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Jen unuaj vortoj pri la fino de la lerneja jaro 2012-2013
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Instituto Zamenhof che shtataj ekzamenoj 2013
----------------------------------------------
La lerneja jaro 2012-2013 finighos la 26-an de julio 2013, kaj la sekva komencighos la 7-an de 
oktobro 2013. Jam semajnojn gepatroj vizitas Instituton Zamenhof (IZo) nur petante de la 
gvidantoj, ke ili akcpetu iliajn infanojn studi en IZo. Multaj homoj venas al IZo por tio, kaj ech iras 
ghis en la domon de IZo-laborantoj nur por tiu celo. Aliaj vortoj chiam eliras al la bushoj de la 
gepatroj, kies gefiloj jam finstudis en IZo :"Havu la triagradan nivelon (liceon) en IZo, char niaj 
gefiloj ne bone sukcesas daurigante la studadon ekster via lernejo; Konduku ilin ghis la altlerenjoj". 
Jes, buntaj vortoj pri IZo, kaj oni povas diveni la kialon. La rezultoj de la jarfinaj ekzamenoj shtataj 
aludas pri tio.

IZo havas du nivelojn kaj chiu havas sian finstudan ekzamenan shtatan. En la unuagrada nivelo 
gelernantoj studas ses jarojn dum en la duagrada nivelo la lernado dauras kvar jarojn. Che la fino de 
chiu lerneja jaro Instituto Zamenhof prezentas kandidatojn por du ekzamenojn shtatajn. Rezultoj 
pasintjaraj altiras novajn gelernantojn al IZo, char ili estis chiam ne malbonaj. Kio pri la ekzamenoj 
en tiu chi jaro ?

La 11an de julio 2013 bolis Instituto Zamenhof. La ghojkrioj de la gelernantoj de la kvara klaso de 
la duagrada nivelo preskau faligus la arbojn de la lernejoj. Diversaj kantoj improvizitaj por laudi la 
lernejojn kaj ties laborantojn kaj subtenantojn audighis. Preskau sama estis la etoso la 17an de julio 
2013. Nun temas pri gelernantoj de la estas klaso de unuagrada nivelo. Kelkaj gepatroj cheestis kaj 
pravigis la agojn de la gelernantoj, kiuj portis supren sian instruiston por tiel danki pro  la laboro 
farita.  Le rezultoj estis bonaj che ambau ekzamenoj.

Estis 37 kandidatoj che la unuagrada nivelo. Chiuj trapasis la ekzamenon. Kiam oni proklamadis la 
rezultojn, la gelernantoj kalkulis la nombron de sukcesintoj. Kiam audighis la nomo de la 37a 
sukcesinto de IZo, chiuj gelernantoj de la klaso, pro ne kontrolata ghojo, surgenuighis antau la 
instruisto. Tiam oni atendis detalojn pri la rangoj de la sukcesintoj. La kvin unuajn rangojn okupis 
gelernantoj de IZo. Ne nur gelernantoj de IZo ekzamenighis en la ekzamencentro, sed ankau 15 
aliaj, do entute 16 lernejoj  reprezentighis tie kun 356 kandidatoj. Prava estas la ghojo de la 
gelernantoj kun  sukceso je 100% . Tiom ne atingis la kandidatoj de la kvara klaso de la duagrada 
nivelo.

Estis 33 gelernantoj en la kvara klaso kolegia komence de la lerneja jaro. Devis demisii unu kaj la 
restantaj gelernantoj daurigis la kursojn ghis la ekzamenaj tagoj. Tiuj chi fulme pasis kaj chiuj 
atendis la rezultojn. Vortoj supraj post la proklamado de la rezultoj jam montras, ke ankau la 
kolegianoj sukcesis grandnombre : nur unu kandidato malhelpis IZon atingis 100% ankau tie chi.La 
nesukceso de tiu kandidato estas pravigebla : neakurateco, nediligenteco, ktp. La gepatroj de tiu chi 
lernantino estas multfoje informitaj pri shia konduto, ke ili helpu korekti tion. La rezulto de la 
ekzameno nun montras, kiu ne faris siajn taskojn. Chiel Izo chiam gardas sian kutiman lokon.

Jen la rezultoj de la veraj ekzamenoj antau ni chiuj. Ili montris kiel la rezultoj de la provekzamenoj 
timigis chiujn, char ili estis malbonaj. Gelernantoj kaj laborantoj de IZo tute ne senkuraghighis pro 
la provekzamenoj. Chiuj tiom pli alkrochighis al siaj taskoj, ke la jarfino estis sukcesplena che la 
shtataj ekzamenoj.  



Quelques mots sur cette fin d'année 2012-13 à Izo

L'Institut Zamenhof et les examens d'états 2013
L'année 2012-13 se terminera le 26 juillet et la rentrée est prévue pour le 7 octobre 2013.
Mais voilà déjà des semaines que les parents défilent à Izo pour demander une place  pour leurs 
enfants. Certains vont jusqu'à se rendre chez les enseignants pour faire leur requête.
Et pour ceux qui ont fini leur cursus à Izo, les parents réclament l'ouverture d'un lycée argumentant 
les mauvais résultats obtenus en dehors d'Izo.
A regarder les résultats de fin d'année, on comprend les éloges.
Il existe deux niveaux :

– le premier qui clôture les 6 années d'études
– le deuxième à la fin du cycle de 4 années

Ce sont les bons résultats à ces deux examens qui ont attiré les parents l'an dernier.
Qu'en est-il pour cette année ?
Le 11 juillet 2013 Izo était en effervescence. Les cris de joie des élèves en auraient fait tomber les 
feuilles des arbres ! Des chants improvisés louaient l'école, les enseignants, les élèves.
Même ambiance ce 17 juillet où les parents ont approuvé les élèves qui ont porté leur enseignant à 
bout de bras pour le remercier.
C'est que les résultats étaient excellents à tous les examens.
Regardons de plus près.
Au niveau 1,  se sont présentés  37 candidats et ce sont 37 noms qui ont été prononcés avec la 
mention : reçus. D'émotion, tous les élèves se sont agenouillés devant le professeur.
Non seulement les élèves d'Izo avaient 100 % de réussite mais ils occupaient aussi les 5 premières 
meilleures places des 356 candidats du centre d'examen. 
Les résultats de la quatrième classe n'ont pas connu un succès aussi franc. Une candidate a pénalisé 
la classe en l'empêchant d'obtenir les 100% de réussite. On sait d'où vient la difficulté : manque 
d'investissement, négligence, désinvolture, malgré les avertissements à la famille.
Nous sommes donc en présence des vrais résultats aux examens qui montrent, une fois de plus la 
nécessité des examens blancs qui intimident les élèves et les rend volontaires pour réussir.
C'est encore un beau succès dont peut s'enorgueillir l'Institut Zamenhof.


