Dimičeva 9

SI – 1000 Ljubljana

tel.: (01) 4300 557, 4300 558

e-mail: info@bralnaznacka.si

Pomen vključevanja staršev za bralni razvoj otroka
8. in 9. marec 2019

Seminar bo potekal v Ljubljani, in sicer v dveh delih: v petek, 8. marca 2019 popoldan in v soboto, 9.
marca 2019 dopoldan.

PREDAVATELJICE IN VSEBINE SEMINARJA
dr. Livija Knaflič: (2 uri)
Družine, branje in pismenost
Predavanje je osredotočeno na temeljne pojave: družine, pismenost ter družinsko pismenost in pojasnjuje
njihovo medsebojno povezanost. Poudarja pomen pismenosti za otroke in odrasle pri njihovem
vsakdanjem življenju ter seznanja udeležence z različnimi možnostmi za izboljšanje pismenosti pri vseh
družinskih članih. Dvig družinske pismenosti prispeva k večji učinkovitosti v šoli, pri delu, pri preživljanju
prostega časa itn. Dejavnosti, ki prispevajo k boljši družinski pismenosti, krepijo družinske odnose; to pa se
odraža na različnih področjih družinskega delovanja.
Kristina Picco: (2 uri)
Odbiranje kakovostnega knjižnega gradiva za otroke
Po kratki predstavitvi Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, Knjigometra (MKL Pionirska,
Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo) in nagrad na področju mladinske književnosti si bomo na
primerih najnovejše domače in tuje knjižne produkcije igroknjig in slikanic ogledali nekaj osnovnih strategij
za prepoznavanje dobrih/primernih knjig. Sledenje knjižnim novostim in prepoznavanje kakovostnega
knjižnega gradiva sta veščini, ki omogočata lažje in celovitejše razvijanje bralne sposobnosti in družinske
pismenosti.
mag. Tilka Jamnik: (4 ure)
Gradivo za branje z otroki, ki spodbuja družinsko pismenost (primeri)
V delavničnem delu udeleženci (v dvojicah) izbirajo bralno gradivo na teme, za katere menijo, da so lahko
zanimive za vse družinske člane. Pripravijo bralne spodbude in predloge za dejavnosti po branju. V mislih
imajo večgeneracijsko družinsko situacijo, kjer so člani različnih zanimanj in bralnih zmožnosti; branje in
dejavnosti je treba pripraviti tako, da so privlačne in zabavne, toda tudi koristne in v dolgoročnejšo bralno
spodbudo. O vseh pripravah se pogovorimo, izmenjamo izkušnje in spoznanja tudi teoretično strokovno
podpremo.
Izobraževanje je vključeno v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2018/19 MIZŠ, v katalog KATIS, in
prinaša po 0,5 točke za napredovanje. Za pridobitev točk je NUJNA prijava preko sistema KATIS!!!

Program Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS sofinancirata Javna agencija za knjigo RS in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Podporniki Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS so: Telekom Slovenije, HOFER, Elektro Ljubljana, SVIZ Slovenije in Ceeref.
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS je član Zveze prijateljev mladine Slovenije.
Besedna zveza Bralna značka® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije.

