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Dobrodošli v drugi izdaji JeŠT-ovega novičnika, s katerim boste vsak mesec 

na tekočem glede dogajanja na področju večjezičnosti. 
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TEDENSKI POMENKI 

V mesecu oktobru v sklopu projekta Jeziki štejejo nadaljujemo z izvajanjem Tedenskih 

pomenkov o raznojezičnosti. Pomenki se bodo še naprej odvijali vsak torek v tednu, 

od 18.00 do približno 19.30, prek spletne platforme ZOOM. Pri izvajanju tedenskih 

pomenkov nam bodo pomagali najodličnejši predavatelji in predavateljice, tako iz 

Slovenije kot tudi iz drugih delov sveta, s katerimi bomo skupaj razpravljali o 

raznovrstnih temah s področja več/raznojezičnosti. 

V spodnji časovnici najdete oktobrski razpored predavateljev/-ic in naslovov njihovih 

predavanj (ter jezik predavanja): 

 

Tedenski pomenki potekajo v 2 delih. Prvi del, ki traja 45-60 minut, je namenjen 

predstavitvi določene teme predavateljice oz. predavatelja, drugi del, ki traja 20-30 

minut, pa bo namenjen vprašanjem gledalk in gledalcev oziroma diskusiji na temo 

predavanja. Jeziki predavanj bosta slovenščina in angleščina, prisotni pa bodo tudi 

drugi jeziki. Simultanega prevajanja nam zaenkrat ni uspelo zagotoviti, vendar ker so  
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predavatelji v večini najmanj dvojezični, nekateri govorijo tudi tri in več jezikov, se bo 

mogoče v debato vključiti tudi z znanjem drugih neslovenskih oz. neangleških jezikov. 

Ker menimo, da bi bili pogovori z domačimi in tujimi strokovnjaki o večjezičnosti 

primerni tudi za študente in dijake, vas prosimo, da delite to novico med zaposlenimi 

kot tudi med študenti in študentkami. 

Povezava na ZOOM-u za pomenke bo ista vsak teden. Posredujemo jo tukaj: https://uni-

lj-si.zoom.us/j/99895328463, meeting ID: 998 9532 8463. 

Obveščamo vas tudi, da si lahko sedaj posnetke preteklih Tedenskih pomenkov o več-

/raznojezičnosti projekta Jeziki štejejo (JeŠT) ogledate na našem You Tube kanalu 

Jeziki štejejo in na našem spletnem portalu JeŠT v razdelkih »Raziskovanje« in 

»Poučevanje«, podrazdelka  »Usposabljanja«. Posnetke vseh prihajajočih Tedenskih 

pomenkov si boste prav tako lahko ogledali na omenjenih spletnih portalih, saj jih 

bomo sproti objavljali za nazaj. 

Vljudno vas vabimo k ogledu razprav, veseli bomo tudi vsakega vašega odziva in 

delitve. 

Lep pozdrav in nasvidenje na pomenkih! 

LOKALNO DOGAJANJE 

VSEBINSKO DELOVNO SREČANJE 

5. oktobra 2021 se je preko spletnega portala ZOOM za člane in članice projektne 

skupine JeŠT odvilo vsebinsko delovno srečanje. Srečanje je bilo namenjeno 

predstavitvi meril za ocenjevanje uspešno izvedene strategije prožnih oblik učenja na 

nivoju VIZ in strategije merjenja napredka kompetenc, razpravi o pripravi novega 

JeŠT-ovega priročnika ter poročanju o napredku partnerskih šol na področju 

raznojezičnosti.  

