
Estrarkunsido de ILEI.

16a ĝis la 18a de aprilo, 2011. Roterdamo, Nederlando en la Centra Oficejo. 

Tagordo malneta (SMG Mar 24-Apr 5)

Atendataj partoprenontoj: Duncan Charters (DC), Julija Batrakova (JB), Stefan MacGill (SMG),
Radojica Petrović (RP), Zsófia Kóródy (ZK) . Ne povos ĉeesti Julian Hernandez Angulo (JH).

Vendrede kaj eble sabat-matene
Estrarkunsido de UEA, kun partopreno de SMG. Temoj:

 Financa disponigo de UEA por la eduka laboro (resuma peto sendita januare). Detaligo
surloke. Plej urĝas la afrika peto. 

 Projekto ‘esperanto125’ – konkreta rolo de UEA.
 ILEI en la UK en Kopenhago
 Flugkunlaboro kaze de ILEI-konferenco 2012 en suda Ĉinio. 
 Strategia Plano de UEA 2011-2020
 Modifo de la elekto-regularo de UEA, laŭ propono de pluraj, inkluzive de ILEI. 

Ni petas traktadon de la edukaj temoj en vendredo.

Sabat-matene, la ILEI-estraro povus kunsidi, ĉu formale, ĉu neformale kun aŭ sen la prezidanto. 

Sabate, la 16an de aprilo

1. Malfermo kaj Bonvenigo

1.1 Konfirmo de tagordo.
1.2 Protokolado kaj raportado. Strategio por rapida pretigo.
1.3 Rekontrolo de decidoj depost januaro 2011 (SMG devas pretigi)
1.4  Strategio por kompilo de laŭmonata plano por la cetero de 2011, plus bazplanaj kompletigoj. 

2. Sekcioj kaj membraro.

2.1 Revivigendaj sekcioj: Britio (SMG), Irano (JH?, RP?, TL), Rusio, (SMG, RP?, TL?), pliaj...
2.2 Novaj sekcioj: Serbio (akceptita – gratulon!), DR Kongo (RP?), Armenio (RP, SMG),

Portugalio (SMG), Meksikio (MS, RP), Pakistano (?), Hinda Unio (?), Ĉilio (PS), Uzbekistano 
(?),

2.3 Reprezentantoj: Restarigita: Israelo. Revivigendaj: Bosnio-Hercegovino, Estonio, Litovio,
Kostariko. Dezirataj: Bolivio, Haitio, Argentino, Slovakio, Slovenio, ...

2.4  Kontakt-personoj aŭ reprezentantoj: Kolombio, Venezuelo, Dominika Respubliko, Nikaragvo, 
Salvadoro, Mongolio, Indonezio, Latvio? Strategio....

La estraro ekde ĉ. 15.00 transiras al Hillegom, kie povos okazi daŭrigo de la kunsidado. 

Dimanĉe, la 17an de aprilo 

2.5 Membrokampanjo 2011 – kune kun JA. Varbilo kun IPR 2011/2, NL-DE-kongreso...
2.6 Membro-administrado, reta, papera (TL, ZK, SMG, JB)
2.7  Propono de Ĉinio: eldonu membrokartojn.  Laborfortoj, buĝeto, dissendo? 
2.8 LS raportoj 2010 – Kompilo (ZB/TL). Resumi alvenintajn.
2.9 Honoraj membroj: modifeto al regularo. Estas estraraj proponoj, aliaj ne anoncitaj.
2.10   Koleghelpa kaso: akceptitaj (25), decidu pri pliaj dezirantoj (pli ol 25) – ĉu venis donacoj?. 



3. Estraro, Komitato kaj komisionoj

3.1 Komitata kompletigo. Mankantaj lokoj – proks. ok. SMG rekontrolos.
3.2  Kompilo kaj aperigo de la estrara raporto 2010. SMG. Kontribuoj alvenu ĝis 15 apr. 
3.3 Pretigo de modif-proponoj por la Statuto kaj Interna Regularo.
3.4 Komisionaj raportoj, kompetigoj, aktivigoj, kontribuoj al laborplanoj. Rolo de estraranoj.
3.5 Konfirmo pri elekto-komisiono por 2012 – ekoficu en okt 2011? Bezonata por sekretario?
3.6 Enpostenigo de nova sekretario. Sekretaria retejo.

4. Financo (JB)

4.1  Rezultoj de 2010 – kun aŭ sen la konferenco. Antau-kunsida dissendo dezirinda. 
4.2 Rezultoj de la konferenco en Matanzas – nuna stato kaj perspektivoj por fermado.
4.3  Buĝeto 2011 – komitato akceptis. Pliaj modifoj?  Ret-propono. Ideoj por buĝeto 2012. 
4.4 Kapitala transigo el Svedio al Nederlando. Perspektivoj.
4.5 Strategio por pli regula raportado pri la financa stato tra la kuranta jaro.
4.6 Financaj perspektivoj kaj financaj implicoj de kreskanta honorariado. Kotizoj 2012.

Tagmeza paŭzo. Komuna manĝo kun estraro de UEA? 

5.  Hejmpaĝaj planoj  

5.1 Resumo de atingoj en la nuna retejo: Ampleksigo de ‚Dokumentoj’, plena financa raportado,
membraro, partneroj, historio, regulaj novaĵoj, konferencaj aliĝintoj, programo, k.m.a... 

5.2  Pliaj planoj: bonigo de la sekcioj pri revuoj kaj eldonaĵoj. Novaĵoj: PeKa – pedagogia 
kalendaro, Laborforta borso... Delegebla tasko de la semajno.

