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Seminario de Ĉina Sekcio de ILEI en Taiyuan, 2011 
2010-08-01--08-11, Taiyuan 

Seminariejo-La lernejo Baiyangshujie (BYSJ) 

 

 

Esperanta muro en la lernejo 

 
La BYSJ-lernejo 
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2010-08-01 
Interkona vespero  

La 1-an de aŭgusto partoprenantoj kolektiĝis en interkona vespero en Taiyuan kaj ĝuis artajn 

prezentojn de lokaj lernantoj, kaj novaj kaj malnovaj amikoj kun granda ĝojo renkontiĝis kaj varme 

interbabilis. 

  

  

Arta prezento de infanoj 

   

Interbabilado inter malnovaj kaj novaj amikoj   Jeong-Yeol JANG (Ombro) el Koreio (maldekstre) kaj ĉinaj 

komencantaj studentoj   
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Peter WEIDE konigas retpaĝon al ĉinaj studentoj.              Renkontiĝas novaj amikoj. 

 

2010-08-02 

La 2-an de aŭgusto inaŭguriĝis en elementa lernejo BaiyangshuJie, urbo Taiyuan, provinco 
Shanxi seminario de ĉina sekcio de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) kun la temo 
"pasinteco, estanteco kaj estonteco de E-instruado en Ĉinio". La seminarion partoprenis 59 
esperantistoj el Ĉinio (inkluzive de dek E-studentoj el Scienca kaj Teknika Universitato de Interna 
Mongolio, gvidita de instruisto Liu Baoguo, 5 studentoj el aliaj universitatoj), Koreio, Danio, 
Japanio kaj Usono.   

Dum la inaŭguro GONG Xiaofeng, sekciestro de ILEI-Ĉinio, kaj esperantistoj el aliaj landoj  
salutis la ĉeestantojn. WEI Yubin, estro de la elementa lernejo BaiyangshuJie, konigis al la 
ĉeestantoj E-instruadon de la lernejo kaj E-movadon de la provinco Shanxi, kaj YU Jianchao, 
laboranto de E-sekcio de ĈRI, retrorigardis la historion pri la profesiaj E-laborantoj en Ĉinio. Peter 
WEIDE faris prelegon pri Germana edukado, S-ro WANG Tianyi komparis Esperanton kun la ĉina 
lingvo. La seminario ankaŭ ricevis salutmesaĝojn de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj 
kaj Internacia Ekzamena Komisiono. La inaŭguron prezidis LIU Baoguo, internacia rajtigita 
ekzamenanto de la Internacia Ekzamena Komisiono kaj vicĝenerala sekretario de la Anhui-a 
Esperanto-Asocio. 

Vespere de La 2-a de aŭgusto estis amuza vespero, preskaŭ ĉiu partoprenanto estis invitita al la 
interesaj programeroj, dank’al la laboro de nia teamo de distraj programeroj. 

 

    

S-ro LIU Baoguo prezidas la inaŭguron, Profesorino GONG Xiaofeng, Sekciestro de ILEI-Ĉinio faras salutvortojn. 
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S-rino YU Jianchao, raportistino el Ĉina Radio     S-ro HAN Zuwu, membro de Internacia Ekzamena 

Voĉlegas gratulmesaĝon de Stefan MacGill,        Komisiono, voĉlegas la gratulmesaĝon de 

ILEI prezidanto.                             Mirejo GROSJEAN, prezidanto de Internacia  

Ekzamena Komisiono. 

       
Prof. Ronald GLOSSOP salutas je la nomoj        Jeong-Yeol JANG (Ombro) el Suda Koreio voĉlegas  

de la Amerika Asocio de Instruistoj de Esperan-    la salutmesaĝon de LEE Jung-kee, sekciestro de  

to kaj la ILEI sekcio por Usono kaj Kanado.       ILEI-Koreio.    

          

Ricko HUG^IMOTO el Japanio salutas.             S-ro Peter WEIDE el Danlando salutas.  
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S-ro WEI Yubin, estro de la BYSJ lernejo, faras        S-rino YU Jianchao raportas la historion pri  
raporton pri E-instruado en tiu lernejo.                E-instruado en Ĉina Komunika Universitato. 

     

Peter el Danio prelegas pri la germana eduksistemo;WANG Tianyi prelegas pri la komparado de la ĉina lingvo kun Esperanto. 

