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Spoštovane članice, spoštovani člani!
Kako ste kaj preživeli koronski čas? Navdušeni
nad poučevanjem na daljavo? Na srečo je junij
tu, s tem pa konec predavanj, konec šolanja od
doma za naše najmlajše in malo več časa za stike
v živo, ki jih vsi zelo pogrešamo.
Naše Novičke so zdaj tu, prinašajo nekaj
informacij, od vsega pa naj izpostavimo
predvsem vabilo na jezikovalnico, ki jo bomo
izvedli na daljavo ta ponedeljek ob 18h.
Pogovarjali se bomo o ocenjevanju in o vsem,
kar zaposluje naše misli v tem času. Dobrodošli!
Prijeten zaključek
sproščujoče poletje!

izpitnega

obdobja

in

Saša Podgoršek,
predsednica SDUTJS

Kazalo:
(1) Prestavljeni dogodki zaradi epidemije koronavirusa
(2) Pomladni jezikovalnici in vabilo na junijsko jezikovalnico
(3) Vabilo na konferenco: The 11th International Language Conference on The Importance of Learning
Professional Foreign Languages for Communication between Cultures
(4) Vabilo za oddajo prispevkov: ASp 78: Teaching ESP in a major health crisis situation
(5) Vabilo na webinarje založbe Cornelsen
(6) Vabilo članicam in članom društva k oddaji prispevkov za Novičke SDUTSJ

(1) Prestavljeni dogodki zaradi epidemije koronavirusa
Letna skupščina SDUTSJ je zaradi razmer prestavljena do nadaljnjega. Najverjetneje jo bomo izvedli med
15. in 17. oktobrom 2020 v sklopu 2. mednarodne znanstvene konference SDUTSJ.
2. mednarodna znanstvena konferenca SDUTSJ z naslovom Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi poučevanja
in raziskovanja je prestavljena na dneve od 15. do 17. oktobra 2020, osnutek konferenčnega programa pa
bo predvidoma objavljen 15. septembra.
Več na konferenčni spletni strani http://sdutsjkonferenca.splet.arnes.si/.

Na decembrski čas pa je prestavljena letošnja izvedba mednarodne konference Languages & the Media, ki
bo potekala od 14. do 16. decembra v Berlinu. Več informacij o konferenci je objavljenih na
https://www.languages-media.com/.
(2) Pomladni jezikovalnici
Članice Skupine za e-učenje so v teh mesecih organizirale dve spletni jezikovalnici. Marca smo gostili članico
lekt. dr. Mojco Jarc, ki je predstavila svojo doktorsko disertacijo z naslovom Pisni žanri v gradivih za
poučevanje francoskega jezika stroke. Iskrene čestitke, draga Mojca! Več na http://sdutsj.si/arhivi/2379.
Aprila pa smo članice jezikovale na temo Ocenjevanje znanja TSJ na daljavo. Več na
http://sdutsj.si/arhivi/2389. Za lažjo izmenjavo informacij in nasvetov v zvezi s spletnim ocenjevanjem smo
na naši spletni strani za člane odprli razpravo Člani delimo rešitve za ocenjevanje na daljavo, ki je dostopna
na tej povezavi: http://sdutsj.si/arhivi/2401. Ker so objave vidne samo članom društva, boste za ogled in
pisanje potrebovali geslo »e-ocena«. Vabljeni k sodelovanju!
Vabilo na jezikovalnico
V ponedeljek, 8. 6. 2020, ob 18h zopet organiziramo jezikovalnico na temo Ocenjevanje znanja TSJ na
daljavo. Gre za sproščen pogovor o ocenjevanju in drugih aktualnih zadevah, na katerega vas vljudno
vabimo. Pridružite se nam na povezavi:
https://us02web.zoom.us/j/4920184679?pwd=TUNQemZ1MGd5RGlsYkFhRlgxMGJndz09.

(3) Vabilo na konferenco društva AILA: The 11th International Language Conference on The Importance of
Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, 17. in 18. 9. 2020, Novi Sad,
Srbija.
(4) Vabilo za oddajo prispevkov: Vabljeni k oddaji prispevkov za prihodnjo številko revije Asp Journal na
temo Teaching ESP in a major health crisis situation. Več informacij na
https://journals.openedition.org/asp/6397.
(5) Vabilo na webinarje založbe Cornelsen: Založba ponuja zanimive webinarje v različnih jezikih in na
različne teme. Več na https://veranstaltungen.cornelsen.de/.
(6) 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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