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Drage članice in člani SDUTSJ, 

 

pred vami so zadnje Novičke našega društva v letu 2018. 

Pošiljamo jih v času, ko imamo navidezno v vsem letu 

najmanj naravne svetlobe in temo preganjamo z lučkami 

radostno okrašenih pročelij hiš. Vendar je ta trenutek 

tudi in predvsem čas, da se v hitrem tempu dogodkov 

predbožičnega in prednovoletnega časa ustavimo ter 

premislimo in ovrednotimo, kaj je bilo v preteklem letu 

dobrega in kaj ne tako dobrega. Ali smo sledili svojim ciljem in uresničili svoje želje, ali pa nas je pri tem 

kaj oviralo? Kako smo danes drugačni kot na začetku leta? Kaj lahko v letu 2019 spremenimo, da bo 

svet še boljši? Predvsem pa poglejmo za kaj in za koga v naših življenjih smo še posebej hvaležni.  

Kaj kmalu se bodo dnevi začeli daljšati, svetlobe bo vse več – začel se bo nov cikel življenja in z njim čas 

za sprehode v naravi, za prijetna druženja in nova dejanja, ki dajejo našemu življenju smisel.  

 

Naj uvodnik končam z mislijo Alberta Camusa: »Ne hodi za menoj; morda ne bom vodil. Ne hodi pred 

menoj; morda ne bom sledil. Le hodi ob meni in bodi moj prijatelj.« Verjamem in vem, da smo v našem 

društvu prav to – prijatelji, ki hodimo drug ob drugem in delamo naš svet boljši, saj v sebi nosimo luč, 

ki radost ustvarja. 

 

Želim vam vse dobro v letu 2019! 

 

Nataša Gajšt 

Urednica 

 

 

Kazalo: 

(1) Obvestila o prihajajočih dogodkih SDUTSJ 

(2) O jezikih in slovenski jezikovni politiki 

(3) Obvestilo o novem vodstvu FIPLV 

(4) Obvestila o prihajajočih konferencah 

(5) Vabilo članicam in članom društva k oddaji prispevkov za Novičke SDUTSJ 

 

 

  



(1) Obvestila o prihajajočih dogodkih SDUTSJ 

Napovedujemo delavnico »Tipologija nalog pri poučevanju/učenju TSJ« 

Članica SDUTSJ Darja Mertelj bo v januarju izvedla delavnico, na kateri bomo spoznali preprosto 

tipologijo, ter zatem analizirali primere tipov nalog za urjenje receptivnih in produktivnih zmožnosti, 

ter slovnice in besedišča. Delali bomo na lastnem gradivu in razmislili, kako lahko določene naloge 

priredimo, da bodo učne enote bolj uravnoteženo razvijale omenjene zmožnosti. Naučili se bomo 

prepoznati tipe nalog v učnem gradivu, ozavestiti povezavo med učnim ciljem in tipom/vrsto naloge, 

pogledati na učno enoto kot celoto in v njej prepoznati delež nalog za receptivno oziroma produktivno 

znanje, ter razmislili o vlogi materinščine in obrnjenega učenja pri jezikovnem pouku. 

Čas in kraj delavnice: četrtek 24. januar 2019, 11.00 - 15.00, Fakulteta za upravo, UL. Podrobnejše 

informacije z vabilom k prijavi na delavnico sledijo v januarju. 

 

(2) O jezikih in slovenski jezikovni politiki 

 

Vabljeni k branju izjave Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU, ki se dotika slovenskega jezika 
kot znanstvenega jezika: 
http://www.sazu.si/uploads/files/57fb8d9c9de14adc9ded154d/Izjava%20zoper%20razvrednotenje%
20slov.%20znanstvenega%20jezika.pdf .  
 

 

(3) Obvestilo o novem vodstvu FIPLV 

 

Naše društvo je od oktobra 2016 član mednarodne federacije združenj učiteljev tujih jezikov FIPLV – 

Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes. Letos je združenje na kongresu v New 

Orleansu dobilo novo vodstvo: predsednik je Mirosław Pavlak (Poljska), namestnik predsednika Terry 

Lamb (VB), tajnik Matteo Santipolo (Italija), blagajnik Judith Richters (Nizozemska) in odgovorna za 

založništvo Sylvia Velikova (Bolgarija). Naslednji svetovni kongres bo leta 2021 v Varšavi na Poljskem. 

 

 

(4) Obvestila o prihajajočih konferencah 

 

• »Words as a Battlefield: Persuasion in Contemporary Political and Media Discourse«, 

Maribor, 5. – 6. april, 2019 

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru vabi na dvodnevni 

simpozij, katerega osrednja tema je politični diskurz in izkazovanje ideologij skozi jezik medijev in 

politiko. Podrobne informacije o plenarnih govorcih in temi konference so objavljene na spletni strani 

https://wab2019.weebly.com/. Jezik srečanja je angleščina, rok za odajo povzetka je 7. januar 2019.  

