National Geographic
National Geographic ponuja ob začetku
šolskega leta v različnih jezikih in na različne
teme kar nekaj prosto dostopnega gradiva
na njihovi spletni strani:

https://www.nationalgeographic.org/education/classroomresources/?utm_source=ngssfmc&utm_medium=email&utm_campaign=EDU+Monthly+E
ducator+Newsletter++20210831&utm_term=https%3a%2f%2fwww.nationalgeographic.org%2feducation%2fcla
ssroom-resources%2f&utm_id=483564

Otroci in starševsko branje
Učenci, ki jim starši berejo že v
zgodnjih šolskih letih, dosegajo boljše
rezultate ne glede na socialnoekonomski status.
Vabljeni, da si ogledate spletno stran
OECD in preberete zanimivo brošuro
na povezavi spodaj.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/what-can-parents-do-to-help-theirchildren-succeed-in-school_5k9h362jdgnqen?fbclid=IwAR3MkBzzDfKEf8g4lrJCuuLNsKTU9v4JshP_s2MCvKQEjMmeoYvlvNt
BjfU

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Jezikovni tečaji na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani vabi,
da se udeležite katerega izmed jezikovnih
tečajev. Nabor je res pester!
Več informacij na njihovi spletni strani oz. na
naslednji povezavi:

https://www.ff.uni-lj.si/izobrazevanja/center-za-pedagoskozobrazevanje/jezikovnitecaji?fbclid=IwAR13YNL71LBeAnDg_hE5aYHK7bH1_uKlBBElDjAozqTioJueFHv99-Jgwg

Potujoča knjižnica
To je potujoča knjižna razstava
s kar 40 jezikovnimi različicami
Ostržka. Ta bo potekala v
nedeljo, 26.septembra, na sam
evropski dan jezikov v Izoli in je
organizirana
pod
okriljem
Evropske komisije.
Razstava bo del izredno
bogatega
kulturnega
programa v okviru projekta
Europe ReadR, namenjenega
krepitvi bralne kulture. Znotraj
omenjenega dogajanja bi ―
glede na to, da tema naslavlja raznojezičnost ― izpostavili še Pogovor o
jezikovni raznolikosti z Davidom Aliago, ki bo v sredo, 22.septembra, ob 16.30
v Palači Manzioli v Izoli.
Več o nizu srečanj in pogovorov o knjigah z avtorji iz najrazličnejših držav in v
najrazličnejših jezikih (slovenščina, italijanščina, madžarščina, španščina, nemščina,
angleščina, francoščina) pa si lahko preberite na spletni strani Francoskega inštituta v
Sloveniji.

2 angleški slikanici
z vami delimo dve angleški slikanici, ki vključujeta teme inkluzije, kulturne in
jezikovne raznolikosti, življenja v skupnosti, itd. Več informacij najdete na
povezavah spodaj.
1) New York Times bestselling picture book about a school where diversity and
inclusion are celebrated:
https://www.goodreads.com/.../show/36959643-all-are-welcome
(Guide: https://www.learningtogive.org/.../all-are-welcome...)

2) Winner of Mom's Choice Award, Teacher's Choice and Moonbeam
Children's Book Awards: https://www.goodreads.com/.../15809249-good-people...

Jezikovne delavnice ob EU dnevu jezikov
V okviru evropskega dneva jezikov se bo veliko dogajalo. Zato z vami delim
novico o brezplačnih jezikovnih delavnicah, ki jih prireja Center Filozofske
fakultete za pedagoško izobraževanje.
Glede na to, da so v delavnicah zbrani tudi manj razširjeni in redko poučevani
jeziki, bo to odlična priložnost, da se (na)učimo novega jezika, saj s tem raste
možnost našega izražanja in delovanja v svetu okoli nas, pa tudi naša jezikovna
in (med)kulturna ozaveščenost.
Delavnice bodo potekale na daljavo prek videokonferenčne platforme Zoom,
razpored in prijavo (do 26. septembra 2021) pa lahko najdete na naslednji
povezavi: Delavnice EDJ | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si).

