Esperanto, Bahasa yang Hidup !
www.edukado.net
Layanan untuk para pengajar Esperanto
Servoj por esperantistaj instruistoj

Esperanto adalah sintesis yang brilian dari bahasa
budaya yang besar, yang dielaborasi untuk
memungkinkan komunikasi antar masyarakat dari
negara dan budaya yang berbeda.

Liga Internasional
Guru-guru Esperanto
La Internacia Ligo de
Esperantistaj Instruistoj

Berkat strukturnya yang tepat dan teratur,
Esperanto lebih mudah di pelajari daripada bahasabahasa nasional lainnya.
Kebalikan dengan bahasa nasional, Esperanto
memungkinkan orang-orang yang memilih
mempelajarinya untuk berkomunikasi secara
setara.

www.lernu.net
Esperanto, vivanta lingvo !
Melalui laman multibahasa dengan 41 bahasa
di lernu!
Anda bisa mulai belajar bahasa Esperanto.
Per la multlingva paĝaro lernu!
Vi povas eklerni la lingvon Esperanto .

Esperanto estas genia sintezo de grandaj
kulturlingvoj, ellaborita por ebligi komunikadon
inter popoloj de malsamaj landoj aŭ kulturoj.

www.duolingo.com = kurso = kuliah

Danke al sia preciza kaj regula strukturo, ĝi estas
pli facile lernebla ol la naciaj lingvoj.

Di Internet Esperanto diantara 35 bahasa yang
paling sering digunakan.
En la Reto Esperanto estas inter la 35 lingvoj
plej uzataj.

Kontraŭe al la naciaj lingvoj, ĝi ebligas al personoj,
kiuj elektis lerni ĝin komuniki egalece.

Esperanto dituturkan di lebih dari 120 negara.
Esperanto estas parolata en pli ol 120 landoj.

Untuk membantu Anda :
Por helpi vin :
- Layanan terjemahan otomatis dengan Google.
- Aŭtomata traduko pere de Google.

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.

www.ilei.info

Mari semaikan perdamaian
Ĉiu kultivu pacon

www.unesco.org/cp

Kegiatan kami di Dunia
Nia agado
en la mondo

Satu dari kegiatan kami- Unu el niaj realigaĵoj
Keajaiban dari daun talas (Afrika)
Miraklo de tarofolioj (Afriko)

Program-program kami memungkinkan bagi
anak-anak dari berbagai negara yang berbeda
untuk menunjukan kebudayaannya masingmasing berkat bahasa yang komunal.

Internacia Ligo de
Esperantistaj Instruistoj

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

Perwakilan di 70 negara. Tujuannya adalah :

-

- akselerasi pengajaran Esperanto
- pelatihan guru-guru.
- menfasilitasi ujian.
- menerbitkan cara-cara pengajaran modern
-mendekatkan dan mengkoordinasikan
guru-guru Esperanto dan murid-muridnya

-

Ĉeestas en 70 landoj. Ĝiaj celoj estas :

- akceli la instruadon de Esperanto
- trejni instruistojn
- okazigi ekzamenojn
- eldoni modernajn lernilojn
- proksimigi kaj kunordigi esperantoinstruantojn kaj iliajn lernantojn.
Dua majalah: « Internacia Pedagogia
Revuo »
untuk para guru dan « Juna Amiko » untuk
anak-anak muda.
Du revuoj : « Internacia Pedagogia Revuo » por
la instruistoj kaj « Juna Amiko » por la junuloj.
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-

AKEL : Komunikasi Alternatif di antara
sekolah-sekolah di Eropa.
Alternativa komunikado inter eŭropaj
lernejoj.
SPRINGBOARD :
Trampolin
untuk
bahasa-bahasa
Saltotabulo por la lingvoj.
www.springboard2languages.org

Konferensi tahunan ILEI :
Ĉiujaraj konferencoj de ILEI :

Informasi :
Mengenai Esperanto dan wakil ILEI
Informoj :
pri Esperanto kaj la NRO-ILEI
monique.arnaud@aliceadsl.fr
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Presiden ILEI :
ILEI-Prezidanto
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