
 
                       

 

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

                              

 

JeŠT-ov novičnik 

 

 

Tedenski pomenki 
Lokalno dogajanje 

Projekt LISTiac 
Raznojezičnost v svetu 

Naj se sliši tvoj glas 
Sveže objavljeno na področju raznojezičnosti 

Koristne povezave za učitelje 
 

 

Dobrodošli  v četrti (in zadnji v tem letu) izdaji JeŠT-ovega novičnika, s katerim 

boste vsak mesec na tekočem z dogajanjem na področju več/ -raznojezičnosti. 
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TEDENSKI POMENKI 
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LOKALNO DOGAJANJE 

Slovenske vzgojno-izobraževalne institucije vlagate veliko truda v 

integracijo otrok priseljencev. Otroci se ob prihodu v novo okolje 

soočajo s številnimi neprijetnostmi, zato je vzgoja otrok preko 

medkulturnega izobraževanja, ki nas uči sprejemanja različnosti, 

ključnega pomena. Z vami tako s ponosom delimo krajši film 

z naslovom Vsi smo eno, ki so ga učenci priseljenci z OŠ 

Franca Rozmana-Staneta Maribor zrežirali, posneli in 

zmontirali pod mentorstvom naše projektne koordinatorice, 

Andreje Vogrinec. K ogledu filma vas morda pritegne tudi tale 

misel, ki jo je ga. Vogrinec delila z nami: »Ob koncu lanskega 

šolskega leta smo [film Vsi smo eno] pogledali skupaj s kolegi na 

šoli, bili so navdušeni, tekle so solze«.  Verjamemo, da vas film ne 

bo pustil ravnodušne in si želimo, da bi se njegovo sporočilo 

dotaknilo slehernega izmed vas. Vabljeni k ogledu! 

 

Spoštovani, 

obveščamo vas, da je 

ravno izšla dvojezična e-knjiga Kokoš velikanska / 

La gallina gigante od avtorice Desa Muck. Gre za 

posodobljeno besedilo te slikanice tokrat opremljeno 

tokrat s prevodom Davida Heredero Zorzo v 

španščino. Morda bo knjiga prišla prav kakšnemu 

učitelju ali učiteljici pri pouku španščine, zlasti v 

osnovni šoli. Do nje lahko dostopate preko sistema 

Biblos na tej povezavi. Obilo užitkov ob branju! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pgfYNCncUWw
https://www.youtube.com/watch?v=pgfYNCncUWw
https://www.biblos.si/isbn/9789619532256
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Učenci 5. razredov osnovnih šol, vključenih v projekt 

Jeziki štejejo, so v šoli izdelovali svoje jezikovne 

portrete. Nastalo je skoraj 600 zelo zanimivih in 

različnih portretov. Raziskovalki dr. Alja Lipavic Oštir 

in Katarina Tibaut z Univerze v Mariboru sta jih 

analizirali in analize objavili v dveh znanstvenih člankih. 

Članka sta na voljo na naslednjih naslovih: 

❖ Katarina Tibaut/ Alja Lipavic Oštir: »Jaz sem 16 % 

madžar in 50 % slovenec in 80 % anglež.« Jezikovni 

portreti petošolcev na narodnostno mešanih območjih. 

Revija za elementarno izobraževanje 2021. Štev. 14/2. 

(članek je dosegljiv na: 

https://journals.um.si/index.php/education/article/view/1218 ) 

❖ Alja Lipavic Oštir / Katarina Tibaut: Raznolikost relacij na jezikovnih repertoarjih 

petošolcev. Didactica slovenica. Pedagoška obzorja 2020. Štev. 35/3-4. (povzetek je na 

voljo na: http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/vs20-3.html) 

Vljudno vabljeni k branju! 