Informacija
Evropska komisija vabi (https://ec.europa.eu/education/events/europeanday-of-languages-2021_en), da se ob praznovanju evropskega dneva jezikov
udeležite spletne konference, ki bo potekala 27. septembra 2021 med 12. in
14. uro.
Z letošnjim osrednjim dogodkom Evropska komisija izkazuje široko podporo
implementaciji predloga Sveta Evropske unije k celovitemu pristopu do
poučevanju in učenju jezikov (https://ec.europa.eu/education/education-inthe-eu/council-recommendation-improving-teaching-and-learninglanguages_en).
Skupaj bomo razpravljali o:
vlogi jezikovnih kompetenc v kontekstu evropskega izobraževalnega prostora
vprašanju, kako pospešiti učenje tujih jezikov z uvedbo prostovoljnega modula
za ocenjevanje prvega tujega jezika, pripravljenega v okviru poročila PISA s
strani Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) iz leta 2025
tematiki vključevanja jezikovne raznolikosti in spodbujanja pismenosti v vseh
jezikih v šolah.
Konferenco bo odprla Mariya Gabriel, evropska komisarka za inovacije,
raziskave, kulturo in mladino, ki bo tudi pripravila pregled političnega okvirja.

Dogodek se bo prenašal preko spleta, zagotovljeno pa bo tudi tolmačenje v
angleškem, francoskem, nemškem in slovenskem jeziku.
Konferenci lahko prav tako sledite na družabnih omrežjih:
Erasmus+ na Facebooku
(https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/)
Erasmus+ na Twitterju (https://twitter.com/EUErasmusPlus)

Brezplačni webinarji ELT Together 2021
Oxford University Press med 17. septembrom in 8. oktobrom 2021 prireja sklop
brezplačnih webinarjev ELT Together 2021, kjer boste lahko pridobili praktične
nasvete za poučevanje odraslih, mladostnikov in mlajših učencev. Vsi
webinarji bodo potekali med 18. in 21. uro, tematska področja pa bodo
pokrivala: ocenjevanje za spodbujanje učenja, izgovorjava, književnost in
obširno branje, načini učenja jezikov, pouk osredinjen na učenca in raznolikost
ter inkluzija.
Koledar posameznih dogodkov in prijavne obrazce najdete na naslednji
spletni strani.

Spletno ''zanimivo''
-

-

-

-

Portal School Education
Gateway ― spletni katalog
učnega gradiva in možnosti
usposabljanja za učitelje in
deležnike v evropskem šolskem
izobraževanju na voljo v 23
evropskih jezikih.
Program eTwinning ― evropska
sodelovalna platforma za
komuniciranje med učitelji, izmenjavo virov, strokovno izpopolnjevanje
in pripravo skupnih projektov na voljo v 30 jezikih.
Kotiček za učenje ― učno gradivo, vključno s spletnimi igrami, ki
učencem vseh starosti pomaga odkrivati EU.
Centri SALTO-YOUTH ― spletni katalog z učnimi orodji za spodbujanje in
podpiranje mladinskega dela.
Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) ―
večjezična odprta spletna skupnost, namenjena povezovanju
strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih v Evropi za izboljšanje
kakovosti in raznolikosti izobraževanja odraslih.
Virtualne izmenjave Erasmus+ ― možnosti inovativnih virtualnih spletnih
izmenjav za mlade v Evropi in južnem Sredozemlju.
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) ― viri kakovostnega
spletnega poučevanja in učenja za strokovnjake visokošolskega
izobraževanja

-

Evropski teden programiranja ― družbena pobuda ob podpori Evropske
komisije. Njen namen je približati kodiranje, programiranje, računalniško
razmišljanje in digitalno pismenost vsem na zabaven in vključujoč način
na voljo v 29 jezikih.

