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TEDENSKI POMENKI 

 
 
Na Tedenskem pomenku v okviru projekta JeŠT smo 11. januarja 2022 gostili dr. Enrico 
Piccardo z Univerze v Torontu (Kanada) in Univerze v Grenoblu (Francija). Dr. Piccardo je 
izkušena predavateljica in raziskovalka, ki se ukvarja predvsem z učenjem in poučevanjem 
drugega/tujega jezika, raznojezičnostjo in mediacijo, vpliv SEJA na jezikovno poučevanje in 
ocenjevanje, teorijami kompleksnosti in vlogo ustvarjalnosti v usvajanju jezika. Njeno predavanje 
nosi naslov Večjezičnost in mediacija za dinamično vizijo/prihodnost jezikovnega izobraževanja 
(ang. Plurilingualism and mediation for a dynamic vision of language education).  
 
Naslednji torek, 18. januarja 2022, smo gostili dr. Tereso Ting z Univerze v Calabrii (Italija). Dr. 
Ting je izkušena predavateljica, raziskovalka in nevroznanstvenica, ki učiteljem pomaga razumeti, 
kako se možgani (ne) učijo in kako lahko z metodo CLIL poučujemo na način, ki upošteva miselne 
procese ter tako učitelje motivira k uporabi same metode CLIL. Njeno predavanje nosi naslov 
Priprava izobraževalnih gradiv skozi prizmo pristopov CLIL in EMI (angl. Designing Instructional 
materials: Some Insights from CLIL/EMI).  
 
Zadnji torek v januarju, pa smo gostili Katarino Tibaut iz Gradca v Avstriji. Katarina Tibaut je 
spremljevalka mladoletnih beguncev brez spremstva, katerim nudi pedagoško podporo. Njeno 
predavanje nosi naslov Učiteljica ni vedela, da ne (z)morem.« Vloga izobrazbene podlage pri 
razvijanju večjezičnosti pri osebah z begunskimi izkušnjami z različnimi prvimi jeziki in različnih 
starosti (angl. The teacher didn't know I couldn't do it. ‘The role of educational background in 
developing multilingualism in people with refugee experiences with different first languages and 
different ages'.)  
 
Posnetke pomenkov si lahko ogledate na YouTube kanalu projekta JeŠT. Povezave do posnetkov 
pomenkov pa so objavljene tudi na portalu JeŠT.  
 
Na februarskih Tedenskih pomenkih o raznojezičnosti bomo v sklopu projekta JeŠT 
pomenkovali z uveljavljenimi strokovnjaki na področju jezikoslovja. Pomenki se bodo še naprej 
odvijali ob torkih, in potekali prek spletne platforme Zoom. V torek, 1. 2. 2022, se bo pomenek 
začel ob 18.00, v torek, 15. 2. 2022, pa izjemoma ob 16.00.  
 
 

Mojca Polak 
Williams 

Teaching in a Multilingual Early 
Years Classroom - A Case Study 
from Leeds (Poučevanje v 
večjezičnem razredu zgodnjega 
poučevanja – primer študije iz 
Leedsa) 

1. 2. 2022 slovenščina 

Kristof Savski Prevrednotenje lokalnih 
repertoarjev v času globalizirane 
jezikovne politike (ang. Revaluing 
local repertoires at a time of 
globalized language policy) 

15. 2. 2022 angleščina in 
slovenščina 
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LOKALNO DOGAJANJE 

 
S ponosom vas vabimo k branju poglavja, ki ga je napisala članica strateškega 
tima projekta Jeziki štejejo, dr. Janja Žmavc, z naslovom "Mobilising the 
potential held by one’s entire linguistic repertoire for positive youth 
development" v mednarodni znanstveni monografiji "Positive youth 
development in contexts" (ur. Ana Kozina in Nora Wiium), ki je pravkar 
izšla v zbirki Dissertationes Digitalne knjižnice Pedagoškega inštituta.  
 
