
 
 

Raportoj 

de la ILEI-sekcioj 

pri ilia agado 

en la jaro  

2016 
  



El la protokolo de la 49-a ILEI-Konferenco en Nyiregyhaza, Hungario, julie 2016 

12.   Informo pri eventualaj kandidatiĝoj de novaj sekcioj en Armenio, Barato, Tanzanio 

Barato kaj Tanzanio sendis postulatajn dokumentojn. Armenio ne sendis. 

Proponoj : 

Barato estos la 40a landa sekcio de ILEI. 

Por : 26  Kontraŭ : 0  Sin detenas : 0  Akceptita 

Tanzanio estos la 41a landa sekcio de ILEI. 

Por : 25  Kontraŭ : 0  Sin detenas : 0  Ne ĉeestas : 1  Akceptita 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

AAIE   USONO  KANADO   USA    CDN        

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:  Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto (AAIE) 
Nomo kaj mallongigo nacilingve:  American Association of Teachers of Esperanto (AATE) 
sama kiel pasintjare 
Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI: 
 sama kiel pasintjare 
Jura statuso 
sama kiel pasintjare 
Se la sekcio havas juran registriĝon, bv. doni la lokon, instancon kaj daton de tiu registriĝo.  
sama kiel pasintjare 
Rilato kun Landa Asocio de UEA: 
Sendependa sed kunlaboraj rilatoj kun la Landa Asocio de UEA. 
 
Membro-nombro fine de 2016: 
Sume: __31___. Detale: paperaj _16_, retaj __15__, aliaj (HM,DM) _3_. 
Bv. informi nin se vi havas enlandajn membrojn, kiuj ne apartenas al ILEI-internacia. 
Nombro da rajtigitaj komitatanoj por 2016: 2. 
(kalkulu laŭ membronombro fine de 2016: 5-14:1; 15-34:2, 35-49:3, pli ol 50:4.) 
Retejoj kaj kontaktiloj sekciaj: 
Oficiala hejmpaĝo: _www.aaie.us__.  
Oficiala ret-adreso:__ne ekzistas____ 
Ĉe la retadreso bv. diri al kiu funkciuloĝi indikas. Se vi havas retejon, kiu prizorgas ĝin, 
kiomofte vi ĝisdatigas ĝin, kiujn 
planojn vi havas ampleksigi ĝin? Se ne, ĉu vi planas lan ĉi retejon?  Ĉu vi farus tion, se vi 
havus teknikan helpon de ILEI 
aŭ pere de ILEI? 
Ĉu via sekcio havas retgrupon: ne 
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: sama kiel pasintjare 
Se via sekcio eldonas fizike presatan aŭ retan bultenon, bv. doni ĝian nomon, redaktoron, 



retadreson, oftecon kaj amplekson.  
 
La AAIE-Bulteno ne plu estas sendata perpoŝte al la membroj.  Oni povas vidi novaĵon ĉe nia 
retejo <www.aaie.us>.  
 
2 
Enlanda membrokotizo:_$25 por perreta; $50 por perpoŝte  
         (aŭtomate inkluzivas ILEI-membrecon kiun AAIE pagas al ILEI) 
 
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. 
Prez:  Ronald GLOSSOP <rglossop@mindspring.com>, 
          8894 Berkay Ave., Jennings, MO 63136-5004, USA; Estras AAIE. 
V-Prez:  Filipo DORCAS <Filipo@grupoj.org>  
          900 Country Club Lane, Ft. Worth TX 76112, USA; Organizas lokaj grupoj. 
Kasisto:  Chuck MAYS <charles.o.mays@gmail.com> 
           16 Dixie Trail, Raleigh, NC 27607, USA; Kontrolas la monon kaj helpas pri membro-
informoj. 
Eduk. Sekr:  Ruth (Margo) KEVESS-COHEN <ruth3209@gmail.com> 
           3209 Broad Branch Ter. NW, Washington DC 20008; Raportas pri edukaj projektoj. 
Kores. Sekr:  Doroteo HOLLAND <dorothyjeanh@gmail.com> 
           5140 San Lorenzo Dr., Santa Barbara CA 93111-2521 
 
Mandato-periodo, tempo de la sekvaj elektoj: 
__Ekde de la jaro 2016 ĉiam estos 3-jara periodo de la somera jarkunsido 2016 ĝis 3 jaroj 
poste. ______ 
 
===Agado=== 
Propraj aranĝoj dum 2016: 
_Nia 2016 jarkunsido okazis je la 9-a de Julio en Miamo, Florido en kadro de landkongreso. 
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis: 
_ La Nord-Ameriko Somero Kursaro (NASK), kiu AAIE-membro Ellen EDDY estras, okazis  
   en Raleigh, Nord-Karolino de la 28-a de Junio ĝis la 6-a de Julio 2016._ 
Propraj projektoj dum 2016: 
_Individuaj membroj instruas Esperanton lokale en diversaj lokoj kiel Raleigh, Nord-Karolino; 
     Norda Teksaso; Santa Barbara, Kalifornio; Portando, Oregono, Stanford, Kalifornio.  ___ 
Projektoj de aliaj en kiuj la sekcio kunlaboris: 
_   Kelkfoje niaj membroj faras prezentaĵojn en konferencoj por instruistoj de fremdaj 
lingvoj. _____ 
Varba agado en Esperanto kaj naciaj lingvoj: 
__ Individuaj membroj agas individue kiam ebleco ekzistas paroli pri Esperanto__ 
Sekciaj kontaktoj kun ne-esperantistaj organizoj kaj projektoj: 
__ Individuaj membroj agas individue kiam ebleco ekzistas paroli pri Esperanto._______ 
Plie:  ĉu vi sukcesis altiri eksterajn subvenciojn por viaj projektoj?  Ne. 



Konata E-instruado en via teritorio: 
     Nord-Ameriko Somera Kursaro (NASK) okazas ĉiujare dum Junio-Julio. 
     Vidu raporton kun foto en IPR 16/1, paĝo 27. 
 
Aliaj atingoj en 2016 
    AAIE-membro William Harris servis ke la financa administranto de ILEI. 
    AAIE-membro Ronald Glossop verkis artikolon kiu aperis en IPR 16/1, pp.15-17. 
    AAIE-membro Ellen Eddy verkis artikolon kiu aperis en IPR 16/1, p. 27. 
    AAIE-membroj William Harris kaj Ronald Glossop aktive partoprenis la UK-on en Nitro, 
Slovakio kaj la ILEI-konferencon en Nyiregyhaza,Hungario. 
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    BARATO IND      HINDA UNIO       BIS 
 

ALIĜPETO POR LANDA SEKCIO DE ILEI: 

Ŝtato aŭ teritorio reprezentota: _Barato (= Hinda Unio) _ 

Oficiala nomo de la Sekcio en Esperanto: _Barata ILEI-Sekcio (BIS)_ 

Oficiala nomo de la Sekcio nacilingve: _Indian Association of Esperanto Teachers_   La lingvo: 

_angla_ 

Fondodato kaj loko de la Sekcio: _2016-03-30, Bengaluro, Barato_ 

Enlanda Membronombro de la Sekcio: _entute 5 + 0 = 5_ 

Nombro de internaciaj ILEI-membroj en la teritorio: _5_ 

Devas esti minimume kvin por fondi sekcion (S 7.3.3), kaj devas resti minimume kvin por 

pluvivigi ĝin. 

Urboj aŭ regionoj kun membroj aŭ lokaj filioj: _Bengaluro, Kolkato_ 

Proponota sekciestro por ILEI: _d-ro Arikapalli Giridhar RAO_ 

Retadreso kaj fizika adreso de la sekciestro: _rao.giridhar@apu.edu.in ; K-505 Purva 
Highlands Apartments, Mallasandra Village, Off Kanakapura Road/ Holiday Village Road, 
Bengaluru 560062, Barato_ 
Proponota komitatano 1 (por sekcioj kun inter 5 kaj 14 internaciaj membroj): _d-ro Arikapalli 

Giridhar RAO_ 

Ret- kaj poŝt-adreso de tiu komitatano: _same kiel chi-supre_ 

Proponota komitatano 2 (por sekcioj kun inter 15 kaj 34 internaciaj membroj): _ne aplikighas_ 

Ret- kaj poŝt-adresoj de tiu komitatano: __ne aplikighas_ 

Nomo de ĉefaj oficuloj de la sekcio:  Prezidanto: _d-ro Arikapalli Giridhar RAO__ 

Sekretario: _s-ro Venkatesh REDDY_ 

mailto:_rao.giridhar@apu.edu.in


Kasisto: _s-ro Himanshu UPADHYAYA_ 

Sekcia ret-adreso (se alia ol tiu de la sekciestro): _ilei-barato@googlegroups.com_ 

Sekcia  poŝt-adreso (se alia ol tiu de la sekciestro): _tiu de la sekciestro_ 

Sekcia retejo (dezirinda, eĉ se parto de ĝenerala landa paĝaro): _la guglogrupa pagho ligita al 

la jhus dirita sekcia retadreso_ 

Statuso de la Sekcio: memstara aŭ ligita kun aliaj E-instancoj: _memstara_ 

Ĉu ĝi havas juran personecon? Se jes, donu detalojn: _ne_ 

Organiza strukturo de la Sekcio: (ĉefaj organoj) _simple membroj kaj estraro_ 

Kiu estas la supera organo, kiom ofte ĝi kunvenas? _ghenerala kunveno de la membroj; 

laueble chiujare_ 

Kiel kaj kiom ofte oni elektas la estraron? _la ghenerala kunveno; principe chiun trian jaron_ 

Ĉu ĝi estas la sola prieduka Esperanta organizaĵo en la pretendata teritorio? Se ne, bv. detaligi: 

_jes__ 

(Tio ne estas nepra malhelpo al aligo, sed akceptebla interkonsento devos esti atingita) 

Ĉu vi havas ret-grupon por viaj membroj? JES / NE. Se jes, ĉu vi permesos al la internacia ILEI 

rekte sendi komunikojn al viaj membroj pere de tiu grupo?   JES / NE 

  Ni aldonas subskribitan petleteron kaj koncizan raporton pri la planata agado de la sekcio, 

kaj pri la grado de oficaleco de Esperanto-instruado en la lando aŭ teritorio. 

   Ni aldonas elektronike aŭ fizike la Statuton aŭ gvid-dokumenton de la sekcio (aŭ ĝia 

tegmenta organizaĵo) estas sendota elektronike aŭ fizike al ILEI, kune kun ĉi tiu peto. 

Bonvolu respondi pri tiom el la sekvaj informoj, kiom eblas: 

Dato kaj loko de la kunsido kiu akceptis la statuton: _la fondkunveno, Bengaluro, 2016-03-30_ 

La organo, kiu akceptis la Statuton aŭ gvid-dokumenton: _la fondanta membraro_ 

(Se temas pri la fondo-kunsido, kiel raportite supre,sufiĉas indiki tion). 

  Ni deklaras ke la sekcio estas demokrate organizata kaj funkciigata, kaj ke membreco 

estas malferma al ĉiuj instruistoj aŭ interesatoj pri edukado loĝantaj en la pretendata 

teritorio 

Petanto(j): _d-ro Arikapalli Giridhar Rao_ 

Subskribo de la kandidata sekciestro: _d-ro Arikapalli Giridhar Rao_ 

Loko: _Nitra_ Dato: _26/7/2016_ 

xxxxx 
 
2016-07-26 



Al la estraro  de  Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj 
 
Estimataj 
 
En la nomo de BIS, la Barata ILEI-Sekcio (nacilingve ‘Indian Association of Esperanto 
Teachers’) – kies prezidanto mi estas – mi chi-pere petas, ke ILEI bonvolu aligi nin kiel landan 
sekcion. 
 
Ni chi-kune liveras alighpetilon kaj nian statuton (se vi petos amendojn, ni faros ilin en la 
venonta kunveno de BIS). Mi starigis sekcian retliston, la retadreso estas ilei-
barato@googlegroups.com; bonvolu diri al mi, kiujn ILEI-estraranojn mi aligu al tiu retlisto 
por ke ili rajtu sendi afishojn al ghi. 
 
En neniu bazlernejo en Barato okazas oficiala instruado de Esperanto; neniu gubernio en 
Barato faris leghojn por kuraghigi au ebligi tian instruadon. En la universitato Azim Premji, 
Bengaluro, kie mi instruas, nun funkcias kurso, sed ghi en apartenas al la oficiala kursaro. En 
mia antaua instituto, la Barata Instituto pri la Informadiko, Hajderabado, miatempe funkciis 
regulritma kurso, kaj nun ghi same volontule sed iom pli sporade funkcias, same ekster la 
oficialaj sistemoj. Similaj iniciatoj estas lancheblaj aliloke. Tamen ne nur tiuj formas 
esperantistojn. La plimulto de la barataj esperantistoj estas memlernintoj, kiuj uzas la reton 
por plibonigi la lingvoscion. Nun bone funkcias ankau tutlanda komunika grupo kiu uzas la 
aplikon WhatsApp por konstante rilati inter si. 
 
