
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj 

PETILO anonci al ILEI reprezentanton 
Reprezentanto kunordigas la esperantistajn instruistojn en difinita teritorio, kun la celo evoluigi tiun laboron 
ĝis la punkto peti aliĝon de Landa Sekcio. Ni supozas ke la proponato mem plenskribas la formularon. 

Nomo de proponata reprezentanto: _________________________________   Ino  / Malino  
            Alfabetiga nomo majuske 

Adreso: ______________________________________________________________________ 

Retadreso: ________________________   Tel: _________________________ 

Lando aŭ teritorio reprezentota: ____________________ 
  
 

Aliaj membroj/kontaktitoj en la teritorio: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Kaze de pliaj nomoj, bv listigi ilin sur aparta papero. Bonvolu indiki la statuson de la nomitoj, laŭ 
sekvaj kodoj: 

  
IM:  Membro de la Internacia ILEI  (se konata) 
EM: Enlanda membro de ekzistanta asocio aŭ grupo por E-instruistoj. 
PM: Potenciala membro de fondota asocio. 

  Mi estas membro de la Internacia ILEI por la nuna jaro, nome _______. 

  Mi komprenas ke mi devas resti membro de la Internacia ILEI ĉiujare por konservi la 
postenon. 

  

Ĉu jam ekzistas en via lando asocio aŭ grupo por la E-instruistoj?   Jes /  Ne 
 

Se jes, bv. detaligi sur aldona folio kiam okazis ĝia fondo-kunveno, kaj kiuj estas la nunaj estraranoj aŭ 
gvidantoj. 
  
Se ne ekzistas tia asocio, ĉu vi planas starigi tion, kaj poste peti aliĝon al ILEI kiel landa sekcio? 

 Jes /  Ne 
  
Bv. detaligi viajn planojn disvastigi Esperanton inter instruistoj, fondi grupon, kaj raporti pri la stato 
de E-instruado en via lando/teritorio: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Bv. detaligi helpon petatan al ILEI por la agado kaj fondo de instruista grupo: 
 ___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 Dato: _______________  Loko: _______________ Subskribo: _________________________ 



GVIDO 
Potenciala reprezentanto vizitu la retejon de ILEI (www.ilei.info) kaj ekkoni ĝian laboradon. Legu 
la statuton kaj la internan regularon por scii pli precize pri la devoj de sekcio, sekciestro kaj 
reprezentanto. 
  
Reprezentanto devas esti membro de la Internacia ILEI en la jaro de la peta ektrakto kaj resti tiel 
por konservi la oficon. Peto al la Koleghelpa Kaso eblas en kazo de bezono. 
  
Pri la reprezenta peto decidas la estraro de ILEI. La nomoj de la reprezentantoj aperas en la ILEI-
retejo, kaj en IPR okaze de la unua numero ĉiujare. 
  
Ĉi tiu petilo estas liverebla al la sekretario papere kaj/aŭ elektronike, laŭeble kun digita subskribo 
(vidu apartan verkotan gvidilon). La petiloj pri akceptitaj reprezentantoj povas esti afiŝitaj en la liga 
retpaĝo por publika konsultiĝo. 
  
Paŝoj transiri de reprezentanto ĝis Sekcio: 
  
1.  Fondi enlandan organizon kun estraro kaj statuto (modelo havebla de ILEI) 
  
2.  Arigi kvin membrojn por la Internacia ILEI en la jaro de la ektrakto de sekcia petilo. Ili laŭeble 

ne ĉiuj loĝu en la sama urbo – sekcio devas havi landan karakteron, ne lokan. 
  
3.  Legi zorge la Sekcian Aliĝilon kaj la ligitan gvidilon kaj plenskribi ĝin. 
 
 

Verkis: SMG, 14 okt / 9 nov 2010. 
 
 
 
 
 
 

 


