TEČAJ FRANCOŠČINE
OBVESTILO ZA DIJAKE

Kulturno društvo Peter Martinc (www.petermartinc.org) združuje
frankofile in frankofone v dejavno skupnost, ki ohranja francoski jezik in
kulturo v našem okolju. Naslanja se na tradicijo, ki ima korenine v
prehojeni pedagoški poti Gimnazije Koper, saj je prav njen nekdanji
ravnatelj in cenjeni pedagog Peter Martinc zaslužen, da je temu tako.
V šolskem letu 2016/2017 smo na Gimnaziji Koper prvič izpeljali pouk
francoskega jezika kot vsebino po dijakovi prosti izbiri. Z izkušnjo smo
bili zelo zadovoljni, saj je prvi cikel (40 ur) uspešno zaključilo 17 dijakinj
in dijakov.
S poukom bomo letos nadaljevali, in sicer na obeh stopnjah: začetni in
nadaljevalni.
Tečaj bo na Gimnaziji Koper, potekal bo v popoldanskem času, od
začetka oktobra do konca šolskega leta oziroma do zaključka
predvidenega števila ur (40 ur). Tečaj bo za dijake Gimnazije Koper
brezplačen, ob koncu bodo dobili potrdilo.

VSEBINA TEČAJA
Tečaji začetne in nadaljevalne ravni so zasnovani tako, da je poudarek na
komunikaciji in rabi jezika v različnih življenjskih situacijah. Učenje poteka
ob pomoči učbenika, delovnega zvezka, DVD-ja in interneta za posamezne
izbrane vsebine. Jezika se bomo učili po tematskih sklopih, ki se
navezujejo na vsakdanje življenjske situacije: (samo)predstavitev, opis
družine/prijateljev, šport, glasba, potovanja, nakupovanje hrane in pijače,
naročanje v restavraciji, šola in prostočasne dejavnosti, šport itn. Pri tem
upoštevamo vse komunikacijske načine: slušno razumevanje, govor in

pogovor, bralno razumevanje in pisno izražanje. V pouk vpletemo tudi
spoznavanje francoske države in kulture.
Dijakom, ki bodo uspešno opravili dva cikla oziroma 80 ur, bomo z
veseljem pomagali pri pripravi na državni izpit (DELF), ki ga izvaja
francosko ministrstvo za izobraževanje in ga toplo priporočamo. Po
končani stopnji A2 izpit odpira vrata na francoske univerze.
Za prijavo izpolnite priloženo prijavnico in jo oddajte v tajništvu.
Dodatne informacije boste dobili na prvem srečanju, lahko pa
pišete na info@petermartinc.org.
Neva Zajc, predsednica KD Peter Martinc

--------------------------------------------------------------------odreži
PRIJAVNICA ZA TEČAJ FRANCOŠČINE
Ime in priimek dijaka / dijakinje:
Letnik, oddelek:
Obkrožite

ZAČETNI

NADALJEVALNI

Naslov stalnega bivališča:___________________________________
Elektronski naslov:___________________telefon:_______________
Poznavanje tujih jezikov (vpišite jezike, ki ste se jih učili):
______________________________________________________
Motiv, zaradi katerega ste se odločili za prijavo:________________

Kraj in datum: ______________

Podpis:________________

