
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

ILEI
Kion ĝi faras? 

 Organizas konferencojn kaj simpoziojn.

 Subtenas regionajn priedukajn aranĝojn. 

 Katalogas kaj apogas instruadon de Esperanto
kuraĝigante interkulturajn kontaktojn. 

 Prizorgas instruistan trejnadon – laŭeble kunlabore kun oficialaj instancoj. 

 Reprezentas la esperantistan agadon en ne-movadaj rondoj, ekzemple ĉe Unuiĝintaj 
Nacioj, Unesko, FILPV, ALTE kaj similaj.

 Eldonas organon Internacia Pedagogia Revuo (IPR) kun mikso de fakaj kaj praktikaj
instrukonsilaj artikoloj, kune kun novaĵoj pri la sekcioj kaj agadoj; krome eldonas 
revuon por lernantoj: Juna amiko.

 Plenumas siajn planojn pere de trideko da landaj sekcioj, kaj grupo de internacie
laborantaj komisionoj starigitaj de la ILEI-komitato.

Kion faru vi en la Ligo?

 Vi interŝanĝu spertojn kun kolegoj – tra forumoj, diskutlistoj, IPR kaj retpaĝoj. 

 Vi kunlaboru en internaciaj edukaj projektoj.

 Vi konatiĝu kun aktualaj evoluoj en lingvo-instruado kaj en la Esperanta pedagogio. 

 Vi partoprenu en niaj konferencoj, seminarioj kaj aliaj aranĝoj. 

 Vi aliru ampleksan trezorejon de instrumaterialoj kaj konsiloj.

 Vi riĉigu viajn Esperanto-kursojn per internaciaj kontaktoj kaj projektoj por atingi vere 
interkulturan edukadon.

Membriĝu en ILEI por 2010 nun! Vi ricevos la revuon IPR kvar-foje jare, 
ĉu presite, ĉu rete. Kontaktu vian sekcion aŭ la ILEI-kasiston, ĉe 
persiko@mail.ru

Pagojn sendu al la konto de ILEI ĉe: ING Bank N.V., kontonumero: 4676855; IBAN: 
NL55INGB0004676855; BIC: INGBNL2A. Aŭ al UEA por interna konto ilek-a.  
Por pagoj el ekster la Eŭropa Ekonomia Regiono bv. aldoni €5 por bankokostoj. 

Abonu la revuon Juna amiko por 2010! Vi ricevos tri 52-paĝajn numerojn. 
Kontaktu vian landan peranton, aŭ la abonservon de UEA, aŭ la kasiston 
de ILEI.

La ligo kun igo

A-lande B-lande
Membro (IPR presa) € 18 € 9
Membro (IPR reta) € 8 € 4
Juna Amiko € 14 € 9
JA ekde 3 ekz., po € 11 € 7