Omenjeno poglavje lahko najdete na tej povezavi, za vpogled v vsebino pa 
prilagamo krajši povzetek:  
 
V prispevku orišemo aktualna sodobna pojmovanja večjezičnosti, na katerih so utemeljena 
relevantna priporočila Evropske unije za vključevanje večjezičnih pristopov v vzgojo in 
izobraževanje. Na tej podlagi v nadaljevanju iščemo možne stične točke, ki bi lahko 
omogočile konceptualizacijo jezikovnega konteksta v okviru paradigme pozitivnega 
razvoja mladih s teorijami večjezičnosti in njenih različnih dimenzij v kontekstu šolskega 
okolja (zlasti učnega, prvega in tujih jezikov) s poudarkom na učencih in dijakih s 
priseljenskim ozadjem. 
 
 

 
 
S ponosom z vami delimo slikanico, ki je nastala na pobudo 
bodočih učiteljic in učiteljev, dodiplomskih študentk in 
študentov študijskega programa Razredni pouk na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Študenti so za 
učence nižje triade osnovne šole, natančneje za pouk 
angleščine, napisali zgodbe o praznovanju novega leta v 
Združenih državah Amerike in v Sloveniji. Pojavila se je 
zamisel, da bi zgodbe ilustrirali, jih izdali v ilustrirani knjigi in 
jih javnosti predstavili prek študentov. Izbranih je bilo osem 
zgodb, ki so jih ilustrirale študentke in študenti Likovne 
pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Projekt 
Storytelling for English Foreign Language Young 
Learners: Projekt »Holiday Celebrations« je finančno 
podprlo Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v 
Sloveniji.  
 

Slikanica je namenjena samostojnemu branju ali kot učni pripomoček pri pouku angleščine. V 
okviru projekta so jo študenti uporabili tudi kot učni pripomoček na bralnih delavnicah, ki so jih 
organizirali na različnih osnovnih šolah po Sloveniji. Na ta način so pridobili prve izkušnje s 
pripovedovanjem zgodb v tujem jeziku in hkrati pomagali spodbuditi zanimanje učencev za učenje 
angleščine kot tujega jezika. Dodatna korist projekta je razvoj medkulturne kompetence pri 
učencih, saj besedila in dejavnosti, ki so jih učenci oblikovali za bralne delavnice, promovirajo 
različne vidike praznovanja novega leta v Sloveniji in v ZDA. Slikanica je izšla v angleščini. Vljudno 
vabljeni, da knjigo prelistate tukaj! 

https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-341-7/978-961-270-341-7.209-238.pdf
https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/book/186
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Vabimo vas, da se udeležite 27. IATEFL Slovenia mednarodne konference, ki predstavlja 
največji neodvisni dogodek za učitelje angleščine v Sloveniji. Letos bo potekala od 10. 3. 2022 do 
13. 3. 2022, in sicer v Termah Vivat, v Moravskih Toplicah. Mednarodna ITAEFL Slovenia 
konferenca se bo tokrat odvijala pod naslovom Teaching … it's a kind of magic! 

 
Več informacij ter obrazec za registracijo najdete na spodnji povezavi: 
http://www.iatefl.si/next-conference/.  

 
 

 
RAZNOJEZIČNOST V SVETU 

 
1. oktobra 2021 je na spletu potekala konferenca na 
temo večjezičnosti ob predsedovanju Slovenije 
Svetu EU – Evropa. Tvoji jeziki. Vljudno vas 
vabimo, da si ogledate posnetek plenarnega 
predavanja profesorja dr. Jörga Rocheja tukaj.  
 