 

 

 

 

 

https://journals.um.si/index.php/education/article/view/1218
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/vs20-3.html)
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PROJEKT LISTIAC 

 

V petek, 10. decembra 2021, je potekal sestanek strateških partnerjev, na katerem smo 

dorekli nekaj podrobnosti v zvezi z zaključno konferenco projekta v Vaasi, ki bo izvedena 

hibridno. Za tiste, ki se konference med 18. januarjem in 20. januarjem 2022 ne bodo mogli 

udeležiti v živo, bo potekal prenos preko platforme YouTube; udeleženci bodo ob koncu 

posameznih sklopov imeli na voljo tudi nekaj minut za diskusijo. Glavni projektni vodji Siv 

Björklund in Mari Bergroth sta nas obvestili, da bodo kratkem dodelana tudi krajša priporočila 

projektne raziskovalne skupine za poučevanje z občutkom za jezik.  

Na spletni strani projekta v aktualnih novičkah najdemo kar nekaj primerov dobre prakse, ki jih 

lahko uporabimo kot orodja za promocijo jezikovno občutljivega poučevanja (izdelava 

jezikovne izkaznice, delavnice za nejezikovne učitelje glede poučevanja z občutkom za jezik, 

kroskulikularna priporočila za jezikovno občutljivo poučevanje v osmih korakih).  

 

RAZNOJEZIČNOST V SVETU 

Vljudno vas vabimo na znanstveni kolokvij ECMJ »The Future of Language Education in the 

Light of Covid — lessons learned and ways forward« (slov. Prihodnost jezikovnega 

izobraževanja v luči Covida — pridobljena spoznanja in pot naprej), ki bo 14. decembra 2021 

med 9:30 in 17:45.  

Na razpravi bo govora o naslednjih vprašanjih: 

• Kakšen vpogled v jezikovno izobraževanje smo pridobili z uporabo drugačnih načinov 

poučevanja med pandemijo Covida (izobraževanje na daljavo, hibridno poučevanje, 

družbeno distanciran model šolanja)? 

• Kako se lahko uspešno soočimo z izzivi ocenjevanja in preverjanja znanja? 

• Kakšne inovativne pristope k zagotavljanju podpore učencem in učiteljem smo razvili? 

• Kateri specifični izzivi so se pojavili v povezavi z zagotavljanjem inkluzivnega jezikovnega 

izobraževanja za vse? 

• Ali potrebujemo novo vrsto »izobraževalne pismenosti«? 

Kolokvij bo poročal o rezultatih več kot 1750 udeležencev raziskave ECMJ in o aktivnostih, ki so 

sledile. Dogodek bo potekal v hibridni obliki — izmenično v angleščini in francoščini. Za aktivno 

udeležbo na sestanku preko Zooma in sodelovanju v skupinskih aktivnostih je na voljo omejeno 

število mest, ki bodo dodeljena tako, da se zagotovi enakomerna geografska porazdelitev 

udeležencev znotraj ECMJ in držav članic EU. Kljub temu si bo dogodek moč ogledati preko spleta.  

Na dogodek se lahko prijavite tukaj. 

 

https://listiac.org/news/
https://ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/Thefutureoflanguageeducation/Colloquium/tabid/5523/language/en-GB/Default.aspx
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NAJ SE SLIŠI TVOJ GLAS 

 

 

Raziskovalna skupina Univerze v Glasgowu DEMED vse državne strokovnjake na področju VIZ 

poziva v sodelovanju v raziskavi, ki jo izvaja skupaj s projektno skupino Varieties of Democracy 

(V-Dem) z Univerze v Gothenburgu. Raziskava bo osredinjena na merjenje kazalnikov 

izobraževalne politike in izobraževalne prakse vseh držav sveta. Projektna skupina zato vabi 

vse strokovnjake na področju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, da prispevajo 

svoje znanje o naslednjih temah: centralizacija kurikuluma, politično izobraževanje v šoli, 

usposabljanje in zaposlovanje učiteljev ter stili poučevanja. V raziskavo se lahko vključite po 

oddaji izpolnjenega obrazca, do katerega dostopate tukaj.  

