
Raporta modelo por Landaj Sekcioj de ILEI  

pri la jaro 2018 

Bonvolu legi la aldonitajn konsilojn pri plenskribo. Limdato por raporti: Mar 31, 2019. 

Nomo kaj mallongigo en Esperanto: 

___________________ 

Nomo kaj mallongigo nacilingve: 

______________________________________________   

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI: 

________ / ________      sama kiel pasintjare 

Jura statuso: 

____________________________________________    
 
Se la sekcio havas juran registriĝon, bv. doni la lokon, instancon kaj daton de tiu 
registriĝo.  
 
Nomo de sekciestro: 
 
____________________________________________________________________   
 

Rilato kun Landa Asocio de UEA: 

____________________________________________     
 
Ekz.: ĉu integra parto, en kunlaboraj rilatoj aŭ plene sendependa de ĝi? 

Membro-nombro fine de 2018: 

Sume: __________.  Detale: paperaj _____, retaj ______, aliaj (HM,DM) ________. 
 
Bv. informi nin se vi havas enlandajn membrojn, kiuj ne apartenas al ILEI-internacia. 

Nombro da rajtigitaj komitatanoj por 2018:  _________.   

 

(kalkulu laŭ membronombro fine de 2017: 5-14: 1; 15-34: 2, 35-49: 3, pli ol 50: 4.) 
 
Nomoj de viaj komitatanoj: 
 

_______________________________________________   
 
_______________________________________________   
 
_______________________________________________   



 
_______________________________________________   

Retejoj kaj kontaktiloj sekciaj: 

Oficiala hejmpaĝo: ____________________. Oficiala ret-adreso:_________________ 
 

Ĉe la retadreso bv. diri al kiu funkciulo ĝi indikas. Se vi havas retejon, kiu prizorgas ĝin, kiomofte vi ĝisdatigas ĝin, 
kiujn planojn vi havas ampleksigi ĝin? Se ne, ĉu vi planas lanĉi retejon? Ĉu vi farus tion, se vi havus teknikan helpon 
de ILEI aŭ pere de ILEI? 

 
Ĉu via sekcio havas retgrupon:  ___________________________________________ 

Se jes, ĉu vi pretas permesi al la internacia ILEI dissendi rekte mesaĝojn al viaj membroj? JES / NE 
Se ne, kiel vi plusendas al viaj membroj mesaĝojn de ILEI? 

Revuo sekcia: 

____________________________________________    
 

Se via sekcio eldonas fizike presatan aŭ retan bultenon, bv. doni ĝian nomon, redaktoron, retadreson, oftecon kaj 
amplekson. 

Enlanda membrokotizo: 

________ 
Se la enlanda kotizo estas pli ol la internacia, bv. indiki kiun parton vi retenas por landa agado. 

Nuna estraro de la sekcio: 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________  _______________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Laŭeble aldonu retadresojn, adresojn kaj funkciojn. 

Mandato-periodo, momento de la sekvaj elektoj: 

________________________________________________   
 

=== Agado === 

 

6 ĝis 10 linioj da klarigoj bonvenas; ligoj al pli longaj raportoj bonvenas. 

Konata E-instruado en via teritorio: 

___________________________________________________________________   
 
Nombro kaj aĝo de lernantoj, grado de oficialeco, uzataj lerniloj, metodoj, daŭro, 
intenseco, kvalifiko de la instruisto (profesia lingvoinstruisto, diplomita pedagogo pri kiu 
fako, diplomita/atestita E-instruisto) ks. Sufiĉas referenci al <edukado.net> se la 
instruado estas tie dokumentita. Se ne, tuj kompilu kaj sendu la informojn al tiu 
renovigita retejo! 

 



Propraj aranĝoj dum 2018: 

____________________________________________________________________   

Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis: 

____________________________________________________________________   

Propraj projektoj dum 2018: 

______________________________________________________________________   

Projektoj de aliaj en kiuj la sekcio kunlaboris: 

_____________________________________________________________________   

Varba agado en Esperanto kaj naciaj lingvoj: 

____________________________________________________________________   

Sekciaj kontaktoj kun ne-esperantistaj organizoj kaj projektoj: 

_____________________________________________________________________   
 
Plie: ĉu vi sukcesis altiri eksterajn subvenciojn por viaj projektoj? 

Aliaj atingoj kaj agadoj en 2018 

 
____________________________________________________________________   
 
_____________________________________________________________________   
 
_______________________________________________  _____________________ 
 
 

Anekso: Konsiloj por plenskribado. 

Konsiloj por plenskribado de la enketilo: 

Ni antaŭdankas pro via kunlaboro raporti al ni. Viaj raportoj helpas ne nur prezenti agadon de 

via landa sekcio, sed montras al la tuta mondo la ĝeneralan staton kaj funkciadon de la 

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Krome, regula raportado permesas fari seriozan 

statistikan analizon por ILEI kiel registrita internacia NKO – nekomerca organizo. Ni ankaŭ 

memorigas vin, ke ĉiujara raportado estas laŭstatuta devo de ĉiu sekcio. 

Ni starigas demandojn, por ke ni arigu bazajn informojn. Raportoj 2008-2016 konsulteblas en 

nia ILEI-retejo www.ilei.info sub “Instancoj/Sekcioj”. La sugestoj pri raporto-longo estas nur 

proponoj, skribu tiom multe aŭ malmulte, kiom vi povas aŭ volas. Se iu demando ne validas por 

via sekcio, lasu ĝin sen respondo. 

Ni promesas, ke viaj respondoj, post redaktado estos publikigitaj rete, ne nur por la komitato 

kaj membraro, sed por ĉiu, kiu interesiĝas. 

Bonvolu sendi la dosieron, en formato rtf aŭ doc aŭ PDF, al la sekretario kaj al la prezidanto: 

http://www.ilei.info/


ilei.sekretario@gmail.com 

ilei.prezidanto@gmail.com 

La temlinio de via mesaĝo kun la alkroĉita dosiero komencu per “2018 Raporto” kun aldono de 

via landnomo. 

Bv. ne ŝanĝi la litertipon aŭ grandon – tio helpos al ni kompili la finraporton.  La litertipo estas 

Tahoma je 12pt, kio estas unikod-konforma, do kapablas trakti la Esperantajn supersignojn. 

Tahoma estas vaste uzata; se vi ne ne havas ĝin, petu ĝin de ni, aŭ uzu Arial. Se vi ial ne 

kapablas krei unikodajn supersignitajn literojn, bv. uzi “x” post la koncerna litero – ne uzu 

malunikodajn ‘solvojn’.  

Ni celas per tio kiel eble plej aŭtomatigi la pretigon de la raporto, kaj kalkulas je via helpo – 

ILEI ja ne havas centran oficejon! 

Ni sendas la enketilon en formato PDF kaj word. 

Antaŭdanke: 

Elena Nadikova, sekretario de ILEI. 

Mireille Grosjean, prezidanto de ILEI. 

--------------------------------- 

PS a: Ni ne petas nun viajn plej freŝajn deklarojn pri la membroj por 2019. Tio tamen devos okazi baldaŭ, 

por ke viaj novaj membroj ricevu IPR 2019/1 senprokraste. Ĝis 31 marto 2019 la membroj devas esti 

deklaritaj kaj pagitaj!.  

PS b: Bonvolu memori, ke la ĉiujara raportado estas statuta devo de ĉiu sekcio! 
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