomatio. Budapest, diversaj eldonoj.
B. Kolker. Vojaĝo al Esperanto-lando. Moskvo, «Progreso», 1992.
W. Auld. Paŝoj al plena posedo. Diversaj eldonoj.
U. Lins. La danĝera lingvo. Bleicher Eldonejo, 1988; Moskvo, «Progreso», 1990. (La rusa traduko: У. Линс. Опасный язык. Москва, «Права человека», «Импэто», 1999).
E. Drezen. Historio de la mondolingvo. Moskvo, «Progreso», 1991.
A. Saĥarov. Rememoroj de centprocenta esperantisto. Moskvo, «Impeto», 1993.
D. Cibulevskij. SEJM. Historia skizo. Moskvo, «Impeto», 1994.
M. Bronŝtejn. Legendoj pri SEJM. Moskvo, «Impeto», 1992; 2-a eld. 1998
V. Samodaj. Ne nur legendoj, ne nur pri SEJM. Moskvo, «Impeto», 1999.
Impeto ’89. Moskvo, «Progreso», 1990.
Impeto ’91. Moskvo, «Progreso», 1992.
Jarlibroj de UEA.
L. Zamenhof. Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia. Jekaterinburg, «Ruslanda Esperantisto» – «Sezonoj», 1994.
L. Zamenhof. Kongresaj paroladoj. Jekaterinburg, «Ruslanda Esperantisto», 1995.
L. Zamenhof. Fundamento de Esperanto. Diversaj eldonoj.
Н. Л. Гудсков. Факты и краткие сведения об Эсперанто. М., РоСЭ-«Импэто», 2000, 2001.
М. И. Исаев. Язык Эсперанто. М., «Наука», 1981; 1983.
А. И. Королевич. Книга об Эсперанто. Киев, «Наукова думка», 1989.
А. С. Мельников. Портрет идеи с чудаками вместо фона, или язык доктора Надеющегося. Ростов-на-Дону, Ростовский
гос. пед. универс., 1997.

Programo por supera (C-nivela) ekzameno
(instrurajtiga por ĉiunivelaj kursoj)
1. Enkondukaj notoj
La supera (C-nivela) ekzameno atestas sciojn de Esperanto kaj esperantologio korespondajn al la scioj de nacia lingvo kaj
kulturo, kiun posedas pri naciaj lingvoj personoj, finintaj universitatajn studojn en fakultatoj pri fremdaj lingvoj. Fari tian ekzamenon pri Esperanto estas iom pli facile, kaj al ĝi eblas prepariĝi memstare, kaj en ĝi povas sukcesi ankaŭ persono, ne havanta
universitatnivelan kleron, tamen la ekzameno estas ne malpli serioza ol iu ŝtata ekzameno.
La ĉefa praktika signifo de la ekzameno estas doni ateston por la homo, kiu intencas instrui Esperanton en iu ŝtata aŭ privata
institucio, kiu tian ateston postulas. Tial la ekzameno estas instrurajtiga, kaj unu el la partoj de la ekzameno estas metodiko de
Esperanto-instruado. Se, tamen, la ekzamenato ne deziras ricevi instrurajtigan ateston, sed nur ateston pri profunda scio de la
lingvo Esperanto kaj esperantologio, li/ŝi povas rifuzi respondi koncernajn demandojn, aŭ ŝanĝi ilin je demandoj kaj/aŭ taskoj pri
la tradukarto (dezirante ricevi ateston de Esperanto-tradukisto) aŭ ĵurnalistiko (se deziras ricevi ateston de Esperanto-ĵurnalisto).
La programoj pri tiuj fakoj estas preparataj.
Esperanto-instruisto devas scii instrui la lingvon, kaj stimuli la kursfinontojn aliĝi al la Esperanto-movado kaj komunumo, eĉ
se li/ŝi instruas en iu deviga kurso, kaj des pli se la homoj venis al la kurso propravole, kiam nur de li/ŝi dependas, ĉu ili finos la
kurson kaj decidos poste daŭrigi siajn okupojn pri la internacia lingvo. Nek sen efika instruado de la lingvo, nek sen motivado
por ke la homo post ekposedo de la lingvo restu esperantisto, Esperanto-instruado atingas sian celon: pligrandigi la kvanton de
esperantistoj.
