Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

Kion ĝi faras?





Organizas konferencojn kaj simpoziojn.
Subtenas regionajn edukajn aranĝojn.
Apogas instruistojn kaj E-instruadon tutmonde – de elementaj lernejoj ĝis universitatoj.
Prizorgas instruistan trejnadon – laŭeble kunlabore kun oficialaj instancoj.
 Reprezentas la esperantistan agadon en ne-movadaj rondoj,
ekzemple ĉe Unuiĝintaj Nacioj, Unesko, FIPLV, ALTE kaj similaj.
 Eldonas 4-foje jare organon Internacia Pedagogia Revuo (IPR)
kun mikso de fakaj kaj praktikaj instrukonsilaj artikoloj, kune
kun novaĵoj pri la sekcioj kaj agadoj; krome eldonas 3-foje jare
instigan revuon por lernantoj: Juna amiko.
 Plenumas siajn planojn pere de trideko da landaj sekcioj, kaj
grupo de internacie laborantaj komisionoj.

Kion faru vi en la Ligo?






 Kunlaboru en internaciaj kaj interkulturaj edukaj projektoj.
Partoprenu en niaj konferencoj, seminarioj, trejnkursoj kaj aliaj aranĝoj.
Konatiĝu kun aktualaj evoluoj en lingvo-instruado kaj en la Esperanta pedagogio.
Interŝanĝu spertojn kun kolegoj – tra forumoj, diskutlistoj, IPR kaj retpaĝoj.
Aliru ampleksan trezorejon de konsiloj kaj instrumaterialoj – libroj, filmoj, ekzercoj…
Riĉigu viajn Esperanto-kursojn per internacie pretigitaj materialoj kaj ideoj.

ILEI havas sekciestrojn en pli ol 30 landoj; vidu la liston ĉe www.ilei.info – vi povas membriĝi
tra ili. Simile ni havas multajn perantojn por Juna amiko. Sendu viajn mendojn al ili aŭ al la
internaciaj adresoj montritaj ĉi-sube.
------- --------------------------------- MENDILO --------------------* deviga informo. -------------Nomo: *___________________________________________________ Sekso:  Ino  Malino.
Strata aŭ poŝta adreso: *______________________________________________________________
Urbo kaj poŝtkodo: *______________________________ Lando: *___________________________
Retadreso:

(deviga por ret-abono)________________________________.

Naskiĝdato: _________________

Instrua agado: ______________________________________________________________________





Bonvolu sendi al mi specimenan ekzempleron de IPR.
Bonvolu sendi al mi specimenan ekzempleron de Juna amiko.
Vi rajtas sendi al mi foje informojn, novaĵojn aŭ demandilojn pri ILEI kaj Juna amiko.
Bv. sendi informojn kaj aliĝilon por la sekva ILEI-konferenco. (2010 Matanzas, 2011 Kopenhago)

Deziroj aŭ opinioj pri ILEI kaj Juna amiko: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Sendu ĉi tiun mendilon poŝte al: Sekretario de ILEI, p/a ICH, Grubenhagenstr 6, DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio.
Tamen, se eble bv. fari vian mendon rete, kun la informoj el ĉi tiu mendilo, al la ILEI-sekretario Małgosia Komarnicka
(margareta.ilei.pollando@gmail.com) kaj ILEI-kasisto Julija Batrakova (persiko@mail.ru).

