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La 11an de oktobro posttagmeze: enkadre de malgranda 
esperantaranĝo, en la fora lando Brazilo, okazis granda 
programero al kiu aliĝis triono de la partoprenantoj. Temis 
nek pri distra ero nek pri prelego. La kandidatoj de la 
speciala programero pasigis du, tri kaj kvar horojn, en 
aparta ĉambro, ŝvitante super la KER‐ekzamenoj de UEA. 
Laŭ la ekzameninto Ivan Edit Colling, el la sudbrazila urbo 
Kuritibo kaj mem KER‐diplomigita kaj 32 kongresanoj ĉeestis 
la skriban parton de tiuj novtipaj internaciaj ekzamenoj: 
11 (nivelo B1), 10 (nivelo B2) kaj 11 (nivelo C1). Ivan kaj lia 
edzino Rita, ankaŭ KER‐diplomita, veturis pli ol 500 km por 
skribigi la testojn. Ankaŭ pluraj ekzamenitoj venis el aliaj 
landopartoj. Tiuj distancoj tamen estas tre malgrandaj 
kompare kun tiu necesa por ekzameniĝi alilande.  
 

 

La debuto nialande de tiuj ekzamenoj, laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro, eblis nur danke al la plivastiga kaj viziula 
agado de Katalin Kováts, redaktoro de www.edukado.net kaj samtempe ankaŭ gvidanto de la ekzamenkomisiono de UEA. 
Ŝia agado, kvankam virtuala kaj interreta, instigis al realaj kaj praktikaj rezultoj surloke. Edukado.net zorgis interalie pri 
trovo de monrimedoj por kompletigi la ekzamenan kason en Brazilo kaj la Brazila ILEI‐Sekcio stipendiis 6 kandidatojn por la 
ekzameno.  
Por venigi la ekzamensesion en Brazilon nepris la kunlaboro de Brazila ILEI‐Sekcio, kiu oficiale peris la peton ĉe d‐rino 
Katalin Kováts, kiu de malproksime akompanis la tutan proceduron: "Sciu ke tiu estos la unua sesio, kiu okazos sen nia 
surloka ĉeesto, distance. La [budapeŝta] instituto scivolas pri la sukceso kaj, se ĉio iros glate, ili certe ne kontraŭos aliajn 
sesiojn tiajn, kio povos helpi al multaj universitatoj kie necesus sesio sen nia ĉeesto" komentis ŝi, per interreto, antaŭ kelkaj 
semajnoj.  
La ekzamena eksperimentejo estis la 5a Esperanta Kongreso de la Ŝtato San‐Paŭlo, okazinta en la urbo Piracikabo, sub la 
ŝildo de Esperanto‐Asocio de San‐Paŭlo (EASP). Laŭ la prezidanto de la LKK, Guilherme Jardim: "Ĝi estas la plej grava evento 
en Brazilo dum la lastaj jaroj". Kaj li pravas: malkiel niaj tradiciaj atestiloj, apenaŭ rekonitaj ekster la esperanta movado, tiu 
nova diplomo de UEA portas la oficialan markon de la Ŝtata Lingvoekzamena Centro (ITK), en Budapeŝto/Hungario, kiu 
siavice estas membro de la Asocio de Lingvotestistoj en Eŭropo (ALTE).  
 

 

Laŭ statistiko publikigita en la retejo edukado.net, 19 brazilanoj jam 
sukcesis trapasi KER‐ekzamenojn okaze de sia partopreno en alilandaj 
esperantaj aranĝoj. 9 el tiuj sukcesintoj en la ĉi‐jara kuba ekzamensesio, 
fiere ricevis sian diplomon en Piracikabo, en la unua tago de la 
kongreso, kelkajn horojn antaŭ la ekzamensesio. 2 kandidatoj, jam 
trapasintaj la nivelon B1 kaj B2, decidis skribi la nivelon B2 kaj C1 
respektive. Momente estas en Brazilo 51 ekzamenitoj kaj per tiu sumo 
nia lando staras sur la pinto de la monda ekzamenstatistiko.  
Rilate la brazilan sesion, povos okazi al kelkaj skribintoj ke ili ne sukcesis 
en la ekzameno. Alkutimiĝintaj al testoj, per kiuj oni ordinare taksas 
preskaŭ nur la memorkapablon de la kandidatoj, la dimanĉaj skribintoj 
tuj sentis ke, per KER‐ekzamenoj, oni principe taksas la 
komprenkapablon kaj lingvan lertecon de la kandidatoj. 

Unu el la KER‐ekzamenitoj, strebinta al nivelo C1, komentis: "Kiel povas okazi al facile lernebla lingvo ke ĝi subite montriĝas 
tiel malfacile regebla?!".  
Tio montras kiel serioze kaj kompetente disvolviĝis la brazila KER‐ekzamensesio, sed ankaŭ kiel grava estas la popularigo de 
tiuj ekzamenoj por ke ili fariĝu pli kaj pli alireblaj al esperantistoj en ĉiuj mondopartoj. 
Gratulon do al la ekzamena komisiono, kiu kuraĝe decidis esplori tiun novan vojon cele al internaciigo de la KER‐ekzamenoj 
de UEA/ITK, kaj dankon al ĉiuj kiuj rekte aŭ nerekte kontribuis al la sukceso de tiu sekcio en Brazilo.  
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