Novičke SDUTSJ
letnik XII, številka 1, 14. maj 2019

Drage članice in člani SDUTSJ,
pred vami so pomladne Novičke našega društva. Pomlad je
čas, ko se narava prebuja in s svojo mlado, živo zeleno barvo
nakazuje nov krog rasti.
Pomladi kalijo semena, ki so bila položena v plodno zemljo
morda prejšnjo jesen. Enako kalijo in rastejo tudi ideje in
projekti SDUTSJ, ki so bili zasnovani v pretekli jeseni in zimi.
Tokratne Novičke prinašajo informacije prav o tem – o
prihajajočih dogodkih in novih projektih društva, ki so bili
zasnovani v preteklih mesecih in bodo letos in drugo leto
rasli in zrasli v odlične plodove v obliki dosežkov. Naše
društvo raste in se razvija kot drevo, ki znova in znova
dobiva nove veje, nove smeri rasti, vedno pa navzgor in v
odličnost.
Ob koncu napornega delovnega dneva ali tedna si je najlepše spočiti oči in nabrati novih moči ob
pogledu na svetlo zeleno barvo narave, ki v majskem soncu še posebej žari.
Naj vam tedni do zasluženega poletnega oddiha minejo tudi v uživanju svežine pomladne narave.
Nataša Gajšt
Urednica
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(1) Revija Scripta Manent
Uredniški odbor revije Scripa Manent vabi avtorje k oddaji
prispevkov za naslednjo tematsko številko, ki bo posvečena
povezavam med tujimi jeziki stroke in prevajalstvom ter
relevantnostjo teh povezav za pedagoško prakso. Gostujoča urednica številke bo Inna Kozlova z
Avtonomne univerze v Barceloni, Španija.
Podrobne informacije oziroma podrobni poziv k oddaji prispevkov lahko najdete na spletni stani revije:
http://scriptamanent.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/announcement/view/1. Prispevki v okvirnem
obsegu 8000 besed so lahko napisani v angleščini, nemščini, italijanščini, francoščini ali slovenščini,
torej praviloma v jeziku, ki ga prispevek obravnava. Rok za oddajo prispevka je 26. maj 2019. Uredniški
odbor prosi, da avtorji pri pisanju prispevka upoštevajo navodila, ki so objavljena na povezavi
http://scriptamanent.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/about/submissions#authorGuidelines. Za vsa
dodatna vprašanja, ki so povezana z oddajo prispevka za to tematsko številko, se lahko obrnete na
uredništvo revije na naslov scripta.manent@sdutsj.edus.si.

(2) Vabilo skupine za e-učenje: junijska jezikovalnica »Jezik učitelja pri pouku tujega strokovnega
jezika«
Skupina za e-učenje SDUTSJ pripravlja spletno jezikovalnico, ki jo bo doc. dr. Darja Mertelj izvedla v
torek, 4. junija od 19.00-20.00. Tematika jezikovalnice je predstavitev izsledkov predavateljičine
raziskave o učiteljevi rabi jezika pri pouku tujega strokovnega jezika na visokošolski stopnji. Ključni
poudarek jezikovalnice bo na učiteljevi uzaveščenosti o rabi tujega jezika in materinščine pri pouku
ter o jezikovnih značilnostih. Podrobne informacije o jezikovalnici sledijo po 20. maju v posebnem
vabilu.

(3) Nova spletna stran SDUTSJ
Z veseljem obveščamo članice in člane
SDUTSJ, da imamo novo spletno stran, na
kateri najdete informacije o našem društvu
in
predstavitev
dejavnosti
društva
(izobraževanje, raziskovanje, publikacije,
sodelovanje, konference). Spletna stran je v
slovenščini in angleščini ter je dostopna na
http://sdutsj.si. Urednica spletne strani je
Violeta Jurkovič. Vabljeni k branju
obstoječih vsebin, k prispevanju novic in
soustvarjanju!