Ni intencas en la unua shtupo de niaj laboroj chefe plenbaki la freshe varbitajn gejunulojn, 
kiuj jam lernis la lingvon kaj provas solidigi sian lingvokonon. La plej tauga ghisnuna agilo por 
tiu celo estas la legaj sumooj lanchitaj de Hori Jasuo; pere de WhatsApp la barataj 
partoprenantoj en tiuj sumooj regule kuraghigas unu la alian. Ni antauvidas periodon de du-
tri jaroj da solidigo antau ol entrepreni pli ambiciajn taskojn. 
 
Amike salutas 
 
Giri 
 
[d-ro Arikapalli Giridhar Rao 
K-505 Purva Highlands Apartments 
Mallasandra Village 
Off Kanakapura Road/ 
Holiday Village Road 
Bengaluru 560062, Barato 
Hejma tel. +91 80 4952 9359] 
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BELGIO   BE    
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   CH  SIS    SVISLANDO   
 
Nomo kaj mallongigo en Esperanto:  
Nomo kaj mallongigo nacilingve: Schweiz, Suisse, Svizzera 
Jaro de fondo / Jaro de aligo al ILEI: 
SES: 1905 SIS aligho al ILEI??  
Jura statuso: Asocio 
Rilato kun Landa Asocio de UEA: sendependa 
Membro-nombro fine de 2015   sume: 15 -> 18  
Membro-nombro fine de 2016   detale:  
Svislando  CH  
paperaj IPR-abonantoj 17  
 retaj IPR-abonantoj 1 
 honoraj membroj 1 
 dumvivaj membroj ? 
 subtenitoj el la Koleghelpa  
Nombro da rajtigitaj / nomumitaj komitatanoj por 2016:  
Nomoj de rajtigitaj / nomumitaj  komitatanoj por 2016:  
Kaso  nulo  
Oficiala hejmpago: Mankas 
Oficiala ret-adreso: Mankas 
Retgrupo: Mankas 
Revuo sekcia: Mankas 
Enlanda membrokotizo: 35 CHF 
Nuna estraro de la sekcio: sekciestro:  
Mireille Grosjean  
Alia komitatano kaj vic-prezidanto : Jean-Thierry von Büren 
jtvb@bluewin.ch  
  === AGADO === 
Propraj arangoj dum 2016: Ne  
Arangoj de aliaj kie la sekcio  aperis:  
Propraj projektoj dum 2016: ne  
du  
du  
vakas  
Ne  
Sekciaj kontaktoj kun neEsperantistaj organizoj kaj  projektoj: 
Konata E-instruado en via  teritorio:  
 Mireille Grosjean  
2017-02-23  
En „La Granda Ursino“ en La Chaux-de-Fonds, 
EO-kursoj por chiuj lernantoj.  
EO-kursoj kaj paroligaj rondoj en diversaj 
lokaj kluboj.  
 
2  Ne 
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CN    CHINIO    ILEI-CN    ĈLEI 

Nomo kaj mallongigo en Esperanto: 

_ILEI-CN （ĈLEI)___ 

Nomo kaj mallongigo nacilingve: 

______________________________________________   sama kiel pasintjare 

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI: 

________ / ________      sama kiel pasintjare 

Jura statuso: 

____________________________________________    sama kiel pasintjare 
 
Se la sekcio havas juran registriĝon, bv. doni la lokon, instancon kaj daton de tiu registriĝo.  

Rilato kun Landa Asocio de UEA: 

____________integra parto_______________________________     sama kiel pasintjare 
 
Ekz.: ĉu integra parto, en kunlaboraj rilatoj aŭ plene sendependa de ĝi? 

Membro-nombro fine de 2016: 

Sume: ___84_____.  Detale: paperaj _16____, retaj __66_, aliaj (HM,DM) 1DM， 1 HM. 
 
Bv. informi nin se vi havas enlandajn membrojn, kiuj ne apartenas al ILEI-internacia. 

Nombro da rajtigitaj komitatanoj por 2016:  ____4_____.   

 
(kalkulu laŭ membronombro fine de 2016: 5-14: 1; 15-34: 2, 35-49: 3, pli ol 50: 4.) 

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:  __________NE_________________________________ 

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? 

Ni havas retan kontakton en iu Tujmesaĝilo. 

Revuo sekcia: 



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

Enlanda membrokotizo: 

__Por papaera, RMB 100 (ĉ. 13.5 eŭroj), por reta , RMB 50 (ĉ. 6.75 eŭroj), la superflua parto 
estas uzata por okazigi tutlandan seminarion, aŭ kiel subvencio monhelpi junajn instruistojn 
aŭ studentoj partopreni kunvenojn. 
Se la enlanda kotizo estas pli ol la internacia, bv. indiki kiun parton vi retenas por landa 
agado. 

Nuna estraro de la sekcio: 

_______________________________________________   sama kiel pasintjare 
Laŭeble aldonu retadresojn, adresojn kaj funkciojn. 

Mandato-periodo, tempo de la sekvaj elektoj: 

________________________________________________   sama kiel pasintjare 
 
=== Agado === 

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

Propraj aranĝoj dum 2016: 

1. De la 3-a ĝis 6-a de novembro okazis en la ĉina urbo Quanzhou  la 8-a Azia Kongreso de 
Esperanto. Paralele kun ĉi tiu kongreso okazis la 5- a ILEI-Seminario en Orienta Azio (ISOA) 
kun la temo “Lerni Esperanton per moderna metodo”. Estis 9 prelegoj kaj 2 demonstraj 
kursoj dum la ISOA. S-ino Mireillie Grosjean, la prezidantino de ILEI, prelegis “kiel ellerni 
Esperanton”, Estroj de tri sekcioj Japana, Ĉina kaj Korea respektive raportis pri E-instruado 
en sia lando. Prof. Dr. Ilona Koutny prelegis kun la temo “Formado de esperanto-instruistoj 
en universitato” kaj Dr. Márkus Gábor pri Indramang-metoda lingvoinstruado, spertoj el 
lingvoinstruado en koreaj kaj tajlandaj universitatoj. La plej interesaj estis du demonstraj 
kursoj gvidantaj de S-ro USUI Hiroyuki, laboranta ĉe EPĈ kaj S-rino Xin Qishuang, instruistino 
el la elementa lernejo de Taiyuan, Shanxi. La antaŭa kurso celis por plenkreskuloj, kaj la lasta 
estis por infanoj. 
2. Trajnado de Voĉlegado en interreto, 2016/9-12, 4 sesioj 

Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis: 

 Distanca E-kurso en Tianjin-aj universitatoj 

Propraj projektoj dum 2016: 

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? 

Konata E-instruado en via teritorio: 

1. En Beijing; Nia honora membro, Prof. LI Weilun gvidas E-kurson longdaŭre, la kurso 
funkcias ĉiusabate; Ankoraŭ aliaj kursoj funkcias en univrsitato en Beijing;  
2. E-instruado al infanoj: en la urbo Taiyuan, la elementa lernejo nomata Baiyangshujie 
(elementa lernejo de Popla strato) havas devigan E-kurson kaj ĉiujare okazas aktivado 
nomata E-kultura semajno;  
3. Aliaj E-kursoj troviĝas en diversaj urboj, ekz. En Guanzhou, Shanghai, Changsha, 
Zhouzuang, Harbino, Tianjin, Nanchang, k.a.  Multaj membroj aktive okazigis E-kursojn kaj 
instruas, pripagandas Esperanton. 
Nombro kaj aĝo de lernantoj, grado de oficialeco, uzataj lerniloj, daŭro, intenseco ks. Sufiĉas 
referenci al <edukado.net> se la instruado estas tie dokumentita. Se ne, tuj kompilu kaj 
sendu la informojn al tiu renovigita retejo! 

Aliaj atingoj en 2016 

 
1. Alvoki membrojn partopreni la komunan legadon okaze de la Tago de la Libro, la 15-an de 
Decembro;  
2. Organizi legad-rondon en interreto kaj interŝanĝi opiniojn kaj proponojn pri E-literaturo 
kaj E-instruado. 
3. Varbi novajn membrojn 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

DE    GERMANIO     AGEA 

prezidanto / sidejo de AGEI:   
Zsofia Korody, Grubenhagenstr. 6, 37412 Herzberg am Harz, Tel. 05521-5983,  
zsofia.korody@esperanto.de 

vicprezidanto:  
Dr. Rudolf Fischer, Gustav-Adolf-Str. 2a, 48356 Nordwalde, Tel. u. Fax 02573-626,   
Rudolf.Fischer@esperanto.de 
  
kasisto kaj membroadministranto: 
Christof Krick, Günninghauser Str. 11 a, 59955 Winterberg , Tel.: 02981-89 95 57 ,  
christof.krick@esperanto.de 
  
plia estrarano: 
Martin Ptasinski, Faulbacherstr. 7a, 65589 Hadamar, Tel.: 06433-6597  
martin.ptasinski@googlemail.com 
 

http://agei.esperanto-urbo.de/page.php?pid=10414733 
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xxxxx 

 

Raporto de AGEI, Landa Sekcio de ILEI por 2016  
Bonvolu legi la aldonitajn konsilojn pri plenskribo. Limdato por raporti: Mar 31, 2017. Nomo 
kaj mallongigo en Esperanto: 
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj / AGEI  
  
Nomo kaj mallongigo nacilingve: 
     x 
sama kiel pasintjare  
  
Jaro de fondo / Jaro de aligo al ILEI: 
   /   x 
sama kiel pasintjare  
  
Jura statuso: 
   x 
sama kiel pasintjare  
Se la sekcio havas juran registrigon, bv. doni la lokon, instancon kaj daton de tiu registrigo.  
Rilato kun Landa Asocio de UEA: 
   x 
sama kiel pasintjare  
Ekz.: cu integra parto, en kunlaboraj rilatoj au plene sendependa de gi? Membro-nombro  
fine de 2016: 
Sume: 72_64+8_. Detale: paperaj _60_ retaj _8 _ aliaj (1 HM)_1 DM + 3 familiaj membroj. 
Bv.  
informi nin se vi havas enlandajn membrojn, kiuj ne apartenas al ILEI-internacia.  
3 familianoj kun sama adreso, kiuj ne pagas plenan membrokotizon kaj ne ricevas IPR de ILEI, 
do la landa listo enhavas 72 membrojn.  
  
Nombro da rajtigitaj / nomumitaj komitatanoj por 2016: 
  4  .  Per aparta deklarilo vi nomumu ilin!  
(kalkulu lau membronombro fine de 2012: 5-14: 1; 15-34: 2, 35-49: 3, pli ol 50: 4.)  
  
Retejoj kaj kontaktiloj sekciaj: 
Oficiala hejmpago: http://esperanto.de/agei Oficiala ret-adreso: 
zsofia.korody@esperanto.de  
  
Ce la retadreso bv. diri al kiu funkciulo gi indikas. Se vi havas retejon, kiu prizorgas gin: 

Zsófia Kóródy  
kiomofte vi gisdatigas gin: 

lau bezono, se estas gravaj novajoj au gravaj sangoj  
kiujn planojn vi havas ampleksigi gin? Ni foje-foje aldonas lernmaterialojn kaj instru-rilatajn brosurojn 
Se ne, cu vi planas lanci retejon? Cu vi farus tion, se vi havus teknikan helpon de au pere de ILEI?  
  
Cu via sekcio havas retgrupon:  jes    
Se jes, cu vi pretas permesi al la internacia ILEI dissendi rekte mesagojn al viaj membroj? ne   
Se ne, kiel vi plusendas al viaj membroj mesagojn de ILEI? 



prezidanto de AGEI, Zsófia Kóródy plusendas mesagojn al la  
listo. N 

i plusendas cion, kio rilatas al au estas grava por enlanda instruagado  
  
1 
  
Revuo sekcia:    x 
sama kiel pasintjare  
  
Se via sekcio eldonas fizike presatan au retan bultenon, bv. doni gian nomon, redaktoron, retadreson, oftecon kaj 
amplekson.  
  
Enlanda membrokotizo: 
25 EUR, pro la altigita ILEI-kotizo ekde 2012 restas 5 EUR/membro por landa agado   
Se la enlanda kotizo estas pli ol la internacia, bv. indiki kiun parton vi retenas por landa agado.  
  
Nuna estraro de la sekcio: 
Zsófia Kóródy (prezidanto), Dr. Rudolf Fischer (vicprezidanto), Christof Krick (kasisto), Martin 
Ptasinski (estrarano). La aktualaj adresoj estas sur la asocia hejmpago  
Laueble aldonu retadresojn, adresojn kaj funkciojn. 

