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KANSAINVÄLINEN KIELI
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hymyile ja opi!

@ www.lernu.net

Mitä esperanto on?
Se on kieli.

Monikielinen sivusto esperantosta
Elävä

Esperanto kehittyy ja elää samoin kuin muut
kielet ja sen avulla voi ilmaista kaikkia inhimillisen ajattelun ja tunteiden muotoja.

Esperanton tärkeitä piirteitä:

Kansainvälinen

Esperanto on hyödyllinen pääasiassa eri
kansallisuuksien ihmisten väliseen viestintään silloin, kun heillä ei ole yhteistä
äidinkieltä.

Puolueeton

Se ei kuulu millekään erityiselle kansalle
tai maalle ja siksi toimii puolueettomana
kielenä.

www.lernu.net
lernu! on sivusto, jossa on tietoa esperantosta kielenä ja ilmiönä, useita kursseja ja
esperanton opiskelun apuvälineitä. Sivuston päätavoite on auttaa niitä verkossa liikkujia,
jotka haluavat helposti ja ilmaiseksi saada tietoa esperantosta ja oppia kieltä.
Sivustolta löytyy eri tasojen kursseja, sanakirjoja monilla kielillä, kieliopin yleiskatsaus,
kuunneltavia kertomuksia kuvineen, chat suoraan yhteydenpitoon jne.

Tasa-arvoinen

Helppo

Kielen muodon ja rakenteen takia on
tavallisesti paljon helpompi hallita esperantoa kuin mitä tahansa vierasta kansallista kieltä.

liä

Maailman
vapain kieli!
Katja, 23, Ruotsi

kie

Minulle
esperanto on hyviä ystäviä
mitä erilaisimmista maailman
kolkista!
Oleg, 22, Venäjä

kursseja

Esperantoa käytettäessä voi tuntea itsensä
kielellisesti
tasa-arvoisemmaksi
verrattuna esimerkiksi englannin käyttöön henkilön kanssa, joka puhuu englantia äidinkielenään.

Meille
on nautinto käyttää
esperantoa. Sen avulla viestimme
päivittäin ystävien kanssa eri maissa ja
mantereilla, useimmiten Internetin välityksellä.
Mielestämme esperanto on käytännöllinen työkalu
eri äidinkieltä puhuvien ihmisten väliseen
ystävyyteen ja yhteistyöhön.
lernu!-tiimi
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lernu!n tukijoita

Esperanto antoi
minulle mahdollisuuden löytää
toisenlaisen maailman, rajattoman,
monimuotoisen ja ystävällisen...
Rafael, 27, San Domingo

www.ikso.net
Kansainvälinen työryhmä Esperanto@Interreto (E@I) toteuttaa ja ylläpitää
lernu!a. E@I:n kolme pääasiallista toiminta-aluetta ovat verkkosivustojen
luominen, seminaarien järjestäminen ja tiedottaminen siitä, miten esperantoa
ja Internetiä yhdessä voidaan käyttää maailmanlaajuiseen yhteydenpitoon
helposti ja nopeasti!

chat

hymyile ja opi!
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www.esperantic.org
Yhdysvaltalainen tutkimussäätiö Esperantic Studies Foundation (ESF)
tukee taloudellisesti lernu!a. ESF on perustettu vuonna 1968 ensisijaisesti
tukemaan
ja
edistämään
englanninkielistä
ammattikirjallisuutta
esperantosta. Vähitellen esperanton käyttö opetuksessa on muodostunut
ESF:n pääasialliseksi toimialaksi.
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