
Knjige so doma na polici. Tam so zaprte. Tako spijo in seveda molčijo.
Ko jih vzamem v roko, se črke spletejo v zgodbe,
take vesele in za otroke, pa resne in resnične,
lažnive in mične, pustolovske in indijanske,
ki vriskajo po dvoriščih in parkih, gozdovih,
ki s pticami in metulji silijo pod nebo.
Če so knjige zaprte, molčijo. Potem za njih ne vemo
in je tako, kot jih sploh ne bi bilo.
     (Nataša Golob)
                                                                                               

Spoštovane profesorice in profesorji 
francoskega jezika! 
V začetku šolskega leta vam tako kot ponavadi pošiljamo mapo z vsemi potrebnimi informacijami za 
sodelovanje pri francoski bralni znački. Prepričani smo, da bo tudi letošnji izbor knjižic navdušil vaše 
bralce in da se bodo z veseljem pridružili tekmovanju. 

Vsako leto znova se trudimo, da bi bil projekt bralne značke čim bolj uspešen, sodoben in vam prijazen. 
Tudi letos boste tako lahko z nami komunicirali preko elektronske pošte (bralnaznacka-fra@dzs.si). 
Na ta naslov nam lahko pošiljate prijave, rezultate, pohvale in pripombe. Veseli bomo tudi vsakršnega 
predloga, kaj bi lahko spremenili, dodali ali izboljšali.

Zavedamo se, da je tekmovanje za bralno značko za vas in za vaše dijake pomemben, a tudi obsežen 
projekt. V času, ko so dnevi vedno prekratki in imamo vse preveč zadolžitev tako v službenem kot tudi v 
prostem času, vam želimo pokazati, da vaš trud in prizadevanje pri izpeljavi projekta resnično cenimo. 
Zato smo za vas in za vaše šole v tem šolskem letu temeljito posodobili sistem nagrajevanja:
 

   b NAGRAJEVANJE MENTORJEV: letos se boste za knjižne nagrade priznanih tujih   
 založb potegovali prav vsi mentorji, ki boste s svojimi dijaki sodelovali pri projektu   
 bralne značke, ne glede na število tekmovalcev, ki jih boste prijavili. Prepričani smo   
 namreč, da se po svojih najboljših močeh trudite svoje dijake spodbujati in motivirati za  
 sodelovanje pri naši bralni znački, saj se tudi sami zavedate, kako pomembno je branje pri  
 procesu učenja tujega jezika. Ob koncu šolskega leta bomo tako 3 naključno izbrane  
 mentorje nagradili z odličnim gradivom založbe Black Cat Cideb, ki jo 
 ekskluzivno zastopamo na našem tržišču. Podarili bomo naslednje knjige za spoznavanje  
 francoske države in kulture: A Paris, En Bretagne in En Provence.

   b NAGRAJEVANJE ŠOL: poleg nagrad, ki jih boste prejeli vi, mentorji bralne značke,
 pa bomo v tem šolskem letu nagradili tudi eno šolo, ki bo tekom celega šolskega leta   
 naročila največ knjig za francosko bralno značko v srednji šoli. Tej šoli bomo kot 
 darilo zvestobe v začetku šolskega leta 2010/11 brezplačno poslali en komplet  
 knjižic, ki bodo tisto leto aktualne za francosko bralno značko v srednji šoli.
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   b POSEBNI POPUSTI ZA ŠOLE: vse šole, ki bodo do konca oktobra 2009  
 naročile nad 20 knjig (kateregakoli naslova za francosko bralno značko v srednji  
 šoli), bodo dobile poseben 10% popust.   

   b POSEBNI POPUSTI ZA MENTORJE IN DIJAKE: med šolskim letom bomo   
 za vas in za vaše dijake pripravili nekaj posebnih ponudb za dodatno gradivo   
 za učenje in poučevanje francoščine (če želite prejemati te ponudbe, vas prosimo, da 
 to posebej označite na obrazcu za prijavo dijakov na tekmovanje).

Toliko na kratko o nagradah in drugih ugodnostih, ki vas čakajo, sedaj pa se lotimo dela...

1. Prijave, naročila, rezultate, vsa svoja vprašanja in komentarje lahko pošljete 
na naš elektronski naslov:
     bralnaznacka-fra@dzs.si

O pomembnih datumih vas bomo obveščali le po elektronski pošti, zato vas vabimo, da nam pišete 
in sporočite svoj elektronski naslov.

Še vedno nam lahko pošljete vse priloge tudi:
 o   po faksu na številko: 01 / 306 98 10 ali
 o   s klasično pošto na naslov: DZS, d. d., Šolski epicenter
      Dalmatinova ulica 2
     1538 Ljubljana
      Za: Epi Lecture
 o   Če imate kakšno vprašanje, nas pokličite na telefonsko številko: 
       01 / 306 98 40  (Azemina Kovačevič).

2. Epi Lecture mapa – pregledna in uporabna, z vsemi potrebnimi 
informacijami na enem mestu. Seveda nismo pozabili, da je med vami veliko novih 
mentorjev, zato smo v Epi Lecture mapo priložili tudi NAVODILA ZA TEKMOVANJE, za 
lažjo izvedbo tekmovanja pa smo vam pripravili tudi ČASOVNICO, ki vas bo opozarjala na 
pomembne datume. V mapi boste našli še:  
   PRILOGO 1: naročilnico,
   PRILOGO 2: imensko prijavo tekmovalcev in
   PRILOGO 3: obrazec za rezultate tekmovanja.

3. Koraki obveščanja: 
 o  Prvi korak: V mapi ste prejeli vse napotke in obrazce, potrebne za izpeljavo projekta.  
  Vse informacije boste lahko našli tudi na naši internetni strani: 

     http://vedez.dzs.si
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 o  Drugi korak: Prosimo vas, da nam do  1. februarja 2010 pošljete prijavnico  
  z imenskim seznamom tekmovalcev, na podlagi katere vam bomo poslali 
  ustrezno število testnih pol.

 o  Tretji korak: Tik pred tekmovanjem, ki bo 24. marca 2010, boste prejeli   
  naslednjo pošiljko, in sicer testne pole z rešitvami nalog in točkovnikom.  
  Datum tekmovanja v Koledarju tekmovanj v znanju za šolsko leto 2009/10   
  je 24. marec 2010, vendar si lahko termin sami prilagodite znotraj tekmovalnega  
  tedna, ki bo potekal od 22. do 26. marca 2010.

 o  Četrti korak: Do 6. aprila 2010 nam boste poslali rezultate tekmovanja.

 o  Peti korak: Najkasneje do 1. junija vam bomo poslali priznanja za tekmovalce  
  in potrdila o mentorstvu. 
	 	 Takrat	boste	nagrajeni	mentorji	prejeli	tudi	letošnje	nagrade!	
	 	 Šolo,	ki	nam	bo	poslala	največje	naročilo,	pa	bomo	nagradili	v	začetku	
	 	 leta	2010/11.

Dragi profesorji mentorji, želimo vam veliko uspeha pri poučevanju, vašim dijakom pa obilo bralnih 
užitkov ob prebiranju letošnjih knjižic!

S spoštovanjem,              

     vaš Šolski epicenter!

Andreja Kavčič,        Marjeta Smrdel,
svetovalka pri projektu         vodja projekta
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