(4) Druga mednarodna znanstvena konferenca SDUTSJ, maj 2020
SDUTSJ načrtuje izvedbo Druge mednarodne znanstvene konference SDUTSJ, ki bo potekala med 14.
in 16. majem 2020 v Rimskih termah. Priprave na konferenco so se že začele. Vodja programskega

odbora je Nives Lenassi, vodja organizacijskega odbora pa Saša Podgoršek. Vse informacije bodo
pravočasno objavljene na spletni strani konference: http://sdutsjkonferenca.splet.arnes.si/.
(5) Druga znanstvena monografija SDUTSJ
Skladno s Strategijo razvoja SDUTSJ načrtujemo izdajo druge znanstvene monografije SDUTSJ. Upravni
odbor SDUTSJ je za urednico imenoval Violeto Jurkovič. Več informacij sledi naknadno.
(6) Objave članic in članov SDUTSJ po raziskovalnih področjih
Na novi spletni strani (http://sdutsj.si/objave-clanov) najdete seznam objav članic in članov društva, ki
smo ga prenesli s stare spletne strani. Seznam, urejen po raziskovalnih področjih, posodabljamo, zato
vas vabimo, da nam pošljete novejše bibliografske zapise vaših del, urejene tako kot obstoječi zapisi
na omenjeni spletni strani. Seznam ureja Slavica Čepon (slavica.cepon@ef.uni-lj.si).
(7) Štipendijski sklad
Na skupščini 2019 je bil ustanovljen Sklad za povezovanje s sorodnimi društvi na področju razvoja TJS
v Sloveniji in tujini, ki je namenjen širitvi in poglabljanju mreže društvenih stikov. Sredstva v višini
300 EUR so na voljo za potne stroške. Prav tako so v 2019 spet na voljo sredstva Sklada za raziskovanje
(500 EUR), katerega namen je spodbujanje raziskovalne dejavnosti članic in članov društva. Več
informacij za prijavo na razpis bo v kratkem objavljenih na spletni strani: http://sdutsj.si/stipendijskisklad.

(8) Strokovna ekskurzija v Vipavsko dolino
Vabimo vas, da se v ponedeljek, 17. junija 2019, udeležite 8. strokovne ekskurzije v Vipavsko dolino, ki
jo bo vodila Darja Mertelj. Program s podatki za prijavo bomo poslali naknadno.

(9) Pretekli dogodki SDUTSJ
•

Delavnica »Tipologija nalog pri poučevanju/učenju TSJ«

Članica SDUTSJ Darja Mertelj je 24. januarja 2019 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani izvedla
zelo uspešno delavnico na temo tipologij nalog pri poučevanju oziroma učenju tujih jezikov stroke, tako
z vidika ključnih teorij kot tudi z vidika prakse oziroma praktičnih primerov. Več o vtisih udeležencev
delavnice najdete na povezavi http://sdutsj.blogspot.com/2019/01/januarska-delavnica-o-tipologijinalog.html.
•

Redna letna skupščina SDUTSJ

7. marca 2019 je potekala redna letna skupščina SDUTSJ. Dnevni red skupščine je obsegal redne volitve,
poročila o dejavnostih in dogodkih društva v 2018 in načrt dela za 2019. Prav tako je bilo predstavljeno
finančno poročilo za 2018 in finančni načrt za leto 2019. Poudarki s skupščine so predstavljeni v
nadaljevanju.
V 2019 bo revija Scripta Manent nadaljevala z izdajami znanstvenih prispevkov, tudi z izdajo tematske
številke. Interesna skupina za e-učenje namerava organizirati jezikovalnice ali delavnice v živo z
domačimi in tujimi strokovnjaki z namenom krepitve strokovnega in raziskovalnega sodelovanja s

kolegi iz tujine in z našimi partnerskimi društvi. Predvidevamo tudi tri izdaje Novičk (v spomladanskem,
poletno-jesenskem in zimskem terminu).
Strokovno in znanstveno sodelovanje s sorodnimi organizacijami in društvi bo tudi v prihodnje dejavno,
saj podpiramo sodelovanje s hrvaškim društvom UNJSVU in podobnimi društvi v drugih državah. V ta
namen ima SDUTSJ predvidena sredstva že omenjenega Sklada za povezovanje s sorodnimi društvi na
področju razvoja TJS v Sloveniji in tujini.