 

EVROPSKI DAN JEZIKOV 

 

 

Dogajanje ob letošnjem 20. evropskem dnevu jezikov je bilo izjemno pestro. Aktivnosti 

na slovenskih osnovnih šolah so potekale v najrazličnejših oblikah, od delavnic, 

taborov, predstavitev, razstav, interaktivnih iger do drugih zanimivih dejavnosti. Da  

https://uni-lj-si.zoom.us/j/99895328463
https://uni-lj-si.zoom.us/j/99895328463
https://youtube.com/channel/UC3Ksvb3ZJtL8mpbCT6ftN1w
https://youtube.com/channel/UC3Ksvb3ZJtL8mpbCT6ftN1w
https://www.jeziki-stejejo.si/category/poucevanje/usposabljanja/
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vaša ustvarjalnost ne pozna meja, ste dokazali tudi z izdelavo številnih učnih 

pripomočkov, narisali ste ilustracijo za majico, pripravili radijski prispevek, spisali 

knjižico nasvetov, ustvarili slikanico in celo sestavili spletni slovar. Sodelovanje med 

učitelji in učenci je tako obrodilo bogate sadove, nekaj izmed njih lahko užijete na 

našem spletnem portalu JeŠT, pod zavihkom »Novice vrtcev in šol«., za pokušino pa 

prilagamo nekaj slikovnega gradiva. 

 

 

OSTALO DOGAJANJE NA PODROČJU VEČJEZIČNOSTI 

 

Goethe-Institut Ljubljana v sodelovanju z Oddelkom za germanistiko Filozofske 

fakultete Univerze v Ljubljani načrtuje skupno konferenco na temo večjezičnosti ob  
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predsedovanju Slovenije Svetu EU – Evropa. Tvoji jeziki., ki bo potekala 21. oktobra 

2021 na spletu.  

Prvi del bo potekal v obliki strokovne konference, v kateri bo govora o metodično-

didaktičnih vprašanjih, povezanih z večjezičnostjo v Sloveniji. Na drugem delu 

konference pa bodo vrhunski strokovnjaki in strokovnjakinje iz politike, kulture in 

družbe osvetlili tako večjezičnost v Sloveniji v regionalnem in družbeno-ekonomskem 

kontekstu kot tudi izzive za slovenščino v večjezični Evropi.  

Program in prijavnico lahko najdete na naslednji spletni strani. Rok za prijavo je 

podaljšan do 14. oktobra 2021. Za morebitna vprašanja se obrnite na telefonsko 

številko: 00386 (0) 1 3000-312; e-mail: katja.bradac@goethe.de ali spletno stran: 

www.goethe.de/ljubljana.  

PROJEKT LISTIAC 

 

Letošnje praznovanje evropskega dneva jezikov je minilo v znamenju 20. obletnice 

obeleževanja evropske jezikovne in kulturne raznolikosti. V Sloveniji je osrednjo 

prireditev v sproščenem ambientu Orehovega gaja koordiniral Evropski center za 

moderne jezike. Proslavi sta se pridružila tudi projekta LISTiac in JeŠT. 

Pester kulturni program za pretežno mlajše občinstvo je pripravila Evropska komisija 

v sodelovanju z MIZŠ in Zavodom RS za šolstvo. Srečanja so se udeležili učenci 

osnovnih šol, dijaki srednjih šol, učitelji, profesorji, vzgojitelji, predstavniki šolstva,  

različnih vladnih organizacij in jezikovnih inštitutov ter vodje jezikovnih projektov. 

V okviru osrednje prireditve ob evropskemu dnevu jezikov, 22. septembra v Orehovem 

Gaju, sta na sejemski predstavitvi jezikovnih projektov in dejavnosti v okviru prireditve 

sodelovala tudi sorodna projekta LISTiac in JeŠT, kjer so obiskovalci stojnic lahko 

pridobili še več informacij o vlogi in namenu projektov, hkrati pa si ogledali naše 

plakate, letake in promocijsko avdio-vizualno gradivo. 

