
               
                     www.edukado.net 

 

Resources and more for Esperanto teachers  
Servoj por Esperanto-instruistoj 

 

                 
www.lernu.net 

 

Use the multilingual pages of lernu! to learn 

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

Esperanto is among the 35 most widely used 

languages on the Internet. 
En la Reto Esperanto estas inter la 35 lingvoj plej 

uzataj. 
 

Esperanto is spoken in over 120 countries. 
Esperanto estas parolata en pli ol 120 landoj. 

 

To help you: 
                      Por helpi vin : 

- Automatic translation using Google. 
- Aŭtomata tradukado pere de Google. 

 

 

Esperanto – a living language! 
 

Esperanto is an ingenious synthesis of elements 

from culturally important languages, assembled so 

as to facilitate communication between people 

from different countries and cultures. 

 

Thanks to its precise and regular structure it is 

easier to learn than national languages. 
 

Unlike national languages, it allows people to 

communicate on an equal footing, as each user has 

chosen it and taken the trouble to learn it. 
 

Created in 1887 by Dr. L Zamenhof, its use by 

millions of speakers throughout the world shows 

that this evolving language perfectly reflects the 

outlook of all those who wish to communicate with 

people from other countries without resorting to 

interpreters or to any one dominant language. 
 

 

Esperanto – vivanta lingvo ! 
 
Esperanto estas genia sintezo de grandaj kulturlingvoj, 
ellaborita por ebligi komunikadon inter popoloj de 
malsamaj landoj aŭ kulturoj. 
 
Danke al sia preciza kaj regula strukturo, ĝi estas pli 
facile lernebla ol la naciaj lingvoj. 
 
Kontraŭe al la naciaj lingvoj, ĝi ebligas al personoj, kiuj 
elektis lerni ĝin komuniki egalece. 
 

Esperanto estis proponita en 1887 de D-ro. L. 
Zamenhof. Ĝia uzo fare de milionoj da parolantoj 
tra la mondo montras, ke tiu evoluema lingvo 
perfekte respondas al la atendoj de ĉiuj, kiuj 
deziras kontaktiĝi kun eksterlandaj homoj, sen 
helpo de interpretistoj aŭ de superreganta lingvo. 

 
The International 

League of Esperanto-speaking 

Teachers 
 

Internacia Ligo de 
Esperantistaj Instruistoj 

 

 
 

www.ilei.info 
 

 
 

 

Let us all work for peace 
Ĉiu kultivu pacon 

 

  www.unesco.org/cp 
 

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


 

 
 

 Internacia Ligo de 
Esperantistaj Instruistoj 

 

With members in 70 countries, its aims are to: 
 

- promote the teaching of Esperanto. 

- train teachers in this. 

- organise examination sessions. 

- publish up-to-date teaching materials. 

- create links between Esperanto teachers and 

their pupils, and assist in organising their 

collaboration. 
 

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. 
 

ILEI publishes two magazines:  
"Internacia Pedagogia Revuo" for teachers 
and "Juna Amiko" for young learners. 
Du revuoj : « Internacia Pedagogia Revuo » por  
instruistoj  kaj « Juna Amiko » por  junuloj.  

 
 

 

 

 

               What we do  

                           around the world 

 

Nia agado  
en la mondo 

 

Our programmes allow children from different 

countries to discover each other’s  cultures through 

the use of a common language:  
 

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

- AKEL: alternative communication between  

European schools, using the EU programmes, 

Socrates and Comenius. 
      Alternativa komunikado inter eŭropaj lernejoj. 
- Springboard to Languages: promotes the 

teaching of  Esperanto in primary schools.  
Saltotabulo por la lingvoj.        

www.springboard2languages.org 
. 

 

Annual  ILEI  conferences: 
Ĉiujaraj konferencoj de ILEI : 

 

   2007    Ranzan            Japan 
   2008    Porto Novo       Benin 
   2009    Kracow             Poland 
   2010    Matanzas         Cuba 
   2011    Copenhagen    Denmark 
   2012    Kunming          China 
   2013    Herzberg          Germany 
   2014    Montevideo      Uruguay 
   2015    Ostend             Belgium 
   2016    Nyiregyháza     Hungary 
   2017    Busan               Korea 

 
 
 

One of our works - Unu el niaj realigaĵoj: 

     The miracle of taro leaves (Africa)  
     Miraklo de tarofolioj (Afriko) 

 

          Further information: 

      about Esperanto and ILEI, NGO  
 

Informoj : 
pri Esperanto kaj la NRO - ILEI 

 

monique.arnaud@aliceadsl.fr 
 

bouletjeanpierre@gmail.com  
 

pascale.voldoire@gmail.com 

 

To learn : www.duolingo.com   
 
 

 

    ILEI president : 

     Mireille Grosjean 

                   Grand-rue 9 cp 9 

   2416 LES BRENETS 

Switzerland / Svislando 

mirejo.mireille@gmail.com 
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