5.3  Nova multlingva paĝaro: propono ZK/SMG, kun buĝeto, tradukontoj kaj realigontoj. 

6. Movadaj rilatoj de ILEI (kun UEA, TEJO, ICH, E@I, …)

6.1. ILEI ĉe UK 2011 (TdL-gvidanto, Movada foiro, ILEI-budo, ekzamenoj, publika kunsido de 
ILEI, subkomitata kunsido de UEA pri edukado)

6.2. Subvencio de UEA al ILEI por 2011 (raporto el la vendreda kunsido kun UEA)
6.3. ILEI en kaj pri la Strategia plano de UEA 2011 – 2020
6.4. TEJO – kunlaboro ĉe Afrika IJK kkaj ILEI-konferenco? 
6.5  Edukado_net, levi la profilon de ILEI. Malfrua por ludi rolon ĉe RITE? (Reta instrutrejna 

kurso)
6.6. ICH (Volontula laborigo, Interkonsento (ZH – liveru propontekston?) Studsesioj, TORPEDO,

instrukapabligaj ofertoj, pluklerigado, fakbiblioteko)
6.7. ALIE (Internacia Laborgrupo ‘Lingvolanĉilo’) 
6.8. E@I (Flugiloj, SES, Lernu-gramatiko (kiel ni akiru nian stokon?), Lernu-kajeroj, …)
6.9. AIS (DC), ISAE, LIBE , IFEF (SMG)…

Lunde, la 18an de aprilo

8. Konferencoj (Ana pri Kubo, Rade pri Kopenhago kaj 2012)

8.1. Perspektivoj por financa fermo, kaj alia postsekvo. Kunlaboro kun KEA.

8.2.1  Kopenhago: Varbado, aliĝoj, program-enhavo, labor-programo... 
8.2.2  Simpozio, preparoj, novaĵoj, bezonoj, ne-ILEI partoprenantoj. 
8.2.3 Konferenca libro (sen estrara raporto?) presloko? Redaktoro?



8.2.4  Surlokaj praktikaĵoj: Komisiono pri komunikado, preleg-mastrumanto, protokolado… 

8.3.1  Propono 2012. Ĉu ni havas sufiĉajn informojn por decidi?  
8.3.2  Skiza buĝeto kaj aliĝilo pretigebla antaŭ Kopenhago (dezirinda!) 
8.3.3 Ligitaj eventoj: instruisto-trejna kurso/seminario?

8.4.1 Perspektivoj por postaj jaroj. Informoj pri UK 2013.
8.4.2  Malkonferencaj aranĝoj de ILEI – tutmondigo.  (ekz. TAKE, Aŭstralio, Aziaj eventoj...) 
8.4.3 Perspektivoj por Afrika konferenco antau 2020? Kunlabore kun IJK au alia?

9 Edukaj projektoj (Zsofia/Rade)

9.1 Instruisto-trejnaj kursoj: trarigardo, strategio, prioritatoj, subvenciebloj
9.2. Projektoj en Europo, kunlaboro kun edukcentroj; TORPEDO-7 en Germanio, ILEI-seminario

en SES, Slovakio 2011?
9.3. Eduk-projektoj en Ameriko, kunlaboro kun la Amerika komisiono
9.4.  Eduk-projektaj iniciatoj en Azio, kun KAEM kaj Ĉina sekcio de ILEI 
9.5. Progresigaj kaj instruisto-trejnaj kursoj en Afriko
9.6  Subteno por la tri-jara kurso ĉe UAM, influo, kunlaboro? Anonc-strategio. Rezultoj de UEA. 
9.7 Pli praktike utilaj diplomoj de UEA/ILEI por la unu-jaraj kursoj (hungara propono).
9.8. Ekzamenoj: sesioj por 2011. Pli praktike utilaj diplomoj. Supera ekzameno: ekzameno por

instruistoj, ILEI-diplomo (surbaze de la instruista trejnado ĉe UAM, ICH, ktp. ) 
9.9. kunlaboro kun aliaj, klerigadon de helpantaj grupoj, asocioj: edukado.net (RITE)
9.10. Flugiloj de interkultura vento.
9.11 Projekto ‘esperant125’. Progresigo de la kurso. De la projekto, buĝeto, kunlaborantoj… 

Pliaĵoj: 

Eldonado: Komisiito? Krakova kaj Parma simpozia libro, korektoj RM ricevitaj, fizika aperigo?
Lernu-gramatiko de B. Wenergren (stokoj kiam riceveblaj, vendoprezo, reklamado?). TT1!?
Gvidilo el SPSP?

IPR: Regularo pri la Scienca Komitato. Poluru, vochdonigu che Komitato? Repripensu ret-
membrecon – organize ege rimedo-konsuma! Tute ne senkosta afero!

Juna amiko: Novaj redaktoroj? Novaj rubrikestroj? Aliaj enpaĝigistoj?  Administranto funkcias. 
Buĝeto (SMG devas pretigi). 

Libroservo: Aplikado de sendokostoj, prezpolitiko.
Estraro: laborprincipoj, komunikado (Skype, alia…).

Petoj por pliaj eroj au ŝanĝo de la ordo bonvenaj – anticipe, aŭ kunsidokomence. 
Ankaŭ sekcioj kaj membroj rajtas prononi tagordajn punktojn. 

En mardo, la 19an de aprilo, povos plukunsidi restantoj: DC, SMG kaj JB, ekzemple pri financo,
kunlaboro kun edukado_net (levo de la profilo de ILEI tie, rolo por ILEI ĉe RITE...) 

----------- fino SMG ---- 25 marto 2011 – plia ordigo 5 aprilo 2011 ----------------


