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Nagrajenci ob Evropskem dnevu jezikov 2019 v Sloveniji 
 
Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov je potekal od 9. septembra do 18. 

novembra 2019. Tematski poudarek je bil na izkoriščanju večjezikovnega potenciala. 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 24 prispevkov, od tega 21 z osnovnih in trije s srednjih šol. Prispevke je pregledala komisija 

in se odločila za deset najboljših. Pri tem je upoštevala 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. Šole oz. 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 2019 so si tako z izvedenimi 

dejavnostmi prislužili učitelji in učiteljice z naslednjih šol: 

 

 Anja Dobrovc, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Švici, Kneževini Lihtenštajn 

in na Predarlskem s prispevkom Družinski piknik ob dnevu jezikov z jezikovnimi 

dejavnostmi; 

 Prva gimnazija Maribor s prispevkom Tekmovanje v jezikovnih izzivih; 

 OŠ Franceta Bevka Ljubljana s prispevkom Razstava v avli šole in popestritev okolice 

šole z napisi v jezikih učencev tujcev; 

 Osnovna šola Polzela s prispevkom Celostni kulturni dan Gledam, a ne vidim, poslušam, 

a ne slišim; 

 Osnovna šola Apače s prispevkom Večjezični živžav ob evropskem dnevu jezikov; 

 VIZ II. Osnovna šola Rogaška Slatina s prispevkom Razstava zbirke knjig ob 75-

obletnici smrti avtorja knjige Mali princ; 

 Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič s prispevkom Jedan, duj, tri, igraj se z 

menoj; 

 Šolski center Postojna in Srednja šola Domžale s prispevkom Jezikovna dejavnost pri 

pouku nemščine na portalu eTwinning z mednarodnim sodelovanjem; 

 Osnovna šola Janka Padežnika Maribor s prispevkom Kulturni dan od Evropskem 

dnevu jezikov; 

 Osnovna šola Naklo s prispevkom Glasbeno tekmovanje Mini Evrovizija. 

 
Prispevke v forumu ob evropskem dnevu jezikov v letu 2019 si lahko ogledate na  

http://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/?lnk=izkusnje2019. 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 2019, 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 


