
 

                                                  

 

 

»Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za 

dvig splošnih kompetenc« 

Podsklop 1.3. Večjezičnost 

Projekt: JeŠT Jeziki štejejo! 

 

Usposabljanje z naslovom JEZIKI, KI TUDI ŠTEJEJO, je namenjeno učiteljem, 

partnerjem v projektu JeŠT – Jeziki štejejo! 

   

Projektni partnerji, vključeni v projekt Jeziki štejejo (JeŠT) smo seveda prepričani, da 

so vsi jeziki enako pomembni, potrebni in enakovredni. Zaradi različnih položajev, ki 

jih zasedajo v naši družbi, v izobraževalnem sistemu in v življenju vsakega 

posameznika, pa se o enih govori več, o drugih manj, z nekateri se ukvarjamo bolj, z 

drugimi manj. 

V slovenskem izobraževalnem sistemu imajo svoje mesto zelo različni jeziki, med njimi 

klasična latinščina, slovenščina kot drugi jezik (J2), posledično oz. vštric z njo pa tudi 

vsi prvi jeziki vseh tistih, ki se vključujejo v naš šolski sistem: pa naj bosta to 

madžarščina in italijanščina ali pa albanščina, makedonščina in ruščina. Na tokratnem 

izobraževanju torej predvsem o teh jezikih, ki seveda tudi štejejo. 

Kot tretje v vrsti obveznih usposabljanj v projektu JeŠT ponujamo malo drugačen 

pogled na jezike, jezikovno rabo, položaj in prakso našemu šolskemu sistemu 

pridruženih jezikov.  

Usposabljanje bo izvedeno dvakrat: 

V soboto, 17. marca v Novi Gorici, Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10 (po 

usposabljanju je predvideno srečanje primorskega regijskega tima) 

V soboto, 24. marca v Ljubljani na Pedagoški fakulteti UL, Kardeljeva ploščad 16 (po 

usposabljanju je predvideno srečanje osrednjeslovenskega regijskega tima) 

 

  



 

 

Datum in kraj izvedbe:  

1. Nova Gorica, sobota, 17. marec 2018.  

2. Ljubljana, sobota, 24. marec 2018. 

Program usposabljanja 

9.00–9.15 Uvodni pozdrav; predstavitev in 

umestitev programa seminarja 

Karmen Pižorn 

Nataša Pirih Svetina 

9.15–10.00 Latinščina pred in med jeziki našega 

šolskega sistema 

David Movrin 

10.00–10.45 Ko učni jezik ni učenčev J1 ali 
raznojezičnost v razredu  

Nataša Pirih Svetina 

10.45–11.00 Odmor za kavo  

11.00–12.00  Naučimo se nekaj novega jezika 

(dve vzporedni jezikovni delavnici) 

Izvajalci bodo javljeni 

kasneje 

12.00–13.15 Opis in ovrednotenje učne izkušnje; 

preizkus uporabe obrazca za opis 
dejavnosti (primerov dobre prakse) 

Andreja Retelj  

Nataša Pirih Svetina 

13.15-13.30 Zaključki in evalvacija seminarja Nataša Pirih Svetina 

 

Po usposabljanju sledi v Novi Gorici srečanje primorskega regijskega tima, v Ljubljani 

pa srečanje osrednjeslovenskega regijskega tima.  

 

Prijave (s podatkom o tem kaj poučujete za lažjo organizacijo delavnic) pošljite na e-

naslov: Tina Rozmanič tina.rozmanic@pef.uni-lj.si do 10. 3. 2018 (za 1. izvedbo) oz. 

do 17. 3 .2018 (za 2. izvedbo). 

Usposabljanje je za vse VIZ obvezno. Vabljeni, da se ga udeležite v čim večjem 

številu. Vas pričakujemo! 

 

V Ljubljani, 28. 2. 2018 Karmen Pižorn 
Nataša Pirih Svetina 
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