Mandato-periodo, tempo de la sekvaj elektoj: 
Elektoj okazis en majo 2016 en München, dum la jarcefkunsido. Tiam pro demisio de 
estrarano Karin Klose, nova estrarano, Martin Ptasinski estis elektita. Sekva elekto: 
Pentekosto 2018 
La mandato de la komitatanoj dauros gis marto 2018, daurigo de la mandatoj estis akceptita 
de la jarcefkunveno la 23an de majo 2015.  
 

  
=== 

Agado 
===  

6 gis 10 linioj da klarigoj bonvenas; ligoj al pli longaj raportoj bonvenas.  
AGEI estas komunutila asocio, agadas por interkomprenigo de popoloj, eduko al paco kaj 
toleremo. La asocio helpas la lernejan kaj universitatan instruadon de Esperanto, proponas 
internaciajn amikajn kontaktojn inter lernantoj de Esperanto, instigas al internacia 
intersango de lernantoj, zorgas pri trejnado de Esperanto-instruistoj, ellaboras kaj disvastigas 
esperantajn instru- kaj ekzamenmaterialojn, rekomendas lingvajn ekzamenojn ankau lau 
internaciaj normoj, kunlaboras kun similaj internaciaj fakorganizajoj, estas alparolpartnero 
por la ministerio pri edukado rilate al Esperanto-instruado. 
AGEI organizas fakajn kunvenojn, instigas al verkado de fakaj artikoloj kaj fakliteraturo, 
donas fakajn servojn al siaj membroj. 
Gravas ankau la konsultado pri instruagado, metodika-didaktika helpo al gekolegoj, 
spertintersango pri lerneja kaj eksterlerneja Esperanto-instruado.  
  
Propraj arangoj dum 2016:  
Kelkaj instrurilataj eventoj okazis en 2016.  
  



1. TORPEDo 11 (septembro 30 - oktobro 3, 2016 ) la Tradicia Oktobra Renkontigo PEDagogia 
(samtempe 75a studsesio) okazis en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo, organizita de la 
Filio de GEA por Klerigado kaj Kulturo kaj AGEI, Asocio de Germanaj EsperantoInstruistoj.  
Gia cefcelo estas oferti fakan spertigon kaj spertintersangon pri lingvoinstruado kaj specife 
pri Esperanto-instruado, ebligi traktadon de generale uzataj kaj uzeblaj instrumetodoj, 
informado pri en- kaj eksterlandaj fakaj eventoj, interesajoj, sciindajoj el la Esperanto-
movado.  
Tiu tradicia evento farigis denove internacia pro partopreno de invititaj prelegantoj Sara 
Spano (estrarano de UEA), Francesco Maurelli (reprezentanto de Kosmo, ellaboranto de 
internaciaj projektoj), Eva Fitzelova kaj Johannes Mueller (redaktoroj de la reta radio 
Kern.punkto.info). 
  
La kvartaga seminario havis ciutage alian ceftemon, do estis  
1. Tago de observado: raportoj pri instrusperto kaj instrurilataj movadaj eventoj, trejnebloj  
(enkonduka prelego, diskutado pri instruado kaj kursmanagado, internacia kunlaboro por 
edukado, aktivula maturigo, trejnado (Sara Spano))  
2. Tago de kursorganizado, internaciaj projektoj 
(seminaria metiejo: internaciaj projektoj, subvenciebloj, Erasmus+, Volontula Servo, TEJO 
(Francesco Maurelli)) 
3. Tago de komunikado  
(fakprelego: Modernaj interretaj komunikajoj, planado, produktado kaj publikigado (Eva 
Fitzelova kaj Johannes Mueller))  
4. Tago de metodiko 
(fakprelegoj: trarigardo de internaciaj edukaj projektoj, lernebloj por plenkreskuloj, 
instruado per trarigardo de lernmaterialoj, gramatik- kaj lernolibroj, vortaroj, retaj kursoj. 
Lingolia: interaktiva retkurso. 
Seminaria metiejo: praktikaj konsiloj, spertintersango pri la nova interreta klerigsistemo  
(Zsófia Kóródy, Peter Zilvar))  
Pluraj metodoj estis traktitaj, analizitaj. La partoprenantoj povis studadi lernolibrojn kaj 
didaktikajn helpmaterialojn el la rica kolektajo de la biblioteko de Interkultura Centro 
Herzberg. 
Zsófia Kóródy prezentis plurajn memfaritajn instruhelpilojn kaj montris praktikajn 
ekzemplojn kiel utile uzi ilin. Peter Zilvar prelegis pri movadaj temoj kaj gvidis diskutadon pri 
kursoj, lecionoj al malsamagaj kursanoj.  
Estis diskutoj ankau pri alia aktuala temo: instruado per moderna teknologio, ja instruistoj 
devas respondi al la demandoj: cu niaj instrumetodoj kapablas sekvi la rapidan teknikan  
evoluon en la mondo? Cu ni povas reagi al la sangoj kaj bone utiligi novajn teknikilojn por 
Esperanto-instruado? Cu ni scias sufice pri la novaj medioj, aparatoj, realaj kaj virtualaj 
eblecoj?  
  
Arangoj de aliaj kie la sekcio aperis: 
1. Dum la 93a Germana Esperanto-Kongreso en München (13-16.05.2016) AGEI havis sian 
jarcefkunvenon. Gi estis publika kaj allogis multajn interesigantojn. Krom la asocia jarraporto 
kaj prezentado de planoj, temis ankau pri raporto pri la t.n. studsesioj, kapabligado kaj 
pluklerigado de instruistoj, kiun realigas Germana Esperanto-Centro (GEC) en kunlaboro kun 
AGEI en Herzberg am Harz; pri la prilaborata modula klerigsistemo por instruistoj kaj 
lernejanoj kaj pri internaciaj edukaj projektoj. 



 
Novajo estis la prezentado de jus aperinta gramatiklibro kaj lernmaterialoj de Heike Pahlow, 
kiu kun helpo de AGEI kaj GEC-fakuloj ellaboris novajn helpilojn taugajn kaj por lernantoj kaj 
por instruistoj. Estas rekomendinde ankau la retpago www.lingolia.com, kie aperas 
elsuteblaj kaj mendeblaj lernhelpiloj, ekz. kolora jarkalendaro kiel bildvortaro, ktp.  
Menciindas ankau la planataj lerniloj por infanoj: Lernu kun Mo, kun allogaj lernkajeroj, 
desegnajoj, ilustrajoj. 
 
En 2016 Zsófia Kóródy, prezidanto de AGEI partoprenis en la 101-a Universala Kongreso de 
UEA en Nitra, Slovakio, kie si kontribuis al la programo de la Tago de Lernado kaj ceestis 
ankau edukajn eventojn kaj fakprelegojn. Si kontribuis ankau al la instrukapabligaj trejnsesioj 
en la 49a ILEI-konferenco en Nyíregyháza, kie si reprezentis AGEI en la komitatkunsidoj. En la 
konferenca programo si prelegis ekz. pri la planata reta klerigplatformo por instruista 
trejnado kaj pri la novaj lernmaterialoj de Heike Pahlow.  
  
Propraj projektoj dum 2016: 
AGEI kaj Interkultura Centro Herzberg (sub gvido de Peter Zilvar) iniciatis kunlaboron kun la 
t.n Landa Plenkreskula Kleriginstitucio (Ländliche Erwachsenenbildung, LEB 
https://www.lebniedersachsen.de/). Jam duan jaron dauras tutjara kurs- kaj klerigprogramo 
kun variaj temoj, prelegoj, prezentadoj, organizado de t.n. Interkulturaj Vesperoj. La agnosko 
estas grava atingajo, kiu ebligas montri la kulturperantan, edukan rolon de la internacia 
lingvo Esperanto. 
  
 
Projektoj de aliaj en kiuj la sekcio kunlaboris: 
Ni kunlaboris per faka konsilado kaj disvastigado de la projektmaterialo de Klaus Friese, kiu 
pretigis brosuron kun la titolo: „1 leciono pri Esperanto“. Gia celo estas informi lernejanojn 
pri Esperanto ekz. en leciono, kiam agas anstatauanta instruisto. Tiu ne devas esti Esperanto-
parolanto, ja la materialo estas laupase prezentita kaj ne bezonas multan antauscion. Klaus 
Friese mem vizitis multajn lernejojn en Hamburg por informi lernejestrojn kaj instruistojn pri 
tiu 1-leciona materialo.  
AGEI elektis alian vojon: ni sendis inform-afison kaj varbilon pri tiu lernbrosuro al konferenco 
de lernejestroj en Malsupra Saksio (Niedersachsen) kaj la c.3-400 partoprenantoj ricevis cion 
en siaj konferencaj dokumentujoj.  
La projekto farigis paso post paso ankau internacia: krom la esperanta pretigis ankau 
german-, angla- kaj franclingva versioj.  
Vi povas trovi ilin ankau ce: http://agei.esperanto-urbo.de/page.php?pid=83839799 
 
AGEI  kunlaboras kun la Esperanto-Centro en Herzberg en nova europa projekto 
ERASMUS+, kies partneroj estas el Pollando kaj Slovakio. La celo estas klerigi novajn 
Aktivulojn por la Esperanto-movado, kiuj ricevas krom la lingva kapabligo ankau 
movadan trejnadon. Ili planas trapasi KER-ekzamenon por pruvi siajn lingvajn 
kapablojn kaj per reciprokaj vizitoj al la projektlandoj ili ekkonas ties aktivulojn, 
klubojn, movadajn strukturojn kaj povos en la estonto pli facile orientigi en  internaciaj 
medioj. Gravas por ili tia spertigo, rakontado, informado pri kulturaj 
eventoj, interesajoj, sciindajoj el la Esperanto-movado. 
 

https://www.lebniedersachsen.de/
http://agei.esperanto-urbo.de/page.php?pid=83839799


La unua projektevento okazis en Pollando, kie la trejnatoj krom sia intensa lingvokurso havis 
la eblon auskulti prelegojn de la Interlingvistikaj Studoj 
Ce UAM kaj partopreni kulturajn  programojn de ARKONES. 
La dua fazo estos en oktobro 2017 en Herzberg am Harz, kie la partnergrupoj 
Kunvenos dum TORPEDO-12 kaj la lasta kunveno okazos en Slovakio en somero 
2018. 
 
AGEI-prezidantino Zsófia Kóródy estis invitita en oktobro 2016 por prelegi en la 
Semajnfina  seminario de Esperanto-Asocio Hamburg. Alia cefpreleganto estis 
Bertil Wennergren kaj la temo  de la seminario estis Esperanto-gramatiko, 
specialajoj de la lingvo kaj ilia komprenado, instruado. Gi okazis en Schwerin kun 
c. 20 partoprenantoj. Estas gojige, ke estis organizita tia  seminario por lingva 
perfektigado kaj por kreado de uzeblaj materialoj por estontaj kursoj, ja la  
gramatikaj prelegoj estis registritaj kaj la edukaj filmetoj aperas jam en youtube.  
 
 
Varba agado en Esperanto kaj naciaj lingvoj: 
Bona tutlanda varbado estas la anoncoj pri Esperanto-kursoj en la programkajeroj de  
Popolaltlernejoj (VHS). Tiuj atingas plurajn dekmilojn da legantoj, familiojn, vastan publikon. 
Ec se poste ne realigos kurso pro manko de suficaj partoprenantoj, la legantoj povas legi pri 
Esperanto kaj ekscii pri uzebloj de la lingvo.   
 
Varbado Esperantlingva kaj germanlingva okazas per la gazeto de GEA Esperanto aktuell, tra 
naciaj kaj internaciaj dissendolistoj, per retpagoj, Facebook kaj alvokoj por membrigo kaj ekz. 
dum grandaj Esperanto-renkontigoj, kongresoj enlandaj, dum studsesioj arangataj en 
Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg. 
  
ILEI preparis nacilingvajn varbilojn, ekz. por la reprezentigo en kunsidoj de UNESCO. La 
germanlingva traduko estas pretigita, estas je dispono por interesigantoj ce 
http://agei.esperanto-urbo.de/page.php?pid=97868652. AGEI pripensas gian paperan 
eldonon.  
  