 

• 4th International Symposium on Language for International Communication »Linking 

Interdisciplinary Perspectives on Cultural, Professional and Scientific Capacity Building«, 

Riga (Latvija),  11. – 12. april, 2019 

Namen te interdisciplinarne konference je vzpostavitev povezav med znanstvenimi disciplinami, ki se 

nanašajo na rabo jezika v mednarodni komunikaciji in proučevanjem usvajanja oziroma učenja jezika. 

Ključna tema srečanja je krepitev zmogljivosti za mednarodno profesionalno, znanstveno in družbeno 

komunikacijo. Jeziki konfernce so angeščina, francoščina in španščina. Rok za oddajo povzetka je 15. 

januar 2019 (https://www.lu.lv/lincs/). 

 

http://www.sazu.si/uploads/files/57fb8d9c9de14adc9ded154d/Izjava%20zoper%20razvrednotenje%20slov.%20znanstvenega%20jezika.pdf
http://www.sazu.si/uploads/files/57fb8d9c9de14adc9ded154d/Izjava%20zoper%20razvrednotenje%20slov.%20znanstvenega%20jezika.pdf
https://wab2019.weebly.com/
https://www.lu.lv/lincs/


• 6th International Conference of the English Department, Faculty of Philology, University of 

Belgrade, Beograd (Srbija), 30. maj – 1. Junij, 2019 

Oddelek za angleške študije Filozofske fakultete Univerze v Beogradu ob svoji 90. obletnici organizira 

konferenco na temo angleškega jezika, književnosti in kulture. Vabijo k oddaji povzetkov, predlogov za 

tematske sekcije in predstavitve na plakatih na teme teoretičnega jezikoslovja, uporabnega 

jezikoslovja s poudarkom na poučevanju angleščine, literature, kulture in prevajanja oziroma 

tolmačenja. Njihova spletna stran je http://bells90.fil.bg.ac.rs. Rok za oddajo prispevkov je 15. januar 

2019.  

 

• 31st International Conference on Foreign/Second Language Acquisition »From code 

switching to translanguaging«, Szczyrk (Poljska), 16.  – 18. maj, 2019 

Organizatorji konference vabijo k oddaji prispevkov na temo  poučevanj ain učenja tujih jezikov s 

poudarkom na letošnji temi konference in na teme večjezičnosti ter dvojezičnosti na splošno. Spletna 

stran konference je http://www.icfsla.us.edu.pl. Rok za oddajo povzetka je 31. januar 2019.  

 

• »EuroSLA 29, 2019« Lund (Švedska), 28. – 31. avgust, 2019 

Vabljeni k oddaji prispevkov, ki se vežejo na različna področja in pristope k raziskovanju učenja in 

poučevanja tujih jezikov. Več o vrstah prispevkov in o konferenci je objavljeno na spletni strani 

https://www.eurosla2019.se/.  

 

• AELFE 2019 »Envisioning the future in academic and professional languages: emerging 

trends in teaching and research«, Navarra (Španija),  

Tema konference v organizaciji AELFE so različni vidiki raziskav in uporabe jezikov stroke in strokovnega 

diskurza. Prispevki, ki se nanašajo na temo tokratne konference (jezikovne kompetence in poučevanje 

komunikacijskih spretnost za področje jezika stroke), so še posebej dobrodošli. Konferenčna spletna 

stran je https://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/discurso-publico/xviii-congreso-

aelfe. Rok za oddajo povzetkov je 10. marec 2019.  

 

• BAAL Conference 2019 »Broadening the Horizons of Applied Linguistics«, Manchester 

(Velika Britanija), 29. – 31. avgust 2019 

Britansko združenje za uporabno jezikoslovje vabi na konferenco, katere cilj je raziskati vlogo 

uporabnega jezikoslovja v različnih vidikih življenja. Dobrodošli so prispevki s kateregakoli področja 

uporabnega jezikoslovja oziroma prispevki, ki se tematsko vežejo na posamezne interesne skupine 

združenja. Več o konferenci najdete na spletni strani  https://www2.mmu.ac.uk/education/baal/. 

Povzetke je možno oddati  najkasneje do 31. marca 2019.  

 

• »2nd International Conference of English for Academic Purposes«, Heraklion (Kreta, Grčija), 

20. – 23. September, 2019 

Organizatorji konference vabijo k oddaji povzetkov z aprispevke, ki se osredotočajo na različne teme 

angleščine za akadamske namene in angleščine kot jezika stroke. Podrobna področja, ki jih pokriva 

konferenca najdete na spletni strani https://eapcrete.wordpress.com/themes/. Rok za oddajo 

povzetka je 9. april 2019.  

  

(5) Vabilo članicam in članom društva k oddaji prispevkov za Novičke SDUTSJ 

Kot vedno, vabimo vse članice in člane SDUTSJ ki bi želeli obogatiti Novičke SDUTSJ s svojimi prispevki, 

da jih pošljete urednici (natasa.gajst@um.si).  

 

(CC) Novičke SDUTSJ. XI (3), 22. 12. 2018, Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika, uredila Nataša Gajšt. 

Prosimo, pomislite na naravo pred tiskanjem / Please, consider the environment before printing. 
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