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Nagrajenci ob Evropskem dnevu jezikov 2018 v Sloveniji 
 
Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov je potekal od 12. septembra do 18. 

novembra 2018. Tematski poudarek je bil tudi to leto na inovativnih pristopih pri poučevanju jezikov 

v vrtcih in šolah. Prispevke so učitelji oddajali v spletnem obrazcu, ki ima enajst delov in sicer: avtorji in 

izvajalci dejavnosti, sodelujoči, čas in kraj dejavnosti, vrsta dejavnosti, cilji, vsebina, potek in izvedba, 

rezultati, refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi, odzivi in fotografije. 

 

Poslanih je bilo 25 prispevkov, od tega 20 z osnovnih, štirje s srednjih šol in eden iz dijaškega doma. 

Vsakokrat prispevke pregleda komisija in se odloči za deset najboljših. Pri tem upošteva naslednje kriterije: 

navezovanje dejavnosti na temo, prenosljivost dejavnosti na druge šole, dostopnost nastalega gradiva, 

število udeleženih učencev in učiteljev, število raznolikih jezikov ter jasnost in jedrnatost zapisa. Avtorji 

izbranih primerov odlične raznojezične prakse prejmejo priznanja na osrednji prireditvi ob evropskem 

dnevu jezikov v naslednjem letu. 

 

Priznanja za pomemben strokovni prispevek ob evropskem dnevu jezikov 2018 so si tako z izvedenimi 

dejavnostmi prislužili učitelji in učiteljice z naslednjih šol: 

 SE OŠ Dante Alighieri Isola Izola s prispevkom Teden jezikov in večjezikovnega zavedanja,  

 OŠ Cerklje na Gorenjskem s prispevkom Medgeneracijsko sodelovanje,  

 Dijaški dom Drava Maribor s prispevkom Izmenjava razglednic ob EDJ,  raziskovalno učna ura ter 

priprava na razstavo, razstava razglednic in osnovnih podatkov o državah iz prispelih držav, učna 

delavnica,  

 OŠ Rače, OŠ Starše, OŠ Marjeta na Dravskem polju s prispevkom Petminutni gibalni odmori ob 

gledanju primernih fitnes videov v tujem jeziku v učilnici med poukom tujih jezikov,  

 OŠ Draga Bajca Vipava s prispevkom Delavnice in razstava,  

 OŠ Križe s prispevkom Jezikovne dejavnosti pri pouku materinščine in tujih jezikov, kviz v 4 jezikih, 

razstava o deželah, razstava o jezikih, ki jih govorijo učenci,  

 OŠ Ob Dravinji Sl. Konjice s prispevkom Jezikovna tržnica - osrednji dogodek, ki si ga ogleda 

celotna šola,  

 OŠ Polzela, s prispevkom Turistični vodič po evropski kulturni dediščini,  

 OŠ Sp. Polskava, PŠ Zg. Polskava, PŠ Pragersko, s prispevkom Video konferenca treh 

šol,  razstava prejetih razglednic/voščilnic ob dnevu jezikov, dva e-Twinning projekta, delavnica o 

skodelici kave v različnih jezikih in  

 OŠ Kor. Bela s prispevkom Tujejezični recital ob EDJ na temo branja, projekcija filma Tujec, 

glasbene želje v tujih jezikih na šolskem radiu, malica evropskih držav. 

 

Vse prispevke v forumu ob evropskem dnevu jezikov v letu 2018 si lahko ogledate na  

http://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/?lnk=izkusnje2018. Na isti spletni strani so tudi prispevki s 

preteklih forumov od leta 2013 naprej. 

 

Vsem učiteljicam in učiteljem se zahvaljujemo za njihove prispevke v pedagoškem forumu ob evropskem 

dnevu jezikov 2018, saj ima njihovo delo pri razvijanju raznojezičnosti učencev in dijakov neprecenljivo 

vrednost. 

 

dr. Liljana Kač,  

nacionalna koordinatorka evropskega dneva jezikov v Sloveniji, Zavod RS za šolstvo,  

v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskim centrom za moderne jezike 

Sveta Evrope 

http://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/?lnk=izkusnje2018