Sekciaj kontaktoj kun ne-esperantistaj organizoj kaj projektoj: 
AGEI regule kunlaboras pere de pluraj siaj instruistoj kun popolaltlernejoj (VHS). En kelkaj 
urboj ankau en 2016 aperis anoncoj pri Esperanto-lingvokursoj. 
AGEI subtenas gekolegojn per kolektado kaj modelcela aperigo de varbtekstoj por tiuj kajeroj 
ce http://agei.esperanto-urbo.de/page.php?pid=97868652  
  
Konata E-instruado en via teritorio: 
Lau ricevitaj informoj lerneja instruado okazis en Herzberg am Harz, Korbach kaj Buxtehude.  
AGEI ne mem listigas la kursojn, sed alvokas ciujn gekolegojn de bazaj kaj mezgradaj lernejoj, 
plenkreskulaj kursoj kaj studrondoj en universitatoj registri siajn kursojn kaj detalojn pri la 
instruado ce http://edukado.net.  
Granda sukceso en universitatnivela edukado estas la lernogrupoj en Universitato Emden, 
kie en  ciu semestro sub gvido de Sebastian Kirf dekoj da studentoj konatigas kun Esperanto 
kaj pluraj el ili elektas ankau la sekvasemestran daurigan fazon.   



Ankau en Stuttgart kaj Wiesbaden okazadas universitataj Esperanto-kursoj gvidataj de  
Johannes Mueller kaj Martin Ptasinski.  
  
Aliaj atingoj en 2016 
Bona atingo en 2016 estis la akiro de nova bretaro por la dokumentujoj, arkivmaterialoj kaj 
la sukcesa kaj regula informado de nia membraro. Bedaurinde pro maljunigo kaj forpaso ni 
perdis plurajn membrojn, tamen la membronombro de nia asocio restas relative stabila.   
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FI    FINNLANDO    ELFI 

Nomo kaj mallongigo en Esperanto: 

Esperanto-Ligo de Finnlandaj Esperantistoj,  ELFI 
 
Nomo kaj mallongigo nacilingve: 
______________________________________________  x sama kiel pasintjare 

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI: 

________ / ________     x sama kiel pasintjare 

Jura statuso: 

____________________________________________   x sama kiel pasintjare 
 
Se la sekcio havas juran registriĝon, bv. doni la lokon, instancon kaj daton de tiu registriĝo.  

Rilato kun Landa Asocio de UEA: 

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

Membro-nombro fine de 2016: 

Sume: 18.  Detale: paperaj 5, retaj 13, aliaj (HM,DM) - . 
 
Bv. informi nin se vi havas enlandajn membrojn, kiuj ne apartenas al ILEI-internacia.  
Ni havas enlandajn membrojn 2 pers. kaj unu honoran membron 

Nombro da rajtigitaj komitatanoj por 2016:  2  

 
(kalkulu laŭ membronombro fine de 2016: 5-14: 1; 15-34: 2, 35-49: 3, pli ol 50: 4.) 

Retejoj kaj kontaktiloj sekciaj: 

Oficiala hejmpaĝo: www.esperanto.fi/elfi  Oficiala ret-adreso: sylvia.h@kolumbus.fi 
 

http://www.esperanto.fi/elfi


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? 
La retadreso estas tiu de la sekciestro. La retejon prizorgas Tapani AARNE, la sekretario. Li 
ĝisdatigas ĝin ofte dum la jaro. 
 
Ĉu via sekcio havas retgrupon:  ne 

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? 

La sekciestro aperigas 3-4 Interligilojn jare. Se la mesaĝon de ILEI povas akcepti ĉiu 
esperantisto en la lando, mi metas ĝin en la retgrupon de la landa asocio. Inter la estraro ni 
uzas retpoŝton. 

Revuo sekcia: 

Presata kaj repoŝta iformilo Interligilo. x sama kiel pasintjare 
 
Se via sekcio eldonas fizike presatan aŭ retan bultenon, bv. doni ĝian nomon, redaktoron, 
retadreson, oftecon kaj amplekson. 

Enlanda membrokotizo:  6 € 

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

Nuna estraro de la sekcio: 

Sylvia Hämäläinen, sekciestro,  sylvia.h@kolumbus.fi  ĝis marto 2019 
Raita Pyhälä, vica sekciestro,  raita.pyhala@gmail.com  ĝis marto 2018 
Tapani Aarne, sekretario,  tapani.aarne@mbnet.fi  ĝis marto 2017 
Paula Niinikorpi, kasisto,  paula.niinikorpi@gmail.com   ĝis marto 2017 
Tuomo Grundström, membro,  tuomo.grundstrom@gmail.com  ĝis marto 
2018 
 
Laŭeble aldonu retadresojn, adresojn kaj funkciojn. 

Mandato-periodo, tempo de la sekvaj elektoj: 

rigardu supre            sama kiel pasintjare 
 
=== Agado === 

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

Propraj aranĝoj dum 2016:  ___-_____ 

Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis: 

Somera kurso de EAF, landa asocio 

mailto:sylvia.h@kolumbus.fi
mailto:raita.pyhala@gmail.com
mailto:tapani.aarne@mbnet.fi
mailto:tuomo.grundstrom@gmail.com


Propraj projektoj dum 2016: 

Havigado de nova librokoleto por informado de Esperanto. La antaŭa malaperis en incendio. 

Projektoj de aliaj en kiuj la sekcio kunlaboris:  - 

Varba agado en Esperanto kaj naciaj lingvoj: 

prezentado de la Ligo en la Vintraj Tagoj de landa asocio 

Sekciaj kontaktoj kun ne-esperantistaj organizoj kaj projektoj:  - 

Plie: ĉu vi sukcesis altiri eksterajn subvenciojn por viaj projektoj? 
Konata E-instruado en via teritorio: 
du studgrupoj en Turku, vidu edukado.net/kursoj 
 
Nombro kaj aĝo de lernantoj, grado de oficialeco, uzataj lerniloj, daŭro, intenseco ks. Sufiĉas 
referenci al <edukado.net> se la instruado estas tie dokumentita. Se ne, tuj kompilu kaj 
sendu la informojn al tiu renovigita retejo! 

Aliaj atingoj en 2016:  - 
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FR     FRANCIO     GEE 

Franca ILEI sekcio : GEE (Grupo de Esperantistaj Instruantoj) 

Raporto 2016 

La membroj de Esperanto-France, kiu signalas, ke ili instruas, iĝas danke al Eo-Fr aliĝanto de 

I.L.E.I., nemembroj devas pagi etan kotizon rekte al ILEI ... 

Kiom da membroj? Proksimume 100 homoj instruas Esperanton pli aŭ malpli regule en 

Francujo, sed multaj ne raportas aŭ ne aliĝas. 

Multaj kursoj okazas en Francujo : 

en bazlernejoj: laù la invito de instruistoj prezentado de Eo kaj kelkaj pliaj kursoj en diversaj 

klasoj; post la lernotago, oficialaj kursoj al volontuloj pere de NAP (Novaj Pedagogiaj 

Aktivajxoj), fakte tio estas organizo de la urbaj instancoj, kiuj petas instruadon de la diversaj 

asocioj sportaj, artaj aù kulturaj. 

en mezlernejoj (liceo pere de Aleks André en Chaumont ...) 

en universitatoj aù altlernejoj 

en Universitato pri Libera Tempo (oficialaj kursoj kiel perado por la angla, la germana, la 

hispana ...) 

Ekzamenoj: 



Pere de FEI (Franca Ea Instituto), diversnivelaj ekzamenoj (Cxu la retadreso de FEI?) 

KER (Komuna Eùropa Referenckadro) ekzamenoj : ankoraŭ multaj francoj trapasis tiujn 

ekzamenojn je la nivelo B1, B2 aŭ C1 

Cxu en Francujo oni sxatas trapasi ekzamenojn aù cxu oni fieras pri siaj "belaj" diplomoj ? 

Edukado.net : kia plezuro esti membro de tiu granda familio kaj uzi la grandegan stokon da 

pedagogiloj disponeblaj, tamen proponi novajn erojn aù foje ricxigi la pedagogian materialon 

estas ankoraù pli efika. 

Stagxoj en Bouresse (Bures) aŭ en la Ea Kulturdomo de Grezijono: 

Lastan oktobron, de la 24a gxis la 28a, dum la ferioj okazis stagxo estrita de Katalin Kovats por 

esti pli efikaj dum la NAP instruado. Tiu stagxo ricevis financan helpon de Eo France kaj 

estis  granda sukceso , 17 partoprenantoj. 

Projektoj kaj Esperoj: 

Ke finfine liceanoj povus elekti Eon kiel kromfakon, kiam ili trapasas la abiturientan ekzamenon 

fine de siaj mezlernejaj studoj. 

Ke ni havu pli da lernantoj en niaj proponitaj kursoj. 
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HU    HUNGARIO 

Nomo kaj mallongigo en Esperanto: 

Asocio de hungariaj esperantistaj pedagogoj 

Nomo kaj mallongigo nacilingve: 

Eszperantista Pedagógusok Magyarországi Egyesülete (EPME)    sama kiel pasintjare 

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI: 

1990. dec. 13.  / ???      sama kiel pasintjare 

Jura statuso: 

ŝtate agnoskita, Budapest, Pk. 64957/1991/1, 1991.02.13 sub numero 3346     sama kiel 
pasintjare 
 
Se la sekcio havas juran registriĝon, bv. doni la lokon, instancon kaj daton de tiu registriĝo.  

Rilato kun Landa Asocio de UEA: 

grupa membreco en HEA     sama kiel pasintjare 
 
Ekz.: ĉu integra parto, en kunlaboraj rilatoj aŭ plene sendependa de ĝi? 



Membro-nombro fine de 2016: 

Sume: 45.  Detale: paperaj: 25, retaj: 17, aliaj (HM,DM): 3. 
 
+ 6 pliaj membroj de EPME, kiuj ne membriĝas en ILEI. 

Nombro da rajtigitaj komitatanoj por 2016:  3.   

Retejoj kaj kontaktiloj sekciaj: 

Oficiala hejmpaĝo: http://www.ilei.info/hungario/index.php.  
Oficiala ret-adreso de EPME: jozefo.nemeth@gmail.com (prezidanto de EPME), de ILEI-HU: 
gastema.enjo@gmail.com (sekciestro) 
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:  ilei-hu@lev-lista.hu – pli ampleksa (75 membroj) 
epme2016@lev-lista.hu (nur la aktualaj membroj) 

Se jes, ĉu vi pretas permesi al la internacia ILEI dissendi rekte mesaĝojn al viaj membroj?  

JES  se vi tion petas, sed la retgrupoj estas dulingvaj. 

Revuo sekcia: 

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

Enlanda membrokotizo: 

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

Nuna estraro de la sekcio: 

Németh József (prez.), Sereghyné Zengő Enikő (sekciestro), Salomonné Csiszár Pálma 
 
Enikő Sereghyné Zengő <gastema.enjo@gmail.com>, cspalma@freemail.hu, Jozefo Nemeth 
<jozefo.nemeth@gmail.com> 

Mandato-periodo, tempo de la sekvaj elektoj: 

ĝis oktobro 2017___   sama kiel pasintjare 
 
=== Agado === 

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

Propraj aranĝoj dum 2016: 

mailto:jozefo.nemeth@gmail.com
mailto:gastema.enjo@gmail.com
mailto:ilei-hu@lev-lista.hu
mailto:epme2016@lev-lista.hu


13 februaro 2016: asembleo kun jarraporto kaj la deviga modifo de nia statuto + pedagogia 
tago kun prelegoj 
28 augusto 2016: eksterordinara asembleo por modifi nian modifitan asembleon laŭ la 
propono de la juĝistoj + raportoj kaj prelegoj 

Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis: 

la 49-a Konferenco de ILEI kun partopreno de ĉ. 30 hungaroj, inter ili 15 ILEI-HU-anoj 
_________ 

Konata E-instruado en via teritorio: 

Esperanton oni lernas ĉefe studentoj por ekzameniĝi (2-3mil ĉiujare), ĉar ricevi universitatan 
diplomon oni ne rajtas sen lingvoekzameno, sed ili ne restas en la movado. Granda parto de 
la E-instruantoj de tiuj kursoj restas ekster ILEI. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

JP   JAPANIO 

Nomo kaj mallongigo en Esperanto: 

La japana sekcio de ILEI/ILEI-JP 

Nomo kaj mallongigo nacilingve: 

sama kiel pasintjare 

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI: 

sama kiel pasintjare 

Jura statuso: 

sama kiel pasintjare 
 

Rilato kun Landa Asocio de UEA: 

sama kiel pasintjare 
 

Membro-nombro fine de 2016: 

Sume:  29  Detale: paperaj 8, retaj 20, aliaj (DM) 1 
 

Nombro da rajtigitaj komitatanoj por 2016:   2   

Retejoj kaj kontaktiloj sekciaj: 

Oficiala hejmpaĝo: http://ilei.jp  
 
Ĉu via sekcio havas retgrupon:  Jes. Ni tamen ne ŝatas rekte ricevi mesaĝojn de ILEI. 

http://ilei.jp/


Gravaj mesaĝoj de ILEI estos plusendotaj al niaj membroj pere de tiu retgrupo.  

