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Drage članice, dragi člani Slovenskega društva učiteljev francoščine, 

cenjene kolegice in kolegi, spoštovani prijatelji društva 
  

prisrčno vas vabimo, da ostanete ali postanete naši člani! 
 

Zakaj? 

Smo prostovoljna, neprofitna, nevladna organizacija,  
ki ne prejema državnih dotacij in lahko deluje samo z vašo pomočjo. 

 

Verjamemo, da je naš program vsako leto bogatejši in zanimivejši,  

ne samo za profesorje in učence, ki sodelujejo v naših projektih, 
temveč tudi za amaterske ljubitelje francoščine in francoske culture. 

 

ČLANARINA za koledarsko leto 2017:  

posamezniki: 25 €,     institucionalna: 60 €,  

več (prijava, plačilo) na www.sduf.si 

 

Aktivnosti in ugodnosti: 
 prihranili boste na kotizacijah za državna tekmovanja 

 sodelujete v projektih, ki so brezplačna in vaši učenci dobijo 
simbolične nagrade 

 naša spletna stran vas obvešča o novostih in mednarodnih projektih 
s področja Frankofonije 

 z veseljem bomo objavili vaše prispevke 
 in še več: Oglejte si naš program za 2016/2017. 

 
 

SDUF program za leto 2017: 
 

Tekmovanje iz znanja francoščine za SŠ  

 šolsko: jeseni 2017 

 državno : jeseni 2017 

Tekmovanje iz znanja francoščine za OŠ 

 šolsko: februar 2017 

 državno na OŠ Trzin, 10. 3. 2017 

Projekt »16. frankofonski festival v Kranju« z OŠ OREHEK  

 in GFP Kranj v letnem gledališču Khislstein v Kranju dne 18. 05. 2017 
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 Projekt »Vivre avec le livre« za OŠ: bralno razumevanje  

 teste poslati do 20. 4. 2017, več na www.sduf.si 

 za teste in simbolične nagrade za udeležence poskrbi SDUF 

 

 Projekt »Le théâtre en classe« - za OŠ, SŠ – gledališče pri pouku  

 zbiramo gledališke prispevke (objava na www.sduf.si) za uporabo pri pouku 

 nudimo pomoč pri gledaliških urah v razredu 

 

Mednarodni projekti v okviru FIPF in OIF  

 svetovni kongres FIPF – objavljeno naknadno  

 ostala obvestila na www.sduf.si 

 

Spletna stran z digitalnimi gradivi-pripomočki za promocijo francoščine 

 

Z veseljem vas obveščamo, da bomo v letu 2018 organizirali 

mednarodni seminar za učiteljev francoščine v Sloveniji, skupaj z avstrijskim društvom. 

Podrobnosti  jeseni. 

 

HVALA, KER STE ALI BOSTE POSTALI NAŠ ČLAN! 

 
 

 
UO SDUF 

 

 

..................................................................................................................................................................... 
Email: sduf.si@guest.arnes.si                          Spletna stran: http://www.sduf.si/ 

Davčna številka: 22367098                             Tekoči račun: SI56 020100255559464 

http://www.sduf.si/
http://www.sduf.si/
http://www.sduf.si/
http://www.sduf.si/

