
E@I-ĝia vojo en la 
Esperanto-movado

KAEST 2010, Slovakio



Kio kaj kiu estas E@I?

Internacia neregistara junulara organizo 
okupiĝanta pri projektoj rilataj al edukado kaj 
interreto (kun forta ligo al Esperanto :)

- Inter 1999-2005 neoficiala laborgrupo
- Ekde la jaro 2005 – registrita en Slovakio

- Inter 1999-2005 neoficiala laborgrupo

- Kun ĉ. 18000 membroj (inkl. registritajn 
uzantojn de niaj retpaĝaroj) kaj kelkdek kernaj 
membroj



E@I-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)



Agadkampoj de E@I

 Krei retpaĝarojn
 Aranĝi seminariojn
 Informi pri kunuzado de Esperanto kaj 

Interreto por internacia komunikado

- Lastatempe ankaŭ sukcesa eldona agado 
(jam 10 eldonaĵoj)

 Devizo: “facile kaj rapide”



Eldonaĵoj de E@I:
• DVD Esperanto elektronike
• DVD-filmo Esperanto estas...
• KD-pola „Esperanto“
• KD-Romo "lernu!"
• Libro „Vikipedio por vi“
• Libro „Komputeko“
• Libro „Detala Gramatiko de Esperanto“
• Libro „Manlibro pri Instruado de Esperanto“
• Libro "Vikipedio – praktika manlibro"
• Broŝuro „Malkovru Esperanton“
• T-ĉemizoj (lernu!, E@I)



Interretaj projektoj de E@I:

- ikso.net (hejmpaĝo)
- lernu.net
- lingvo.info
- vikipedio.net
- nitobe.info
- komputeko.net
- blogo.ikso.net
- informado.net
- lingvohelpilo.ikso.net



Konstruataj retejoj

- aktuale.info
- bretaro.net
- vortaro.net (reta PIV)
- slovake.eu (Slovak Online)
- terminaro.net
- vendejo.net



Partnerecaj projektoj

- espa2.eu (ESPA EST)
- Esperanto 55+

- ikso.net/kantaro
- esperantic.org
- europo.eu
- interkulturo.net
- artista.ikso.net
- traperko.net
- edukado.net



Aranĝoj

• Trejnado dum E-aranĝoj
• Seminarioj
• SES – kun lernu-renkontiĝo
• KAEST
• Vikipedio-trejnado (Konkurso „Monato de 

Vikipedio“)



Ceteraĵoj

• Dungo de la unua laboristo (Katarína 
Nosková)

• Unua staĝanto (Marek Blahuš)

• Konto en Facebook

• Reta Fotogalerio



Planoj por estonto:

 Larĝigo de reto de kunlaborantoj
 Pliaj seminarioj, prelegoj
 Financa plifortiĝo
 Profesiiĝo, dungitoj (pluaj staĝantoj?)
 Ne nur E-agado
 Kunlaboro kun neE-aj organizoj



Via helpo bonvenas!
Pluraj manieroj helpi agadon de E@I :

 Kunlabori (laŭplaĉe, laŭ sia fako, emo...)
 Financi (unuopajn projektojn)
 Informi (pri E@I agado en gazetoj, retejoj)
 Inviti (prelegi, kunlabori…)
 ...

 Ĝisnuna plej granda subtenanto de E@I-agado: 
ESF (Esperantic Studies Foundation)



Dankon pro la atento.

E@I-teamo

www.ikso.net  
estraro@ikso.net 