 
 
 
 
 
 
Znanstvena revija eNeuro je objavila študijo 
Composition within and between Languages in the Bilingual Mind: MEG Evidence from 
Korean/English Bilinguals, ki razkriva, da so naši možgani morda ustvarjeni za večjezičnost in 
nedovzetni za spremembe med jeziki. Izsledki raziskave kažejo, da nevronski centri, odgovorni za 
povezovanje posameznih besed v daljše povedi, ne razlikujejo med različnimi jeziki, temveč z njimi 
ravnajo kot da pripadajo enemu samemu. Avtorji študije razlagajo, da možgani dvojezičnim 
govorcem dovoljujejo neviden prehod med razumevanjem dveh ali več jezikov. Naši možgani 
preprosto ne zaznajo prehoda med jeziki, dodajajo. Ugotovitve so neposredno povezane z 
dvojezičnimi govorci, saj nam omogočajo vpogled v to kako in kdaj ti govorci mešajo in povezujejo 
besede različnih jezikov v iste povedi. Kljub temu so izsledki ravno tako pomembni za širšo 
populacijo, saj nam pomagajo bolje razumeti, kako naši možgani na splošno procesirajo besede in 
pomen. Celotno raziskavo si lahko preberete tukaj.  
 
 
 
Posredujemo vam dostop do izbora učnih scenarijev in načrtov učnih ur, ki obravnavajo enega 
ali več vidikov jezikovnega zavedanja, jezikovne raznolikosti ali učenja jezikov, z dejavnostmi, 
primernimi za enojezične in večjezične učence. Pripravili so jih udeleženci spletnega tečaja 
Embracing Language Diversity in Your Classroom - 2021, ki je potekal v okviru Teacher Academy 
in je še vedno na voljo za ogled. Udeleženci so pripravili osnutek učnega scenarija in spremljajočega 
načrta učne ure, v katerega so vključili nekatere ideje in nasvete, ki so jih dobili na tečaju. Učni 
scenariji in načrti učnih ur so na voljo v angleščini na tej povezavi. Dela so pregledali in uredili 
moderatorji tečaja, namenjena so vsem starostnim skupinam in za vse predmete.  

http://www.iatefl.si/next-conference/
https://www.youtube.com/watch?v=UYPW-I3fWpM
https://www.eneuro.org/content/8/6/ENEURO.0084-21.2021
https://academy.schooleducationgateway.eu/en/web/language-diversity-in-classroom-2021/home
https://academy.schooleducationgateway.eu/en/web/language-diversity-curation/resources
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V branje priporočamo izsledke znanstvene raziskave Monolingual school websites as barriers 
to parent engagement (slo. Enojezične šolske spletne strani kot prepreke pri vključevanju staršev 
v šolsko okolje). Strokovni članek proučuje komunikacijske strategije avstralskih šol za vključevanje 
jezikovno raznolikih staršev z informacijami o vpisu na njihovih spletnih straneh. Študija je 
pomembna, saj je splošno znano, da so otroci migrantov navadno deležni pomanjkljive izobrazbe 
in, da ima vključevanje staršev v VIZ proces številne pozitivne učinke na otrokov učni uspeh. Kaj  
 
so strokovnjaki ugotovili v raziskavi, si lahko preberete na tej povezavi. Morda pa izsledki študije 
spodbudijo kakšnega raziskovalca, da vzame pod drobnogled dostopnost informacij v več jezikih 
tudi na spletnih portalih slovenskih VIZ zavodov. 
 
 
 
