Εσπεράντο
Ο διαδικτυακός τόπος για
Διεθνής γλώσσα
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χαμογέλα και μάθε!

@ www.lernu.net

Τι είναι η Εσπεράντο;

Ζωντανή

Η Εσπεράντο εξελίσσεται και ζει όπως οι άλλες
γλώσσες και μπορεί κανείς μιλώντας την
να εκφράσει τα πλέον διαφορετικά στοιχεία
του φάσματος της ανθρώπινης σκέψης και
αίσθησης.

Είναι μία γλώσσα ιδιαίτερα
κατάλληλη για τη διεθνή
επικοινωνία.
Σημαντικές ιδιότητες της Εσπεράντο

Διεθνής

Η Εσπεράντο είναι χρήσιμη κυρίως για
την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων
διαφορετικής εθνικότητας που δεν έχουν
μία κοινή μητρική γλώσσα.

Σχετικά εύκολη

Χάρη στη δομή της και στη διάρθρωσή
της, μπορεί κανείς να μάθει Εσπεράντο
κατά κανόνα πολύ πιο εύκολα απ’ ότι την
οποιαδήποτε άλλη ξένη εθνική γλώσσα.

Ουδέτερη

Δεν ανήκει σε κάποιον συγκεκριμένο λαό
ή χώρα και ως εκ τούτου λειτουργεί σαν
ουδέτερη γλώσσα.

Προσφέρει ισοτιμία

Χρησιμοποιώντας την Εσπεράντο νοιώθει
κανείς ισότιμος στο γλωσσικό επίπεδο
συγκριτικά με το να χρησιμοποιεί π.χ. την
Αγγλική μιλώντας με κάποιον, για τον
οποίο τα αγγλικά αποτελούν τη μητρική του
γλώσσα.

www.lernu.net
Το lernu! είναι ένας διαδικτυακός τόπος, που περιλαμβάνει πληροφορίες για την Εσπεράντο
σαν γλώσσα και φαινόμενο, πολλούς κύκλους μαθημάτων και υλικό υποστήριξης για
την εκμάθηση της Εσπεράντο. Κύριο σκοπό του lernu! αποτελεί η βοήθεια προς τους
χρήστες του διαδικτύου, που θέλουν να πληροφορηθούν για την Εσπεράντο και να την
μάθουν εύκολα και δωρεάν.
Ο διαδικτυακός τόπος προσφέρει κύκλους μαθημάτων για διάφορα επίπεδα, λεξικά σε
πολλές γλώσσες, γραμματικές, εικονογραφημένες ιστορίες για τις οποίες παρέχεται και
η δυνατότητα ακρόασης, ένα εργαλείο άμεσης επικοινωνίας (instant messenger) κλπ.
κύκλοι μαθημάτων
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«Για
μας αποτελεί απόλαυση
να χρησιμοποιούμε την Εσπεράντο.
Μ’ αυτήν επικοινωνούμε καθημερινά με
φίλους από διαφορετικές χώρες και ηπείρους, τις
περισσότερες φορές μέσω διαδικτύου. Νοιώθουμε
την Εσπεράντο σαν το κατάλληλο εργαλείο γα
φιλία και συνεργασία μεταξύ ανθρώπων με
διαφορετικές μητρικές γλώσσες».
Η ομάδα του lernu!
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χαμογέλα και μάθε!
χαμογέλα
και μάθε!

«Η Εσπεράντο μου
επέτρεψε να ανακαλύψω
έναν άλλο κόσμο, χωρίς σύνορα,
πολύχρωμο και φιλικό...»
Rafael, 27 ετών, Σάντο
Ντομίνγκο

www.ikso.net
Το lernu! έλαβε σάρκα και οστά από την διεθνή ομάδα εργασίας Esperanto@
Interreto (E@I). Οι τρεις κύριοι τομείς δραστηριότητας του E@I είναι η
δημιουργία διαδικτυακών τόπων, η διοργάνωση σεμιναρίων και η παροχή
πληροφοριών για το πως η Εσπεράντο και το Διαδίκτυο μπορούν από κοινού
να χρησιμοποιηθούν για μία εύκολη και γρήγορη επικοινωνία σ΄όλο τον
πλανήτη!

για την Εσπεράντο

«Η
πιο ελεύθερη
γλώσσα του κόσμου!»
Katja, 23 ετών,
Σουηδία

www.esperantic.org
Το lernu! υποστηρίζεται οικονομικά από το Ίδρυμα Ερευνών Esperantic
Studies Foundation (ESF) που εδρεύει στις ΗΠΑ. Το ESF ιδρύθηκε το
1968 με αρχικό σκοπό την υποστήριξη και την παροχή κινήτρων για την
εξέλιξη της επιστημονικής βιβλιογραφίας για την Εσπεράντο στην αγγλική
γλώσσα. Σιγά-σιγά η χρήση της Εσπεράντο στην εκπαίδευση έγινε μία από
τις προτεραιότητες του Ιδρύματος.
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«Για
μένα Εσπεράντο σημαίνει
καλοί φίλοι στα πιο διαφορετικά
σημεία του κόσμου».
Oleg, 22 ετών, Ρωσία

Υποστηρικτές του lernu!

Πολυγλωσσικός διαδικτυακός τόπος για
την Εσπεράντο

Υποστηρικτές του lernu!
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