 

https://www.goethe.de/ins/si/sl/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22132497
mailto:katja.bradac@goethe.de
http://www.goethe.de/ljubljana
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sl-SI/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sl-SI/Default.aspx
https://jop.splet.arnes.si/
https://www.jeziki-stejejo.si/
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RAZNOJEZIČNOST V SVETU 

Konference, simpoziji, izobraževanja 

 

Med 25. in 26. oktobrom 2021 bo potekal simpozij raziskovalk in raziskovalcev 

večjezičnosti Bilingualism Matters. Osrednja govorca na simpoziju bosta dr. Ellen 

Bialystok, ki bo predstavila izsledke longitudinalne študije o vplivu dvojezičnosti na 

otrokovo jezikovno kompetentnost v učnem jeziku in jezikih skupnosti ter dr. Li Wei, ki 

bo govoril o ideji čezjezičnosti (angl. translanguaging) ter povezavi med 

nevroznanstvenimi in sociolingvističnimi aspekti dvojezičnosti. Tekom simpozija se 

bodo zvrstila predavanja številnih strokovnjakov na področju večjezičnosti, ki bodo 

razpravljali o najrazličnejših temah in aspektih večjezičnosti. Več o programu in prijavi 

si lahko preberete tukaj.  

 

Med 22. In 24. junijem 2022 bo potekala mednarodna konferenca Future Challenges in 

Early Language Learning and Multilingual Education (Izzivi prihodnosti pri zgodnjem 

učenju jezikov in večjezičnem izobraževanju), ki jo organizira Oddelek za poučevanje 

jezikov in književnosti Univerze v Granadi. Gre za skupno konferenco interesne 

skupine Multilingual Childhoods, raziskovalne mreže AILA, ki proučuje zgodnje učenje 

jezikov, in španske raziskovalne mreže ALEx, ki proučuje učenje tujih jezikov v 

predšolskem obdobju.  

Cilj konference je omogočiti raziskovalcem in strokovnim delavcem forum za razpravo 

o učenju jezikov in večjezičnem izobraževanju v zgodnjem obdobju (0-12 let) in znotraj 

različnih sociolingvističnih ozadij (dodatni jeziki, tuji jeziki, dediščinski jeziki, ogroženi 

jeziki, jeziki manjšin in znakovni jezik). Konferenca je zasnovana hibridno, kar pomeni, 

da bo možno sodelovati tako v živo kot tudi preko spleta.  

Organizatorji konference obveščajo, da je rok za oddajo prispevkov, ki jih boste 

predstavili na konferenci, 31. oktober 2021. Vse prispevke morate oddati preko splete 

platforme interesne skupine YLTSIG (Young Learners and Teenagers Special interest 

Group) (ki spada pod okrilje Mednarodnega združenja učiteljev angleščine kot tujega 

jezika IATEFL), kjer najdete tudi predlogo, na podlagi katere morate oblikovati 

prispevek v angleščini ali španščini.  

https://www.bilingualism-matters.org/events/bilingualism-matters-research-symposium-2021
https://congresos.ugr.es/ellme2022/
https://congresos.ugr.es/ellme2022/
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Za vse dodatne informacije glede govorcev, tematik 

razprav, pomembnih datumov in strukture predavanj, se lahko obrnete na naslednjo 

spletno stran.  

 

NAJ SE SLIŠI TVOJ GLAS 

Postani jezikom prijazna šola 

 

Šole obiskuje čedalje večje število učencev, 

čigar učni jezik ni enak tistemu, ki ga govorijo 

doma. Izsledki znanstvenih raziskav 

dokazujejo, da se učenci lažje in hitreje učijo, 

ko to počnejo v maternem jeziku. Kljub temu 

pa podatki kažejo, da se preko 200 milijonov 

otrok izobražuje v jeziku, ki ga ne razumejo. 

Kar je še bolj zaskrbljujoče, v marsikateri 

državi otroke kaznujejo, če ti v šoli 

uporabljajo jezik, ki ga govorijo doma. Šole bi 

se zato morale zavedati, da kadar učencem v 

šolskem okolju dovolimo rabo jezika, ki ga 

govorijo doma, jim s tem damo priložnost, da 

okrepijo svoje kognitivne in socialne 

spretnosti. Učenci ne le izboljšajo jezikovne 

spretnosti v učnem jeziku, ampak tudi bolje 

razumejo učni predmet, ohranjajo vezi z 

družino in kulturnim ozadjem, dosegajo boljši 

uspeh v šoli ter se uspešneje vključijo v širšo 

družbo.  