La ekzameno celas atesti perfektan scion de Esperanto, bonan scion de Esperanto-kulturo kaj metodiko de instruado por instrui en ĉiunivelaj kursoj de Esperanto. Esperanto-instruisto devas havi profundajn sciojn pri historio de la Esperanto-movado
kaj pri ekzistantaj internaciaj, fakaj kaj naciaj organizaĵoj de esperantistoj kaj ĝuste direkti siajn lernantojn por ke ili aliĝu al certaj asocioj post la fino de la kurso. Instruisto devas ne nur laŭvorte scii pri la ekzisto de la Esperanto-kulturo, sed mem legi librojn kaj kapabli elokvente rakonti pri ties kvalitoj. Li/ŝi devas tre bone koni metodikon de Esperanto-instruado.
Por sukcesi en la ekzameno principe sufiĉas profunde studi ĉiujn librojn, proponataj en la listo por B-nivela ekzameno (plus
nepra legado de originala beletro kaj kono de bazaj fontoj pri instrumetodiko). Tamen ju pli da fakaj libroj legis la ekzamenato,
des pli bone li/ŝi fartas dum la ekzameno, kaj homo, leginta multe da esperantologiaj libroj kaj konstante leganta la plej gravajn
revuojn en Esperanto, havas certajn avantaĝojn antaŭ homo, kiu komencis regule legi koncernan literaturon nur por prepariĝi al
la ekzameno. Tial necesas sufiĉe atente trastudi ankaŭ la liston de la rekomendata literaturo fine de tiu ĉi programo por kompreni,
kion necesas pleje atenti dum preparado al la ekzameno.
La programo estas relaborita kaj esperantigita versio de la programo, publikigita en Informbulteno de SEU № 2(75)-1990,
pp. 10-16.
2. Strukturo de la ekzameno
La ekzameno konsistas el la samaj partoj, kiel la B-ekzameno; la diferencoj estas, unue, ke la eseo en la skriba parto devas
esti ne malpli ol 2000-signa kaj profunde trakti la temon (por verki ĝin la ekzamenantoj povas doni 2-4 horojn), kaj, due, ke la
buŝa parto konsistas el 4 demandoj (pri interlingvistiko, historio kaj organizo de la E-movado, E-kulturo kaj metodiko de la instruado); la respondoj al la demandoj devas esti sufiĉe detalaj kaj plene elĉerpi la temon. La demandoj pri praktika gramatiko ne
eniras la ekzamenon; ĝia scio estas pritaksata laŭ la eseo kaj buŝaj respondoj; okaze de certaj eraroj la ekzamenantoj pliĝustigas
sciojn de koncernaj gramatikaĵoj per apartaj demandoj.
3. Enhavo de la programo
3.1. Interlingvistiko.
La objekto de interlingvistiko. Teorio de la internaciaj planlingvoj kiel parto de interlingvistiko. Esperantologio.
Multlingveco en la moderna mondo. Multlingveco kaj internacia komunikado. Vojoj por superi la multlingvecon: tradukado, internaciaj lingvoj ktp.
Naciaj lingvoj en la rolo de internaciaj. Mondlingvoj. Lingva imperiismo.
Internaciaj elementoj en la naciaj lingvoj.
La ĉefaj tipoj de planlingvoj: aprioriaj-aposterioriaj, pazigrafioj-pazilalioj, k.a.
Volapuko. Ĝiaj principoj kaj historio de la volapukista movado.
Esperanto kiel planlingvo. Diferencoj inter Esperanto kaj aliaj planlingvoj. Evoluo de Esperanto. La plej gravaj vortaroj. Fakaj
terminaroj. Akademio de Esperanto, ĝiaj funkcioj kaj signifo.
Reformoj de Esperanto, rilato al ili de Zamenhof. Fundamento. Ido, ĝia apero, historio, diferencoj de Esperanto.
Naturalismaj planlingvoj: Latino-sine-fleksione, Okcidental, Interlingua (IALA). Iliaj specifaĵoj.
Novaj lingvoprojektoj. Kaŭzoj de ilia neperspektiveco.
3.2. Historio kaj organizo de la Esperanto-movado.
3.2.1. Historio.
L. M. Zamenhof, lia vivo kaj agado. Kreo de Esperanto. Rusa periodo. Voĉdonado pri reformoj. Franca periodo.
La unua Universala Kongreso. Deklaracio pri Esperantismo. Ido-skismo.
Kreo de UEA. Agadoj de H. Hodler kaj E. Privat. Agado de esperantistoj dum la unua mondmilito.
Neŭtrala E-movado inter la du mondmilitoj. Agado de Teo Jung. Skismo en la neŭtrala movado. Sorto de la movado sub la germana naziismo.
Laborista E-movado. Apero de SAT. Agado de E. Lanti. Skismo en la laborista movado.
Agado de esperantistoj dum la dua mondmilito. Renaskiĝo de la movado post la mondmilito. Malfacilaĵoj en la Orienta Eŭropo.
