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Spoštovane članice, spoštovani člani!
Študijsko leto, v katerega smo zakorakali, bo nedvomno
polno izzivov. Več kot jasno je, da se bomo na veliko
ukvarjali s tehniko in iskanjem poti do učinkovitega, a
hkrati prijetnega, človeškega pouka na daljavo. In
četudi nam bo to jemalo veliko časa in energije,
ostanimo radovedni, topli in si zastavljajmo tudi
vsebinske izzive.
Na letošnji konferenci si bomo mahali iz svojih
kabinetov, na naslednji pa nam želim veliko kolegialnih
objemov!
Tadeja Rozman,
urednica

Kazalo:
(1) 2. mednarodna znanstvena konferenca SDUTSJ
(2) Letna skupščina SDUTSJ
(3) Vabilo na 20. mednarodno konferenco SZOKOE
(4) Vabilo na 5. mednarodno konferenco Contemporary Challenges in LSP Teaching
(5) Revija ILCEA
(6) Slovensko-angleški poslovni slovar
(7) Posodobljen program Slovenščina kot drugi in tuji jezik
(8) Strokovna ekskurzija SDUTSJ
(9) Vabilo članicam in članom društva k oddaji prispevkov za Novičke SDUTSJ
(1) 2. mednarodna znanstvena konferenca SDUTSJ bo! Konferenca z naslovom Tuji jeziki stroke: Priložnosti
in izzivi poučevanja in raziskovanja bo potekala od 15. do 16. oktobra 2020 na daljavo. Program je objavljen
na http://sdutsjkonferenca.splet.arnes.si/program/, več o konferenci pa si lahko preberete na povezavi
http://sdutsjkonferenca.splet.arnes.si/. Vabljeni!
(2) Letna skupščina SDUTSJ bo potekala v petek, 6. novembra 2020. Natančnejše informacije sledijo po
konferenci, vabimo pa vas, da si že zdaj rezervirate čas 😊.
(3) Vabilo na 20. mednarodno konferenco SZOKOE
Madžarsko društvo učiteljev TJS (SZOKOE) organizira tradicionalno konferenco z naslovom Digitalisation
Reloaded: Teaching and Researching Languages for Specific Purposes in Changing Environments.
Konferenca bo potekala 13. in 14. novembra 2020 na daljavo. Več informacij je na voljo na spletni strani
http://sdutsj.si/files/2020/08/Conference-2020.pdf.

(4) Vabilo na 5. mednarodno konferenco Contemporary Challenges in LSP Teaching
Hrvaško društvo učiteljev TJS v visokem šolstvu (UNJSVU) organizira tradicionalno konferenco z naslovom
Contemporary Challenges in LSP Teaching. Konferenca bo potekala 19. in 20. februarja 2021 v Zagrebu,
prijava povzetkov je možna do 1. decembra 2020. Več informacij je na voljo na spletni strani
http://unjsvu.hr/en/conference-2021/?fbclid=IwAR15ojfmLFY1QJYWpSYHwQyPIWkiuTZrvhUayvexR7rzKd679Lc5OETG4M.
(5) Revija ILCEA
Junija je izšla 40. številka revije ILCEA s prispevki na temo English for Specific Purposes (ESP) and the
Underlying Dynamics of Power, Empowerment and Disempowerment. Prispevke lahko preberete na
https://journals.openedition.org/ilcea/10447.
(6) Slovensko-angleški poslovni slovar
Članica SDUTSJ Lidija Šega sporoča, da je bil poleti posodobljen Slovensko-angleški poslovni slovar, ki
vsebuje že več kot 17.000 gesel. Slovar je dostopen na spletni strani Društva znanstvenih in tehniških
prevajalcev Slovenije (http://dztps.si/sl/glosarji/interaktivni-slovarji/slovensko-angleski-poslovni-slovar), do
njega pa pridete tudi prek povezave https://evroterm.vlada.si/slovarji#finance.
(7) Posodobljen program Slovenščina kot drugi in tuji jezik
Na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik (https://centerslo.si/knjige/ucbeniki-inprirocniki/prirocniki-in-ucno-gradivo/slovenscina-kot-drugi-in-tuji-jezik/) je bil objavljen posodobljeni in
dopolnjeni izobraževalni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Ena od novosti, ki jih prinaša, je
možnost opravljanja izpita iz znanja slovenščine tudi na ravni A1.
(8) Strokovna ekskurzija SDUTSJ je kljub vsemu letos bila!
Članice so se potepale po Vipavski dolini in objavile poročilo s
slikami tukaj: http://sdutsj.si/arhivi/2493. Takole se je
ekskurzija začela: »Skozi prečudovito mavrico smo se na prvi
jesenski dan od blizu in daleč pripeljale tja, kamor je rad zahajal
že Erazem Predjamski. Malo zaradi črešenj, malo pa zagotovo
zaradi prijaznih Vipavcev. Temu bi pritrdili tudi vsi mednarodni
študentje na izmenjavi, pa tudi me, učiteljice TJS, ki smo tja
prišle na SDUTSJ strokovno ekskurzijo.«
(9) Vabilo članicam in članom društva k oddaji prispevkov za Novičke SDUTSJ
Tudi tokrat vas vljudno vabimo, da informacije, ki bi bile po vašem mnenju koristne za članice in člane
društva SDUTSJ, pošljete urednici na naslov tadeja.rozman@fu.uni-lj.si.
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