世界语，活生生的语言!
www.edukado.net
服务于世界语教师
Servoj por Esperanto-instruistoj

世界语是伟大语言的天才之作，它极大地方便了
同文化和国家的人民之间的交流。

国际世界语教师协会
La Internacia Ligo de
Esperantistaj Instruistoj

世界语因其结构简明规则，比其他民族语言更容
易学习。
与民族语言不同的是，它为学过世界语的各个民
族的人们之间更为平等的交流提供了可行的保障。
自1887年柴门霍夫博士创造的世界语问世以来，
通过数百万人的实践证实，这种不断发展的语言完美地
实现了那些不想借助别人翻译或不想通过其他强势语言
而直接与外国人平等轻松交流的人们的愿望。

学习网： www.lernu.net
您可通过41 种语言的“学习网”和“多邻
国”多语种网页来学习世界语(Esperanto)
Per la multlingva paĝaro lernu!
Vi povas eklerni la lingvon Esperanto .

多邻国 ：www.duolingo.com = kurso

您可通过:
Por helpi vin :
-谷歌自动翻译获得世界语帮助.
- Aŭtomata traduko pere de Google.

Esperanto, vivanta lingvo !

www.ilei.info

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.

携手共建和平
Ĉiu kultivu pacon

www.unesco.org/cp

我们的行动
遍及全世界
Nia agado
en la mondo

国际世界语教师协会
Internacia Ligo de
Esperantistaj Instruistoj

我们实施的以下项目使来自不同国家的儿童借助这一
共同语言熟悉了彼此的文化:
Niaj programoj ebligas al infanoj el malsamaj landoj
malkovri siajn respektivajn kulturojn danke al
komuna lingvo :

会员遍布70个国家，其主要宗旨是：
-促进世界语教育
-培训世界语教师
-举办世界语考试
-出版现代学习教材
-协调并团结世界语师生

-

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.

我们的重要成果之一是
Unu el niaj realigaĵoj
芋叶的奇迹（非洲）
Miraklo de tarofolioj (Afriko)

Informoj :
pri Esperanto kaj la ONG- ILEI
monique.arnaud@aliceadsl.fr
bouletjeanpierre@gmail.com
pascale.voldoire@gmail.com

欧洲校际交换互动项目

-

Alterna komunikado inter eŭropaj lernejoj.

-

语言跳板项目

-

国际儿童会见项目
Internacia infanorenkonto.

Saltotabulo por la lingvoj.
www.springboard2languages.org

国际世界语教师协会年会：

Jaraj konferencoj de ILEI :

出版两份杂志：
《国际教育杂志》面向教师
《青年朋友》面向青年
Du revuoj : « Internacia Pedagogia Revuo » por
instruistoj kaj « Juna Amiko » por la junuloj.

相关信息：
世界语及非政府组织-国际世界语教师协会

la

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

日本
贝宁
波兰
古巴
丹麦
中国
德国
乌拉圭
比利时
匈牙利
韩国

京都
波多诺伏
克拉科夫
马坦萨斯
哥本哈根
昆明
黑尔茨贝格
蒙得维的亚
奥斯坦德
尼赖吉哈佐
釜山
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