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INFORMOJ je la 23a de decembro 2017 
 
 
Nous avons reçu : 
 
• MDE 
« Un nouveau jeu à emprunter à la Maison des Droits de l'Enfant : SUR LE CHEMIN DES DROITS 
DE L'ENFANT. Jeu coopératif pour les 8-14 ans - de 3 à 30 joueurs. Jeu pédagogique pour faire découvrir 
aux enfants et jeunes leurs droits de l'enfant et leur application en France et dans le monde. S'inspirant du jeu 
des "serpents et des échelles", ce jeu invite les équipes à relever de nombreux défis (quizz, mimes, dessins, jeu 
de rôle, plaidoirie,...). Le but est d'arriver à la dernière case le plus vite possible. 
A emprunter ou à commander :  
MAISON DES DROITS DE L'ENFANT 48 boulevard Arago 36000 CHATEAUROUX tél : 09.52.10.52.14, 
mde.chateauroux@free.fr, www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org. 
 
• 'ALEKS K.' / STEFAN MACGILL 
EKO de UEA  : « Zamenhof en Unesko. La Zamenhof-jaro atingis sian kulminon… ». Voir document 
joint. 
 
• EMMANUELLE RICHARD 
« Bonsoir à tous. Linguisticae, chaine Youtube sur le thème de la linguistique, vient de publier la 
première vidéo d'une série de 5 consacrée à l'espéranto, que je vous invite à regarder et partager. Premier 
épisode : La genèse d'un projet : https://youtu.be/f46sRiTb_Tw. Emmanuelle ». 
 
• HORI JASUO 
« Karaj amikoj, mi ricevis bonegan, belegan revuon redaktitan de Vasil (Turkio). Por ke vi legu g^in, mi 
transsendos g^in al vi. HORI Jasuo (Japanio) ». 
« Saluton. Alkroĉite vi trovos la novan numeron de nia revueto "Turka Stelo". Tiun amotoran, simplan 
revueton ni povas pliriĉigi kune kun per viaj kontribuoj.  Une ni atendas de vi unu aŭ du paragrafajn skribaĵojn 
pri viaj opinioj kiel nia leganto, Tiuj ankaŭ povas esti en turka lingvo. Plue, se vi volas sendi almenaŭ 5-6 
paragraf-longajn verkojn en Esperanto lingvo, tio ĝojus nin. Verkoj pri politiko, religio ktp ne estos akceptitaj. 
Bonvolu sendi al ni skribaĵojn pri kulturo, rakontetoj, viaj memoroj ktp. Ankaŭ niaj fremdaj abonantoj povas 
sendi verkojn. Malnovaj numeroj troviĝas en nia ret-paĝo sub menuo "Dergi/Revueto". La lasta numero nun 
estas rekte legebla en la reto. https://esperantoturkiye.wordpress.com. Vi ankaŭ povas aboni al nia ret-paĝo por 
ricevi sciigojn pri niaj novaj kaj simplaj skribaĵoj. Por tio iru al la dekstra menuo en la suba parto de la ret-
paĝo.   Se vi volas printi la revueton per via printilo ambaŭflanke surpapere vi povas uzi la facilecon de 
Adobe. Unue printu la neparajn paĝojn en inversa ordo. Vidu "agordoj 1" (1,2,3,4). Poste prenu la printitajn 
paĝojn kaj metu ilin reen en la printilo tiel, kiel vi povas printi sur ĝiaj blankaj flankoj. Estu atnentema pri 
kiun randon vi devas enmeti en vian printilon unue. Nun printu la parajn paĝojn en normala ordo. Vidu 
"agordoj 2" (1,2,3,4). Via revueto estas preta por ambaŭflanka legado. Bonan legadon...Vasil Kadifeli ». Voir 
document joint. 
 
• DIDIER LOISON 
« Dudek unu premiitoj eniris la Panteonon de edukado.net http://edukado.net/novajhoj?id=724. Gratulojn al 
Anne, Claude, Jean-Pierre, Jorgos! ». 
 

Agrablajn festojn kaj feliĉan novan jaron ! 
 
Gxis. 

Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