Študija Multilingualism, Multilingual Identity and Academic Attainment: Evidence from 
Secondary Schools in England z več kot 800 udeleženimi učenci v Angliji je odkrila povezavo 
med rezultati na preizkusu GCSE in večjezično identiteto oziroma učenčev občutek osebne 
povezanosti z drugimi jeziki skozi njihovo uporabo. Učenci, ki so se sami prepoznali in opisali kot 
večjezične govorce so bili navadno uspešnejši od drugih sovrstnikov ne samo pri jezikovnih 
predmetih (francoščina in španščina), ampak tudi pri nejezikovnih predmetih kot je matematika, 
geografija in znanost. (Ne)tekočnost govorcev pri ugotovitvah ni imela posebnega vpliva. 
Raziskava je prebojna, saj kot prva proučuje povezavo med večjezično identiteto in rezultati na 
testih. Vodili so jo akademiki z Univerze v Cambridgeu, med katerimi izpostavljamo dr. Dee 
Rutgersa, ki pravi: »Dokazi kažejo, da bolj kot se učenec prepoznava kot večjezičnega govorca, višji  
bodo njegovi rezultati na preizkusu GCSE. Medtem ko si želimo izvedeti več o tem odnosu, za 
zdaj predvidevamo, da imajo otroci, ki se vidijo kot večjezične, neke vrste »miselnost rasti«, ki vpliva 
na širše akademske rezultate.« Dr. Linda Fisher z Univerze v Cambridgeu, ki je ravno tako 
sodelovala v raziskavi, pa zaključi: »Iz pridobljenih ugotovitev lahko sklepamo, da bi spodbujanje 
učencev k dojemanju sebe kot aktivne in sposobne učence jezika imelo resnično pozitiven vpliv na 
učenčev splošen napredek v šoli.« Raziskava je objavljena v strokovni reviji Journal of Language, 
Identity and Education, do članka lahko dostopate na tej povezavi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mednarodni Erasmus+ projekt Global Citizenship and Multilingual Competences (2020-
2023) želi eksplicitno integrirati raznojezični pedagoški pristop v izobraževanje za globalno 
državljanstvo, izpostaviti primere dobre prakse poučevanja globalnega državljanstva in 
raznojezičnih pristopov ter opolnomočiti učitelje vseh predmetov k integriranju ciljev 
izobraževanja za globalno državljanstvo skozi raznojezični pristop v redno pedagoško prakso na 
trajnostni način.  
 
 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09500782.2021.2010744
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15348458.2021.1986397
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Rezultati projekta bodo vidni v:  

• pedagoškem orodju za samorefleksijo, ki bo učitelje spodbudilo k razmisleku o 
kompetencah poučevanja s pristopom izobraževanja za globalno državljanstvo in 
raznojezičnih pedagogik, 

• spletnem tečaju in orodju za profesionalni razvoj, 

• priročniku za učitelje izobraževalce, namenjen usposabljanju in implementaciji.  
 

 
Na njihovi uradni spletni strani lahko dostopate do referenčnega okvirja za ključne kompetence 
učitelja, ki je zavezan k pedagoškemu pristopu izobraževanja za globalno državljanstvo in več/-
raznojezičnih pedagogik, v več jezikih. Okvir temelji na vrednotah, stališčih, znanju in spretnostih 
in želi spodbuditi učitelje k razmisleku o poučevanju z občutkom za globalno državljanstvo in 
raznojezične pristope. Na spletnem portalu je na voljo interaktivna različica. 

https://gcmc.global/tools/vaks/
https://gcmc.global/tools/vaks/
https://gcmc.global/tools/vaks/
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Ker nam velikokrat v naših natrpanih vsakdanjikih zmanjka časa, da bi prebrali vse zanimive 
vsebine, imamo za vas praktičen nasvet: na spletu obstaja vrsta poučnih in informativnih 
podkastov, ki jim lahko sledite kar v avtu, na poti domov ali v službo. V naslednjem, ki vam ga 
posebej priporočamo, morda odkrijete kaj pomeni govoriti več kot en jezik. Prostovoljci 
raziskovalnega centra Bilingualism Matters vsakih 14 dni pripravljajo podkaste Much Language 
Such Talk na temo dvo- in večjezičnosti v sodelovanju s priznanimi raziskovalci in strokovnjaki, 
starši ter učitelji. Vsaka epizoda se posveča določeni temi, kot je učenje jezikov v različnih starostnih 
obdobjih, dvojezičnost in jezikovne motnje, jezikovna identiteta in kultura, manjšinski jeziki, 
jezikovne politike in jezikovno izobraževanje. Eni izmed zadnjih gostov sta bili dr. Ludovica 
Serratrice in dr. Ellen Bialystok, ki smo ju v letu 2021 gostili tudi na naših Tedenskih pomenkih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudi v Sloveniji se v VIZ sistem vključuje čedalje več begunskih otrok, njihova integracija pa 
malodane prinaša številne izzive. Organizacija The Bell Foundation je zato na svoj koledar 
dogodkov uvrstila brezplačni webinar Welcoming Refugee Children: Advice and Guidance 
for Schools. Na njem bodo strokovnjaki šolam ponudili praktične nasvete za sprejem begunskih 
otrok in podporo na novo prispelih begunskih učencev.  
Organizatorji so osrednje teme spletnega seminarja strnili v naslednje točke: 