Revuo sekcia:   

Reta bulteno “LUCERNO”, eldoniĝas du-trifoje jare, redaktoro estas s-ino Kitani Tomoko 
 

Enlanda membrokotizo:  500 JPY 

Nuna estraro de la sekcio: 

Sekciestro: ISIKAWA Tieko  tiekosanjo_103@bj8.so-net.ne.jp 
Sekretario: KINUGASA Hirosi  kinuhiros@yahoo.co.jp 
Kasisto:      ISINO Masayo  isino.masayo@nifty.com 
Redaktoro de bulteno:  KITANI Tomoko  kitanitomoko5@gmail.com 
Retejo:      YAMAŜITA Tosihiro (belmonto)  amiko.mia@gmail.com 

Mandato-periodo, tempo de la sekvaj elektoj: 

2016-2018 (oktobro) 
=== Agado === 

Propraj aranĝoj dum 2016: 

Prelegeto “Kial kaj kiel lerni Esperanton?” estis farita en la 103-a Japana Esperanto-Kongreso, 
la 8an de oktobro. 

Propraj projektoj dum 2016: 

Ni instigis niajn membrojn fari lernolibrojn de Esperanto laŭ sia propra ideo. Eldoniĝis unu 
lernolibro paperforme. Ofte okazis interŝanĝoj de opinioj pri instrumetodoj surrete. 

Projektoj de aiaj en kiuj la sekcio kunlaboris: 

La 5-a ILEI-Seminario en Orienta Azio (ISOA) okazis en Quanzhou, Ĉinio, la 4an kaj 5an de 
novembro, kaj ĝin ĉeestis tri membroj de nia sekcio. ISIKAWA Tieko raportis pri la nova 
lernomaterialo por saĝtelefono kaj pri la aktuala situacio en Japanio.   

Konata E-instruado en via teritorio: 

Enkonduka kurso de Esperanto en Tokia Universitato pri Fremdaj Studoj I kaj II 
Gvidis nia membro prof. KIMURA Goro Christoph, la kurso estis oficiala kurso malfermita al 
studentoj kaj civitanoj. La kurso daŭris tri monatojn po 90 minutoj semajne en la unua kaj 
la dua semestro. 
 
Enketila plenskribinto: 
ISIKAWATieko, sekciestro, 2017.02.15 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

CAT    KATALUNIO 

Nomo kaj mallongigo en Esperanto: 

mailto:tiekosanjo_103@bj8.so-net.ne.jp
mailto:kinuhiros@yahoo.co.jp
mailto:isino.masayo@nifty.com
mailto:kitanitomoko5@gmail.com
mailto:amiko.mia@gmail.com


__Kataluna Sekcio de ILEI 

Nomo kaj mallongigo nacilingve: 

__ILEI-Catalunya 

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI: 

__1998_ / _1999_      sama kiel pasintjare 

Jura statuso: 

_____NE_____ 
 
Se la sekcio havas juran registriĝon, bv. doni la lokon, instancon kaj daton de tiu registriĝo. 

Rilato kun Landa Asocio de UEA: 

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

Membro-nombro fine de 2016: 

Sume: ____4______.  Detale: paperaj __4___, retaj ______, aliaj (HM,DM) ________. 
 
Noto: du novaj membroj aliĝis per reta abono en marto de 2017. 

Nombro da rajtigitaj komitatanoj por 2016:  _________.   

 
(kalkulu laŭ membronombro fine de 2016: 5-14: 1; 15-34: 2, 35-49: 3, pli ol 50: 4.) 

Retejoj kaj kontaktiloj sekciaj: 

Oficiala hejmpaĝo: _http://www.xtec.cat/~pmarti10/espvers.htm_. 
Oficiala ret-adreso:___ileicat@hotmail.com_____ 
Zorganto pri la hejmpaĝo kaj la retadreso: Pedro M. Martín Burutxaga. 
Retejo ne ĝisdatigita de multaj jaroj. Ni baldaŭ ŝanĝos ĝin. 
 
Ĉu via sekcio havas retgrupon:  _____ne______________________________________ 

 

Revuo sekcia:  ne  

Enlanda membrokotizo:  ____neniom____ 

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

Nuna estraro de la sekcio: 

PEDRO M. MARTIN BURUTXAGA (sekciestro) <pmarti10@xtec.cat>_     
VICTOR SOLÉ (kasisto) <v.sole@esperanto.cat> 



RUBÉN FERNÁNDEZ ASENSIO (ansataŭanto de la sekciestro) <enseikou@yahoo.com> 

Mandato-periodo, tempo de la sekvaj elektoj: 

Ekde 2000, proksimume. Ni devas okazigi novan elekton. 

=== Agado === 

Propraj aranĝoj dum 2016:   ____neniu_____ 

Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:  ____neniu_____ 

Propraj projektoj dum 2016:  ____neniu_____ 

Projektoj de aliaj en kiuj la sekcio kunlaboris: 

Traduko de la retejo "lernu.net" en la katalunan. 
Traduko de la retejo "learn.esperanto.com" en la katalunan. 

Varba agado en Esperanto kaj naciaj lingvoj:  _____neniu____ 

Sekciaj kontaktoj kun ne-esperantistaj organizoj kaj projektoj: _____neniu____ 

Konata E-instruado en via teritorio: La instruado de Esperanto en Barcelono suferas pro 
manko de propra sidejo. Nia asocio luas ĉambron en kulturdomo La Violeta por niaj klasoj. 
La lernantoj devas pagi po 40 eŭroj trimonate, kaj luado de la lernoĉambro ensorbas 
preskaŭ la tutan kotizon, dum reston ekposedas Kataluna Esperanto-Asocio. Tiu aranĝo 
estas malkontentiga kaj ni devas ĝin ŝanĝi, ĉar KEA ne subtenas instruadon mone. 

Krome, interreta reklamado malfruiĝis. Tio povis kaŭzi, ke la komencanta klaso devis 
nuliĝi pro nesufiĉa partopreno. Restis nur unu lernanto, 13 jaraĝa, kiun instruisto Ruben 
Fernandez instruas private en lia hejmo ĉiusemajne, laŭ la rekta metodo. 
La duan klason instruas Xose Conde en La Violeta ĉiusemajne, po horo kaj duono. Estas 5 
lernantoj, aĝantaj de 30 ĝis 70 jarojn. Li uzas proprajn materialojn sed ankaŭ aliajn 
deŝutitajn de edukado.net. 
En la komenco de la lernojaro, la instruantoj de KEA decidis ne okazigi trian kurson 
malgraŭ la ekzisto de petoj. Kelkaj lernantoj tamen tiel insiste petis, ke kvin el ili ricevas 
lecionojn de Ruben Fernandez kontraŭ simbola pago. La klaso kunvenas du horojn 
semajne en kafejo kaj estas listigita ĉi tie:  http://edukado.net/kursejo?kid=26609 
Krom la kursoj de KEA, ŝajnas ke Salvador Aragay, de Barcelona Esperanto-Centro, 
ankoraŭ instruas ĉiusemajnan klason en la kulturdomo Casinet d’Hostafrancs. Tamen li 
ne estas membro de KEA aŭ ILEI, do ni ne havas informon. Ne estas aliaj konataj 
instruantoj en Barcelono. 
Ekster Barcelono, tre aktiva instruanto estas Jordi Perera, kiu instruas du kursojn. 
1. Kurso 2016-2017 en Moià, cadre de la grupo Aprenem Moià 

(http://aprenem.blog.cat/aprenem-a-moia/), krom aliaj lingvoj, kiu estas organizita 
de Banc del Temps del Moianès, pere de lingva interŝanĝo-sistemo Aprenem 
(www.aprenem.blog.cat). Kvanto da lernantoj en la esperanto-kurso: minimume 4, 
maksimume: 6. Aĝo: 22, 35, 55, 57, 66, 67 jaraĝaj. 1 horo semajne dum la tuta lerneja 
jaro. 

http://edukado.net/kursejo?kid=26609
http://aprenem.blog.cat/aprenem-a-moia/
http://www.aprenem.blog.cat/


2. Enkonduka kurso de Esperanto en Vic, dum la lastaj kvar monatoj de la kurso 2016-
2017 (http://forumdedebats.vicentitats.cat/author/admini001/), organizita de Fòrum 
de Debats de Vic: http://www.forumdedebats.cat/   
Kvanto da lernantoj: 11. Aĝo: 50 - 68 jaraĝaj. 1h30 po du fojo monate. Por tiuj kursoj 
li uzas la materialon kreitan de Victor Solé "Kurso de Esperanto por Komencantoj" de 
la retejo http://victorsole.com/esperanto/kurso/ , kaj la Curs d'Esperanto laŭ la 
Zagreba metodo de la retejo ILEI.cat http://www.xtec.cat/~pmarti10/ilei-cat.htm 

Ankaŭ instruas M. Dolors Godoy Llorens en vilaĝo Cassà de la Selva, proksima al urbo 

Girona: unu horon semajne al tri komencantoj, kiuj pagas 50 eŭrojn jare, kaj unu horon 

semajne da konversacia klaso por tri progresantoj, inkluzivante ŝian filinon. Ŝi uzas 

fotokopiojn de materialoj sufiĉe antikvaj, kiel JUNULO-KURSO, eldonita en Parizo en 

1981, SABE USTED ESPERANTO? de Jorge Hees, krom ekzercoj de Lernu kaj de la retpaĝo 

de ILEI-Cat mem. Ĉiuj ŝiaj lernantoj estas plenkreskuloj. 

Aliaj kursestroj listigitaj sur la paĝo pri kursoj de la retejo de KEA ne kondukis kurson ĉi-

jare, aŭ simple ne respondis. Necesas rekontakti ĉiujn instruantojn kaj ĝisdatigi la paĝon, 

kiu ĝis nun kontaktigis lernemulojn kaj instruemulojn. 

Aliaj atingoj en 2016 

Ni reviviĝis! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

HR   KROATIO     ILEI-KEU 

Nomo kaj mallongigo en Esperanto: 

__ILEI SEKCIO DE KEU________ILEI-KEU_________ 

Nomo kaj mallongigo nacilingve: 

_PEDAGOŠKA SEKCIJA HRVATSKOG ESPERANTSKOG SAVEZA HES-ILEI_  sama kiel pasintjare 

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI: 

_1991___ / __1992___      sama kiel pasintjare 

Jura statuso: 

__Eduka fako de la Kroata Esperantista unuiĝo__________    sama kiel pasintjare 
 
Se la sekcio havas juran registriĝon, bv. doni la lokon, instancon kaj daton de tiu registriĝo.  

Rilato kun Landa Asocio de UEA: 

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

Membro-nombro fine de 2016: 

Sume: __6________.  Detale: paperaj _____, retaj ___6___, aliaj (HM,DM) ________. 

http://forumdedebats.vicentitats.cat/author/admini001/
http://www.forumdedebats.cat/
http://victorsole.com/esperanto/kurso/
http://www.xtec.cat/~pmarti10/ilei-cat.htm


 
Bv. informi nin se vi havas enlandajn membrojn, kiuj ne apartenas al ILEI-internacia. 

Nombro da rajtigitaj komitatanoj por 2016:  ____1_____.   

 
(kalkulu laŭ membronombro fine de 2016: 5-14: 1; 15-34: 2, 35-49: 3, pli ol 50: 4.) 

Retejoj kaj kontaktiloj sekciaj: 

Oficiala hejmpaĝo: ____________________. Oficiala ret-adreso:    ilei@hes-keu.hr 

 
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:  _NE__________________________________________ 

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? 
la informojn oni disendas rekte al la retadresoj de la membroj 

Revuo sekcia: 

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

Enlanda membrokotizo: 

__5 €______ 
Se la enlanda kotizo estas pli ol la internacia, bv. indiki kiun parton vi retenas por landa 
agado. 

Nuna estraro de la sekcio: 

Svijetlana Akik, sekcietrino: ilei@hes-keu.hr; Marija Beloŝeviĉ, membro, ILEI-komitatano: 
miriam010@gmail.com; Zdenka Svetliĉiĉ, sekretario/kasisto: 
zdenkasvetlicic@yahoo.com________________________    sama kiel pasintjare 
Laŭeble aldonu retadresojn, adresojn kaj funkciojn. 