Spletna platforma Language Friendly School 

tako omogoča vsem osnovnim in srednjim 

šolam, da se vključijo na njihov zemljevid 

jezikom prijaznih šol. Prednosti, ki jih šola s 

tem pridobi, so dostop do spletne platforme 

za izmenjavo večjezičnih učnih strategij, 

udeležba na konferencah, webinarjih in 

neformalnih druženjih, prikazovanje logotipa 

jezikom prijazne šole na šolski spletni strani, 

prejemanje novičnika in povratna informacija 

o napredovanju načrta za spodbujanje 

vzpostavljanje jezikom prijazne šole. V 

primeru, da vas zanimajo dodatne 

informacije ali bi se želeli prijaviti na razpis, 

lahko to storite tukaj. 

https://congresos.ugr.es/ellme2022/
https://languagefriendlyschool.org/
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Raziskava o kulturnih identitetah v izobraževanju  

Večjezičnost, medkulturnost, državljanski duh, pripadnost in inkluzija so pomembni 

gradniki šolskega izobraževanja, povezani s kulturno identiteto. Nabor različnih 

tradicionalnih praks in jezikov, ki se govorijo na šoli sta lahko pokazatelja stališč, ki 

jih dotična šola goji v zvezi s kulturno identiteto.  

Namen pričujoče raziskave portala School Education Gateway je zato ugotoviti v 

kakšni meri šole promovirajo kulturne identitete učencev in ali šole priznavajo 

oziroma obeležujejo različna kulturna ter etnična ozadja. V raziskavi lahko sodelujete 

do 10. oktobra 2021, več o njej si lahko preberete tukaj, rezultati pa bodo objavljeni 

na portalu School Education Gateway.  

 

SVEŽE OBJAVLJENO NA PODROČJU VEČJEZIČNOSTI 

Language Standardization and Language Variation in Multilingual Contexts: 

Asian Perspectives  

 

Založba Multilingual Matters napoveduje izid knjige 

Language Standardization and Language Variation in 

Multilingual Contexts: Asian Perspectives. V publikaciji 

Nicola McLelland in Hui Zhao predstavita izsledke svoje 

raziskave, v kateri naslavljata različne vrste (včasih 

prikrite) večjezičnosti in proučujeta interakcije med 

večjezičnostjo in jezikovno standardizacijo znotraj okvirja 

azijskih držav. Z drugimi besedami, znanstveno delo 

pomembno prispeva k našem razumevanju načinov 

vpetosti večjezičnosti v proces standardizacije jezika kot 

tudi vpliva jezikovnih standardov na večjezičnost.  

 

 

Roma Children and the Inclusion of Home Languages: A Case Study in the 

South of France  

V Franciji javnost že dolgo kritizira romsko skupnost živečo na jugu države zaradi 

domneve, da otroci načrtno izostajajo od pouka in ne uporabljajo učnega jezika v 

domačem okolju. Prof. dr. Nathalie Auger z univerze Paul-Valéry v Montpellierju je zato 

leto dni preživela z romskimi družinami, da bi bolje razumela njihove jezikovne in 

kulturne izkušnje, katere želi tudi vključiti v šolske aktivnosti. Da bi izboljšala 

akademski uspeh romskih otrok omenjene skupnosti, je izvedla raziskavo, ki je ovrgla 

omenjene domneve in pokazala nekatere zanimive izsledke, o katerih ste vabljeni, da  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cultural_identities_in_education?surveylanguage=en
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si več preberete tukaj. Morda bi izpostavili najzanimivejšo: v skupnosti je očitna 

kontinuirana raba romanskih jezikov. Zaradi tega bi bilo zaželeno, da bi romske 

študente naučili, kako razvijati svojo jezikovno ozaveščenost in prenašati spretnosti iz 

enega jezika v drugega, kar bi obogatilo francoske šole in razvoj francoskega jezika. 