    
Reta prelego de Atilio ORELLANA ROJAS per Skajpo pri Cseh metodo. 

   
S-ro WEI Shan kaj studentino prezidas la amuzan vesperon.      La teamo demontras la ludon. 
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Ludkonkurso 

    
                                Rapidmanĝigo de akvomelono 

    
Divenu laŭ la ago 

    

Kuru kune dum la paro devas kunporti balonon dorso-al-dorse 
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S-ro LI Shijun (Laŭlum) kaj S-ro PENG Zhengming     Studentoj el Interna Mongolio kantas kun siaj instruistoj. 

(Trigo) kune ludas fluton            

 
Kantado 

 
Dancado 

 2010-08-03 

En la 3-a de aŭgusto esperantistoj, kiuj ne ĉeestis la seminarion de la ĉina sekcio de ILEI en 

Taiyuan, povas aŭskulti prelegojn en sia hejmo dank’ al interreto.  

Ĉinaj esperantistoj ofte uzas la retan mesaĝilon YY kaj amasiĝis en la virtuala “E-ĉambro” por 
reta instruado kaj lernado. Tiutage, antaŭtagmeze 4 prelegoj estis farita de S-ro LI Shijun (Laŭlum), 
Ricko, Ombro kaj Jano laŭvice, 12 retanoj aŭskultis la prelegojn en la ĉambro. 

La temo de Laŭlum estis “la plej bona metodo por instruado de Esperanto.” Japana esperantistino 
Ricko konigis al ĉeestantoj la lernejon Ikedakita-superemezlernejo de gubernio Oosaka, kie ŝi 
laboras kaj instruas Esperanton. Ŝi menciis 8 manierojn kiujn ŝi uzas dum sia instruado: 1) kanto, 2) 
ludo, 3) interreta kurso, 4) intervjuo al alilandaj gastoj, 5) interŝanĝo de kartoj, 6) interreta 
korespondado, 7) video-lernilo “Mazi en Gondolando”, 8) simpla teksto kaj riĉaj desegnaĵoj.  
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JANG Jeong-Ryeol (Ombro) raportis pri Korea E-movado. Jano parolis pri sia lernado de 
Esperanto kaj la ĉina lingvo. 

 

    
Prelegas Laŭlum, membro de la Akademio de Esperanto.      Ricko prelegas. 

  

Jano KLARK parolas pri la lernado de la ĉina lingvo.    Ombro parolas pri Korea E-movado           

 

Raporto surrete 

2010-08-04 

La 4an de aŭgusto okazis fakkunsido en la seminario en Taiyuan. GONG Xiaofeng, estrino de 

la ĉina sekcio de ILEI, faris laborraporton de ĉina sekcio de ILEI, kaj anoncis, ke de la 8a ĝis la 15a 

de aŭgusto 2011 en Tianjin okazos la venonta seminario de la sekcio kaj ke samtempe okazos la 1-a 

seminario de ĉina, japana kaj korea sekcioj de ILEI. La kunsido ankaŭ elektis LIU Baoguo vicestro 

kaj kumulanta sekretario de ĉina sekcio de ILEI, ZOU Jin kasisto, kaj CUI Jiayou kaj XIONG Hui 
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redaktoroj de ĝia planata revuo. La sekcio planas, ke ĝi starigos retpaĝaron kaj revuon, kaj 

kreskigos ĝiajn membrojn.   

Antaŭ la fakkunsido HAN Zuwu, prezidanto de la Tianjin-a Esperanto-Asocio, koncize konigis al 

la ĉeestantoj la urbon Tianjin kaj Tianjin-an Esperanto-Asocion. LUAN Huiqin, vicprezidanto de la 

Tianjin-a Esperanto-Asocio kaj prezidento de LKK por la venonta seminario en Tianjin, prezentis al 

la ĉeestantoj la Tianjin-an Fremdlingvan Universitaton. 

ISIKAWA Tieko, sekciestrino de ILEI-Japanio, faris prelegon kun temo E-instruado en Japanaj 

universitatoj, S-ro LIU Baoguo raportis pri la instruado kaj lernado de Esperanto en Interna 

Mongolia Scienca kaj Teknika Kolegio kaj Baotou mezlernejo.  