Mandato-periodo, tempo de la sekvaj elektoj: 

______2 jara, reelektebla_(2018)____________________________   sama kiel pasintjare 
 
=== Agado === 

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

Propraj aranĝoj dum 2016: 



kursoj de E-o;  
Kroataj kulturo kaj lingvo-internacia seminario; 
seminarioj por kursgvidantoj kaj kunlaborantoj: printempa (aprilo), aŭtuna (septembro) 

Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis: 

Babylon-kafejo, Nokto de la libro 

Propraj projektoj dum 2016: 

E-kurso: kreado de la libera tempo 

Projektoj de aliaj en kiuj la sekcio kunlaboris: 

Semajno de Internacia Amikeco; Tago de la Patrina lingvo; Eŭropa tago de lingvo; 
Zamenhoftago 

Varba agado en Esperanto kaj naciaj lingvoj: 

okaze de Balylon-kafejo kaj Eŭropa tago de lingvo 

Sekciaj kontaktoj kun ne-esperantistaj organizoj kaj projektoj: 

Balylon-kafejo (iniciato kiu arigas parolantojn de deko da lingvoj) 
 
Plie: ĉu vi sukcesis altiri eksterajn subvenciojn por viaj projektoj? 

Konata E-instruado en via teritorio: 

 
Kursoj por bazlernejanoj (8-12 aĝaj); 1-foje semajne 1 horo (45’).  
Aldone oni organizas labor- kaj studgrupojn al kiuj bonvenas ankaŭ ne kursanoj. Tia aktiveco 
okazas 3-4 foje dum la jaro (2h). La programojn ĉeestas 100-130 infanoj/gejunuloj 
 
Dum la instruado estis uzitaj materialoj  lernolibroj: 
- Ludu kun ni 1 
- Urso-kurso 
- Ni lernas kaj ludas 
- Mazi en Gondolando, filmo + aktiviga libro 
- Mil unuaj vortoj en Eo 
 
Ludoj: 
- Kartludo: Green Rat: paroj - bestoj, la domo, floroj, la lernejo, 
manĝaĵo, verboj 
- Kartludo: Urso-familio 
- Pekseso "Esperanto per rekta metodo" 
- Kartludo de Pinokjo 
 
- CD-ROM 
Gaja lernado de Esperanto 
 



La kurso por progresintoj okazas dum la tuta jaro (escepte someraj monatoj).  Uzata ĉeesta 
metodo kaj instruado pere de skype. 
 
Dum la instruado estis uzitaj materialoj: 
lernolibroj: 
- Gerda malaperis 
- Esperanto izravna metoda 
- Aŭdo-vida konversacia kurso de Esperanto por progresintoj 
- Ampleksa baza kurso Esperanto 
 
Ludoj: 
- Kartludo: Green Rat: paroj - bestoj, la domo, floroj, la lernejo, 
manĝaĵo, verboj 
- Pekseso "Esperanto per rekta metodo" 
- Nun mi pripensas 
 
 
Helpiloj 
- Esperanto per rekta metodo. Didaktita helpilo 
- Instruaj bildoj por rektmetoda instruado  
 
Por koresponda kurso estas uzata “Kurso de Esperanto” (brazila). 
 
Aliaj atingoj en 2016 
 Komenca laboro rilate la kompiladon de historio de la eduka fako de KEU. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CU   KUBO 

 

 

KUBA ESPERANTO ASOCIO 

KUBA ILEI-SEKCIO 

KUBA INSTRUISTARO JARO 2016. 

                                                                                                                                                                                                       

TIPAJ KURSOJ 

No.  NOMO KAJ FAMILINOMOJ               ADRESO             TELEFONNUMERO              RETADRESO                             

RK   NK   DK   PKK    PBK 

 

MALLONGIGOJ 

RK = Rapida Kurso (Curso rápido consta de dos frecuencias semanal 4 horas) 



NK = Normala Kurso (Curso Normal consta de dos semestres, una frecuencia 

semanal 2  horas) 

DK = Distanca Kurso (Curso a distancia. No límite) 

PKK = Per Koresponda Kurso (Curso por correspondencia. No límite) 

PBK = Post Baza Kurso (Curso dirigido para recién graduados. No límite)  

 

 

 

1. Gonzalo Collantes García           N.Lòpez 857(altos)     022-654729             

                                                   e/ Barnada y 

                                                   S.Lora.Stgo de Cuba 

                                                                90100. 

eduardo.robert@infomed.sld.cu     NK     PBK 

 

2. Guillermo Navarro Toledano     2da No 72. e/4ta y 5ta 

                                                   Rpto Dessy.Stgo de Cuba    629085             

co8wg@frcuba.cu                           RK 

 

3. Graciela Morgado             Calle 41.Edif 19.Apto C8 

 Rodríguez                         Rpto 30 de diciembre                                             

                                          Contramaestre.Stgo de Cuba.                           

graciela.morgado@nauta.cu          NK 

                                                                                                                                                                                              

 

4. Tirso Ávila Bory.               Santa Rita No 902 

                                         Esq. Crombet.               21-329462       

                                         Guantanamo. 

raul@elecgtm.une.cu               RK 

 

5. Leonardo Luna Neyra       1 Norte No 801. e/     

                                          Cuartel y S.Gregorio     154-068193                                                                         

                                          Guantànamo. 

DK PKK PBK                

                                           

6. Raúl Sánchez Guilarte       Pedro A. Pérez No 1316 

                                           e/ 2 y 3 Sur.Guantànamo                     

raul@elecgtm.une.cu       DK PKK PBK         

 

7. Norberto Díaz Guevara      Apartado 77.Sancti-      41-325179       

                                           Spìritus.60200. 

                                           Sancti-Spìritus. 

mailto:eduardo.robert@infomed.sld.cu
mailto:co8wg@frcuba.cu
mailto:graciela.morgado@nauta.cu
mailto:raul@elecgtm.une.cu


norberto@ssp.emgef.une.cu     RK 

 

8. Alberto Fernández             Apartado 5120.10500   7-7944175        

 

Calienes Barrios   La Habana. 

kubesp@enet.cu          RK 

                                                                                                                                                         

9. Julian Hernández              Ave del Norte 12012.e/ 

Angulo.                              Primelles y Ave Ocujes     7-6416802      

                                          Cerro.10600.La Habana 

julian@esperanto.co.cu      RK 

 

10. Pedro Fernández Rodríguez    Requena 17. Apto 1 

                                                  e/ Lugareño y Salva-   7-8797616 

                                                  dor Allende.Plaza                ò              

                                                  10600.la Habana         7-6404484 

pedrito@esperanto.cu       RK  NK 

 

11. Martha Alonso Gutiérrez      Ave Malecón No 659 

                                             e/ Belascoaìn y Gervasio   7-8648629      

                                             Centro Haba.10200. 

manuel.castillo@etecsa.cu      NK 

                                              

12. Javier Ramos Nistal.            Calle B No 49 (int).e/ 

                                             1ra y Central.Rpto Mer-     7-6920127 ò 

                                             ceditas.San Miguel del       7-6910144       

                                             Padròn.19180.La Habana 

co2mm.esperanto@gmail.com     NK 

 

13. Miguel A. González 

Alfonso.                                Càdiz No 233.Apto 5. e/ 

                                             Cruz del Padre y Consejero                                                                       

                                             Arango.Cerro 10600. 

                                             La Habana 

RK 

 

14.  Geomar Martínez Pérez.      Milagros 2520-A . e/ Bruno 

                                             Zayas y L. Caballero.10 oct                                                                                                                                                 

                                             10500. La Habana. 

NK   

 

15.Mayra Núñez  Hernández     Luìs estevez 664. e/ Goss y 
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                                               Pasaje Oeste.Santo Suàrez                                                                                

10 e octubre 10500.Habana   

NK 

 

16.Jorge L. Santillán Glez.         Apdo 2522.Camaguey.70200.  5-2768482    

                                              Camagüey  

santillan.cuba.@gmail.com      NK 

 

17.Alina Zuaznabal Himely        Calle 63. Km 3. Edif 5-A             43-520415 ò 

                                              Apto 9. Pueblo Grifo.Cien-         43-556901       

                                                         Fuegos.55100.Cienfuegos. 

alina@cenex.co.cu                     NK 

 

18.Josè L. Montes de Oca         Apartado postal 10.Santo 

                                              Domingo 53000.Villa Clara         5-307 5332      

joselsmontes@nauta.cu            NK 

 

 

19.Anyer R. Montero Estrada.    Carlos M.Machado 52-A.e/         

                                               C.central y Figueredo.Rpto Iser. 23-429136       

                                               Bayamo, 85100.Granma   

esperanto@crisol.cult.cu            NK   

 

                                                                                                                                                               

20.Rafael Cabrera Espinosa.     Apartado 48. Bayamo 1.                23-429136 ò 

                                              85100. Granma                              23 441356.     

cabrar@infomed.sld.cu       NK 

 

21.Julio C. Tamayo Salas.         Calle Blanca No 101.e/ 

                                              Heredia y 1ra. Rpto 

   Portuondo.Stgo de Cuba.                                                                                                        

PBK 

 

22.Niurka Alonso Santos.          Garrido No 19703. e/ 

                                             Velàzco y Vta Hermosa.                                          

                                             Rpto Carolina.S.Miguel del 

mailto:santillan.cuba.@gmail.com
mailto:alina@cenex.co.cu
mailto:joselsmontes@nauta.cu
mailto:esperanto@crisol.cult.cu
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                                             Padròn.La Habana.11000. 

Niurka.alonso@etecsa.cu    NK 

 

23.Frank Sedeño Estrada.        Apdo 48. Bayamo 1. 

                                             Granma 85100.                                                       

esperanto@crisol.cult.cu      NK     

                                 

                                     

 

Starigis la liston 

Gonzalo Collantes García 

            KIS   Kuba ILEI-Sekcio 

K:K:  Martha Alonso Gutiérrez (Sekretariino),KIS 

         Norberto Díaz Guevara (Vokalo) KIS 

         Maritza Gutiérrez González Prezidantino de KEA 

        Alberto Fernández Calienes . Ĝenerala sekretario.KEA. 

 

                                                                 

KUBA ESPERANTO ASOCIO 

KUBA ILEI-SEKCIO. 

PROTOKOLO DE KUBA ILEI-SEKCIO. 

 

Kadre de la 33ª Komitatkunsido de KEA kaj Kero-2017 okazinta de la 16ª ĝis la 19ª de marto, 

2017 en la kampadejo “Río Seibabo”, Provinco Villa Clara. La kuba instruistaro kunsidas por 

analizi la demarŝon de KIS kaj restrukturi sian estraron.  

Partoprenis 22 geinstruistoj inter provincoj: La Habana, Stgo de Cuba, Sancti Espíritus, Villa 

Clara, Guantánamo, Las Tunas, Camagüey, Cienfuegos kaj Granma.  

Julián Hernández respondeculo pri Edukado salutas la ĉeestantojn kaj petas proponojn por 

restrukturigi la  estraron de la nuntempa ILEI-sekcio kiu jenas: 

Gonzalo Collantes García (el Stgo de Cuba). PREZIDANTO. 

Adreso: N. Lòpez # 857 (altos). e/ Barnada y S.Lora. Stgo de Cuba. 90100. CUBA 

Retadreso: eduardo.robert@infomed.sld.cu  

Martha Alonso Gutiérrez (el Havano). VICPREZIDANTO. 

Retadreso: martha.alonsog@nauta.cu 

Adreso: Malecòn # 659. e/ Belascoain y Gervasio.Centro Habana, 10200.CUBA. 

