Esperanto per rekta metodo
Esperanto per rekta metodo de Stano Marček estas riĉe ilustrita, rektmetoda lernolibro por
komencantoj, taŭga ne nur por kursoj, sed ankaŭ por memlernantoj, al kiuj ĝi, danke al multaj
ilustraĵoj, parte anstataŭos rektan kontakton inter la instruisto kaj la lernanto.
La lernolibro unue aperis en la slovaka lingvo kaj dum du jaroj ĝi estis eldonita en dudeko da
lingvoj. La 22-lecionan lernolibron, ilustritan de Linda Marčeková (ﬁlino de la aŭtoro), akompanas
praktikaj didaktikaj materialoj: 500 Instruaj bildoj por rektmetoda instruado (A5-formataj, kartonaj
bildkartoj de la kursomaterialo, en du praktikaj kofretoj po 250 bildoj), KD kun la 500 Instruaj bildoj
por rektmetoda instruado (en PDF-formato, por komputila projekciado) kaj plia KD kun Modela
elparolo (MP3-registraĵo kun voĉlegitaj Esperantaj tekstoj de la libro).
La studmaterialo baziĝas sur rekta, tiel nomata indukta metodo (konkludi el konkretaj faktoj
ĝeneralan leĝon), laŭ kiu la lernantoj – helpe de bildoj kaj analogio – subkonscie ricevas la klarigojn
de la novaj elementoj kaj poste – en tekstoj kaj ekzercoj – rerenkontas kaj ekzercas ilin ĝis alproprigo.
En lecionoj, kie la akirita vortprovizo permesas klarigi novan vorton per la jam konataj, aperas en
la paĝranda bildvortaro klarigo en Esperanto.
Post la rektmetoda leciono venas la sekcio Gramatiko, en kiu nacilingvaj klarigoj ﬁrmigas la jam
intuicie komprenitan materialon.
La lernolibra vortoprovizo respektas la oﬁcialan ofteco-liston (Baza Radikaro Oﬁciala, Aktoj de la
Akademio II), kiun AdE rekomendas por ĉiuj lernolibroj de Esperanto. Ĝi ĉerpas la 750 pleje uzatajn
vortelementojn (morfemojn) – komence la plej ofte uzatajn ktp – kaj garantias, ke la lernanto unue
lernu la plej ofte uzatajn kaj pleje bezonatajn vortelementojn, por povi interkompreniĝi en plej oftaj
situacioj de la ĉiutaga vivo. Ankaŭ la gramatikaj elementoj estis anticipe dividitaj laŭ sia graveco kaj
en la libro ili aperas en tiu vicordo. La unuopaj gramatikaj eroj estas alproprigataj en apartaj „paŝoj“
kaj klarigataj per indukta metodo. Surbaze de la jam posedataj konoj, helpe de ilustraĵoj, simboloj,
analogio kaj kunteksto la lernanto komprenas la novan elementon subkonscie, intuicie. La „paŝo“
prezentas la novan elementon en diversaj situacioj kaj tipaj uzoj.
La komprenon de la leksikaj elementoj helpas la kontinua bildvortaro, la paĝrandaj ﬁlmstriecaj
desegnaĵoj, en kies kadroj aperas la ilustraĵoj de la entekste per ciferoj markitaj leksikaj aŭ gramatikaj
eroj, kaj sekve, ﬁne de ĉiu leciono, aperas subteksta vortareto – nacilingvaj tradukoj de la novaj vortoj
(se la lernanto tamen ne bone komprenis iun nocion). Fine de la lernolibro aperas dulingva vortaro.
Ĉiu vorto havas indekson, etan ciferon, kiu montras, en kiu leciono la vorto aperis la unuan fojon.
La aŭtoro prilaboras la plej gravajn prepoziciojn kaj aﬁksojn, la problemon de -ig-, -iĝ-, participojn
kaj reﬂeksivon, kaj multajn ĉiutagajn paroltemojn, kiel familio, aĉetumado, homa korpo (eĉ dufoje),
tagordo, naturo, sezonoj-tempoj, kalendaro ktp. La tekstoj estas priskribaj, monologaj kaj inter la
didaktikcelaj materialoj legeblas ankaŭ proverboj, kelkaj fabeloj kaj literaturaĵoj.
La ekzercoj legigas, skribigas, respondigas kaj atentigas pri parkerigindaĵoj. Utila parto estas la
libroﬁna parto „La ĉiutaga Esperanto”, en kiu troveblas laŭtemaj listoj de plej oftaj parolturnoj de la
lingvo. Kvankam ene de la libro ne troveblas informoj pri la movado, antaŭ la ferma enhavtabelo la
aŭtoro donas liston de E-kluboj kaj de kelkaj (inter)naciaj retejoj.

