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La simpozioj de ILEI 

ILEI en sia 70-jara historio organizis diversajn renkontiĝojn kaj eduk-
projektojn. En la lastaj jardekoj de la pasinta jarcento kaj komence de ĉi tiu, 
la regula ĉiujara ĉefevento de ILEI fariĝis Konferenco (ekde 2017 Kongreso) 
– entute 51 ĝis nun kaj en julio 2019 okazos la 52-a Kongreso de ILEI en 
Ĉaĉak, Serbio. La konferencoj / kongresoj de ILEI kutime havas sian 
ĉeftemon el la sfero de interesoj de ILEI kiel akson de la faka programo de 
la evento.  

Por la jaro 2005, la tiama estrarano pri kongresoj kaj pri scienca kaj 
universitata agado, Aida ČIŽIKAITĖ, proponis organizi simpozion pri la 
konferenca temo. La ĉeftemo de la 38-a Konferenco de ILEI en Kaunas 
(Litovio, 2005) estis Interkultura komunikado en edukado. Unutaga dum-
konferenca ILEI-simpozio renkontigis esperantistajn kaj neesperantistajn 
universitatanojn, fakulojn pri la temo. Simile okazis en Parmo, 2006, kie la 
konferenca temo estis Lingvaj rajtoj, lingvolernado kaj edukado por ĉiuj. 
Sep prelegantoj prelegis en la lingvoj Esperanto, la itala kaj angla. Kolekto 
de simpoziaj materialoj el Parma elŝuteblas el la retejo de ILEI1.  

En 2007 la 40-a Konferenco okazis en Ranzan, Japanio. La temo de la 
konferenco kaj de la tria ILEI-simpozio estis Virinoj en Esperanto-kulturo 
kiel siaspeca dankesprimo al la japana registara edukcentro por virinoj, kiu 
gastigis la konferencon. Ĉefprelegis Spomenka ŜTIMEC, oni diskutis pri 
seksismo en Esperanto, konatiĝis kun la vivo kaj agado de Verda Majo kaj 
tuŝis diversajn aspektojn de la ĉeftemo.  

La kvara simpozio estis planita por Portonovo (Benino, 2008, temo: 
Instruistoj de Esperanto por la planedo Tero), la simpozia alvoko estis vaste 
diskomunikita, tamen malmultaj prelegantoj anoncis sin. Elstaris la prelego 
de François LO JACOMO: Ĉu esperantistoj defendu edukadon per la gepatra 
lingvo? Multe pli da prelegantoj (24 el 16 polaj kaj alilandaj universitatoj kaj 
altlernejoj) havis la kvina ILEI-simpozio en Krakovo (Pollando, 2009, temo: 
La pedagogio de Esperanto antaŭ la defioj de interkultura komunikado). 
Kajero de simpoziaj traktaĵoj elŝuteblas el la kongresa paĝo1 de la ILEI-
retejo.  

En la lastaj 14 jaroj, nur la 43-a (Matanzas, Kubo, 2010) kaj 46-a (Herzberg 
– Sieber, Germanio, 2013) konferencoj kaj la 50-a kongreso de ILEI (Busan, 
Koreio, 2017) okazis sen simpozio. Tamen, en la jaro 2017 ILEI organizis 
universitatan simpozion aliloke kaj en alia semajno.  
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Ĉeftemo de la 44-a ILEI-konferenco en Kopenhago, 2011, estis Lingva 
politiko kaj lingvaj rajtoj en edukado kaj scienca komunikado, kaj la dutaga 
dumkonferenca simpozio, la sesa en la vico, enfokusigis pli specifan 
aspekton de la temo, vortigitan: Lingvoj de scienca komunikado kaj edukado. 
Ĝi aŭdigis prelegojn kaj diskutojn de pintaj lingvistoj kal kulturologoj de 
Nordio (Frans GREGERSEN, Robert PHILLIPSON, Karsten FLEDELIUS) kaj 
Esperantujo (Humphrey TONKIN, Detlev BLANKE, Sabine FIEDLER, Probal 
DASGUPTA k.c.) kaj dialogigis ilin pri Esperanto kiel la plej sukcesinta 
planlingvo. La simpozia programo kaj ligiloj al prelegresumoj troveblas en 
la simpozia retpaĝo2 de la ILEI-retejo. 