 Vespere, S-ro WEN Jingen el Beijing prelegis, kaj S-rino SONG Ping raportis pri sia E-laboro 

en Heilongjian Scienca kaj Teknika Instituto en Harbin. 

   
Tieko prelegas.                                S-ro HAN Zuwu konigas la urbon Tianjin. 

  
S-ro LIU Baoguo                          Fakkunsido de ĉina sekcio de ILEI 

      
Estraro de Ĉina sekcio kunfotiĝas kun ĉefoj de       Sekciestroj de ILEI-Ĉinio, Japanio, Usono kaj Kanado 
Tianjin E-Asocio, gastiganto de venonta seminario. 
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Vespere de la 4-a de aŭgusto, S-ro WEN Jingen el Beijing faras prelegon. 

2010-08-05 
Demonstraj kursoj 

La 5-an de aŭgusto okazis du demonstraj kursoj kaj prelego de Prof. Ron GLOSSOP. Unue, 

S-ro Laŭlum demonstris kaj poste Ricko demonstris kurson por intervjuo al la gastoj, ŝi invitis 

aliajn 5 eksterlandajn instruistojn kiel gastojn kaj 10 studentoj salutis kaj demandis demandojn 

laŭvice. La demandoj, kiujn Ricko preparis, estis ege interesaj, tipaj kaj utilaj frazoj, ni multe ĝuis. 

La prelego de Ron emfazis 3 punktojn : 1) la nuna ŝanĝo de internaciismo al tutmondismo ; 2) 

komunikado, identeco kaj solidareco; 3) la rilato inter la buŝa lingvo kaj la skriba lingvo. 

Posttagmeze ĉeestantoj ekskursis al la Bieno de Chang familio, kie troviĝ as tradiciaj 

konstruaĵoj. 

  
Laulum demonstras.                        Ricko: Demonstra kurso por intervjuo al la gastoj 

Prof. GONG 

Xiaofeng (Arko), Sekciestro 

de ILEI-Ĉinio, kunsidas kun 

la  ĉefoj de Tianjin E-Asocio 

pri la laborplano de la venonta 

seminario en Tianjin, 2011. 
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Ron prelegas.                                        ekskurso 

 
2010-08-06 

Vespere okazis arta vespero organizita de gestudentoj. 

  
Jeong-Yeol JANG (maldekstre) kaj Jano KLARK kantas en arta vespero.  Ankaŭ kantas Tieko kaj Ricko. 

  

Vivdrameto prezentita de Laŭlum kun gastoj 
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2010-08-08  

Vespere kursanoj kaj instruistoj venis al la konvenejo por praktiki Esperanton per skajpo, unue 

oni babilis kun Aŭgusto Casquero el Hispanio, kaj poste kun Mirejo el Svislando. Estis bonega 

E-etoso en la kunvenejo. Vespere de la 9-a ankaŭ okazis varmega babilado inter instruistoj kaj 

studentoj. 

 

   

Reta babilado per skajpo  

  

  

Interbabilado en vespero 
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2010-08-07 

Publikaj prelegoj 

En la 7-a de aŭgusto publikajn prelegojn en la seminario de la ĉina sekcio de Internacia Ligo de 

Esperanstistaj Instruistoj aŭskultis ĉirkaŭ cent homoj, inkluzive de la gepatroj de E-lernantoj en la 

elementa lernejo Baiyangshujie, Taiyuan, provinco Shanxi., por ke la publiko pli bone konu la 

situacion de Esperanto. 

Ron prelegis laŭ la temo “Esperanto kaj Mondcivitaneco.” LIU Baoguo interpretis por la 

ne-esperantistoj. Poste Petro, Tieko kaj Ricko, Jano, kaj Ombro reciproke parolis pri la situacio de la 

angla lingvo instruado en siaj landoj. ĉina esperantisto Laŭlum prelegis pri la temo “Lingva 

problemo en Informa Tempo.” 
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2010-08-06__2010-08-10   

