
Decidoj de la Komitato de ILEI - Parmo

La Komitato de ILEI kunsidis dum la konferenco en Parmo, la 26-an kaj 28-an de julio,
entute 5 horojn. Jen resumo de ĝiaj decidoj kaj konkludoj. 

Estis aprobitaj:

- aliĝpetoj de sekcioj en Danio kaj Benino 

- raportoj estrara, sekciaj, financa kaj de la komisionoj elekta, ekzamena kaj kontrola.

- buĝeto de ILEI por la jaro 2006, kun senŝanĝaj kotizoj  

- ŝanĝo de la punkto 7.3.3.1 de la Interna Regularo tiel, ke ĝi nun tekstas:

 Sekciestro devas esti membro jaron antaŭ la elektojaro kaj resti membro tra la tuta mandato.

- okazigo de la 40-a konferenco en Japanio, en la jaro 2007 (pliaj informoj en IPR fine de
2006, kaj ĉe www.ilei.info) 

- plano okazigi la 41-an konferencon en Benino, 2008 (informoj en IPR kaj pliaj ĉe 
http://www.ilei.info/novajxoj/41a_konf_Afriko.pdf)

La Komitato dankis al la ĝisnunaj estraranoj kaj komisionanoj pro ilia laboro, elektis:  

- Honoran membron Geza Kurucz

- Estraron de ILEI, prezidanton, sekretarion kaj kasiston (vidu sur la paĝo 2 de IPR) 

- Internacian Ekzamenan Komisionon (IEK) de ILEI/UEA (vidu sur la paĝo 39 de IPR), 
por kiu poste voĉdonis ankaŭ la Komitato de UEA en Florenco, la 4-an de aŭgusto.  

- Elektan kaj Kontrolan komisionojn (vidu sur la paĝo 2 de IPR)  

kaj aprobis agadprioritatojn kaj gvidliniojn por la periodo 2006-2009 (pli sube).

Estis konstatita problemo de neaktivaj sekcioj kaj reprezentantoj, kaj la Komitato:

- komisiis al la Estraro analizi ilian staton kaj trovi manieron por ilia reaktivigo, aŭ proponi 
estingon / eksigon

- petas al pli fortaj sekcioj helpi al la malfortaj per patroneco aŭ alimaniere.  

La Komitato pozitive taksis la 39-an konferencon de ILEI en Parmo kaj dankis al la lokaj
organizantoj Luigia kaj Vitorio Madella kaj iliaj kunlaborantoj, kaj al estrarano pri konferencoj
Aida Čižikaitė pro la organizaj klopodoj kaj sukceso.  

Agadprioritatoj kaj gvidlinioj de ILEI por la periodo 2006 – 2009

1. Instrukapabligado
1.1. Daŭrigi la projekton ”Flugiloj de malfacila vento” kaj plifortigi la projektoteamon  

1.2. Daŭrigi kaj pliintensigi trejnadon de grupgvidantoj kaj helpantoj de la projekto 
Interkulturo

1.3. Definitivigi kaj aplikigi la Principaron (regularon) pri Metodikaj Seminarioj kaj
ebligi eldonadon de ILEI-diplomoj pri instrukapablo de Esperanto

1.4. Akcepti kunlaboron pri Interlingvistikaj Studoj de UAM en Poznan (metodika fako
en la tria studjaro) kaj instigi samcelan kunlaboron kun aliaj universitatoj kaj
edukcentroj

1.5. Plifortigi komunikadon inter E-instruistoj

2. Plia modernigo de lernado, instruado kaj ekzamenado de Esperanto
2.1. Krei Eŭropan Lingvan Dokumentujon – Modelon por Esperantistoj kaj proponi ĝin 

al la Validiga Komitato de la Konsilio de Eŭropo 

2.2. Evoluigi diversnivelajn ekzamenojn pri Esperanto laŭ la Komuna Eŭropa 
Refernckadro por Lingvoj – Lernado, Instruado kaj Taksado



2.3. Instigi harmoniigon de instruado kaj ekzamenado de Esperanto al lingvaj kriterioj
kaj normoj ĝenerale aplikataj en oficialaj eduksistemoj (ekzemple lingvonormoj de 
ACTFL en Usono, aŭ aliaj en aliaj mondopartoj)  

2.4. Harmoniigi instrukapabligadon al tiuj normoj kaj postuloj

2.5. Pliamasigi kaj modernigi la internaciajn ekzamenojn de ILEI/UEA inkluzive de
funkciigo de ekzamenoj pri instrukapablo de Esperanto

3. Organiza plifortiĝo, tutmondiĝo kaj malfermiĝo  
3.1. Plifortigi kaj pliampleksigi ILEI-agadon en ekstereŭropaj kontinentoj  

3.2. Utiligante la Koleghelpan Kason, kunlabore kun UEA kaj ĝiaj institucioj kaj 
alimanirere starigi novajn reprezentantojn kaj sekciojn precipe en malriĉaj 
ekstereŭropaj landoj  

3.3. Plimultigi kaj plijunigi la membraron

3.4. Solvi la demandon de sekcioj kaj reprezntantoj kiuj ne plenumas la statutajn
kondiĉojn por pluekzisto  

3.5. Daŭrigi kaj plifortigi kunlaboron kun aliaj esperantistaj kaj neesperantistaj 
institucioj en la kampoj de edukado kaj kulturo (Unesko, FIPLV, univerdsitatoj,
UEA, TEJO, AIS, E-kulturcentroj k.a.)

3.6. Teni kaj plu altigadi la kvaliton kaj programan riĉecon de la konferencoj 

3.7. Plifortigi laboron de la komisionoj

3.8. Trovi novajn komisiitojn kaj kunlaborantojn por agadkampoj kaj taskojn kiujn ne
povas kovri la estraranoj kaj plifortigi la rolon de ILEI-sekcioj en realigado de
agadplano de ILEI

4. Informado
4.1. Plifortigi komunikadon de la estraro kun la sekcioj kaj inter la sekcioj

4.2. Plifortigi informadon pri ILEI en kaj ekster la Esperanto-komunumo inkluzive de
produktado de diverslingvaj paperaj kaj elektronikaj informmaterialoj

4.3. Teni kaj plialtigi la kvaliton de IPR kaj JA

4.4. Pluevoluigi kaj teni aktuala la retpaĝaron de ILEI  

Postnoto SMG (22 feb, 2011): Ĉi tio ne estas la protokolo de la Komitato, sed resumo de la 
decidoj, kiu aperis, kune kun la trijara laborplano en IPR baldaŭ post la Konferenco. La 
netraktita modifo de la regularo ĉe 7.3.3.1 estas nun revoĉdonata de la Komitato (feb 2010) kun 
la kompreno ke la esprimo ”elekto-jaro” signifas ”peto-ektrakto”. Tiu modifo, kune kun multaj
aliaj, estas nun diskutataj en la estraro kaj estos post tio antaŭmetita al la komitato kaj membraro 
por diskuto, kaj pritrakto en Kopenhago.

(dato de savo de la dokumento 2006.08.28 3:00 - retrovita en la komputilo de Zs. Korody:)


