
 

26. september, evropski dan jezikov 
 

Sporočilo Zavoda RS za šolstvo vrtcem in šolam 2021 
 
 
Evropski dan jezikov praznujemo 26. septembra na pobudo Sveta Evrope, dejavnosti ob tem pa 
koordinira Evropski center za moderne jezike s sedežem v Gradcu.  
 
Prireditev ob evropskem dnevu jezikov 2021 
Zavod RS za šolstvo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter s 
Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji organiziral v sredo, 22. septembra 2021 osrednjo 
prireditev ob tem dnevu. Na prireditvi so bila šolam in vrtcu podeljena priznanja za odlične 
večjezične prispevke v pedagoškem forumu Zavoda RS za šolstvo za leto 2020.  
 

 
 
Razpis za JEZIKOVNA PRIZNANJA 
 
Letošnji razpis je razdeljen v dve kategoriji: za Evropsko jezikovno priznanje 2022 in za Priznanje 
za odličen pedagoški prispevek ob evropskem dnevu jezikov 2021 
 
Evropsko jezikovno priznanje 2022 razpisuje CMEPIUS. K prijavi vabi vse organizacije, ki so 
zaključile decentraliziran projekt Erasmus+ v letih 2019, 2020 in 2021. Več o razpisu na spletni 
strani CMEPIUSA. 
 
Priznanje za odličen prispevek v Pedagoškem forumu ob evropskem dnevu jezikov 2021 
razpisuje Zavod RS za šolstvo in vabi k oddaji prispevka vse strokovne delavce v VIZ. Tematski 
poudarek je na pomenu znanja jezikov za spodbujanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega 
državljanstva. 
 
Razpis za jezikovna priznanja v obeh kategorijah bo potekal od 27. 9. 2021 do 7. januarja 2022. 
 
EVROPSKI CENTER ZA MODERNE JEZIKE (ECMJ) 
 
Dejavnosti za učence in dijake ter gradiva ob evropskem dnevu jezikov na http://edl.ecml.at/ 
Ob 20. obletnici praznovanja EDJ:  

- 20 stvari o jezikih Evrope, ki jih morda niste vedeli – infografika ob EDJ 2021 

- 20 vprašanj o jezikih, ki si jih običajno ne upate zastaviti 

- Pobuda za EDJ v obliki dveh jezikovnih izzivov:  
o 1) V katerih jezikih znaš voščiti ali zapeti Vse najboljše za tvoj rojstni dan?  

http://www.coe.int/EDL
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sl-SI/Default.aspx
https://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/?lnk=forum2020
https://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/?lnk=izkusnje2020
https://www.cmepius.si/objave/razpis/evropsko-jezikovno-priznanje/#ejp
https://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/
https://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/?lnk=forum2021
http://edl.ecml.at/
https://edl.ecml.at/Activities/Internationalhappybirthdayvideo/tabid/3231/Default.aspx


 

o 2) Speci sladico za 20 let in pošlji svoj recept v večjezično knjigo receptov 

- Anketa o najbolj učinkoviti metodi učenja jezikov. Rezultati bodo objavljeni 25.9.2021. 

- 17 predlogov za dogodke, ki upoštevajo socialno distanciranje 
 
Letošnje novosti in poudarki ECMJ:  

- »Jezikovni izzivi za tajne agente« - posodobljena verzija 2.007 aplikacije za mobilne naprave; 
na voljo je tudi »Priročnik jezikovnih izzivov za tajne agente«. 

- Larino jezikovno popotovanje po Evropi - knjiga za mlajše učence o jezikih Evrope 
 
Na spletni strani ECMJ vam je na voljo še veliko ostalega učnega gradiva in jezikovnih iger.  

 
 
Skupaj z učenci in dijaki raziskujte tudi ostale vire na temo jezikov: 

- »Mit ali dejstvo?« - kviz na temo učenja jezikov 

- »Ugani, kateri jezik je to« - igra prepoznavanja jezikov s poslušanjem zvočnih posnetkov,  

- »Kako se lahko uspešno naučiš jezikov?« - brošura o nasvetih za učenje jezikov,  

- »Oceni svoje jezikovne spretnosti – spletni vprašalnik za uvrstitev v lestvico Skupnega 
evropskega jezikovnega okvira (A1, A2, B1, B2, C1 in C2). 

- »Najboljši motiv na majici« - tekmovanje z oblikovanjem motiva na majici. Letošnja 
zmagovalka motiva (papige) je Timea Svetková s Slovaške. Majica je naprodaj na spletu. Vaše 
ideje za motiv v letu 2022 lahko oddate do 31. decembra 2021 tukaj.  

- V koledarju dogodkov objavite svoj dogodek in dejavnosti ob evropskem dnevu jezikov.  Poleg 
tega lahko od 20. septembra do 20. oktobra 2021 glasujete za najbolj inovativen dogodek  

 
Poglejte v rubriko »Dejstva in zabava«, tukaj so na primer Jezikovne zanimivosti, Imena krajev in 
Jeziki slavnih oseb. 
 
Nacionalna koordinatorka v Sloveniji 
Promocijsko gradivo in informacije ob evropskem dnevu jezikov dobite pri nacionalni 
koordinatorki za evropski dan jezikov v Sloveniji dr. Liljani Kač (liljana.kac@zrss.si), Zavod RS za 
šolstvo, OE Ljubljana, Dunajska 104, Ljubljana. 
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