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Projektna skupina JEZIKI ŠTEJEJO organizira mednarodno hibridno konferenco o 
večjezičnem izobraževanju.   

CILJI IN TEME KONFERENCE 

Namen konference je zagotoviti skupno platformo za raziskovalce, oblikovalce jezikovne 
politike, učitelje (jezikov), študente bodoče učitelje ter vse, ki jih zanima razprava in izmenjava 
znanja o ključnih vprašanjih večjezičnega izobraževanja. Teme konference so: 

- Razno-/večjezični pristopi k poučevanju in učenju jezikov 
- Jezikovno občutljivo poučevanje 
- Čezjezikovanje (Translanguaging) 
- Družbeni in psiholingvistični vidiki razno-/večjezičnosti 
- Jezikovne politike  
- Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (CLIL) 
- Jezikovna ozaveščenost/prebujanje za jezike 
- Informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT) v večjezičnem izobraževanju  
- Inovativno jezikovno poučevanje 
- Medkulturnost pri poučevanju in učenju jezikov 
- Ocenjevanje v razno-/večjezičnem kontekstu  
- Razvoj strokovne usposobljenosti učiteljev jezikov v razno-/večjezičnem kontekstu 
- Jeziki šolanja v pluri/večjezičnem kontekstu 
- Jezikovni repertoarji in delne kompetence 
- Nevrokognitivne značilnosti večjezičnih oseb 
- Pristopi k večjezičnemu poučevanju  
- Razumevanje med sorodnimi jeziki 
- Starodavni in klasični jeziki v plurilingvalnem izobraževanju 
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Raziskovalce, znanstvenike, praktike in študente vabimo k oddaji povzetkov za spodaj 
navedene vrste predlogov. Povzetki morajo biti napisani v angleščini ali slovenščini, na 
konferenci pa si bomo prizadevali vključiti predavatelje, ki uporabljajo več jezikov. Dolžina 
povzetkov za ustne predstavitve je približno 250 besed, za plakate pa približno 150 besed. 

VRSTE PREDLOGOV 

• USTNA PREDSTAVITEV PRISPEVKA 

Ustno predstavitev prispevka lahko predstavi posameznik ali skupina. Predavatelj(i) bo(jo) 
imel(i) na voljo 20 minut za predstavitev, 10 minut pa bo na voljo za vprašanja in komentarje. 
Povzetek mora biti v skladu z glavno temo konference ali povezan s podtemami konference. 
Ustne predstavitve bodo razvrščene v vzporedne seje glede na podteme. Predloženi povzetek 
naj obsega približno 250 besed.  

• PREDSTAVITEV PLAKATOV 

Plakatno predstavitev lahko pripravi posameznik ali skupina, razstavljena pa bo na prenosni 
steni. Občasno jo bo spremljal(-a) avtor(-ica) plakata in odgovarjal(-a) na vprašanja ljudi. Za 
prijavo predstavitve plakata mora avtor(i) predložiti povzetek, ki obsega največ 150 besed. Več 
informacij o povzetku je na voljo spodaj. 

NAVODILA 

Naslednje smernice za vse vrste predstavitev so le priporočljive, zato jih lahko prilagodite, če 
menite, da obstajajo tehtni razlogi za njihovo prilagoditev. 

Če vaša predstavitev temelji na empiričnih raziskavah, lahko vključuje naslednje: 

• ozadje in namen: opis problema, raziskovalnega(-ih) vprašanja(-ev) in/ali hipotez; 
• raziskovalne metode: zasnova študije, vzorec, postopki zbiranja podatkov; 
• ugotovitve: posebne rezultate v obliki povzetka; 
• ugotovitve in posledice: opis glavnih rezultatov študije in posledice za prakso, politiko 
ali nadaljnje raziskave. 

Če vaša predstavitev ne temelji na empirični raziskavi, temveč predstavljate dobro učno prakso, 
lahko vključuje naslednje: 

• ozadje in namen predstavitve; 
• povzetek glavnih točk predstavitve; 
• kako bo predstavitev obravnavala enega ali več ciljev in tem konference; 
• ugotovitve in posledice vaše predstavitve za (pedagoško) prakso, politiko ali nadaljnje 

raziskave. 
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NAVODILA ZA PREDLOŽITEV 

Vsi povzetki se morajo nanašati na osrednjo temo in/ali podteme konference. Prednost bodo 
imeli povzetki, ki bodo močno povezani s temo in/ali podtemami konference, zato avtorje 
spodbujamo, da to izrecno pokažejo.  

Upoštevajte, da lahko avtorji predložijo največ tri povzetke, in sicer: en povzetek, pri katerem 
so glavni avtorji, in dva povzetka, pri katerih so soavtorji. 

Vsi povzetki morajo biti predloženi prek spleta z uporabo sistema za upravljanje EasyChair. 

 

*Opomba: avtorji lahko oddate največ tri povzetke: enega, pri katerem ste glavni avtor, in dva 
povzetka, pri katerih ste soavtor. Vse povzetke obvezno oddajte preko spletnega sistema za 
upravljanje na povezavi:  https://easychair.org/conferences/?conf=lm2022. Za oddajo 
povzetka se morate najprej registrirati v EasyChair sistemu. Povzetki so lahko shranjeni v PDF 
formatu (.pdf) ali v Word dokumentu (.doc). 

https://easychair.org/conferences/?conf=lm2022

