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Komenca periodo

• 1999-2005-2015

• Komence estis Esperanto (kaj Interreto)

• Laborgrupo de TEJO (Esperanto@Interreto)

• Kresko da laboro kaj taskoj = fondiĝo de E@I

• 2005 – oficiale registrita kiel organizo (en SK)

• Ekde tiam – aktiva laboro por- kaj per-esperanta

• Devizo: “facile kaj rapide”





Projektbazita organizo

•Elpenso de inda projekto, mankanta agado

•Detala pripenso de la projekto, buĝetado

•Kreado de unuopaj labor-grupoj, ĉirkaŭ        

 unuopaj projektoj

•Realigado de projekto(j)

•Daŭra prizorgado (ev. modifado, ŝanĝado)





Edukado@Interreto

Ĉefaj agadkampoj de E@I:

– Kreado de retpaĝaroj 

– Organizado de aranĝoj

– Eldona agado

– Aldone: 

Informi pri la kunuzeblo de 
Esperanto kaj Interreto por 
tutmonde komuniki facile 
kaj rapide.



ikso.net

Hejmpaĝo kun detaloj 

Prezento de agado, aranĝoj, projektoj, eldonaĵoj

Nova versio lanĉita fine de 2017



Niaj projektoj



Trejnadoj

• 2000 – 2007

• Diverslande

• Spertiĝo, konatiĝo, profesiiĝo

• Novaj helpantoj, aktivuloj



Lernu.net

• 2002 – nun 

• Pli ol 270 000 registritaj uzantoj

• En 36 lingvoj

• La plej granda tutmonda retejo por EO

• Nova enhavo/kurso (A.Lowenstein)

• La „sci-kielo“ utiligita por aliaj projektoj

• Registritaj uzantoj: 261 830 (21.12.2017)

            275 321 (29.7.2018)



Nova lernu!

Nova kurso A1, A2

Nova gramatiko

Novaj ekzercoj

Nova mediateko

Nova forumo

Nova vortaro (PIV)





Eldonaĵoj



Eldonaĵoj



Eventoj

• SES (ses.ikso.net)

• KAEST (kaest.ikso.net)

• Polyglot Gathering (polyglotbratislava.com)

• LingvaFest‘2018 (lingvafest.sk)



SES
•  ĉiujara 8-taga aranĝo ĉefe por lerni Esperanton
• SES 2012 en Nitra, SK (250 homoj el 25 landoj)

• SES 2013 en Martin, SK (230 homoj el 27 landoj)

• SES 2014 – SK (Nitra), RU (Moskvo)

• SES 2015 – Martin, SK (190 homoj el 25 landoj)

• SES 2017 – Banská Štiavnica (173 homoj el 19 landoj)

• SES 2018 – Liptovský Mikuláš (222 homoj el 30 landoj)











Polyglot Gathering
• Ĉiujara evento por lingvoŝatantoj

• Ekde 2017 en Bratislavo, organizata de E@I

• 500+ partoprenantoj (2018 = 538 el 60 landoj)

• Proksima rilato kun/al EO



538 plurlingvemuloj el 56 landoj











Slovake.eu



Slovake.eu 

• Jam 650 000 EUR investitaj de Bruselo

• 12-lingva enhavo aktuale

• Danke al slovake – malfermiĝas pordo al 
multlingvismo, al ekstera publiko... (E@I membro 
de la Civitan-socia platformo por subteno de 
multlingvismo, kunlaboro kun ministerio de 
eksterlandaj aferoj ktp.)

• E-istoj: praktikaj subtenantoj de malgrandaj 
lingvoj, de multlingvismo kaj lingva diverseco.





Vortaro.net

• Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto en la reto

• Kunlaboro kun SAT

• Planata aldono: aŭdio-dosieroj (voĉlegitaj ĉiuj 
radikoj de la vortaro)

• Estonte: aplikaĵo por poŝtelefonoj



komputeko.net

• celo: kunigi la pri-komputilajn terminojn de 
diversaj vortaroj kaj terminaroj

• 7-lingva (Esperanta, angla, nederlanda, 
germana, franca, pola kaj kataluna)

• Plej ampleksa: anglo-esperanta 
terminokolekto kun pli ol 10.000 terminoj!



deutsch.info

• Jam en 19 lingvoj! (pere de EO aperis la persa!)

• Granda kresko de vizitoj (100 000 ene de jaro)

• Nun 486 094 uzantoj

• E-istoj kiel subtenantoj de multlingvismo

• Granda helpo por enmigrintoj



lingvo.info
– por lingvemuloj 

– paĝaro pri lingva diverseco, kiu prezentas 
aron da lingvoj kaj alfabetoj de la mondo 
kaj instigas al ekscio pri lingvaj faktoj per 
enreta kvizo.