• ustvarjanje celostnega šolskega etosa do migracij, 

• vpliv prejšnjih izkušenj na otroke, 

• izzivi preseljenih otrok iz Afghana (dobrobit in akademski uspeh), 

• strategije za lažji postopek integracije priseljenih družin v šolsko okolje, 

• strategije za delo z učenci, ki vstopajo v prvih šest let srednješolskega izobraževalnega 
sistema v Angliji.  

 

Webinar bo potekal 9. februarja 2022 med 17.00 in 18.00, nanj se lahko prijavite tukaj.  

https://mlstpodcast.com/episodes/
https://mlstpodcast.com/episodes/
https://www.eventbrite.co.uk/e/welcoming-refugee-children-advice-and-guidance-for-schools-webinar-tickets-225770835647
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Skupina kliničnih psihologov z New Yorka, Milestones Psychology, pripravlja virtualno delavnico 
Bilingualism and Learning Diffrerences, ki jo bo gostila 16. marca 2022, na platformi Zoom. 
Dr. Anny Yang, bodoča specializantka nevropsihologije, bo na dogodku pokrila naslednje teme:  

• razumevanje možganskih procesov jezikovnega razvoja in usvajanja drugega tujega jezika, 

• pomembni dejavniki pri preverjanju znanja in delu z dvojezičnimi učenci, 

• razumevanje razlik v učnih strategijah enojezičnih in dvojezičnih učencev.  
Vstopnice lahko kupite na tej povezavi. Ker se bo dogodek odvijal med 00.00 in 1.00 po 
srednjeevropskem času, lahko kontaktirate organizatorje in vam bodo ob koncu dogodka poslali 
posnetek.  
 
 
 
Vsem učiteljem/učiteljicam, ki poučujejo učence, ki jim angleščina ni prvi jezik, in vsem 
mednarodnim študentom, ki jih zanima širjenje spretnosti akademskega pisanja priporočamo ogled 
novega brezplačnega webinarja Academic Writing: Practical Tools for International Students 
s Stephenom Baileyem in Sue Starfield, vodilnima avtorjema na področju svetovanja mednarodnim 
študentom o pisanju akademskih besedil. Ogled je na voljo na tej spletni strani. 
 
 
 
Predstavljamo vam projekt Lost Wor(l)ds, ki se opira na raziskovalno delo dr. Sabine Little z 
Univerze v Sheffieldu, ki smo jo tudi gostili na Tedenskih pomenkih. Projekt z učitelji deli ideje in 
orodja za integracijo raznojezičnosti v šolski prostor in želi: 

• normalizirati več/-raznojezičnost za vse skozi jezikovno ozaveščanje, skozi jezikovno rabo 
in skozi načrtovane didaktične igre za osnovnošolce, 

• vplivati na ustvarjalce izobraževalne politike, da priznajo in vključijo več/-raznojezičnost 
kot prednost na vseh ravneh družbe, 

• povezati življenje doma s tistim v šoli s priznavanjem in pozitivnim vrednotenjem 
jezikovnega in kulturnega znanja, 

• opolnomočiti osnovnošolske učitelje, da vsak dan praznujejo jezike v učilnici in s tem 
dvignejo status jezikov ter normalizirajo raznolikost.  

