
I.  PODATKI O ROKOPISU 

(Stran izpolni založnik pred oddajo recenzentu.) 
Naslov rokopisa: Ligne Directe A2.1 
(Méthode de français pour adolescents) 
 

Vrsta rokopisa: učbenik  
(uč benik, uč benik z elementi delovnega zvezka, samostojni delovni zvezek, delovni zvezek, zbirka nalog, zbirka vaj, atlas) 

Avtor/ Avtorji: Valérie Lemeunier, Sophie de Abreu, Julien Cardon, Marie-Hélène Le Gall, 

Stéphane Paroux, Alice Reboul 
 

Založba: Les Éditions Didier 

Uč no gradivo bo namenjeno naslednjemu/-im vzgojno-izobraževalnemu/-im programu/-om: 

 osnovnošolsko izobraževanje   osemletno

  devetletno 
vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
osnovno glasbeno izobraževanje 

gimnazijsko izobraževanje   splošno   strokovno 
nižje poklicno izobraževanje 

srednje poklicno izobraževanje/dualni sistem 

srednje poklicno izobraževanje/šolski sistem 

srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje 

poklicno-tehniško izobraževanje  
 drugo: 

Ime programa/programov: 
(obdelovalec lesa, kuhar, zlatar, oskrbnik, kemijski tehnik...)  
 

Predmet: 
Francoščina kot drugi tuji jezik , izbirni predmet 

   

Razred: 8., 9. 
Letnik:  
Število ur: 102 

Ime programa/programov:  

(obdelovalec lesa, kuhar, zlatar, oskrbnik, kemijski tehnik...)  
Predmet: 
 

Razred: 
Letnik:  
Število ur: 

Ime programa/programov: 
(obdelovalec lesa, kuhar, zlatar, oskrbnik, kemijski tehnik...)  

Predmet: 
 

Razred: 
Letnik:  
Število ur: 

II.  VRSTA RECENZIJE 

(Založnik označi vrsto ocene.) 

Ocena skladnosti učnega gradiva s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo 

predmet oziroma področje 

 Ocena metodično didaktične ustreznosti 

 Ocena razvojno psihološke ustreznosti 



Izjavljamo, da je rokopis recenzentu oddan skladno z drugim in tretjim odstavkom 9. člena 

Pravilnika o potrjevanju učbenikov. 

Datum oddaje rokopisa: 16. 1. 

2012 

  

Podpis odgovorne osebe založnika:  Andreja Trenc, svetovalka za 

španski, francoski in italijanski jezik 

žig 

III.  PODATKI O RECENZENTU 

Ime in priimek: Hilda ZALOKAR           

Izobrazba: VŠ Filozofska Fakulteta, predmetni učitelj franc. in angl. jezika  

Naziv: mentor 

(mentor, svetovalec, svetnik) 

Znanstveni naslov:  

(npr. redni profesor, izredni profesor, docent, asistent, predavatelj višje strokovne šole) 

IV.  BIBLIOGRAFIJA NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

Avtorstvo gradiv: 

 Skeči in gledališka dela za dodatno gradivo pri pouku francoščine, SDUF 2011 

Dostopno na naslovu www.sduf.si, le théâtre en classe 

Recenzija gradiv, sekundarno avtorstvo: 

 Učni načrt Gimnazija francoščina (2008), Lah M., Cajhen S., Kante Z., Zalokar H. 

  Recenzija JUNIOR PLUS 1 in 2, učbenik in delovni zvezek (2006) 

  Recenzija ET TOI 1 in 2, učbenik in delovni zvezek  (2009) 

  Brošura »2. mali frankofonski dan v Kranju«, H. Zalokar, E. Pouget, L. Guibelin, C. Savignon, (2003) 

  Brošura »Evropske otroke povezuje ljubezen do francoskega jezika«, H. Zalokar, M. Kralj, 2006 

Druge aktivnosti:  
(npr članstvo v komisijah, mentorstvo ...)  

 Slovensko društvo učiteljev francoščine (SDUF), članica UO 

 Članica delov. skupine projekta VUPFOŠ (Vzpodbujanje učenja in poučevanja francoščine v osnovni 

šoli), MŠŠ 2003-05 

 Članica Komisije za spremljanje in posodabljanje učnih načrtov za francoščino, ZRS 2006-07 

 Koordinatorica državnih in mednarodnih projektov Frankofonski dan/festival v Kranju, v okviru 

MŠŠ in ZRSŠ projektov Skriti zaklad 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 

 Vodja mentorske mreže za francoščino v OŠ, ZRSŠ 2004/05, 2005/06 in vodja študijske skupine 

za francoščino v OŠ, ZRSŠ 2006/07, 2007/08 

 Mentorica v projektu »Gostujoči učitelji pri pouku tujega jezika«, MŠŠ in ZRSŠ 2002/03, 

2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07 

 Mentorica študentom/študentkam romanistike na pedagoški praksi, projekt  Evropskega socialnega 

sklada, MŠŠ in Filozofske fakultete v Ljubljani 2005/06, 2006/07 
 

 

http://www.sduf.si/


 


