
 

 

 

Nagrajenci pedagoškega spletnega foruma Zavoda RS za šolstvo  

ob evropskem dnevu jezikov v letu 2021 
 

 

Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov je potekal od 27. 

septembra 2021 do 28. februarja 2022. Tematski poudarek je bil na tem, kako učenje in 

znanje jezikov spodbujata pravičnost, socialno kohezijo in aktivno državljanstvo. Prispevke 

so učitelji oddajali v spletnem obrazcu, ki ima enajst delov: 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. V tem letu smo s CMEPIUS-om 

objavili skupni razpis za prispevke ob evropskem dnevu jezikov ter za evropska jezikovna 

priznanja. 

 

V pedagoški forum je prispelo triindvajset prispevkov, od tega dvajset z osnovnih šol, eden z 

dopolnilnega pouka slovenščine v tujini ter dva 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.  

 

Priznanja za pomemben strokovni prispevek ob evropskem dnevu jezikov 2021 so si tako z 

izvedenimi dejavnostmi prislužili učitelji in učiteljice z naslednjih šol: 

 

 Osnovna šola Apače s prispevkom Vsaka država ima svoj glas - jezikovni teden pri 

pouku tujih jezikov z zaključno razstavo in predstavitvijo, 

 Osnovna šola Idrija s prispevkom Spletna prireditev, 

 Osnovna šola Tržič s podružnicama Podljubelj in Lom pod Storžičem s 

prispevkom Jezikovni teden: Vsi pod eno streho, 

 Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka s prispevkom Kreativno jezikovna 

dejavnost pri pouku in končna razstava v avli šoli, 

 Dvojezična osnovna šola I Lendava - 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola s 

prispevkom Jezikovna dejavnost pri pouku: izdelava učnega pripomočka, 

 Osnovna šola Koroška Bela s prispevkom Jezikovne dejavnosti v povezavi z 

mednarodnim letom sadja in zelenjave, 

 Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik s prispevkom Dan dejavnosti: dan jezikov, 

 Osnovna šola Fokovci s prispevkom Kulturni dan ter branje in ustvarjalnost ob 

jezikanju oz. kako nastane knjiga, 

 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola s prispevkom Evropski 

dan jezikov 2021: Foodtastic echo of the world, 

 Učitelji slovenščine kot dopolnilnega pouka v Švici, Kneževini Lihtenštajn in na 

Predarlskem s prispevkom Družinski piknik ob dnevu jezikov z jezikovnimi 

delavnicami 2021. 

 



 

 

Vse prispevke v forumu ob evropskem dnevu jezikov v letu 2021 si lahko preberete na naslovu 

http://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/?lnk=izkusnje2021. Tu so tudi prispevki iz 

preteklih forumov od leta 2013 dalje. 

 

 

Vsem učiteljicam in učiteljem se zahvaljujemo za njihove prispevke v pedagoškem 

forumu ob evropskem dnevu jezikov 2021, saj ima vaše delo pri razvijanju raznojezičnosti 

učencev in dijakov neprecenljivo vrednost. Šole oz. avtorji izbranih primerov odlične 

raznojezične prakse prejmejo priznanja na osrednji prireditvi ob evropskem dnevu 

jezikov 21. septembra 2022. 

 

 

 

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 

 

 


