
EKO 2020-23 sendita el Budapeŝto, la 9an de majo ekde 11:55 (CEST) 

Al: Komitato, sekcioj kaj aktivuloj de ILEI, Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA (aliĝintaj kaj ne). Plie al la 
Komitato, Konsilianoj, regionaj komisionoj de UEA, TEJO-estraro, gazetaro, partoprenintoj en multaj 
AMO-seminarioj, aliaj listoj kaj unuopuloj. Pli ol 1500 ricevantoj. Kun plusendoj jam dumil. 

Por tuja uzo kaj plia diskonigo inkluzive de la alkroĉaĵoj kun indiko de fonto: EKO de ILEI kaj UEA 

Malfermiĝis AMO 64 kun ege internacia publiko 
Antaŭ 25 minutoj estis formale malfermita AMO 64, la dua virtuala Seminario pri Aktivula Maturigo. 
Ni registris malkompletan liston de la landoj de la partoprenantoj aŭ invititoj: Barato, Brazilo, 
Bulgario, Ĉinio, Francio, Germanio, Hungario, Israelo, Irano, Japanio, Kenjo, Koreio, Nederlando, 
Pollando, Rusio, Slovakio, Svislando, kaj Vjetnamio. 

Ni aldonas la enkondukan prezenton plenumita ene de 12 minutoj de la patro de AMO.  

Ni jam havas unu plenan prezentaĵon, kiun ni dissendos tuj post la plenumo, post iom pli ol horo. La 
nuna prezento de d-ro So Jin Su estas ege bild- kaj ideo-riĉa. Tuj kiam ni ricevos tion, vi ĉiuj ricevos 
ĝin. En la babilejo oni instigas min dissendi ĉiujn prelegojn. Mi ne bezonas tiun instigon. Mi tuj 
dissendos ĉiun, kiun mi ricevos, 
rapide post la ricevo. 

Meditu pri la rekomendoj 
reaktivigi niajn Fakajn Asociojn. 

Vortoj: 145 

============== 

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ 
la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite 
Samkondiĉe 4.0 Tutmonde. Por pli da 
informoj vidu ĉe:
<https://creativecommons.org/license
s/by-sa/4.0/>. 

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado.  

La prezento estas ĝisdata ĝis 2020/18. Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. 
Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, 
iemuloj, Duolingintoj, ktp. 

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ 
kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

Enhavo 

• AMO pluiras virtuale! 
• AMO 64 ekis – jen la enkonduko 
• Nun parolas So Jin Su el Koreio 
• Sekvos Ilona Koutny, Amri Wandel kaj 

Malgosia Komarnica. 
• Universitata agado pluiras 
• Fine la forumo pri Fakaj Asocioj 


