
POLLETNO POROČILO INOVACIJSKEGA PROJEKTA 
   
  
1. Osnovni podatki o projektu: 

Naslov projekta: Branje knjig razsvetljuje glavo 

Leto začetka projekta: 2015 

Vodja projekta: Barbara Janežič Bizant 

Konzulent: Marija Sivec, Urška Margan 

 
2. Aktualno raziskovalno vprašanje =: Za koliko lahko spodbudno, za branje 

motivirano okolje in z bralno-učnimi strategijami ter izpostavljenimi višjimi cilji 
podprt pouk zvišata bralno pismenost na višjih ravneh (analiza, sinteza, 
vrednotenje, kritično presojanje ...)? 

 
3. Cilj projekta =: Zvečati priljubljenost branja pri učencih, zagotoviti podporo učiteljem šole 

pri implementaciji bralno-učnih strategij v pouk, podpreti učitelje pri njihovih aktivnostih v 
zvezi z razvijanjem kritičnega razmišljanja pri učencih, da bi se več učencev s pomočjo 
neposrednih podatkov zmoglo smiselno sklepati in se opredeljevati na podlagi 
dejstev iz besedila.  

 
4. Kratek opis zadnjega akcijskega kroga (AR): 

Izvedli smo mnogo akcij za dvig priljubljenosti branja v vseh 
razredih (med drugim so učenci v okviru izbirnih vsebin 
izdelali bralno drevo – bralni kotiček za učence na šolskem 
hodniku, v nekatere dejavnosti smo vključili tudi starše 
učencev). V e-zbornici smo za učitelje pripravili zavihek 
bralna pismenost, v katerem lahko najdejo ideje, primere 
dobre prakse, razložene so različne bralno-učne strategije 
in taksonomije (teoretični okvir in praktični primeri) ... Ostale 
učitelje na šoli smo spodbujale, pa tudi same smo pri večini 
učnih ur poseben poudarek namenjale razvijanju višjih 
taksonomskih ciljev (tako ustno kot pisno). Učitelji so 
pripravljeni sodelovati. Pri slovenščini smo te cilje preverjale 
v sklopu sprotnih preverjanj znanj (formativno spremljanje), 
s čimer smo začele slediti, koliko (če sploh) se rezultati v 
tem pogledu izboljšujejo.        

 

 
5. Dosedanja spoznanja in ugotovitve: 

Ker smo letos šele začeli s sistematičnim spodbujanjem razvijanja višjih ravni bralne 
pismenosti, so naša spoznanja zanekrat bolj intuitivne narave. Sprva smo želeli doseči že 
samo to, da se učenci tovrstnih nalog ne bi ustrašili in bi nekaj poskusili zapisati. Mislim, 
da smo pri tem bili uspešni. Ob refleksiji (pogledu nazaj) dosedanjega dela bi želeli, da bi 
tudi ostali učitelji (poleg ožjih članov projekta) v naslednjem akcijskem krogu v pouk 
vključili neke vrste kratka sprotna preverjanja, v katerih bi učenci izkazovali tudi/pretežno 
višje zmožnosti pismenosti.    

 
 
6. Za dosego cilja potrebujem pomoč (obkroži):      

NE               DA (kratek, jasen opis potrebe):  



                INOVACIJSKI PROJEKTI 
                polletno poročilo 
__________________________________________________________________________ 
 
7. Uporabljeni viri: 

Pečjak, Gradišar: Bralne učne strategije, ZRSŠ, Ljubljana, 2012.  

http://www.zrss.si/bralnapismenost/default.asp?p=gradiva 

Cotič (ur.), Udovič, Starc: Razvoj različnih pismenosti, Univerza na Primorskem, Koper, 
2011.  

Pečjak: Psihološki vidiki bralne pismenosti: od teorije k praksi, Znanstvena založba 
Filozofske fakultete, 2010. 

 https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=8425  

http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Za-dvig-digitalne-pismenosti/  

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_bester_barbara.pdf  

http://www2.arnes.si/~ssposesk1s/intera/gradiva.htm  

 
 
Odgovorni nosilec projekta 
Mira Rek, ravnateljica OŠ Komenda 

Vodja projekta 
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