
 

           
 

                  www.edukado.net 

 

ي اإلسبيرانتومدرسخدمة ل       

               Servo por Esperanto-instruistoj  

 

           

                    www.lernu.net 

lernu       

   صفحات مترجمة إلى عشرين لغة تمكنك
اإلسبيرانتومن تعلم لغة    

 

Per la multlingva paĝaro lernu! 
Vi povas eklerni la lingvon « Esperanto ». 

 

             www.duolingo.com    

 
 

!    لغة اإلسبيرانتو لغة حية
 

لكبريات لغات   لغة االسبيرانتو هي تجميع رائع
قافة، وضعت للسماح باالتصال بين الشعوب الث

مختلفة.  من بلدان وثقافات  
بفضل تركيبها الدقيق والمنتظم، فإن تعلمها 

 يعتبر أسهل من تعلم اللغات الوطنية.
خالفا للغات الوطنية، فإنها تسمح لألشخاص 

تعلمها أن يتواصلوا على قدم   الذين بذلوا جهد
 المساواة.

 

اقترحت في عام 1887 من قبل الدكتور 

 لودفيغ زامنهوف 
وإستخداماتها من قبل الماليين من المتحدثين 

 إن دل على شيء في جميع أنحاء العالم
فإنما يدل على أن هذه اللغة التطورية 

لتوقعات أولئك الذين يرغبون   تستجيب تماما
في التفاعل مع أجانب دون اللجوء إلى 

 مترجمين أو إلى لغة سائدة.

 

Esperanto, vivanta lingvo ! 
 
Esperanto estas vivanta lingvo. 
Esperanton parolas milionoj da homoj en la 
mondo. 
Esperanto estas unu el la 30 plej parolataj 
lingvoj en la mondo. 
Sur la Reto (internet) Esperanto estas la 17a 
plej uzata lingvo. 
Ekde februaro 2012 la traduksistemo de 
« google » helpas traduki artikolojn al 
Esperanto. 

 

 

 الرابطة الدولية
ي اإلسبيرانتودرسلم  

 
  La Internacia Ligo de 

  Esperantistaj Instruistoj 
 

 
 
 

www.ilei.info 
 

 

 لننمي السالم
Ĉiu kultivu pacon ! 

 

  www.unesco.org/cp 
 

http://www.edukado.net/
http://www.lernu.net/
http://www.duolingo.com/
http://www.ilei.info/
http://www.unesco.org/cp


              
 

:ة هيدولة، أهدافها الرئيسي 70موجودة في   

في تعليم لغة اإلسبيرانتواإلسراع  -  

المدرسين.تكوين   -  
دورات اإلمتحانات.تنظيم   -  
كتب مدرسية حديثة.تحرير   -  
بين المدرسين وتالمذتهم.القريب   -  
  تعاونهم.تنظيم   -

: مجلتين  
 « Internacia Pedagogia Revuo »    

 للمدرسين و
« Juna Amiko »  

 للشباب
       

: ة من انجازاتناواحد  
معجزة أوراق تارو               

 

 (Afrique) 

 Miraklo de tarofolioj (Afriko) 
Ĉeestas en 70 landoj. Ĝiaj celoj estas :  
- akceli la instruadon de Esperanto 

- trejni instruistojn  

- okazigi  ekzamenojn  

- eldoni modernajn lernilojn  

- proksimigi kaj kunordigi esperanto- 

instruantojn kaj iliajn lernantojn. 
 

Du revuoj : « Internacia Pedagogia Revuo » por  
la instruistoj  kaj « Juna Amiko » por la junuloj. 
 
© ILEI 2017 

 

 
 

 

  حركتنا           
  مفي العال                 

 

Nia agado  
en la mondo 

 

برامجنا تسمح ألطفال من بلدان مختلفة اكتشاف 
:  تقافات كل منهم بفضل لغة مشتركة  

 

Niaj programoj ebligas al infanoj el malsamaj landoj 
malkovri siajn respektivajn kulturojn danke al 
komuna lingvo : 
 

: AKEL  

بديل تواصلي بين المدارس األوروبية، 
 سوقراتيس وكومينيوس

- Alterna komunikado inter eŭropaj lernejoj. 
   :SPRINGBOARD   

مقفز نحو اللغات   
www.springboard2languages.org 

 

: ILEI  

Jaraj konferencoj de ILEI : 

 

      اليابلن        رانزان      2007    
بنين      بورتو نوفو          2008      
بولندا        كراكوف         2009      
كوبا        ماتانزاس          2010      
الدنمارك     كوبنهاجن       2011      
  2012الصين              غ كونمين   
ألمانيا      هيرزبرج          2013      

 مونتيفيديو     أوروغواي    2014              
 2015أوستينديه      بلجيكا                      
  2016     نيرغهازا        المجر                   
  2017    بوسان          كوريا                     

 

 
 

 

: لمساعدتكم  
Por helpi vin : 

 

    جمة آلية مع جوجلتر -
- Aŭtomata traduko pere de Google 

 

 

  www.esperanto.net  = informoj en 57 lingvoj  

  www.lernu.net      = kursoj en 33 lingvoj  

  www.edukado.net  = temas pri pedagogio 

  www.duolingo.com = kurso  
 

     معلومات عن لغة اإلسنيبرانتو و -
:ONG-ILEI     

 

monique.arnaud@aliceadsl.fr 

bouletjeanpierre@gmail.com  

mirejo.mireille@gmail.com  

   :  ILEI   - رئيس

Mireille Grosjean 

Grand-rue 9, cp 9 

2416 LES BRENETS 

Suisse / Svislando 
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