 

Platformi School Education Gateway in eTwinning vabita vse učitelje, da se pridružijo pilotni 

raziskavi, ki želi spodbuditi akcijsko raziskovanje v njihovih aktivnostih usmerjenih v 

profesionalni razvoj. Priložnost za sodelovanje bo omogočena 50-im učiteljem, ki se bodo med 

februarjem in oktobrom 2022 pridružili eksperimentalnemu spletnemu tečaju, v okviru 

katerega bodo razvili in implementirali raziskovalni načrt ter dokumentirali rezultate. S pomočjo 

sistematičnega in dodelanega znanja metodologije akcijskega raziskovanja, ki ga bodo učitelji 

pridobili tekom tečaja, bodo lahko kritično ocenili lastno učiteljsko prakso. Izbirne kriterije, 

podrobnosti raziskave in prijavni obrazec lahko najdete na naslednji povezavi.  

 

 

 

 

 

 

https://glasgow.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_e3vrZJpbHm5xbp4?Q_CHL=email
https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/call_for_teachers_online_course_action_research.pdf
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SVEŽE OBJAVLJENO NA PODROČJU 

VEČJEZIČNOSTI  

Obveščamo vas, da je mednarodna organizacija TESOL oblikovala seznam šestih temeljnih 

načel zglednega poučevanja angleščine. Na njihovi uradni spletni strani je zapisano, da je 

pričujoči nabor univerzalnih smernic plod dolgoletnih raziskav na področju pedagogike tujih 

jezikov in teorij usvajanja jezika. Omenjena temeljna načela so člani organizacije sedaj zbrali v 

knjigi »The 6 Principles for Exemplary Teaching of English Learners«.  

Soavtorica publikacije dr. Joan Kang Shin 

obljublja, da boste ob branju knjige odkrili, kako 

lahko mlajše učence z inovativnim večjezičnim 

pristopom poučevanja tujih jezikov povežemo z 

globalnim svetom: »Knjiga omogoča, da učenci 3. 

razreda iz Srbije z učenci 4. razreda iz Dubaja igrajo, 

na primer, didaktično igro Mystery Skype, pri kateri 

skupini tekmujeta, katera bo prva ugotovila skrivno 

lokacijo drugega razreda, ali, da se 6 in 7-letniki v 

Senegalu učijo tujega jezika z uporabo strategije 

razmišljanja na glas ob branju pravljic«. 

Verjamemo, da vam bodo omenjena načela 

pomagala pri vaši pedagoški praksi in vas hkrati 

vabimo, da si podrobnejši opis omenjenih 

priporočil preberete tukaj. 

 

 

 

KORISTNE POVEZAVE ZA UČITELJE 

ECMJ je na svoji uradni spletni strani ustvaril seznam dobrih praks za uspešno učenje in 

poučevanje učnega jezika. Zbrani primeri prihajajo iz različnih držav širom Evrope in so urejeni 

v obliki podatkovne baze, ki vsebuje filtrirane zadetke. Namen pričujoče baze obetavnih učnih 

praks je navdahniti šole 

in jim pomagati pri 

oblikovanju načrtna za 

celostno poučevanje, 

upoštevajoč potrebe, ki 

jih je institucija sama 

prepoznala v postopku 

samoocenjevanja.  