MEM kaj ĝia rolo.
Evoluo de UEA post la dua mondmilito. Agado de I. Lapenna. Rezolucioj de Unesko. Skismo de 1974.
Diversaj Esperanto-centroj. E-organizoj, alternativaj al kaj UEA kaj SAT.
3.2.2. Ĉefaj organizoj de esperantistoj.
UEA, ĝiaj strukturo kaj gvidorganoj, direktoj de ĝia agado, UK-oj.
TEJO, IJK-oj kaj aliaj aranĝoj.

SAT, ĝiaj strukturo kaj gvidorganoj, direktoj de ĝia agado, Kongresoj. LEA-oj.
Fakaj kaj kulturaj asocioj. Organizoj de blinduloj kaj handikapuloj.
Sciencaj organizoj de esperantistoj, akademioj. Eblecoj diplomiĝi en Esperanto.
Esperanto kaj religio, la plej gravaj religiaj organizoj.
Regionaj organizoj kaj regionaj E-agadoj.
3.2.3. Esperanto en Rusio.
Esperanto-movado antaŭ la unua mondmilito, ĝiaj sukcesoj kaj malfacilaĵoj. Agado de N. Borovko, A. Postnikov, A. Saĥarov
k.a.
Kreo de SEU. Agado de E. Drezen. Rilatoj inter SEU kaj SAT. IPE kaj ĝia malsukceso. Sorto de Esperanto en USSR dum Stalina reĝimo. Kaŭzoj de persekutoj de esperantistoj en 1930-aj jaroj.
Renaskiĝo de E-movado en USSR en 1950-aj. Agado de E. Bokarev. La unuaj kluboj kaj tendaroj. Komisiono pri internaciaj
ligoj. SEJM (1). Agado de A. Gonĉarov, B. Kolker k.a. Rolo de BET-oj kaj SEJT-oj. Kreo de ASE.
Malfondo de ASE kaj refondo de SEU. Junulara movado kaj SEJM-2. Disfalo de sovetia E-movado en 1989-91. REU kaj REA,
ilia unuiĝo en 1994. Nunaj formoj de la E-organizoj en Rusio.
3.2.4. Ideologio de E-movado.
Bulonja Deklaracio kaj neŭtralismo. Munkena Deklaracio. Moderna neŭtralismo kaj Praga Manifesto. Sennaciismo. Raŭmismo.
3.3 Esperanto-literaturo kaj kulturo.
3.3.1. Verkoj de L. Zamenhof kaj ilia signifo.
Poezio, Kongresaj paroladoj kaj artikoloj, Lingvaj respondoj, Proverbaro, tradukoj de la mondaj klasikaĵoj.
3.3.2. E-stilo, poetiko, originala kaj tradukita literaturo.
Rolo de A. Grabowski kaj Kabe por evoluo de E-stilo. Specifeco de la E-stilo. E-poetiko. Modelaj tradukoj. Rolo de tradukaj
ekzercoj por alproprigo de bona stilo. Diversaj opinioj pri la bona stilo kaj evoluo de literatura Esperanto; diskutoj pri neologismoj kaj la bona lingvo.
Ĝeneralaj principoj de la tradukarto.
3.3.3. Rusa skolo en la E-poezio.
A. Grabowski, F. Zamenhof, V. Devjatnin, S. Schulhof, E. Privat, G. Deŝkin, V. Eroŝenko, N. Hohlov, E. Miĥalski, N.
Nekrasov, H. Adamson, H. Dresen, L. Jevsejeva, N. Kurzens, A. Logvin, B. Tornado k.a. Modernaj poetoj-esperantistoj en Rusio.
3.3.4. Budapeŝta skolo en la E-poezio.
J. Baghy, K. Kalocsay (inkluzive verkojn sub pseŭdonimoj), I. Baranyai, L. Tarkony.
3.3.5. Brita skolo en la E-poezio.
W. Auld, M. Boulton, R. Rossetti k.a.
3.3.6. Poetoj de diversaj popoloj.
G. Mattos, T. Pumpr, M. Miyamoto k.a.
3.3.7. Originala Esperanto-prozo.
Fruaj romanoj de H. Vallienne kaj H. Luyken, A. Saĥarov (“Superforta ambicio”), romanoj kaj noveloj de J. Baghy (“Viktimoj”,
“Sur sanga tero”, “Hura!” k.a.), J. Forge (“Mr. Tot aĉetas mil okulojn” k.a.), V. Varankin (“Metropoliteno”), L. Newell
(“Bakŝiŝ”), S. Engholm (“Homoj sur tero” k.a.), F. Szilagyi (“Koko krias jam” k.a.), C. Rossetti (“Kredu min, sinjorino!”), R.
