Quốc tế ngữ có thể mang
lại điều gì?
Quốc tế ngữ tạo nên một ngôn ngữ chung thông qua
việc kết nối một cách trực tiếp và dễ dàng với mọi
người từ các quốc gia khác. Và họ trở nên gần gũi
hơn, xóa nhòa đi khoảng cách khi được giao tiếp
bằng Quốc tế ngữ mà không lệ thuộc vào tiếng mẹ đẻ
của họ.
Trong số những cuốn sách đã được dịch ra
Esperanto đều có những tác phẩm kinh điển và
những “viên ngọc của nền văn học” được sáng tác
bằng những ngôn ngữ không phổ biến mà có thể
chúng ta chưa từng được nghe qua.
Có rất nhiều nghiên cứu đã chứng tỏ được tính ứng
dụng của Quốc tế ngữ trong việc học ngoại ngữ; tóm
lại, nếu học tiếng Quốc tế ngữ một năm sau đó mới
học 3 năm tiếng Pháp sẽ có hiệu quả học tiếng Pháp
tốt hơn hẳn so với việc chỉ học tiếng Pháp trong suốt
4 năm.

Ngôn ngữ không
có ngoại lệ?
Ngữ pháp của Quốc tế ngữ gần như không có các
trường hợp ngoại lệ nào và cũng không có các
động từ bất quy tắc. Trật tự từ trong câu thì tự do
(và cho phép người nói dù thuộc các ngôn ngữ có
cầu trúc khác nhau có thể thể hiện được tốt những
ý nghĩ, tình cảm của mình trong tiếng Quốc tế ngữ).
Cách phát âm các chữ cái sẽ không bị thay đổi, viết
thế nào thì đọc như thế đó.Bạn có thể ngay lập tức
nhận ra rất nhiều gốc từ.
Chỉ cần vài tháng là bạn có thể giao tiếp bằng
Quốc tế ngữ.

Hiện nay đã có những bài hát, những bộ phim,
những bài thơ, những tiểu thuyết lãng mạn,
những trang tạp chí, các vở kịch, nhạc kịch,
những bản nhạc rock, nhạc pop và cả những
bài rap bằng tiếng Quốc tế ngữ. Có nhiều
nhóm nhạc từ các quốc gia khác nhau trên
thế giới sẵn sàng dùng Quốc tế ngữ để sáng
tác những bài hát. Thậm chí người ta còn có
thể chửi thề bằng Quốc tế ngữ nữa.
Quốc tế ngữ còn được sử dụng trong giao
tiếp hàng ngày trong gia đình và có những
đứa trẻ nói Esperanto từ khi sinh ra

Pasporta Servo (hay Dịch vụ hộ chiếu)- mạng lưới
những nhà quốc tế ngữ sẵn lòng đón tiếp các nhà
quốc tế ngữ đến từ các quốc gia khác. Cho tới nay,
mạng lưới này đã được thiết lập gần 50 năm.
Nhờ mạng lưới này, bạn có thể qua đêm tại nhà của
các nhà Quốc tế ngữ bản địa tại hơn 90 quốc gia
trên khắp thế giới hoàn toàn miễn phí, và có cơ hội
để tìm hiểu về văn hóa và phong tục quốc gia đó
cũng như xây dựng mối quan hệ cộng đồng. Thậm
chí, bạn sẽ nhận ra rằng mình và chủ nhà có những
người bạn chung và việc giao tiếp vì thế sẽ trở nên
dễ dàng và bình đẳng hơn.
Mỗi ngày trên thế giới đều có một số sự kiện của
Quốc tế ngữ nào đó đang diễn ra. Và bạn có thể tìm
thấy cho mình tất cả mọi thứ trong số đó, từ những
bài thuyết trình về những chủ đề thú vị cho đến
những lớp học mát- xa.
Thông qua Quốc tế ngữ,bạn sẽ trở thành một phần
của cộng đồng thế giới năng động này cùng với một
nền văn hóa toàn cầu.

TEJO là gì?

Tejo ( viết tắt của Tổ chức Thanh niên Quốc tế
ngữ toàn cầu)
TEJO là tổ chức thanh niên quốc tế ngữ thế giới. Tổ
chức hoạt động nhằm gắn kết những nhà Quốc tế
ngữ trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau.
Chức năng của tổ chức này là: tổ chức các sự kiện
khác nhau để các thanh niên gặp gỡ kết bạn, giao
lưu giải trí và trải nghiệm văn hóa độc đáo của
Quốc tế ngữ. Tejo đào tạo về quyền con người, trao
đổi xuyên văn hóa và lòng khoan dung. Những
người trẻ nói Esperanto là một cộng đồng nhiệt
huyết, tràn đầy sức sống được kết nối cả
trong nước lẫn quốc tế trong một tổ chức,
mà hoàn toàn do chính những trẻ tuổi
quản lý, tổ chức.
Trang web chính thức:
www.tejo.org
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QUỐC TẾ NGỮ?

Quốc Tế,
Trung lập,
Dân chủ,
Dễ học

Tổ chức Thanh niên Quốc tế ngữ Việt Nam
Vjetnam Esperanta Junulara Organizo
(VEJO)
Ngày nay, Quốc tế ngữ được sử dụng tại hơn 120 quốc
gia trên thế giới. Người học Quốc tế ngữ thường là những
người trẻ cởi mở với các nền văn hóa khác, thích tìm hiểu
các ngôn ngữ khác nhau, thích đi du lịch và thích có bạn bè
trên khắp thế giới.
Ngôn ngữ quốc tế này không bị giới hạn bởi một quốc gia,
một dân tộc hay một cộng đồng nào đó. Quốc tế ngữ thuộc
về chính những người đang sử dụng ngôn ngữ này. Đó chính
là một lợi thế lớn của Esperanto – ngôn ngữ được coi là
chiếc cầu nối bình đẳng gắn kết các dân tộc lại với nhau.
Nhờ có cấu trúc theo quy tắc, Quốc tế ngữ thường dễ học
hơn rất nhiều so với những ngoại ngữ khác. Người học
Quốc tế ngữ đều có thể đạt đến trình độ như những nhà
Quốc tế ngữ bẩm sinh. Sau đó, dù thuộc nền tảng ngôn ngữ
nào thì người học Quốc tế ngữ cũng có thể giao tiếp một
cách bình đẳng về trình với những người khác.
Lev TOLSTOJ, đã tâm sự : Cách đây 6 năm, tôi đã bắt đầu
học ngữ pháp và từ vựng của Quốc tế ngữ. Và chưa đầy 2
giờ, dù không thể sáng tác được nhưng ít nhất thì tôi có thể
đọc trôi chảy…Tuy nhiên, dù không phải là Tolstoj nhưng
những người khác cũng sẽ không cần quá nhiều hơn 2 tiếng
đồng hồ.
XIAO Peiliang, một người Trung Quốc nói: Theo tôi thì người
Trung Quốc học tiếng Quốc tế ngữ dễ hơn nhiều so với việc
học các ngôn ngữ Châu Âu. Đối với những người Trung
Quốc đã học Quốc tế ngữ trước đó thì khi học các ngôn ngữ
châu Âu khác, họ có thể thấy được lợi ích to lớn của Quốc tế
ngữ so với những người chưa học ngôn ngữ này.

