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Drage članice in člani SDUTSJ,
pred vami so zadnje Novičke našega društva v letu 2020. K vam
prihajajo v času, ko se dnevi ponovno začnejo daljšati, ko staro
odhaja in prihaja novo.
Leto 2020 je bilo za vse izjemo drugačno od tega, kar smo poznali
prej. Če se je še v začetku januarja zdelo, da je nov virus nekje tam
daleč na Kitajskem, smo se zgodaj spomladi prebudili v neko novo
realnost. Naenkrat je bilo vse drugače. Svobode gibanja, kot smo
jo poznali, kar nenadoma ni bilo več. Druženja, sproščeni klepeti
ob kavici, obiski raznih dogodkov – vse to in še več je postalo
praktično nedosegljivo.
Kot učitelji smo se prav tako morali skoraj čez noč preusmeriti na nov način poučevanja in ocenjevanja
z vsemi izzivi, ki jih delo preko spleta prinaša ne samo za nas, ampak tudi, in morda predvsem, za naše
študente, dijake, učence. Ampak smo zmogli in pri tem rasli.
Čeprav druženj 'v živo', kot jim radi rečemo, trenutno ni, pa verjamem, da ostajamo povezani. Naj nam
'lockdown-i' in 'shutdown-i' ne preprečijo, da zamrejo naši medsebojni odnosi. Še več, prav trenutni
fizični oddaljenosti navkljub moramo ostati in predvsem postati še bolj povezani z ljudmi, ki nas
spodbujajo in motivirajo.
Staro obdobje odhaja in prihaja novo. Kaj bo prineslo? Želim, da čas, ko se bodo posamezniki in družba
začeli osredotočati na to, kar je dobro za skupnost in ne le za posameznika. Želim, da okolje, kjer bo
vsakdo cenjen zaradi svoje enkratnosti ob zavedanju, da smo pa vendarle vsi povezani. Predvsem pa
vam želim veliko, veliko dobrega – vsega tistega, zaradi česar vam postane toplo pri srcu in kar nariše
srečo na obraz ter hvaležnost ljudem, ki so vas spremljali in vas še vedno spremljajo v življenju. Ti so v
naših življenjih najlepše darilo.
Drage članice in člani SDUTSJ – bodite dobro in pazite nase in na tiste, ki jih nosite v srcu!
Nataša Gajšt
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(1) Druga mednarodna znanstvena konferenca SDUTSJ – 15. - 16. oktober 2020
Druga mednarodna konferenca SDUTSJ je potekala
15. in 16. oktobra. Trije plenarni govorci, Sara
Laviosa z Univerze v Bariju (Italija), Ken Hyland z
Univerze East Anglia (Velika Britanija) in Vesna
Cigan z Univerze v Zagrebu (Hrvaška), so ponudili
veliko iztočnic za razmislek o pomenu poznavanja
stroke, katere jezik poučujemo in preučujemo, o
vse bolj prisotni in pomembni večjezičnosti v
poučevanju tujih jezikov ter o pomenu poznavanja
žanrov pri pisni komunikaciji v različnih kontekstih.
Poleg izvrstnih plenarnih predavanj je 169 udeležencev konference imelo priložnost prisluhniti kar 74
različnim prispevkom v 21 sekcijah, ki so pokrivali zelo pester nabor tematik: angleščina kot medij
poučevanja (EMI) in medkulturni vidiki, IKT, integrirano učenje jezika (CLIL), posamezna področja
stroke (medicina in zdravstvena oskrba, poslovanje, pravo), receptivne in produktivne zmožnosti,
slovenščina kot jezik stroke, slovnica, snovanje materialov za pouk TJS, strokovni razvoj v okviru tujih
jezikov stroke, terminologija in žanri ter testiranje in evalvacija.
Čeprav je zaradi razglašene pandemije potekala na daljavo, so bili udeleženci konference zelo
zadovoljni z izvedbo celotnega dogodka, saj je poleg zanimivih strokovnih in znanstvenih prispevkov s
področja raziskovanja in poučevanja tujih strokovnih jezikov ponudila tudi neformalno druženje, kjer
se je razpravljalo o sodelovanju na projektih, ocenjevanju znanja na daljavo in tudi o dobrem počutju
učiteljev.
Vsem, ki so na kakršen koli način sodelovali pri pripravi in izvedbi konference izrekamo pohvalo in
zahvalo za vložen trud!