Dr. Auger prav tako poudarja, da opiranje otrok na domač jezik, njegove variacije in 

kulturne prakse lastne njihovi skupnosti lahko pripomore k razvoju akademskih 

spretnosti v francoskem jeziku (ki je učni jezik omenjene skupnosti) brez da bi s tem 

ogrozili svojo identiteto. V današnjem svetu, kjer so kompleksno zgrajene identitete 

postale norma, je opiranje na omenjeno kompleksnost ključ do akademskega uspeha.  

Creativity is a Toaster: Experimental Evidence on How Multilinguals Process 

Novel Metaphors  

V znanstveni reviji Applied Linguistics je objavljen zanimiv članek z naslovom 

Creativity is a Toaster: Experimental Evidence on How Multilinguals Process Novel 

Metaphors. Prispevek govori o povezavi med večjezičnostjo in uspešnejšo rabo ter 

boljšim razumevanjem semantičnih predstav in ustvarjalnih metafor ter bolj 

poglobljenem razvoju kognitivnih sposobnosti na področju ustvarjalnega mišljenja. 

Avtorice omenjene raziskave so: Ana Werkmann Horvat, Marianna Bolognesi in Katrin 

Kohl.  

Looking to Language: New Opportunities Right on Our Doorstep 

Z vami delimo tudi strokovni članek Michiko Weinmanna in Alistair Welsha z naslovom 

Looking to Languages: New opportunities right on our doorstep. V prispevku 

Weinmann in Welsh ugotavljata, kako smo se zahvaljujoč epidemiji Covida-19 začeli 

zavedati ključnega pomena jezikov (tudi znakovnega jezika in jezikov manjšin) v 

vsakodnevnem življenju.  

Prvi primer, ki odslikava visok pomen jezikov v našem vsakdanjiku, je vloga (ne) točnih 

prevodov obvestil sistema javnega zdravstva pri zagotavljanju zaupanja državljanov v 

kredibilnost zdravstvenih institucij. Več o tem si lahko preberete tukaj. 

Drug primer je znakovni jezik. Tolmači znakovnega jezika so postali vidnejši del 

omenjenih konferenc v Avstraliji (in verjetno tudi drugod po svetu). Eden od razlogov, 

zaradi katerih je znakovni jezik je pritegnil pozornost gledalcev, se skriva v zanimivem 

načinu vzpostavljanja vizualne komunikacije preko 3D prostorskih in obraznih izrazov 

ter telesnih gibov.  

Ugotovitev, da se čedalje bolj zavedamo ključne vloge jezikov v našem vsakdanjiku 

Weinmann in Welsh podkrepita tudi z dokazom, da se je v času epidemije v avstralskih 

VIZ povečalo zanimanje za učenje jezikov. Z letošnjim letom avstralska zvezna vlada 

tako namenja večji finančni vložek in zagotavlja manjšo vpisnino na univerzitetni študij 

jezikov, saj se pričakuje, da se bo na tem področju povečalo število zaposlitvenih mest; 

delodajalci namreč še posebej cenijo kader, ki ima visoko razvite jezikovne spretnosti.  

 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/roma-case-study-france.htm
https://academic.oup.com/applij/advance-article-abstract/doi/10.1093/applin/amab002/6121198?redirectedFrom=fulltext#.YBGsfs7Gugk.twitter
https://academic.oup.com/applij/advance-article-abstract/doi/10.1093/applin/amab002/6121198?redirectedFrom=fulltext#.YBGsfs7Gugk.twitter
https://asialink.unimelb.edu.au/stories/looking-to-languages-new-opportunities-right-on-our-doorstep
https://www.abc.net.au/news/2020-08-13/coronavirus-messages-translated-to-nonsense-in-other-languages/12550520
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Drug dokaz o porastu interesa za učenje jezikov so torej delodajalci, katerim je 

pomembno, da se njihovi zaposleni dobro znajdejo v kulturno raznolikem delovnem 

okolju, kjer je ključno obvladovanje medkulturne komunikacije. Na tem mestu v času, 

ko so potovanja po svetu nekoliko otežena, avtorja članka predlagata učenje jezikov in 

dialektov narodnih manjšin, ki so že del našega vsakodnevnega življenja znotraj 

državnih meja. 