Schwartz (“Kiel akvo de l’ rivero” k.a.), S. Szathmári (“Vojaĝo al Kazohinio” k.a.), J. Ribillard, M. Boulton, K.Piĉ, T. Sekelj, I.
Nemere, Lorjak, S. Ŝtimec, M. Bronŝtejn.
Popularaj ĝenroj: sciencfantazio, fantasto, krimromanoj kaj noveloj, junularaj kaj virinaj romanoj (specimenoj kaj aŭtoroj).
3.3.8. Esperanto-teatro.
Historio de la E-teatro. Kaŭzoj de relative malforta disvolviĝo de la E-teatro. Verkoj de J. Baghy, M. Boulton k.a.
3.3.9. Scienca kaj scienc-populara literaturo en Esperanto.
Sciencaj revuoj. Fakaj terminaroj. Verkoj de E. Ajsberg (“Fine! Mi komprenis la radion!”), P. Neergaard (“Vivo de plantoj”
k.a.), E. Dudich (“Ĉu vi konas la teron?”).
3.3.10. Esperantologia literaturo.
Enciklopedio de Esperanto; “Esperanto en perspektivo”. PV, PIV, PAG, aliaj esperantologiaj verkoj de K. Kalocsay kaj G. Waringhien.
3.3.11. Esperanta gazetaro.
La plej gravaj gazetoj por evoluo de Esperanto, E-kulturo kaj movado: La Esperantisto, Lingvo Internacia, L’Esperantiste, La
Revuo, Ruslanda Esperantisto, La Ondo de Esperanto, Literatura Mondo (3 periodoj), La Eta Gazeto, Norda Prismo, Nica Literatura Revuo, Hungara Vivo, Budapeŝta Informilo.
Nuntempaj la plej gravaj gazetoj: Esperanto, Kontakto, Sennaciulo, Sennacieca Revuo, Heroldo de Esperanto, Eventoj, Juna
Amiko, Monato, Fonto, Literatura Foiro, La Gazeto, Scienca Revuo, La Kancerkliniko, Laŭte!; la naciaj E-periodaĵoj kaj ilia signifo (La Ondo de Esperanto, Ruslanda Esperantisto, Scienco kaj Kulturo, El Popola Ĉinio, Litova Stelo k.a.); jarlibroj de diversaj E-asocioj.
Ĉefaj principoj de E-ĵurnalistiko.
3.3.12. Esperanto en radio kaj Interreto.
La unuaj radioelsendoj. Disfloro de E-elsendoj. Esperanto kaj radiamatoroj. Radiostacioj, elsendantaj en Esperanto nuntempe.
Rolo de Interreto por Esperanto.
3.3.13. E-eldonejoj, kulturaj unuiĝoj kaj centroj de esperantistoj.
Hachette, Posrednik, Literatura Mondo, Stafeto, UEA, SAT (kaj SAT-broŝurservo), EKRELO, KOKO, Pirato, HEA, Edistudio,
Impeto, Sezonoj.
Internaciaj verkistaj kaj kulturaj asocioj kaj centroj (AVE, Esperanta PEN-Centro, KCE k.a.).
La plej gravaj literaturaj konkursoj kaj festivaloj de Esperanto-arto.
Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno; aliaj E-muzeoj kaj bibliotekoj.

3.4. Psikologio kaj metodiko de Esperanto-instruado.
Scio kaj ĝia strukturo. Motivado de lernado. Specifoj de E-instruado kompare al aliaj fremdlingvoj.
Celoj, karaktero kaj formoj de instruado.
Ĉefaj metodoj de la instruado: gramatika, literatura, rekta. Ĉefaj didaktikaj principoj. Cseh-metodo. Intensaj metodoj. Enmergiĝo. Metodo de Lozanov. Kompleks-aktivaj metodoj.
Postuloj al la instruisto. Planado de la instruprocezo. Planado de apartaj lecionoj; specoj de lecionoj. Instruado de la gramatiko, parolo, lego kaj skribo. Rolo de la unuaj horoj. Kontrolo de la scioj. Rolo de la lernolibroj. Komparo de la plej popularaj lernolibroj. Elekto de la tekstoj kaj laboro kun ili. Koresponda instruado kaj ĝia specifo. Rolo de ekzamenoj. Metodoj
por aktivigi lernadon (konkretaj ekzemploj). Lernolibroj. Demonstraj kaj teknikaj instrurimedoj. Videofilmoj. Metodoj doni
sciojn pri la movado, historio, kulturo, ideologio. Eksterlecionaj okupoj: vojo al la klubo kaj movado.
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