Norberto Díaz Guevara (el Sancti Espíritus).SEKRETARIO 

mailto:Niurka.alonso@etecsa.cu
mailto:esperanto@crisol.cult.cu
mailto:eduardo.robert@infomed.sld.cu
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Retadreso: Norberto@ssp.emgef.une.cu  

Adreso: Apartado 77. Sancti Espíritus. 60200. Sancti Espíritus. CUBA 

Protokolis: Norberto Díaz Guevara 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

SVEDIO SE 
Nomo kaj mallongigo en Esperanto: 
Sveda Sekcio de ILEI, ILEI-se 
Nomo kaj mallongigo nacilingve: 
Svenska Esperantolärares förening, ILEI-se   sama kiel pasintjare 
Jaro de fondo / Jaro de aligo al ILEI: 
1948 / 1948      sama kiel pasintjare 
Jura statuso: 
Organizo kun idealaj celoj    sama kiel pasintjare 
Se la sekcio havas juran registrigon, bv. doni la lokon, instancon kaj daton de tiu registrigo. 
Rilato kun Landa Asocio de UEA: 
Plene sendependa de Sveda Esperanto-Federacio     sama kiel pasintjare 
Ekz.: cu integra parto, en kunlaboraj rilatoj au plene sendependa de gi? 
Membro-nombro fine de 2016: 
Sume:   16.  Detale: paperaj 7, retaj 8, aliaj (HM,DM) 1 HM. 
Ciuj niaj membroj estas membroj de ILEI-internacia. 
Bv. informi nin se vi havas enlandajn membrojn, kiuj ne apartenas al ILEI-internacia. 
Nombro da rajtigitaj komitatanoj por 2016: 2.   
(kalkulu lau membronombro fine de 2016: 5-14: 1; 15-34: 2, 35-49: 3, pli ol 50: 4.) 
Retejoj kaj kontaktiloj sekciaj: 
Oficiala hejmpago: http://esperantosverige.se/subretejoj/naciaj-organizoj/ilei-se     Oficiala 
ret-adreso: ilei-se@outlook.com 
La ret-adreson prizorgas la sekretario/kasisto, Sten Svenonius 
Ce la retadreso bv. diri al kiu funkciulo gi indikas. Se vi havas retejon, kiu prizorgas gin, 
kiomofte vi gisdatigas gin, kiujn planojn vi havas ampleksigi gin? Se ne, cu vi planas lanci 
retejon? Cu vi farus tion, se vi havus teknikan helpon de ILEI au pere de ILEI? 
Cu via sekcio havas retgrupon: Jes. Ni permesas al ILEI rekte dissendi mesagojn al niaj 
membroj. 
Se jes, cu vi pretas permesi al la internacia ILEI dissendi rekte mesagojn al viaj membroj? JES 
/ NE Se ne, kiel vi plusendas al viaj membroj mesagojn de ILEI? 
Revuo sekcia: 
ILEI I Sverige (ILEI en Svedio) 
Informilo ekde decembro 2016. Reta eldono. Redaktoro Sten Svenonius. ilei-
se@outlook.com, Aperas lau bezono. 1 A4. 
Se via sekcio eldonas fizike presatan au retan bultenon, bv. doni gian nomon, redaktoron, 
retadreson, oftecon kaj amplekson. 
Enlanda membrokotizo: 
Papera versio 230 svedaj kronoj, elektronika versio 115 kronoj. 
Se la enlanda kotizo estas pli ol la internacia, bv. indiki kiun parton vi retenas por landa 
agado. 

mailto:Norberto@ssp.emgef.une.cu


Nuna estraro de la sekcio: 
Agneta Emanuelsson sekciestro, Sten Svenonius sekretario/kasisto, Bengt Nordlöf estrarano.     
Laueble aldonu retadresojn, adresojn kaj funkciojn. 
Mandato-periodo, tempo de la sekvaj elektoj: 
Unu-jara. Novelektoj okazos 2017 por ciuj estraranoj kaj revizoroj.   sama kiel pasintjare 
Sida 1 
=== Agado === 
Blad1 
6 gis 10 linioj da klarigoj bonvenas; ligoj al pli longaj raportoj bonvenas. 
Propraj arangoj dum 2016: 
Neniu 
Arangoj de aliaj kie la sekcio aperis: 
Neniuj 
Propraj projektoj dum 2016: 
Partoprenigo de la sekretario/kasisto en la Instruista trejnado de Poznano 2016-2017. 
Projektoj de aliaj en kiuj la sekcio kunlaboris: 
Nenio 
Varba agado en Esperanto kaj naciaj lingvoj: 
Membrovarbado en www.esperantosverige.se 
Sekciaj kontaktoj kun ne-esperantistaj organizoj kaj projektoj: 
Nenio 
Plie: cu vi sukcesis altiri eksterajn subvenciojn por viaj projektoj? 
Konata E-instruado en via teritorio: 
Nenio 
Nombro kaj ago de lernantoj, grado de oficialeco, uzataj lerniloj, dauro, intenseco ks. Suficas 
referenci al <edukado.net> se la instruado estas tie dokumentita. Se ne, tuj kompilu kaj 
sendu la informojn al tiu renovigita retejo! 
Aliaj atingoj en 2016 
Ni provos aktivigi la agadon pere de kunlabora reto kiu ne nepre postulas membrecon de 
ILEI-se. 
…/ILEI/Sekcioj/0LS12 enketila modelo.doc 
Anekso: Konsiloj por plenskribado. 
http://esperantosverige.se/subretejoj/naciaj-organizoj/ilei-se     Oficiala ret-adreso: ilei-
se@outlook.com 
Blad1 
Ce la retadreso bv. diri al kiu funkciulo gi indikas. Se vi havas retejon, kiu prizorgas gin, 
kiomofte vi gisdatigas gin, kiujn planojn vi havas ampleksigi gin? Se ne, cu vi planas lanci 
retejon? Cu vi farus tion, se vi havus teknikan helpon de ILEI au pere de ILEI? 
Cu via sekcio havas retgrupon: Jes. Ni permesas al ILEI rekte dissendi mesagojn al niaj 
membroj. 
Se jes, cu vi pretas permesi al la internacia ILEI dissendi rekte mesagojn al viaj membroj? JES 
/ NE Se ne, kiel vi plusendas al viaj membroj mesagojn de ILEI? 
Informilo ekde decembro 2016. Reta eldono. Redaktoro Sten Svenonius. ilei-
se@outlook.com, Aperas lau bezono. 1 A4. 
Se via sekcio eldonas fizike presatan au retan bultenon, bv. doni gian nomon, redaktoron, 
retadreson, oftecon kaj amplekson. 
Sida 4 



Blad1 
Nombro kaj ago de lernantoj, grado de oficialeco, uzataj lerniloj, dauro, intenseco ks. Suficas 
referenci al <edukado.net> se la instruado estas tie dokumentita. Se ne, tuj kompilu kaj 
sendu la informojn al tiu renovigita retejo! 
Ni provos aktivigi la agadon pere de kunlabora reto kiu ne nepre postulas membrecon de 
ILEI-se. 
Ni antaudankas pro via kunlaboro raporti al ni. Ni memorigas vin, ke ciujara raportado estas 
laustatuta devo de ciu sekcio! 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

TANZANIO  TZ      IST 
 

 Estimata  Mireille!  2016-05-17 

En nia lando Tanzanio ankoraux ne fondigxis ILEI sekcio kaj estas nun noa deziro fari tion. 

Bv. tralegi  cxi petilon por anigxi al la ILEI-sekcio. 

Oficiala nomo de la sekcio estas: ILEI sekcio  en Tanzanio (IST) 

Oficiala nomo nacialingve:Ushirikiano wa kimataifa wa idara ya walimu wa 

esperanto.(UKIW). 

Membro nombro: 

    1)MULELE S MBASSA 

   .2)DISMA ROBERT 

    3)SYLIVESTER  NYINYIMBE 

    4)FIDEL  SIMEO 

    5)JAYROUS  ELIAKIMU 

Nomoj  de cxefaj oficoj. 

1)MULELE  S MBASSA -Prezidanto. 

2)DISMAS  ROBERT -Sekretario. 

3) SYLIVESTER NYINYIMBE  - Kasisto. 

Sekcia adreso: ILEI SEKCIO EN TANZANIO, BOX   25, BUNDA - TANZANIO. 

Sekciestro por ILEI: 

MULELE SAMWEL MBASSA,Retadres:mulelembassa @gmail.com. 

Posxtel:+255786 819 767,+255758 176 722. 

Sincere. 

 

STATUTO 

 

Nomo: ILEI SEKCIO EN TANZANIO (IST) estas nia landa sekcio de Internacia Ligo de 

Esperantistaj instruistoj (ILEI). 

1.KONSISTO 

    IST grupigas la membrojn de ILEI en Tanzanio. 

1.CELOJ 

     La celoj de IST estas tiuj kiujn difinas la statuto kaj laboroplanoj de ILEI nome《E1 artikolo. 

2.DIFINOJ: 

http://gmail.com/
tel:%2B255786%20819%20767
tel:%2B255758%20176%20722


2.3 La Ligo estas demokratia organizo memstara en rilatoj kun aliaj organizoj kaj insritucioj. 

2.4 La bazaj principoj por la Ligo estas tiuj de universala Deklacio de Homaj Rajtoj de la 

infanoj 

 

ARTIKOLO 3 CELOJ. , 

La celoj de la Ligo estas 3.1 Edukado al estimo de la homo kaj al respekto al la vivo kaj ali 

naturoj. 

3.2Progresigo de interkomprenigxo inter la popoloj 

ESTRARO. 

La membroj elektas laestraranon. 

La mandato por la estraron dauras tri jarojn.La estrararanoj estas re elektiteblaj. 

 

ESTRARANOJ ESTAS: 

1.PREZIDANTO. 

2.SEKRETARIO. 

3.LIBROTENANTO 

Neniu estrarano rajtas respondenci pri du oficoj minimume tri persona grupo gvidas la 

sekcion,inter ili estas la sekciestro,kiu estas la kontaktapersono kun ILEI. 

 

MEMRARO. 

La membraro estas la decidpova instanco de IST. Ili estas minimume kvin personoj. 

VOCXDONO: 

Vcxdono okazas dum kunvenoj,perposxta,pertelefona kaj perreta,vocxdono eblas. 

FINANCOJ. 

La kotizo inkluzivas  la kotizon al ILEI,la bonon al Internanacia Pedagogia Revuo(IPR)kaj 

sumeton por la admnistraj elspezoj pri tiu sumeto decidas la membraro laux propono debla 

estraro. 

La estraro publikigas cxiu jare financan raporton.Iu membro povas iam ajn kontroli la 

konton(postanonco de sia vizito) 

STATUTSXANGXO. 

Pri gxi rajtas proponi 1/3 de la membroj pri gxi devas decidi la membraro per 2/3 plimulto. 

LIKVADO. 

Pri gxi rajtas proponi 1/3 de la membraro.Pri gxi devas decidi la membraro per2/3 

plimulto,okaze de likvido la havajxo de IST,iras lux decido de 1/3 de la membraro al ILEI  aux 

establo,kiu laboras pri la instruado de esperanto en Tanzanio. 

 

Tiu statuto estis aprobita fare de la membraro en Bunda,la 4an de aprilo2016 

 

Fino, 

Mulele s Mbassa 

 

INSTRUADO DE ESPERANTO. 

Dum longe instruado de Esperanto,faras volontuloj kiuj suficxe bone 



lernis kaj konas la lingvon.En Tanzanio instruado de la lingvo 

prizorgas la jenajn aktivulojn; 

Mulele s MBASSA,p.box 25,Bunda-mara.mulelembassa@gmail.com. 

Ambrose f POLLE,p.o box 10732,Mwanza.ambrosefpolle2002tz@yahoo.co.uk. 

Barnabas MAGESE,p.o box 11587,Mwanza.barnabasmagese@yahoo.com. 

Amos BATROMEO,p.o box 2650,Mwanza.batromeo.amos@yahoo.com. 

Dismas ROBERT,p.o box 354,Bunda-Mara.dismasrobert72@gmail.com. 

Fidel SIMEO,p.o box 346,Kahama-Shinyanga.fidelsimeo@gmail.com. 

Paulo k KUSAYA,p.o box 354,Bunda-Mara.pauljoseph115@gmail.com. 

Jayrous ELIAKIMU,p.box 2650,Mwanza.jayrouseliakimu@yahoo.com. 

 

_Tiu listo devas esti aliaj esperantistoj kaj/au instruistoj en Tanzanio… 

Ni trovas tie la famajn Hiza, Simba, Mashauri. 

John E MAGESSA,p.box 127,Muleba-Kagera.magessa.john@yahoo.com. 

Sylivester NYINYIMBE,p.o box 147,Bunda-Mara.sylivesternyinyimbe@yahoo.com. 

Joshua K CHIMBULA,p.o box 490,Karagwe-Kagera. 

Hassan GILALA,p.o box 147,Sengerema-Mwanza. 

Mramba SIMBA,p.o box 51,Bunda.smbmramba@yahoo.com. 

Davido MAPENGO,p.o box 2435,Mwanza.davidomapengo@yahoo.com. 

Costantine MASHAURI,p.o box 1096,Arusha.cmashauri@gmail.com. 

Charles K HIZA,p.o box 73,Pangani-Tanga.chakhiza@yahoo.com. 

Emmanuel LYIMO,p.o box 706,Shinyanga.emmyhilly534@gmail.com. 

Wilson MATOYO,p.o box 559,Musoma. 

XXXXX 
 

 
 

ESPERANTO   MOVADO   EN  TANZANIO  (2013-2016)   2017-03-21 
  
Esperanto-movado en Tanzanio,post la jaro I996 de tempe la Movado ne evoluis, sed 
ekdormiĝis jaron post la jaro ĝis malapero de landa asocio! Sekve la Esperanto 
grupoj/kluboj dronis en morta dormiĝo kaj rezultis, ke multaj esperastoj perdis kuraĝon 
plu lerni la lingvon,kaj la kunvenoj de esperantistoj maloftiĝis. Neniu plu agadis por la 
landa Movado de la jaro 1996-2013. Krom tio Esperanto restis kiel interesa afero al 
unuopuloj. 
 
