
Ligu vin kun inda Ligo
Jen valora ligo por vi! Religu vin … ekligu vin kun:

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj!

Kion ilei ofertas?

 Aktivan ligpunkton por instruistoj kaj kursgvidantoj
 Instigajn konferencojn, simpoziojn kaj seminariojn.
 Eblojn kaj partnerojn por interkulturaj kontaktoj.
 Instruistan trejnadon – surloke kaj rete.
 Fake altnivelan revuon: Internacia Pedagogia Revuo (IPR).
 Transnaciajn kontaktojn kun 30 sekcioj, 50 landoj.

Kiujn ilei celas?

 Instruistojn ajnfakajn, ajnnivelajn, kiuj scipovas Esperanton.
 Instruistojn kaj instruantojn de Esperanto.
 Lingvo-instruistojn kiuj deziras scii pli pri nia lingvo.
 Apogantojn de bonkvalita instruado de Esperanto.

Kion ilei celas?

Laŭstatute ILEI celas edukadon al estimo de la homo kaj al respekto al la vivo kaj al la naturo kaj progresigo de la 
interkompreniĝo inter la popoloj. Ĝi nuntempe strebas al pluraj subceloj: 

Travideblo:  Atingata per intensa informfluo inter sekcioj kaj membroj kaj signifa ampleksigado de siaj retpaĝoj. 
Tutmondeco: Konferencoj distribuataj egalece tra la kontinentoj; seminarioj plurkontinente okazigataj.
Demokratiigo:  La komitato de ILEI estas nun regule konsultata kaj esprimas sin per retaj voĉdonoj. 
Inkluziveco:  ILEI tra lastaj jaroj starigis praktikan kunlaboron kun plej diversaj partneraj organizaĵoj. 

Ligu vin ĉe la Ligo kun igo! Membriĝu, abonu, mendu librojn rete aŭ per nia du-flanka mendilo 

------- --------------------------------- 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 informojn aŭ demandilojn pri ILEI kaj Juna amiko.
  Bv. sendi informojn pri la ILEI-konferenco en 2012 (Kunming, Ĉinio) 

Deziroj aŭ opinioj pri ILEI kaj Juna amiko: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Sendu ĉi tiun mendilon poŝte al: Oficejo 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 membro-administrejo <ilei.oficejo@gmail.com>, al la 
ILEI-kasisto Julija Batrakova <persiko@mail.ru>, kaj por Juna amiko al Sebastian Cyprych <sebacyp@jabster.pl>.

-----------ADMINISTRADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Membreco, abonoj registritaj: Aperintaj revuoj: liveritaj liverendaj Libromendoj: fakturitaj senditaj

_________________loko,___________dato ______________loko,__________dato _____________loko,____________dato

Kial ilei subtenindas?

 Partoprenu en ligo kiu dediĉas altan 
proporcion de siaj rimedoj al aktiva
agado kaj projektoj por plenumi siajn
celojn.

 Apartenu al ligo kiu transformas sin
por funkcii en moderna reta epoko.

 Subtenu ligon kiu reprezentas la
esperantistan agadon en ne-movadaj
rondoj, ekzemple ĉe Unuiĝintaj 
Nacioj, Unesko, FILPV, ALTE kaj
similaj kaj ĉiam pli turnas sin al 
ekstero.

 Apogu ligon, kiu aktivas en
universitataj rondoj: lastatempa
ekzemplo estas la okazigo de
Simpozio kunlabore kun la
Universitato de Kopenhago por studi
la rajtojn je libera lingvo-elekto en
internaciaj sciencaj kaj edukaj
medioj.