Tuttaga trejnado de Esperanto 

De la 1-a de aŭgusto ĝis la 5-a, antaŭtagmeze estis prelegoj, demonstraj kursoj, kaj posttagmeze 

estis kursoj por seminarianoj. Ekde la 6-a ĝis la 10-a dum la tuta tago estis diversaj kursoj por 

komencintoj, progresantoj, gestudentoj kaj infanoj el la BYSJ-lernejo. Parto el la seminarianoj 

foriris post la prelegoj pro manko de tempo, sed 26 kursanoj restis en la seminario. La instruistoj 

estis instruemaj kaj spertaj; la kursanoj estis lernemaj. Multe da E-metodoj kaj manieroj estis uzataj 

dum la kursoj. La alilandaj instruistoj estis ege ŝatataj de kursanoj kaj infanoj. 
De la jaro 2008, en la BYSJ-lernejo funkcias E-kurso kiel deviga programo por la infanoj de la 

unua grada ĝis la sesa grada; Ĉiusemajne estas 2 lernohoroj por infanoj.  En la lernejo estas 
speciala E-klasĉambro kaj du E-instruistinoj. Dum la seminario okazis du kursoj por ili. Unu okazis 
antaŭtagmeze por unua-gradaj infanoj, kiuj lernas Esperanton dum unu jaro.  La alia estis 
posttagmeza kurso, kiun vizitis pli aĝaj infanoj, kiuj jam lernas Esperanton dum pli ol 2 jaroj. Prof. 
Ron gvidis antaŭtagmezan kurson; aliaj alilandaj instruistoj gvidis la posttagmezan kurson por ke 
infanoj spertu kontakton pli da alilandanoj.  

 

   
 
 

   
Kurso por komencintoj kaj progresantoj 
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Kurso por gestudentoj 
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Ron kaj Peter kaj Tieko kaj Ricko kaj Ombro instruas Esperanton al infanoj de la Baiyangshujie-lernejo. 
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Ekskurso al la urbcentro 

2010-08-11  

Fermiĝĝĝĝis la seminario de E-instruado de ILEI-ĈĈĈĈinio 
 

Rezuma raporto farita de Prof. GONG Xiaofeng, sekciestro de ILEI-Ĉinio: 
Karaj gesamideanoj: 

Jen mi raportas rezultojn de la seminario resume: 
1. Partoprenantoj: 59 seminarianoj el 5 landoj 

Al la seminario aliĝis kaj partoprenis 59 aliĝintoj: 
 51 el 20 ĉinaj urboj,  
6 el 4 alilandoj (Danlando kaj suda Koreio po 1, Usono kaj Japanio po 2). 
57 efektivaj partoprenantoj,  
2 personoj, kiuj ne povis fizike partopreni en la seminario sed subtenis la semianrion 

finance kaj morale. 
Ĉiutage pli malpli 10 enlandaj esperantistoj rete ĉeestis nian seminarion.  

   5-7 lokaj esperantistoj kaj novaj lernantoj, kiuj ne aperis en la nomlistaro, parte ĉeestis la 
semianrion. 
2. Estraranoj de Ĉina sekcio de ILEI: 
   Sekciestro: S-rino GONG Xiaofeng  (Arko) 

Vic-sekciestro: S-ro LIU Baoguo  (Optimisto) 
Sekretario : S-ro LIU Baoguo ( kumulanta) 
Kasisto: S-ro ZHOU Jin 
Redaktoroj: S-ro CUI Jiayou, S-ro XIONG Hui, la sekcio starigos retpaĝaron kaj revuon, kaj 
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kreskigos ĝiajn membrojn. 
3. Venonta seminario: La 3-a seminario de E-instruado de Ĉina Sekcio okazos en la urbo Tianjin 

de la 8-a ĝis la 15-a de aŭgusto en 2011 kaj samtempe okazos la 1-a seminario de ĉina, japana 
kaj korea sekcioj de ILEI. 

4. Dum la seminario okazis 4 kursoj por infanoj, gestudentoj, komencintoj kaj pregresantoj, 13 
prelegoj pri edukado kaj E-metodoj, 4 raportoj pri E-instruado en Ĉinaj kaj japanoj lernejoj, 2 
demonstraj kursoj, konigo de internacia ekzameno de Esperanto, Interkona vespero, Amuza 
vespero, Arta Vespero, ekskursoj, reta prelego, reta babilado per skajpo, reta transsendo de la 
seminario, kaj libroservo.  

5. Publika prelego al la socio  En la publika prelego al la socio, pli ol 100 lokaj interesitoj, 
inkluzive gepatrojn de infanoj, ĉeestis. Ses eksterlandaj kaj unu ĉina instruistoj faris paroladojn 
pri lingvoj. 