Učenje jezikov je pomembno, saj nas izziva, da razmislimo o naših kulturnih in 

jezikovnih predstavah, obogati naše povezave in deljenje izkušenj ter omogoča 

vzpostavljanje odnosov, kar je v času izolacije še posebej dobrodošlo.   

 

KORISTNE POVEZAVE ZA UČITELJE 

Medpredmetno povezovanje z uporabo programa MapMaker 

 

National Geographic ima že dlje časa vodilno vlogo pri ustvarjanju geografskih kart, s 

katerimi svet spreminjajo v živo entiteto. Njihovi zemljevidi slikajo ozadje zgodb in v 

spomin bralca vtisnejo nepozabne podobe. Z njimi učenci vstopajo v svet z boljšim 

razumevanjem globalnega omrežja medsebojnih povezav. Vključevanje zemljevidov v 

pouk učitelju in učencu prinaša številne prednosti: učinkovito medpredmetno 

prepletanje snovi, krepitev kritičnega mišljenja in razvijanje prostorske kompetence.  

Da bi uporabnikom olajšali uporabo zemljevidov in, da bi učitelji lahko lažje usmerili 

pozornost na doseganje posameznih učnih ciljev, je National Geographic posodobil 

geovizualizacijski program MapMaker. Omenjeno interaktivno orodje vam omogoča, 

da ustvarjate in prirejate zemljevide, ki vključujejo geoprostorske podatke, in, ki so 

namenjeni uporabi v razredu, saj pokrivajo različne teme iz področja izobraževanja 

(njihov seznam se tudi tedensko posodablja). Ustvarjalci so sedaj program nekoliko 

spremenili, da bi optimizirali uporabniško izkušnjo, povečali geografsko pismenost in 

poglobili ozaveščenost učencev o globalno povezanem svetu.   

Interaktivni zemljevidi vam torej lahko služijo kot odličen učni pripomoček — morda 

zgolj kot spodbuda k razmisleku ali kot iztočnica za diskusijo o aktualnih dogodkih 

doma in po svetu — zato vljudno vabljeni k ogledu in uporabi.  

 

https://mapmaker.nationalgeographic.org/?utm_source=ngssfmc&utm_medium=email&utm_campaign=EDU_MapMaker_Vicki_09212021&utm_term=MapMaker&utm_id=495999
https://www.nationalgeographic.org/topics/mapmaker/?q=&page=1&per_page=25&utm_campaign=EDU_MapMaker_Vicki_09212021&utm_id=495999&utm_medium=email&utm_source=ngssfmc&utm_term=collection


                  
                       

 

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

 

Novo orodje za spodbujanje digitalne pismenosti SELFIE for Teachers 

 

V prihodnjih tednih bo osnovnošolskih in srednješolskim učiteljem omogočen dostop 

do novega orodja za spodbujanje digitalne pismenosti SELFIE for Teachers, ki je del 

Akcijskega načrta za digitalno izobraževanje (2021-2027). Učitelj se bo prijavil na 

omenjeno platformo in anonimno odgovoril na niz vprašanj glede rabe tehnologije na 

različnih področjih njihove poklicne poti. Ko bo izpolnil vprašalnik, mu bo portal poslal 

samodejno generirano sporočilo, v katerem bo učitelj izvedel, kaj so njegova močna in 

šibka področja in kako lahko izboljša slednja. Vsi sodelujoči učitelji bodo na koncu imeli 

možnost prejeti tudi digitalno značko za sodelovanje.  

S tem orodjem želi Evropska komisija spodbuditi razvoj digitalne kompetence pri 

učiteljih in izboljšati učenje v digitalni dobi. Učitelji se bodo lahko poglobili v lastno 

digitalno prakso in s pomočjo rezultatov pridobili nasvete za izboljšanje digitalnih 

kompetenc. Hkrati bo omenjeno orodje šolam olajšalo razvoj akcijskega načrta za 

digitalno izobraževanje.  

 

 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/selfie_news/selfie-teachers-new-tool-development_en

