
Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM

Ob zaključku prvega leta projekta …



Cilj projekta OBJEM
Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in 
strategije, ki bodo pripomogle k 
celostnemu in kontinuiranemu 
vertikalnemu razvoju bralne pismenosti
otrok, učencev in dijakov.
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Sklopi/področja v projektu OBJEM

https://e-thessalia.gr/o-kosmos-poli-ke-o-anthropos-parousiasi-tou-vivliou-tou-gianni-fika/
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Rezultati projekta OBJEM

5. predlog vsebin usposabljanj strokovnih delavcev

https://e-thessalia.gr/o-kosmos-poli-ke-o-anthropos-parousiasi-tou-vivliou-tou-gianni-fika/
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Rezultati projekta OBJEM

• Poročila o preizkušenih primerih dobre prakse, razvitih 
didaktičnih pristopih in pedagoških strategijah, ki prispevajo k 
dvigu bralne pismenosti in razvoju slovenščine;

• metodologija in instrumentarij za spremljanje in merjenje 
napredka elementov bralne pismenosti; 

• izvedena spremljava in evalvacija napredka bralne pismenosti 
učencev ter priprava 6 evalvacijskih poročil o napredku 
splošnih kompetenc;

• priporočilo za razvoj bralne pismenosti in razvoj slovenščine v 
VIZ po vertikali.

http://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/dogodki/mp-dogodek-prodajni-lijak
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Sodelujoči konzorcijski partnerji 

• Filozofska fakulteta (LJ)
• Fakulteta za računalništvo in 

informatiko (LJ)
• Pedagoška fakulteta 

Ljubljana
• Pedagoška fakulteta Maribor
• Pedagoški inštitut in 
• ZRSŠ

• 59 VIZ (19 razvojnih VIZ,
40 implementacijskih VIZ)             



Organizacijska shema dela v projektu

Organizacija

Strateški tim

Razvojni tim za BP 

Tim za 
delovno 

področje: 
diagnostični 
pripomočki

Tim za delovno 
področje: BP in 

razvoj 
slovenščine

Tim za delovno 
področje: 

slovenščine kot 
drugi jezik

Tim za delovno 
področje: 

šolska knjižnica

OŠ Rakek je 
članica 

razvojnega 
tima.



Predstavitev aktivnosti:
• opredelil bralno pismenost v odnosu do splošnih kompetenc in kompetenc za 21. 

stoletje; 

• poenotil razumevanje pojmov v povezavi z BP v okviru projekta - priprava 
slovarja pojmov (predlog);

• opredelil in dopolnjeval gradnike BP ter opisov dosežkov po posameznih 
starostnih obdobjih (vrtec, 1. VIO, 2. VIO, 3. VIO, SŠ);

• pripravil predlog programov usposabljanja;

• razvijal didaktične pristope, pripravil vertikalne dejavnosti za razvoj BP;

• intenzivno sodeloval z VIZ s sistematičnim nudenjem strokovne podpore 
razvojnim timom na šolah (ŠRT), glede na opredeljene operativne načrte šol, v 
okviru skupnih in individualnih delovnih srečanj (kolegialno podpiranje);

• spodbujal kritično refleksijo;

• skrbel za kontinuiteto procesa razvoja in povezavo vseh delovnih timov.

Razvojni tim 
za BP 
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Sestava: 

- predstavniki ZRSŠ,

- predstavniki fakultet in PI ter

- predstavniki strokovnih delavcev razvojnih VIZ.

Razvojni tim 
za BP 

Tjaša Prudič
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Si predstavljate, kakšno priložnost imamo?



„Mladostniki, ki vstopajo v svet odraslih v 21. stoletju,

bodo prebrali in pisali več kot kadar koli v človeški

zgodovini. Potrebovali bodo visoke ravni bralne 

pismenosti za opravljanje svojih delovnih mest, vodenje

svojih gospodinjstev, delovanja kot državljani in 

upravljanja svojega osebnega življenja.˝  

(Richard Vaca, avtor vsebine področje branja: Pismenost in učenje v kurikulumu)

"Adolescents entering the adult world in the 21st century will read and write more than at any other time in human history. They will 
need advanced levels of literacy to perform their jobs, run their households, act as citizens, and conduct their personal lives." --
Richard Vaca, author of Content Area Reading: Literacy and Learning Across the Curriculum



DEFINICIJA BP v okviru projekta OBJEM

Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost 

posameznika/posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in 

uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne 

veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot 

vrednote in motiviranost za branje ter druge gradnike bralne 

pismenosti. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna 

za samouresničevanje posameznika/posameznice ter uspešno 

(so)delovanje v družbi.

Zmožnost, ki jo razvijamo pri vseh predmetih.



Razsežnost učnega jezika pri vseh 
predmetih

»Predmetni učitelji niso vedno prepričani, kako naj se lotijo 
jezikovne dimenzije pri predmetih, saj jih povsem razumljivo skrbi 
učenje predmetne snovi. Vendar pa osredotočenost na jezikovno 
dimenzijo pri učenju predmeta ni motnja, temveč nujnost.« (str. 14)

»Jezik kot predmet še vedno ohranja osrednjo vlogo v razvoju 
jezika. Ima tudi ključno vlogo v poučevanju književnosti. 

Vendar pa je pomembno, da uvidimo, da je pri jeziku kot predmetu 
v središču jezik sam, medtem ko je pri drugih predmetih osrednji cilj 
razumevanje snovi in delo z njo.« (str. 13)  

Bralna zmožnost se razvija ves čas.