Komence de la jaro 2013 en Bunda urbo fondiĝis grupo de esperantistoj “Bunda 
Esperanto Rondo”(BER). Tiu grupo celis revigligo de Esperanto Movado; restarigo  de la 
landa asocio, instruado de la lingvo,konsiderante radikigon de la lingvo por la estontoj; 
precipe al infanoj kaj junuloj.  
BER transprenis laboron antaŭenpuŝi aktivulojn en lando ke ekagu por la ideo “pri 
movada revigliĝo” estis ankaŭ decidinta ke ne sufiĉas plu paroli pri dormiĝo de la 
Movado, sed agi por ĝi. Pro tio oni decidis, ke la momento alvenis por eklabori. 
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BER propones konigi la ideon al aktivulaj unuopuloj en diversaj regionoj de la lando 
Tanzanio. BER kiel inicianto kaj motoro de la Movado starigis programon; la programo 
distingis  tri paŝojn el kiuj la unua estas Informado. Por tio ĉi oni povos utiligi ĉiajn 
metodojn kaj estas konsilite ke la aktivuloj havu kontakto ĉenon, ke daure restu en 
reciproka kontakto. 
 
La dua paŝo estas instruado de la lingvo. Pro la stuacio en nia lando,oni konsilis okazigo 
de Esperanto kurso okaziĝu en la kluboj/grupoj surloke. Verajne tio estas pro la 
malfacila ekonomio kaj atingeblo de kelkaj regionoj pro la grandaj distancoj inter urboj 
kaj inter esperantistoj. 
 
La tria paŝo estas realigado de la projekto por helpi al novaj esperantistoj kune kun 
labori en la sama loko, tio eventuale faciligos ĉeestoj de ili por renkontiĝo, kaj iliaj 
membroj povos tiam konversacii, legi aŭ korespondi.  
 
Rimedoj por atingi siajn celojn: BER laboras  per kunordigo de Esperanto 
grupoj,studoj,esploroj kaj informado. 
 
Kion Bunda Esperanto Rondo jam faris! Ek de la jaro 2013 oni strebis por revigligo de la 
Esperanto Movado en lando ; serĉi kaj esplori la aktivulojn en regionaj teritorio kiuj 
pretas  kunlabori  pri la plantita ideo. 
 
BER klopodis retrovi  instruistojn de la lingvo surloke,por tiu cello ankaŭ oni petis aliĝon 
al ILEI sekcio. 
 
En aŭgusto 2016 ILEI reagis al ni kun aprobo ,ke nia lando estas konata kiel membro de 
ILEI sekcio. Nia landa sekcio estas ILEI Sekcio en Tanzanio(IST). 
 
En la sekcio(IST) jam enskribiĝis 14 instruistoj: 

1.     Mramba  SIMBA (smbmramba@yahoo.com. 

2.     Constantine  MASHAURI(cmashauri@gmail.com 

3.     Mulele  MBASSA(mulelembassa@gmail.com 

4.     Paulo  k. KUSAYA(pauljoseph115@gmail.com 

5.     Jayrous  ELIAKIMU(jayrouseliakimu@yahoo.com 

6.     Dismas  ROBERT(dismasrobert72@gmail.com 

7.     Fidel  SIMEO (fidelsimeo@gmail.com 

8.     Amos  BATROMEO(batromeo.amos@yahoo.com 

9.     Barnabas  MAGESE(barnabasmagese@yahoo.com 
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10.                        Chares k. HIZA(chakhiza@yahoo.com 

11.                        Sylivester  NYINYIMBE(sylivesternyinyimbe@yahoo.com 

12.                        Ambrose f. POLLE (p.o.box 10732 Mwanza Tanzanio. 

13.                        Davido  MAPENGO (davidomapengo@yahoo.com 

14.                        Hassan  GILALA (box 147,Sengerema-Mwanza. 

Krom tiuj  estas aktivuloj en diversapartoj de la landa teritorio kiuj samtempe iĝas 
instruistoj aŭ kursogvidantoj. 
Instruado de la lingvo floras en la urboj,Mwanza,Bukoba, 
Sengerema,Muleba,Kahama,Daresalamo,Tanga,Kigoma,Arusha,Bunda kaj ĝia ĉirkaŭĵo. 
 
Lernado de la lingvo okaziĝas en ejoj de la kluboj/grupoj kaj unuopuloj lernas  aŭ de 
lernolibroj aŭ de la instruisto. 
Lernmaterialoj; en Tanzanio la popularaj lernolibroj  estas: Jifunze lugha ya 
Esperanto(Ninno Vessella) kaj lernolibro “Ne krokodilo”(Jen  Setrous). 
 
Nun oni proponis Esperanto kurson per Whatsapp,la kurso estas por la instruistoj kun 
nomo de “Whatsapp lertiga Esperanto kurso” 
 
                          REALIGO DE PROJEKTO 
Antaŭ longe ni havis revon starigi projekton pri “centra oficejo” kiu helpos al ni promocii 
evoluigon de la Esp-movado en Tanzanio. La ideo iĝis interesa temo dum la sesa afrika 
kongreso en Bunda 2016. La partoprenintoj en la kongreso  akceptis ĝin aprobante ,ke 
Bunda urbo estu sidejo de Esperanto Movado en Tanzanio. Laŭ tiu decido la 
esperantistoj en Bunda kaj aktivuloj el aliaj regionoj unuanime akceptis kun labori por 
starigi la centran oficejon en Bunda urbo. La nomo de tiu sidejo estas “BUNDA 
ESPERANTO CENTRO”(BEC). 
 
BEC transprenis laborojn kiujn estis farata de Bunda Esperanto Rondo. Por realiĝi la 
projekto ni bezonas subtenon de vi kaj helpoagadon, per lernomaterialoj, laboriloj; 
ekz:desktop komputilo, fotokopio maŝino,printulo ktp. La ilaro helpos al ni produkti 
ekzerecajn paperoj, multobligi lernomaterialojn ktp. Tiel oni malabundigas petojn de 
lernomaterialoj.  
 
Lingvokono situacio:  Laŭ mia sperto  verdire multaj parolantoj de Esperanto en mia 
lando bezonas pli da ekzericoj parolaj kaj eĉ skribaj. Ilia scio pri gramatikaĵo estas tro 
malmulta precipe kiam oni parolas ili ne atentas pri la uzado de gramatikaĵo,sed tiu 
tamen estas atribuita al influo de nacia lingvo kaj memlernado. 
 
BEC starigis laborkampojn: unu el la laborokampo estas plano trovi eblon altigi nian 
lingvscion. Estas nia espero ,ke UEA/ILEI, planu okazigi aŭ Esperanto kurson aŭ AMO-
seminarion en nia lando 2018. 
Ankaŭ ni petegas al UEA/ILEI,okule rigardu afrikon kaj atente trakti la rekomendoj de 
AMO-seminario diskutitaj en la sesa afrika kongreso 2016 en Bunda urbo. 
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Sekciestro de Tanzania, 

Mulele Mbassa. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

UKRAINIO   UI      
Nomo kaj mallongigo en Esperanto: Ukraina Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ULEI) Nomo kaj 

mallongigo nacilingve:  Українська ліга есперантистів-викладачів 

(УЛВЕ)_________________________  Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:   2000 / 2000  Jura statuso:  

ne havas juran  registriĝon _________________  Se la sekcio havas juran registriĝon, bv. doni la 

lokon, instancon kaj daton de tiu registriĝo. Rilato kun Landa Asocio de UEA:  en kunlaboraj rilatoj 

kun UkrEA 

Ekz.: ĉu integra parto, en kunlaboraj rilatoj aŭ plene sendependa de ĝi? Membro-nombro fine de 

2016:  ĝis 27.11.16 – 8, poste  + 10. Sume: 18. Detale: paperaj 0____, retaj 18. Bv. informi nin se vi 

havas enlandajn membrojn, kiuj ne apartenas al ILEI-internacia – ne. Nombro da rajtigitaj 

komitatanoj por 2016:  2 (Nina Danylyuk,  M. Linecjkij)________. (kalkulu laŭ membronombro fine de 

2016: 5-14: 1; 15-34: 2, 35-49: 3, pli ol 50: 4.) Retejoj kaj kontaktiloj sekciaj: Oficiala hejmpaĝo: estas 

prilaborata ____________________. Oficiala ret-adreso: nina_daniljuk@ukr.net (Nina Danylyuk 

(Daniljuk, estro),    vs-06@ukr.net  Oleksandr Hriŝĉenko (sekretario)_________________ 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: 

ne___________________________________________ Se jes, ĉu vi pretas permesi al la internacia 

ILEI dissendi rekte mesaĝojn al viaj membroj? /  Se ne, kiel vi plusendas al viaj membroj mesaĝojn de 

ILEI?  Lau retadresoj.  Revuo sekcia:  ne havas____________________________________________  

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

retadreson, oftecon kaj amplekson. 2 Enlanda membrokotizo: 5 EUR________ Se la enlanda kotizo 

estas pli ol la internacia, bv. indiki kiun parton vi retenas por landa agado. Nuna estraro de la sekcio: 

Nina Danylyuk (Daniljuk, estro) nina_daniljuk@ukr.net,    Oleksandr Hriŝĉenko (sekretario) vs-

06@ukr.net  _______________________________________________  Laŭeble aldonu 

retadresojn, adresojn kaj funkciojn. Mandato-periodo, tempo de la sekvaj elektoj:  

2018j.________________________________________________  === Agado === 6 ĝis 10 linioj da 

klarigoj bonvenas; ligoj al pli longaj raportoj bonvenas. Propraj aranĝoj dum 2016:  ULEI-konferenco 

(27.11. 2016), demandaroj._________ Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:  

4 scienc-praktikaj rondaj tabloj en Lesja Ukrainka Orieteŭropa nacia universitato (N. Daniljuk), 

Internacia libro-foiro en Lviv (S. Ŝmatkov, A. Jankovsjkij) _________ Propraj projektoj dum 2016: 

funkciado de E-centro en Lesja Ukrainka Orieteŭropa nacia universitato (N. Daniljuk)  _________ 

Projektoj de aliaj en kiuj la sekcio kunlaboris: ĉiuj projektoj de UkrEA_________ Varba agado en 

Esperanto kaj naciaj lingvoj: konstante dum la jaro_________ Sekciaj kontaktoj kun ne-esperantistaj 

organizoj kaj projektoj: _________ Plie: ĉu vi sukcesis altiri eksterajn subvenciojn por viaj projektoj? 

Ne. Konata E-instruado en via teritorio: 2 elementaj rapid-kursoj por studentoj de Lesja Ukrainka 

Orieteŭropa nacia universitato ( 20 studentoj, 20-22j. ) (N. Daniljuk);  elementa kurso en Parlamenta 

biblioteko  ( 15 partoprenantoj, 30-60 j. (M. Linecjkij); paroliga kurso en junulara klubo ( 10 

partoprenatoj, 20-30 j.) (E. Kovtonjuk), elementa kurso en urba biblioteko Ĉernivci ( 15 

partoprenantoj, 20-40 j.)(J. Matvijiŝin), elementa kurso en Odesa E-klubo ( 20 partoprenantoj, 20-50 
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j.) (S. Vajnblat), konstanta E-kurso en la universitato de 3-a aĝo  ( 10 partoprenantoj, 50-60 j.)(S. 

Pogorelaja). 

  

Starpunkto de ILEI pri la Ukraina ILEI-Sekcio ULEI 

Post longaj esploroj kaj multaj kontaktoj aperas jena situacio : 

Okaze de la 20-a Kongreso de Ukraina Esperanto Asocio UkrEA en Kievo je la 

30-an de novembro 2014 estis decidita eksigo el la Asocio de Sinjoro Volodimir 

Hordijenko. La kialoj jenas : kaŝo aŭ rifuzo de redono de multaj dokumentoj 

gravaj, kiuj koncernas la vivon de la Asocio. Ne sekvo de informfluo al la Ŝtato 

(administraj kaj financaj raportoj), kio gvidis al perdo de la agnosko de la Asocio 

fare de la Ŝtato. Tiu eksigo estis konfirmita okaze de la 21-a Kongreso de UkrEA 

en Kievo la 28-an / 29-an de novembro 2015. 

El tio ILEI konsideras, ke Sinjoro Hordijenko ne povas esti sekciestro de ULEI, la 

Ukraina ILEI-sekcio. 

La sekciestro de ULEI estas D-ino Nina Danylyuk. 

La du komitatanoj de ULEI en la Komitato de ILEI estas D-ino Nina Danylyuk kaj 

Euheno Kovtonjuk. 

Pro manko de informoj aperis en IPR 2016/1 la nomo de Sinjorino Pogorelaja 

kiel sekciestro de ULEI bedaŭrinde. 

 

Mireille Grosjean 

2016-09-14 


