
Karaj Esperantistoj, 

 

Baldaŭ ekaperos en la Kastelo de Gresillon mia novstila kurso de Esperanto nomata SUPER-BEK-

Kurso.  Kio estas SUPER-BEK?  Ĝi estas post-BEK lecionaro, por daŭrigaj kaj superaj gelernantoj  

kiuj volas profundigi sian Esperanton.  Samtempe ĉi tiu novstila kurso ege helpos al vi se vi mem volas 

starigi kurson por nekomencantoj en via loka urbo, loka klubo.   

 

La kurso utiligos metodojn de la tiel nomata andragogio.  Kio estas tio?  En mia artikolo en Internacia 

Pedagogia Revuo antaŭ nelonge mi klarigis kiel pedagogio estas la principaro por instrui infanojn kaj 

ne-sendependajn lernantojn. Andragogio, aliflanke, estas la arto kaj scienco helpi al plenkreskuloj kaj 

pliaĝuloj memlerni, sendepende lerni.  Mi pensas, ke vi ŝatos tiun novan, por Esperantujo, instruo-

manieron, ĉar ĝi plene estimas la longan vivosperton kaj lernostilon de ĉiaj plenkreskuloj.  Ĝi estos al 

vi samtempe psikologie komforta kaj mens-stimula kurso. 

 

La SUPER-BEK-Kurso havas plurajn celojn:  Unue, ke vi lernu kiel eble plej bone pliriĉigi vian 

esperantan gramatikon, vortstokon, kaj komprenon de esperanta kulturo.  Due, ke vi lernu pli bone 

utiligi la bonegan mozaikon de Esperanto-konsultomaterialo kiaj PMEG, PAG, PIV, NPIV, REVO, 

TEKSTARO, la PROVERBARO, la FUNDAMENTO, ktp. 

 

La lerno-temoj de SUPER-BEK varias, kaj ĉi jare ni dediĉos nin al OMAĜE AL HUNGARIO per 

travojaĝo de la fama revuo-serio JUNA AMIKO.  Tra pli ol kvardek jaroj da interesaj artikoloj, ni iros 

de loko al loko legante, interparolante, verkante laŭ via intereso kaj emo.  Ni komencos per la revuo 

Juna Amiko kaj la artikoloj tie verkitaj de Auld, Corsetti, Szilvasi, Boulton, Marcek, MacGill kaj tiom 

da aliaj famaj Esperantistoj kiuj trovis tempon skribi ion interesan por tiu mirinda verketaro. 

 

Bonvolu scii, ke ni ne pritraktos la materialon de Juna Amiko kiel junaj Esperantistoj, sed kiel mezaĝaj 

kaj plenaĝaj lernantoj, kiuj havas longdaŭrajn kaj profundajn vivospertojn ene kaj ekstere de 

Esperantujo.  Vi spertos multe da interparolado, dialogado, priparolado de temoj rilate homojn, kiuj 

volas lerni pli ol tion kion ili vidis en tradiciaj kursoj de Esperanto. 

 

Vi  lernos pri Esperanto, pri Esperantujo, pri aliaj homoj, pri vi mem kaj vi konstatos kiel bele 

interplektiĝas bonaj verkoj kaj prestiĝaj konsulto-libroj de Esperanto.  Krome, post la kurso, en kelkaj 

situacioj, se vi volas, vi povos relative facile transdoni la andgragogian metodon al via loka amikaro de 

esperantaj parolantoj.  Jes ja vi povos esti kursogvidanto por plenkreskuloj kiuj volas uzi kaj praktiki 

Esperanton post baza instruado.  Mi klare montros tion al vi. 

 

Do, se vi havas tempon, emon kaj scivolemon, mi invitas al vi kunveni kun mi en la fama Kastelo de 

Gresillon por partopreni en ĉi tiu novstila kurso por plenkreskuloj, laŭ andragogiaj principoj, pri Juna 

Amiko en Omaĝo al Hungario. 

 

Lerneme kaj amike, 

 

Dennis Keefe 

Usono, Francio, Ĉinio. 