La sepan ILEI-simpozion (Kunming, Ĉinio, 2012) organizis kunlabore la 
Ĉina sekcio de ILEI kaj la Profesia Artkolegio de Kunming, kiu gastigis la 
45-an Konferenco de ILEI. La temo estis La arto de komunikado, 
komunikado de artoj. La simpozio havis subtenon de la Kolegio de Supera 
Edukado de la Universitato de Junano (la ĉina provinco Yunnan) kaj 
Komitato de Supera Edukado de la Junana Asocio de Privata Edukado. 
Prelegis 5 ĉinlingvanoj kaj 5 esperantistoj el Ĉinio, Aŭstralio, Svislando kaj 
Usono. La programo kaj prelegresumoj elŝuteblas el la retpaĝo3 de tiu 
simpozio.  

La 47-a Konferenco de ILEI (Montevideo, Urugvajo, 2014) havis pompan 
inaŭguron en la Parlamenta Palaco (inter lokaj esperantistoj populara kiel 
Leĝa Palaco – laŭvorta traduko de la hispanlingva nomo), kie Unesko 
aprobis la faman unuan rezolucion favore al Esperanto en la jaro 1954, sed 
la 8-a simpozio apenaŭ okazis pri la ĉeftemo Lingva justeco en praktiko: 
latinamerikaj spertoj. Savis ĝin Mark FETTES kaj Duncan CHARTERS per siaj 
elstaraj prelegoj.  

En Oostende (Belgio, 2015) la ĉeftemo de la 48-a ILEI-konferenco estis 
Grandan pacon post grandaj militoj kaj la 9-a ILEI-simpozio4 okupiĝis pri 
Lingva justeco kaj paco - Kiuj defioj por la nuna mondo. Jaron poste en 
Nyíregyháza, Hungario, la 10-a ILEI-simpozia temo estis Novaj vojoj de 
lernado5.  

La 11-a universitata simpozio organizita de ILEI en la jaro 2017 okazis space 
kaj tempe ekster la tiujara 50-a ILEI-kongreso en Busano. Ĝi okazis 
semajnon poste en Seulo, ĉe HANKUK-Universitato de Fremdaj Studoj 
HUFS, pri la temo Nuna stato kaj evoluo de la instruado de Esperanto kiel 
internacia lingvo en la tuta mondo6. Dum la 51-a Kongreso de ILEI en 
Madrido, 2018. ILEI, Hispana Esperanto-Federacio kaj Madrida Esperanto-
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Liceo, kunlabore kun la Nacia Universitato de Neĉeesta Edukado (UNED), 
organizis la 11-an ILEI-simpozion7 pri La kultura heredaĵo de Esperanto.  

La 13-a ILEI-simpozia evento (Ĉaĉak, Serbio, 18-19 julio 2019) portos la 
nomon Internacia Scienca Konferenco pri Lernado en virtualaj 

komunumoj. Ĝi okazos kadre de la 52-a Kongreso de ILEI (13-20 julio) kaj 
estas organizata kunlabore kun la Fakultato de Teknikaj Sciencoj en Ĉaĉak, 
kiu apartenas al la Universitato de Kragujevac. Tiel daŭradas la tradicio de 
malfermiteco de ILEI-simpozioj al institucioj kaj esploristoj neesperantistaj. 
Tio malfermas pordojn por disvastigado de Esperanto en sciencaj kaj 
universitataj rondoj.  

Vi estas bonvenaj jam sendi al ilei.kongresoj@gmail.com viajn preleg-
proponojn por Ĉaĉak pri jenaj, sed ne nur tiuj subtemoj de la ĉeftemo 
Lernado en virtualaj komunumoj:  
 Lernkomunumoj en virtuala medio 
 Lingvolernado en virtualaj komunumoj 
 Virtualaj komunumoj de indiĝenaj 

lingvoj 
 Indiĝenaj komunumoj en virtuala medio  
 Esperanto-movado kiel virtuala 

komunumo  
 Virtualaj kursejoj de Esperanto 

 Adaptiĝemaj lernteknologioj 
 Sociaj retoj kaj lernkomunumoj 
 Retserĉado en virtualaj 

komunumoj  
 Scikreado en retaj 

lernkomunumoj 
 Lernmodeloj en virtuala medio  
 Komunikteknologia kulturo 

 

Radojica PETROVIĈ 
1 http://www.ilei.info/agado/konferencoj.php  
2 http://www.ilei.info/konferenco/2011/simpozio_programo.php 
3 http://www.ilei.info/konferenco/2012/simpozio2012.php  
4 www.ilei.info/konferenco/2015/SimpozioOostende2015.pdf 
5 www.ilei.info/konferenco/2016/Simpozia_alvoko_2016.pdf 
6 www.ilei.info/konferenco/2017/simpozio_Busano.pdf 
7 http://www.ilei.info/konferenco/2018/simpozio2018.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