 

 

https://bookstore.tesol.org/the-6-principles-for-exemplary-teaching-of-english-learners----young-learners-in-a-multilingual-world-products-9781945351983.php
https://www.tesol.org/the-6-principles/about
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/roadmapforschools/Promisingpractices/tabid/4188/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/roadmapforschools/Promisingpractices/tabid/4188/language/en-GB/Default.aspx
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V prihajajočem letu 2022 se bosta platformi 

Evropske komisije School Education 

Gateway in eTwinning združili v Evropsko 

platformo za šolsko izobraževanje, ki bo 

vaše najljubše vsebine razširila v enoten, 

sodoben in dostopen prostor. Njen cilj je 

zagotoviti edinstveno in prilagojeno 

izkušnjo, hkrati pa spodbujati občutek 

skupnosti in sodelovanja. Nova platforma 

bo še dodatno prispevala k strokovnemu 

razvoju strokovnih delavcev v izobraževanju 

in usposabljanju v Evropi in širše. Njeno poslanstvo temelji na programu Komisije Erasmus 

plus in njegovih treh načelih za vzpostavitev bolj zelenega, bolj vključujočega in bolj digitalnega 

izobraževanja za Evropo. Platforma bo spodbujala tudi cilje Evropskega izobraževalnega 

prostora, predvsem akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in razvoj ključnih kompetenc.   

 

Založba Taylor&Francis ponuja ogled krajšega brezplačnega webinarja Textbook Provision for 

Your Students: What Options are Available for You? (slov. Prost dostop do učbenikov za 

učence: Katere možnosti so na voljo?), ki raziskuje prednosti omogočanja prostega dostopa do 

učbenikov učiteljem in učencem. Zagotavljanje dostopa do najpomembnejših učbenikov prinaša 

številne prednosti tako učiteljem in vzgojno-izobraževalnim institucijam, kot tudi učencem. 

Webinar razpravlja o omenjenih prednostih, ponudi pregled programa Inclusive Coursebook 

Provision (slov. Inkluziven dostop do učbenikov) in se zaključi z razpravo, ki ponuja odgovore na 

najpogosteje zastavljena vprašanja povezana s temo webinarja. Govorci na webinarju so člani 

založbenega oddelka Prodaje in trženje, ki ponujajo vpogled v in strokovno znanje o 

pomembnosti prostega dostopa do učbenikov. Webinar si lahko ogledate tako, da izpolnite 

prijavni obrazec. Vabljeni k ogledu! 

Raziskave kažejo, da je formativno 

ocenjevanje znanja med desetimi 

najvplivnejšimi učnimi praksami, ki 

vodi do boljših rezultatov in višjih ocen 

na končnem ocenjevanju znanja. 

Oxford University Press je zato ustvaril 

spletno stran Propel learners 

forward with Assessment for 

Learning!, na kateri boste našli strokovne nasvete, program usposabljanja in učne pripomočke 

za formativno ocenjevanje znanja. Vašim učencem boste tako lahko pomagali doseči učne cilje, 

pospešili boste njihov napredek in v vaše poučevanje vpeljali sistem ocenjevanja za učenje. Na 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_sl
https://www.routledge.com/go/textbook-provision-for-your-students-webinar?j=4188692&e=karmen.pizorn@pef.uni-lj.si&l=311_HTML&u=141264051&mid=7004473&jb=159&utm_medium=email&utm_source=EmailStudio&utm_campaign=B020080_ms1_3fc_4cm_d869_textbookprovisionforyourstudentswebinar_4188692
https://elt.oup.com/feature/global/guide-to-assessment-for-learning/?cc=gb&selLanguage=en&dm_i=1MVU,7KE9N,A1877A,USSZN,1
https://elt.oup.com/feature/global/guide-to-assessment-for-learning/?cc=gb&selLanguage=en&dm_i=1MVU,7KE9N,A1877A,USSZN,1
https://elt.oup.com/feature/global/guide-to-assessment-for-learning/?cc=gb&selLanguage=en&dm_i=1MVU,7KE9N,A1877A,USSZN,1
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omenjeni spletni strani boste med drugim našli naslednje koristne 

nasvete: učna orodja, webinarje, video posnetke, bloge in še veliko uporabnega strokovnega 

gradiva. Želimo vam obilo užitkov ob raziskovanju nove spletne strani! 

 

Zapisala: Vanja Rakuša 

 