– Refarita en 2013-2014, tute nova enhavo, 
ludo, lingvo-prezentoj...

– EEU-oficiala kunordiganto



monda.eu

Projekto „Global E-learning“ 

Multlingva kurso pri tutmonda edukado 

(Global education)

11 temoj – ĉapitroj

Forumo

Biblioteko

Mesaĝsistemo



speaklearn.eu

Projekto „Speak and Learn“
- poŝtelefona platformo por lerni EU-

lingvojn
- 20 lingvoj envolvitaj
- Ĉ. 380 plej oftaj/bezonataj 

frazoj/esprimoj, uzindaj 

dum Erasmus-studoj



russky.info

• Niveloj A1 kaj A2, mediateko, forumo, vortaro, 
pri komercado kun Rusio

• 10 partneroj el 7 landoj

• 12 lingvoj (ankaŭ EO)

• Lanĉita en septembro 2017



Tokipona.info

• Amuza lingveto, lingva amuzo

• Senpaga reta kurso (aldone al la libro)

• Kreita de E-isto el Kanado

• toki pona estas minimumisma lingvo,
kiu fokusiĝas pri la bonaj aferoj en la vivo.

• toki pona estas lingvo kun nur 118 vortoj

• vi povas ellerni toki pona dum unu pluvema tago

• toki pona helpos al vi kompreni la mondon

• havebla dua, korektita papera eldono!



La plej novaj EO-projektoj



Bonan apetiton!

Realigita de Matthieu Desplantes (ene de E@I)



Ridejo.ikso.net

La unua ŝerco-retejo en Esperanto!



Drakoj.ikso.net

La populara rolludo jam ankaŭ en Esperanto!



kd.ikso.net

• Enreta versio de la fama KD „Esperanto“

• De Gazeta Wyborcza (2008) – 400.000 p.

• Promenu tra Esperantujo 

• EO-PL versioj



dvd.ikso.net

• La plej ampleksa elektronika materialo pri EO

• Kunlaboro de centoj da E-istoj, 26 lingvoj

• 9GB da datumoj pri/en EO



manifesto.ikso.net

• Praga manifesto en pli moderna aspekto

• Multlingva, alloga, pensiga

• 20-jariĝo de la dokumento

• Enkadre de EVS-projekto



zamenhof.info

• Lanĉita por la Zamenhof-tago 2016

• Nova plurlingva retejo pri L. L. Zamenhof

• Nun havebla en 13 lingvoj

• Via helpo bonvenas (traduku)



kvizo.ikso.net

• Lingva kvizo enrete

• Testu viajn prilingvajn sciojn!



La plej novaj EU-projektoj 

Cyberhelp.eu (Schau hin!)

Ipus4family.eu (IPUS - Sexting)

Deutsch.info 3 (Didaktisierung)

Russian Online (russky.info)

Stories of Remembrance

Halina-projekto, CxEJ-projekto

Reflections

Traveller between wor(l)ds

Multlingva akcelilo

Polish Online



E@I praktike

. Ĉefa oficejo en Partizánske, Slovakio

. Staĝantoj (kadre de la programo Erasmus)

• EVS (ekde septembro 2013)

. Subtenantoj (ESF, EU, UEA, unuopuloj, urbo     

Partizánske)

. Volontuloj

. Helpantoj



EVS (Eŭropa Volontula Servo)

• Volontuloj – danke al EU programo Erasmus+ 

• Eblo gastigi junajn E-istojn (18-30 jaroj)

• Helpo pri diversspeca laboro









Kion fari plu?

• Progresigi

• Profesiigi 

• Vastigi

• Videbligi

• Aliancigi

• Daŭrigi

• Persisti 

• ...



Via helpo gravas!

Pluraj manieroj helpi agadon de E@I:
Financi (unuopajn projektojn), monsubteni
Kunlabori (laŭplaĉe, laŭ sia fako, emo...)
Informi (pri E@I-agado en gazetoj, retejoj)
Inviti (prelegi, kunlabori…)
...

Ĝisnuna plej granda subtenanto de E@I-agado: 

Por EO: ESF (Esperantic Studies Foundation)

Por aliaj projektoj: EU (Eŭropa Unio)





Dankon por via atento!

... kaj ĝis revido 

(eble dum PG aux SES 2019!) 

www.ikso.net

www.facebook.com/ikso.net 

petro@ikso.net 
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