GRADNIKI BP v okviru projekta OBJEM

1. Vsi gradniki se razvijajo v povezavi s cilji in vsebinami pri vseh 
predmetih/področjih. 

2. Vsak gradnik se razvija kot del celote.

3. Izhodišče za razvijanje vseh gradnikov so besedila pri vseh 
predmetih/področjih. Vrsta in zahtevnost besedil se po 
vertikali stopnjuje z obsegom vsebine, njeno abstraktnostjo 
(tudi v povezavi s terminologijo) in poglobljenostjo ter 
jezikovno zahtevnostjo.

4. Integriranost – pomeni, da se gradnik, ki je usvojen v nekem 
obdobju, razvija tudi naprej, čeprav ni izrecno zapisano.

5. Gradnike razvijamo sistematično: načrtno in premišljeno pri 
pouku vseh predmetov.

6. Pri razvijanju gradnikov se upošteva razvoj, predznanje, 
potrebe in posebnosti vsakega otroka/učenca/dijaka 
(individualizacija).

7. Gradniki se razvijajo procesno, skozi daljše obdobje, zato je 
opis pričakovanega dosežka zapisan za konec obdobja. 



1. 
GOVOR

2.
MOTIVIRANOST 
ZA BRANJE

3. 
RAZUMEVANJE 
KONCEPTA 
BRALNEGA 
GRADIVA

4. 
GLASOVNO 
ZAVEDANJE

5. 
BESEDIŠČE

- zmožnost 
nebesednega 
sporazumevanja
- jezikovna 
zmožnost (besedna 
zmožnost; 
skladenjska/slovničn
a zmožnost: 
opisovanje, 
pripovedovanje, 
razlaganje, 
utemeljevanje; 
pravorečna 
zmožnost) 
- pragmatična 
zmožnost (uporaba 
govora v različnih 
govornih položajih,  
za različne namene 
in v različnih 
situacijah)
- metajezikovna 

– interes za 
branje,
– pozitiven odnos 
do branja 
različnih vrst 
besedil, 
– bralna 
samoučinkovitost
– izbira tiskanih 
in drugih 
informacijskih 
virov glede na 
namen branja,
– uporaba 
različnih lokacij 
bralnih virov

– orientacija v 
bralnem gradivu,
– ločevanje 
besednega in 
slikovnega dela v 
besedilu,
– poznavanje in 
obvladovanje 
smeri branja,
– celostno  
branje 
multimodalnih
besedil,
– poznavanje 
tiskanih in 
digitalnih gradiv 

– glasovno 
razločevanje,  
– glasovno 
razčlenjevanje
poznavanje in 

– uporaba 
knjižnega naglasa

– razumevanje 
pomena besed in 
njihova uporaba 
pri sprejemanju 
in tvorjenju 
besedil, 
– širjenje in 
usvajanje 
besedišča za 
uspešno branje z 
razumevanjem
ter za učenje in 
sporazumevanje,
– uporaba 
jezikovnih virov 
in priročnikov



6. 
TEKOČE BRANJE

7.
RAZUMEVANJE 
BESEDIL

8.
ODZIV NA BESEDILO 
IN TVORJENJE 
BESEDIL

9.
KRITIČNO 
BRANJE

– tehnika branja
– natančnost
– hitrost
– izraznost
– ritem

– sistematično 
razvijanje branja z 
razumevanjem,
– prepoznavanje 
teme, namena in 
okoliščin nastanka 
besedil, 
– iskanje, primerjanje, 
urejanje, organiziranje 
podatkov iz besedil
– sklepanje, razbiranje 
bistva
– povzemanje in 
vrednotenje besedil
– uporaba bralnih 
učnih strategij,
– uzaveščanje procesa 
branja

– razvijanje veščine 
pisanja ustreznih 
besedil,
– tvorjenje ustreznih 
in smiselnih 
govorjenih in pisnih 
besedil o prebranem,
– uporaba prebranega 
v novih situacijah

https://www.google.si/search?biw=1680&bi
h=910&tbm=isch&sa=1&ei=BXCeWuC

– prepoznavanje, 
presojanje, 
vrednotenje 
sporočilnosti, dejstev 
in stališč v besedilu, 
avtorjevega načina 
pisanja, 
– oblikovanje lastnega 
mnenja z 
utemeljevanjem,
– presojanje glede na 
dane kriterije,
– postavljanje 
kriterijev za kritično 
vrednotenje besedil,
– kritična uporaba 
virov



PRIORITETA DELA NA OŠ Rakek 

(delovna verzija)
Z

U Č I N K O V I T E J Š O  R A B O  U Č B E N I Š K I H  I N  

O S T A L I H  G R A D I V

( v s i  p r e d m e t i )

IN

Š E  B O L J  P R E M I Š L J E N I M  K N J I Ž E V N I M  

P O U K O M

( s l o v e n š č i n a )

bomo RAZVIJALI in USVAJALI GRADNIKE BRALNE PISMENOSTI ter 

dvignili raven BRALNE PISMENOSTI. 



RAZISKOVALNI VPRAŠANJI

(delovna verzija)

KAKO – S KATERIMI STRATEGIJAMI POUČEVANJA – VODITI UČENCE, 

DA BODO ZNALI UČINKOVITO UPORABLJATI UČBENIŠKA IN OSTALA 

GRADIVA?

KAKO IZVAJATI KNJIŽEVNI POUK, DA BODO UČENCI BOLJE 

RAZUMELI PREBRANA UMETNOSTNA BESEDILA?



24. april = Ivan Cankar + OBJEM