 
Vabimo vas, da si na spletni strani projekta ogledate vrsto uporabnega didaktičnega gradiva za 
spodbujanje raznojezičnosti med učenci. Tematike aktivnosti so vezane na naravo in na trajnostni 
razvoj in so tako usmerjene v integrirano učenje jezikov in vsebin. Spletni portal se splača obiskati 
tudi zato, ker lahko kot šola pridobite značko School of Sanctuary, s čimer dokazujete, da je vaša 
šola vključujoče učno okolje, ki podpira razvoj jezikov vseh učencev. 
 
 
Sanjate o obisku mest, kot so Benetke, Rim in Firence? Se želite naučiti italijanskega jezika in 
raziskovati italijansko kulturo? Če je tako, je brezplačen tečaj na povezavi spodaj kot nalašč za vas. 
V šestih tednih boste razvili spretnosti za interakcijo v običajnih pogovornih situacijah v 
italijanščini. Naučili se boste, kako se predstaviti, odgovoriti na preprosta vprašanja, vprašati za 
informacije in se pogovarjati o svojih interesih, hrani in oblačilih. Svoje sposobnosti poslušanja in 
govorjenja boste razvili predvsem z gledanjem kratkih videoposnetkov.  
 
Povezava: Learn Italian Online - FutureLearn Online Course 
 
 

https://www.eventbrite.com/e/bilingualism-and-learning-differences-tickets-187970533927?aff=ebdssbdestsearch
https://www.routledge.com/go/academic-writing-practical-tools-for-international-students?j=4199163&e=karmen.pizorn@pef.uni-lj.si&l=311_HTML&u=141881671&mid=7004473&jb=157&utm_medium=email&utm_source=EmailStudio&utm_campaign=B020083_ms1_3fc_4cm_d816_academicwritingwebinar_4199163
https://www.multilingualism-in-schools.net/
https://www.futurelearn.com/courses/learn-italian?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=fl_marketing&utm_term=211229_GNL__ROW_
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NAJ SE SLIŠI TVOJ GLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raziskovalna skupina Univerze v Glasgowu DEMED vse državne strokovnjake na področju VIZ 
poziva v sodelovanju v raziskavi, ki jo izvaja skupaj s projektno skupino Varieties of Democracy 
(V-Dem) z Univerze v Gothenburgu. Raziskava bo osredinjena na merjenje kazalnikov 
izobraževalne politike in izobraževalne prakse vseh držav sveta. Projektna skupina zato vabi 
vse strokovnjake na področju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, da prispevajo 
svoje znanje o naslednjih temah: centralizacija kurikuluma, politično izobraževanje v šoli, 
usposabljanje in zaposlovanje učiteljev ter stili poučevanja. V raziskavo se lahko vključite po oddaji 
izpolnjenega obrazca, do katerega dostopate tukaj.  
 
 
 
 

SVEŽE OBJAVLJENO NA PODROČJU RAZNOJEZIČNOSTI 
 

Vabljeni, da si tukaj ogledate najnovejše publikacije/knjige/članke, ki so izšli na področju 
poučevanja, učenja, večjezičnosti itd.  
 
 
Kar nekaj novosti je izšlo tudi pri založbi Multilingual Matters. Najdete jih na tej povezavi. 
 