(2) Letna skupščina SDUTSJ 2020
Letna skupščina SDUTSJ je bila zaradi epidemije prestavljena iz marca na november. Na skupščini je bil
potrjen pregled aktivnosti društva za 2019 (poročilo Skupine za e-učenje, založniška dejavnost, izdaje
Novičk SDUTSJ, sklad za raziskovalno dejavnost, spletna podoba društva) in finančno poročilo za 2019.
Poleg tega je bil obravnavan načrt dela za leto 2020, ki pa je bil v veliki meri do novembra 2020 že
realiziran. Poleg strokovnega dela je bil izpeljan tudi družabni dogodek, in sicer ekskurzija v Vipavsko
dolino septembra 2020.

(3) Revija Scripta Manent
Revija Scripta Manent, katere uredniški odbor šteje 12 članov iz sedmih držav, še naprej skrbi za objavo
kakovostnih prispevkov s področja aplikativnih raziskav in poučevanja tujih jezikov stroke. Prav tako se
povečuje odmevnost revije v mednarodnem prostoru, kar je razvidno iz naraščajočega trenda
citiranosti objavljenih člankov. Hvala glavnima urednicama, Šarolti Godnič Vičič in Mojci Jarc, za ves
vložen napor, da imamo v okviru društva kakovostno revijo, ki stremi k znanstveni odličnosti.
(4) Predsednica SDUTSJ – kongresna ambasadorka Slovenije za 2020
S ponosom vam ponovno sporočamo, da je predsednica našega društva, Saša Podgoršek, postala
kongresna ambasadorka Slovenije na področju znanstveno-strokovnih dogodkov v letu 2020.
Čestitamo!
(5) Prepoznavnost dela članic in članov SDUTSJ
Ker se zavedamo pomena prepoznavnosti in predvsem širjenja dognanj, ki so plod našega
raziskovalnega in strokovnega dela, vas vabimo,
da nam sporočite naslove svojih aktualnih objav
(bibliografske navedbe). Tudi preko vedenja, s
katerimi področji znotraj TJS se posamezni člani
društva ukvarjamo, krepimo našo povezanost in
morda dobimo ideje za prihodnje sodelovanje na
raziskovalnem in strokovnem področju. Več o
posameznih področjih in o tem, kako
posredovati svoje dosežke najdete na spletni
strani Objave članic in članov | SDUTSJ.
(6) Obvestila o prihajajočih konferencah
Med številnimi konferencami, ki se bodo odvijale v prihodnjih letih, izpostavljamo
•

FIPLV World Congress of Modern Languages »Language education in the times of global
change: The need for collaboration and new perspectives« – Varšava, 27. - 29. 6. 2022
Svetovni kongres je zaradi nepredvidljive epidemiološke situacije prestavljen na junij 2022. Poziv za
oddajo prispevkov bo objavljen predvidoma februarja 2021, predvideni rok za oddajo pa se zaključi
30. septembra 2021. Več podrobnosti najdete na World Congresses | fiplv.
•

5th International Conference »Contemporary Challenges in LSP Teaching« - Zagreb,
1. - 2. 7. 2021
Hrvaško društvo učiteljev strokovnih jezikov na visokošolskih ustanovah vabi k oddaji prispevkov, ki
vključujejo teoretične in aplikativne vidike proučevanja tujih jezikov stroke. Rok za oddajo povzetka je
15. februar 2021. Podrobnosti o konferenci so objavljene na http://unjsvu.hr/en/lsp-teacherscroatia-conference-update/.

(7) 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 na naslov društva sdutsj1@guest.arnes.si.
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