(10)

Poročila s konferenc

• 4. mednarodna konferenca 'Od teorije do prakse v jeziku stroke' – Zagreb
Med 21. in 23. februarjem 2019 je v Zagrebu potekala četrta mednarodna konferenca 'Od teorije do
prakse v jeziku stroke', ki jo je organiziralo hrvaško Društvo učiteljev jezikov stroke na visokošolskih
ustanovah (UNJSVU). Poleg štirih plenarnih predavanj se je na konferenci zvrstilo 70 predstavitev
prispevkov s področja raziskav in poučevanja oziroma učenja tujih jezikov stroke. Konferenca je bila
zelo uspešna. Naslednja v nizu bo predvidoma v letu 2021.
• 26. mednarodna konferenca IATEFL Slovenija – Topolšica
Od 7. do 10. marca 2019 je v Topolšici potekala 26. mednarodna konferenca IATEFL. Že sam naslov
konference #empowerED je dajal slutiti, da bomo udeleženci domov odnesli veliko zanimivih doživetij
in idej za učenje. Odlični plenarni govorici so predstavili najnovejše digitalne tehnologije in učne ideje,
ki bi se nekomu mogoče na prvi pogled zazdele malo zaprašene, a smo jih preizkusili sami in bili
navdušeni. Široka paleta različnih strokovnih prispevkov, ki so segali od kompetenc za 21. stoletje do
čisto praktičnih nasvetov za vsakdanjik v razredu, izdelovanje govorečih palic (angl. Talking stick:
https://talking-feather.com/home/the-legend-of-the-talking-feather/).
Pohvala
in
zahvala
organizatorjem za povabilo, pozitivno vzdušje, odlično organizacijo konference in zanimive goste
(pripravila Alenka Plos, udeleženka konference).

(11)

Obvestila o prihajajočih konferencah

•

»1st International Conference on Language Education and Research«, Atene (Grčija),
28. – 29. september, 2019
Organizatorji konference vabijo k oddaji prispevkov za konferenco, ki pokriva med drugim naslednja
področja: inovacije v poučevanju jezika, dvojezičnost, zgodovina in razvoj poučevanja angleščine kot
tujega jezika, metodologija poučevanja angleškegajezika, ocenjevanje, diskurzna analiza, uporabno
jezikoslovje. Podrobne informacije o plenarnih govorcih in temi konference so objavljene na spletni
strani https://www.lerconference.org/. Rok za oddajo povzetka je 30. maj 2019 na info@als-edu.com.
•

»Multilingual Education in Linguistically Diverse Contexts«, Koper (Slovenija),
5. – 6. september, 2019
Namen konference je osvetliti različne vidike dvojezičnosti in večjezičnosti, kot so usvajanje in učenje
več jezikov hkrati, psiho- in nevrolingvistiko večjezičnosti, večjezično izobraževanje, multikulturnost in
jezike, večjezičnost v kontekstu ekonomije oziroma gospodarstva, večjezičnost in digitalne medije,
večjezičnost v povezavi z globalizacijo, itd. Rok za oddajo povzetka je 31. maj 2019
(https://meldc19.wordpress.com/call-for-papers/).

•

»Topics in Applied Linguistics: Classroom-oriented Research«, Opole (Poljska),
30. maj– 1. junij, 2019
Konferenca se tematsko osredotoča na raziskave področij kot so teoretične osnove in metodologije
raziskovanja, poučevanje jezikovnih spretnosti, razvijanje medkulturne kompetence pri pouku jezika,
avtonomnost in učne strategije, CLIL in EMI, razvoj učbenikov in ostalih učnih materialov, izobraževanje
učiteljev jezika ter ocenjevanje znanja tujih jezikov. Spletna stran konference je
https://sites.google.com/site/coropole2019/. Rok za oddajo prispevkov je 10. junij 2019.
•

5th Saarbrücken Conference on Foreign Language Teaching »The Magic of Language –
Productivity in Linguistics and Language Teaching«, Saarbrücken (Nemčija) 29. –31. oktober,
2019
Ključna tema konference je produktivnost v jezikoslovju in poučevanju jezika v povezavi z aktivno rabo
jezika. Organizatorji vabijo k oddaji prispevkov s področja pragmatike, jezikov stroke, poučevanja in
učenja tujih jezikov, medosebnih in medkulturnih mehanizmov v komunikaciji ter dvojezičnosti in
večjezičnosti. Rok za oddajo povzetka je 31. avgust 2019. Spletna stran konference je
https://5saarbrueckerfremdsprachentagung.blogspot.com/search/label/1%20English.

(12)
Vabilo članicam in članom društva k oddaji prispevkov za Novičke SDUTSJ
Kot vedno, vljudno vabimo vse članice in člane SDUTSJ, ki bi želeli obogatiti Novičke SDUTSJ s svojimi
prispevki, da jih pošljete urednici (natasa.gajst@um.si).
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