6. Mondonaco:  Subvencio de ILEI      500 Eŭroj;  
S-rino CHEN Meiqing   800 yuanoj ;  S-ro WANG Weidong  600 yuanoj 
S-rino CUI Jianhua     200 yuanoj;   S-rino YU Xumei      200 yuanoj;  
S-rino YU Jianchao     200 yuanoj 

Sendis al ni gratul-mesaĝojn S-ro Stefano, prezidanto de ILEI, S-rino Mirejo, prezidanto de 
Internacia Ekzamena Komisiono kaj Svisa ILEI sekcio, S-ro LEE Jung-kee, sekciestro de 
ILEI-Koreio, kaj multaj enlandaj E-asocioj kaj organizoj. 

Ĉina Radio Internacia kaj El Popola Ĉinio sendis siajn raportistojn al nia seminario.   
Karaj geamikoj, baldaŭ nia seminario fermiĝos, ĝi estas sukcesa kaj fruktoplena, ne granda 

fuŝo okazis kaj ĉio iris laŭ plano. ILEI alte taksis nian seminarion.  
Je la nomo de Ĉinio sekcio, mi elkore dankas al vi ĉiuj, Mi dankas al niaj karaj instruistoj el 

alilandoj, vi estas spertaj kaj sindonemaj, Viaj instruadoj estas interesaj kaj efikaj. Ni multe  
ĝuis. Mi ankaŭ dankas al niaj lernemaj kursanoj. Via ĉeesto estas granda subteno kaj espero por 
ni. Ni esperas, ke vi daŭrigu vian lernadon post la seminario.  

Mi dankas al ILEI pro la financa subteno.  
Speciale, mi estas dankema al nia gastiganto, la BYSJ-lernejo. Sen ilia subteno, mi ne 

povas imagi kiel nia seminario estus irinta.  
     Karaj gesamideanoj, post la semianrio ni hejmeniros, mi elkore bondeziras al vi ĉion bonan 
kaj bonan vojaĝon. 
     Dankon! 

                                GONG Xiaofeng 
                                Sekciestro de ILEI-Ĉinio 

          2010-08-11, Taiyuan 
 

S-ro Ombro donacis 5 ekzemplerojn de la novaperita romano “Noktameze”, tradukita de S-ro 
LI Shijun (Laŭlum) , al nia seminario, Ĉina sekcio decidis doni ilin al jenaj organizoj kaj personoj 
pro iliaj eminentaj laboroj: 
1. La BYSJ-lernejo, por danki ilian laboron en la E-instruado al infanoj 
2. Tianjin E-asocio, gastiganto de la venonta semianrio, 2011 
3. Baotou Studenta E-asocio, Interna Mongolio  
4. S-ro LIU Baoguo pro sia eminenta instruado en E. 
5. S-ro CHEN Zaiwei, kiu instruas Esperanton rete dum lastaj jaroj, kaj sukcese organizis la vintran 

trejnadon gvidite de S-ro Dannis KEEFE en Hainan Insulo ĉijare. 
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   GONG Xiaofeng faras raporton rezume.     WEI Yubin, estro de la BYSJ-lernejo, parolas. 

    
     Ferma ceremonio              Donaco de la novaperita romano ”Noktameze” 

    

Al la studenta E-asocio en Interna Mongolio             Donaco al LIU Baoguo 

    
 Al instruistoj specialaj kartoj, sur kiuj ĉiuj subskribis.  
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Ekzempleroj de la revuo “Juna Amiko” estis prezentataj kiel premio al studentoj el tri universitatoj. 

      

Kursanoj parolas en la ferma ceremonio . 

   
Post la fermiĝo oni ne volis foriri. 

   
Kantado kaj interbabilado en la konvenjo 
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Kantado, dancado, babilado, kunfotiĝo...... 

    

Subskriboj de seminarianoj 
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Ĉefaj organizantoj de la seminario de ILEI-Ĉinio  

             De dekstre: LIU Baoguo (nove elektita vicsekciestro), GONG Xiaofeng (sekciestro), 
WEI Yubin (estro de la BYSJ-lernejo) 

 

 
 
 

2010-08-16  
GONG Xiaofeng (Arko) 


