
lernu!
Multlingva Esperanto-kursejo

www.lernu.net

“Jen bela, altnivela, mejloŝtona, utilega, altkvalita, prifierinda projekto en la tuta 
historio de Esperanto, kiu rekte daŭrigas en nova epoko la nekredeblan 

persistemon kaj sindonemon de la homoj, kiuj en la 1920-aj kaj 1930-aj jaroj 
produktis dekmilojn (eble centmilojn) da broŝuretoj en multaj lingvoj sub la nomo 

Ŝlosilo de Esperanto. 

Mi ŝategas ĝin kaj aparte ties titolon, ĉar ĝi brile resumas nian homan, desuban, 
nediskriminacian alvokon kleriĝi kaj plivastigi ĉies personan mondon. La invito fakte 

signifas lernu (kaj ĝuu)! Mi do salutas la teamon: fieru !” 

José Antonio Vergara

http://www.lernu.net/


Kiuj ni estas?

lernu!-anoj
• 5 kernaj teamanoj:

• Erin PIATESKI
• Hokan LUNDBERG
• Jevgenij GAUS
• Neringa GAUS
• Sonja PETROVIĆ-LUNDBERG

• deko da program- kaj aspektig-helpantoj

• pli ol 200 helpantoj (tradukantoj, lingvohelpantoj ktp.)

• ĉ. 90 000 registritaj uzantoj



Enhavo 
de la prezento

• Kio estas lernu!?
• Historio de la projekto
• Enhavo de la paĝaro
• Prezento de unuopaj partoj
• Nuna stato
• Planoj pri plua evoluo
• Kiel vi povas kontribui?
• Utilaj ligiloj



Kio estas lernu! ? 

• Ĝenerale
• Fono
• Servoj
• Subtenantoj



Historio 

• 2000 – ideo
• 2002 – aprobo ĉe ESF kaj lanĉo
• 2003 – ĉ 10 lingvoj, multaj novaj materialoj
• 2003 – CALICO kaj EuroCALL, unua KD
• 2004 – ĉ 10 pliaj lingvoj kaj pluraj kursoj
• 2005 – dua KD, pli ol 7000 ekzempleroj



Historio 

• 2006 – granda rekostruo pro enhav- kaj 
uzantarkreskego

• 2007 – aldono de novaj aferoj: kursoj, 
analizilo, demandaroj ks.

• 2008 – unua fizika renkontiĝo de lernu!-
uzantoj

• 2009  – frata projekto aktuale.info
• 2010 – transiro al pli potenca servilo



























La nuna stato 
Statistikinformoj je la 28a de junio 2010:
• ĉ. 87 933 registritaj uzantoj (daŭre rapide kreskas)
• 50 - 500 samtempaj uzantoj, el kiuj 20 - 150 estas 

ensalutintaj (sen robotoj)
• 100 000 – 200 000 unikaj vizitantoj monate
• 2 000 000 – 3 000 000 vizitataj paĝoj ĉiumonate
• 39 lingvoj
• 233 membroj en listo de helpantoj
• 750 - 1 5s00 ensalutoj ĉiutage
• ĉ. 20 000 sendataj mesaĝoj ĉiumonate
• ĉ. 3 000 forumaj mesaĝoj monate



Planoj por plia evoluo 

• Transiro al pli potenca servilo
• Uzado de la analizilo
• Lingvohelpilo
• Kunlaboro kun la movado
• Aktivigo de virtualaj lecionoj
• Eldono de lernu!-materialo en papera 

formo



Kiel vi povas kontribui?

• Tradukado























Kiel vi povas kontribui?

• Tradukado
• Lingvohelpado





Kiel vi povas kontribui?

• Tradukado
• Lingvohelpado
• Vortarredaktado







Kiel vi povas kontribui?

• Tradukado
• Lingvohelpado
• Vortarredaktado
• Kreado de kursoj kaj ekzercoj





Kiel vi povas kontribui?

• Tradukado
• Lingvohelpado
• Vortarredaktado
• Kreado de kursoj kaj ekzercoj
• Testado kaj kontrolado / komentoj kaj ideoj





Kiel vi povas kontribui?

• Tradukado
• Lingvohelpado
• Vortarredaktado
• Kreado de kursoj kaj ekzercoj
• Testado kaj kontrolado
• Informado









Ligiloj

http://eo.lernu.net/pri_lernu/subteno/index.php - 
se vi volas helpi ajnamaniere

http://groups.yahoo.com/group/lernu-helpantoj/ - 
diskutlisto de lernu!-helpantoj

http://esperantic.org/ - ESF
http://ikso.net/ - E@I
teamo@lernu.net – adreso de la teamo

http://eo.lernu.net/pri_lernu/subteno/index.php
http://groups.yahoo.com/group/lernu-helpantoj/
http://esperantic.org/
http://ikso.net/
mailto:teamo@lernu.net


Dankon por via atento!

www.lernu.net
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