L’Esperanto, una lingua viva !
L'esperanto è una brillante sintesi di grandi lingue di
culture, sviluppatasi per consentire la
comunicazione tra i popoli di diversi paesi o culture.

www.edukado.net
Servizi per gli insegnanti di esperanto
Servoj por esperanto-instruistoj

www.lernu.net
Attraverso il sito web multilingue lernu!
puoi iniziare a studiare la lingua Esperanto.
Per la multlingva paĝaro lernu!
vi povas eklerni la lingvon Esperanto.
www.duolingo.com = kurso = corso
Nella rete, l’Esperanto è tra le 35 lingue
più utilizzate.
En la Reto Esperanto estas inter la 35 lingvoj
plej uzataj.
L’Esperanto è parlato in più di 120 paesi.
Esperanto estas parolata en pli ol 120 landoj.
Per aiutarvi:
Por helpi vin:
-.Traduzione automatica con Google
- Aŭtomata traduko pere de Google.

Grazie alla sua struttura precisa e regolare, è più
facile da imparare di lingue nazionali.

Lega Internazionale di Insegnanti
Esperantişti
Internacia Ligo de
Esperantistaj Instruistoj

Contrariamente alle lingue nazionali, esso
permette alle persone che hanno scelto di
impararlo, di comunicare a parità di condizioni.
Proposto nel 1887, dal Dr. L. Zamenhof , il suo
utilizzo da milioni di parlanti in tutto il mondo
dimostra che questa lingua in evoluzione
corrisponde perfettamente alle aspettative di tutti
coloro che desiderano mettersi in contatto con
persone straniere, senza l'ausilio di interpreti o di
una lingua dominante.

www.ilei.info

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, komunikiĝi 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.

Tutti coltivino la pace.
Ĉiu kultivu pacon.
www.unesco.org/cp

La nostra azione nel mondo
Nia agado en la mondo
I nostri programmi consentono ai bambini
provenienti da diversi Paesi di scoprire le rispettive
culture grazie a una lingua comune:

Internacia Ligo de
Esperantistaj Instruistoj
È presente in 70 paesi. I suoi obiettivi sono:
- promuovere l'insegnamento dell’Esperanto
- formare gli insegnanti
- organizzare esami
- pubblicare manuali moderni
- avvicinare e coordinare insegnanti
esperantisti e i loro studenti.
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.
Due riviste: "IPR – Rivista internazionale
di Pedagogia” per gli insegnanti e "Giovane
amico" per i giovani.
Du revuoj : “Internacia Pedagogia Revuo” por
la instruistoj kaj “Juna Amiko” por la junuloj.
© ILEI 2017

Una delle nostre realizzazioni:
Unu el niaj realigaĵoj:
Un miracolo dalle foglie di taro (Africa)
Miraklo de tarofolioj (Afriko)

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

-

AKEL: Comunicazione alternativa tra le scuole
europee, Socrates – Comenius.
Alternativa komunikado inter eŭropaj
lernejoj.
SPRINGBOARD: Trampolino di lancio per le
lingue.
Saltotabulo por la lingvoj.

www.springboard2languages.org
Conferenze annuali dell’ILEI :
Ĉiujaraj konferencoj de ILEI:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ranzan
Giappone
Porto Novo Benin
Cracovia
Polonia
Matanzas
Cuba
Copenhaghen Danimarca
Kunming
Cina
Herzberg
Germania
Montevideo Uruguay
Oostende
Belgio
Nyiregyháza Ungheria
Busan
Corea

Informazioni
sull’Esperanto e sulla NRO -ILEI:
Informoj
pri Esperanto kaj la NRO-ILEI
monique.arnaud@aliceadsl.fr
bouletjeanpierre@gmail.com
silkovojo@aliceposta.it

Preşidente dell’ILEI:
ILEI-Prezidanto:
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