 
 
 
 
Izšla je tudi nova številka revije International Journal of 
Multilingualism. Do nekaterih poglavij lahko dostopate tukaj. 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://glasgow.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_e3vrZJpbHm5xbp4?Q_CHL=email
https://www.mcgill.ca/plurilinguallab/publications/publications
https://www.multilingual-matters.com/
https://www.tandfonline.com/toc/rmjm20/current
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Izšla je nova knjiga z naslovom Pedagogical Translanguaging. 
Avtorja publikacije sta znana raziskovalca s področja več-
/raznojezičnosti Jasone Cenoz (ki smo jo tudi gostili na Tedenskih 
pomenkih) in Durk Gorter. Oba sta sodelovala v projektu Listiac, ki se 
je zaključil januarja 2022, in sta z nami in s preostalimi partnerji delila to 
krasno novico. Knjiga je prosto dostopna tukaj in si jo lahko shranite 
oziroma natisnete. Verjamemo, da vam bo pričujoče delo koristilo na 
vaši poti profesionalnega usposabljanja, saj vsebuje razlago pomembnih 
novejših konceptov na področju raznojezičnosti. Obilo užitkov ob 
branju! 

 
 
 

KORISTNE POVEZAVE ZA UČITELJE 
 
 

Vljudno vabljeni, da si preberete več o CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) 
webinarjih preteklega leta na tej povezavi. Posnetke nekaterih webinarjev si lahko tudi ogledate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če želite izvedeti več o ocenjevanju, lahko na povezavi 
najdete zanimiv članek na to temo.  
 
 
 
 
 
 

https://www.cambridge.org/core/elements/pedagogical-translanguaging/67802C1E5AE4A418AE3B8E2DEFBAD30A
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/newsroom?fbclid=IwAR30WF-56LLC_8HpkjKS5K6T1_WlY10ZPR7TqK4iipvs6R3oNFx4thCYHwY
http://newsmanager.commpartners.com/tesolc/issues/2022-02-01/2.html
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Vljudno vabljeni, da se pridružite EVO (Electronic Village Online) skupnosti. Več informacij najdete 
na povezavi.  
 

 
Vljudno vabljeni, da si ogledate didaktične pripomočke za večjezično poučevanje, ki so jih razvili 
strokovnjaki iz Nizozemske, Irske, Belgije in Španije v okviru projekta VirtuLApp, ki se je zaključil 
decembra 2021. Na voljo so večinoma v angleščini. 
 

 

VirtuLApp pripomočki in povezave 

 

 

BabelAR! 

 

 

 

 

 

 

 

Večjezična igra za več igralcev BabelAR , namenjena učencem, starim 7-12 let, preko katere lahko učitelji 

pokažete učencem vrednost jezikov, ki jih učenci govorijo ter pomagate aktivirati njihovo splošno 

jezikovno znanje. Igra je na voljo v 14 jezikih in jo lahko brezplačno namestite na naprave iOS in 

Android. Več informacij 

http://evosessions.pbworks.com/w/page/146983095/Call_for_Participation-EVO2022#AboutEVO
https://virtulapp.us10.list-manage.com/track/click?u=069671807ab8cd1f757d9d459&id=071161f0a0&e=433d4ca8fb
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Didaktični videoposnetki 

 

  

  

Nekaj primerov dobrih praks na področju večjezičnih pristopov, ki nudijo ideje za: 

• učinkovito poučevanje v večjezičnem razredu z uporabo domačih jezikov, 

• vpeljevanje in uporabo čezjezičnosti, 

• preobrazbo šole v večjezični prostor . 

Vabljeni k ogledu didaktičnih videoposnetkov na spletni strani projekta. 

  

 

  

Quiz with Babel 

 

               

Eden od sadov projekta VirtuLApp je tudi večjezični kviz, s katerim lahko preverite in izboljšate svoje 

znanje o večjezičnosti po svetu! Spremljala vas bo naša mala maskota, Babel, ki vam bo zastavila niz 

zabavnih vprašanj o jezikih in večjezičnosti. 

 

Obiščite projektno spletno stran in se preizkusite v kvizu! 

 

https://virtulapp.us10.list-manage.com/track/click?u=069671807ab8cd1f757d9d459&id=efc0eb54a1&e=433d4ca8fb
https://virtulapp.us10.list-manage.com/track/click?u=069671807ab8cd1f757d9d459&id=9895ec7205&e=433d4ca8fb

