
NATEČAJ ZA NAJBOLJ IZVIREN PLAKAT 

ZA PROMOCIJO UČENJA TUJIH 

JEZIKOV 

Drage dijakinje, dragi dijaki, drage učenke, dragi učenci! 

Spoštovane profesorice, spoštovani profesorji! 

 

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko vas vljudno vabi k udeležbi na natečaju 

za najbolj izviren plakat, namenjen promociji učenja različnih tujih jezikov. 

V slovenskem prostoru je angleščina najpogostejši tuji jezik, s katerim se srečujemo v okviru šole in 

zunaj nje. Poleg angleščine smo vsakodnevno v stiku z vrsto različnih jezikov, na katere včasih kar malo 

pozabimo. Naš natečaj nagovarja ravno te jezike. 

S plakati za promocijo učenja tujih jezikov želimo navdušiti javnost za učenje različnih jezikov; 

sosedskih, manj razširjenih, klasičnih, starih, manjšinskih, drugih tujih jezikov v šolskem programu, 

jezikov, ki jih šolski program ne ponuja, jezikov priseljencev… 

Dajte vaši domišljiji prosto pot in poiščite razloge za učenje različnih jezikov, ki nas obdajajo, 

navdušujejo in povezujejo. Prikažite vaše navdušenje za učenje tujih jezikov v obliki promocijskega 

plakata na papirju ali v obliki videa.  

V natečaju lahko sodelujete posamezniki ali razredi. Vaše plakate bomo razvrstili v kategorijo Osnovna 

šola in Srednja šola. Najboljše plakate iz vsake kategorije pa bomo tudi nagradili. Najbolj izvirne plakate 

bomo v decembru razstavili na Filozofski fakulteti, interaktivne plakate pa na socialnih omrežjih. 

Promocijske plakate zbiramo do 20. novembra 2022. 

Naj nas jeziki povezujejo in združujejo! 

Pravila sodelovanja: 

 Sodelujete lahko osnovnošolci in srednješolci. 

 Sodelujete lahko posamezniki ali razredi. 

 Besedilni del plakata je lahko zapisan v poljubnem jeziku. 

 Plakat je lahko v papirnati obliki ali interaktiven (kratek video). 

 Papirnata oblika plakata – dimenzija A3 ali A2 format. 

 Interaktivni plakat – video dolžine do 1 minute. 

 Vsakemu izdelku priložite podatke; avtor, razred, šola, mentor/mentorica in elektronski 

naslov mentorja/mentorice. 

Vabljeni k udeležbi! 

Papirnate plakate pošljite na naslov: 
Oddelek za germanistiko Filozofske fakultete 
Aškerčeva 2 
1000 Ljubljana 
Za: Natečaj Tuji jeziki 

Interaktivne plakate pošljite na elektronski 
naslov: katedradaf@gmail.com  
 

       Predstojnica: doc. dr. Petra Kramberger  

       Vodja: doc. dr. Andreja Retelj 
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