Dilo en español
ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV
IZ ZNANJA ŠPANŠČINE
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Ljubljana, 20. 07. 2020

Razpis:
Obveščamo vas, da Slovensko društvo učiteljev španščine tudi v šolskem letu 2020/21 organizira
šolsko in državno tekmovanje srednješolcev iz znanja španščine »Dilo en español«.
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Šolsko tekmovanje, ki ga organizira in izvede aktiv učiteljev španščine na posamezni šoli, bo potekalo
4. marca 2021. Naloge za šolsko tekmovanje pripravi državna tekmovalna komisija. Šolsko
tekmovanje traja 60 minut (bralno razumevanje, poznavanje in raba jezika). Na tekmovanje se lahko
prijavi vsak dijak šole, ki se španščino uči tretje leto, in vsak dijak šole, ki se španščino uči drugo leto,
pod pogojem, da je to njegovo zadnje leto učenja španščine na srednji šoli. Španščina ne sme biti
njegov materni jezik, niti ni dvojezičen (eden od jezikov ne sme biti španščina) ter se tega jezika ni
učil več kot eno leto v špansko govoreči deželi.

Državno tekmovanje ter zaključna prireditev s kulturnim programom bo 10. aprila 2021 na Gimnaziji
Vič v Ljubljani (koordinatorica Miriam Jereb Batagelj). Državno tekmovanje sestavljajo naloge pisnega
izražanja, bralnega razumevanja, poznavanja in rabe jezika, slušnega razumevanja ter kulture in
civilizacije. Trajanje reševanja tekmovalnih pol ne presega 140 minut. Razpisana tema s področja
kulture in civilizacije je Inventos hispanos (tematska področja pripravi Urša Geršak). Letos bodo
dijaki tekmovali v dveh kategorijah in sicer posamezno 3. letniki ter 4. letniki.
Udeležba na šolskem tekmovanju je brezplačna, za prijavo na državno tekmovanje, pa je predvidena
kotizacija 6 evrov na dijaka. Prijave dijakov na tekmovanje potekajo izključno prek informacijskega
strežnika DMFA (podrobneje v priloženih navodilih).
Državno tekmovanje organizirajo člani/ce Slovenskega društva učiteljev španščine:
•

Državna tekmovalna komisija: Pavlinka Korošec Kocmur (predsednica SDUŠ), Veronika Vizjak
(org. odbor), Nataša Peunik (predsednica DTK), Brigita Zadnik (org. odbor, tajnica), Natali
Žlajpah (org. odbor), David Heredero Zorzo (sest.nalog), Miriam Jereb Batagel (sest.nalog),
Urša Kastelic Vukadinovič (sest.nalog), Sara Hevia (sest.nalog);

•

Državna pritožbena komisija: Nataša Peunik (predsednica), Brigita Zadnik, Natali Žlajpah

•

Ocenjevalno komisijo določi državna tekmovalna komisija.

Šolsko in državno tekmovanje »Dilo en espanol« se izvede v skladu s Pravilnikom za tekmovanje
srednješolcev iz znanja španščine »Dilo en espanol«, ki je objavljen na spletni strani Slovenskega
društva učiteljev španščine.

Veselimo se ponovnega sodelovanja in druženja,
Državna tekmovalna komisija

