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Predavanja za starše, vzgojitelje, učitelje, mentorje bralne značke:
- Kla kla klasika. Kako motivirati bralce za razumevanje klasike in kako jo nadgraditi z rapom?
Skupna izvedba z Rokom Terkajem: klasika in rap, razumevanje klasične poezije in rapa, osrednje
teme, dialog z besedilom – primeri poustvarjalnosti mladih
- Bralne strategije in književno besedilo: vsebinske bralne strategije ob leposlovnem delu, razmerje
med bralno zmožnostjo in književnim znanjem, možnosti preverjanja razumevanja prebranega
- Kako razvijati predšolsko pismenost: pomen povezovanja družinske pismenosti in porajajoče se
pismenosti, izbira in dialoška obravnava besedil, raznovrstnost bralnega gradiva
- Skupaj razvijajmo bralno pismenost: pogovor z mentorji branja (učiteljicami in učitelji) in/ali starši o
sodobnih zasnovah razvijanja pismenosti, motivaciji za branje, pričakovanjih dosežkov in bralnih
nalogah.
Trajanje: 2 šolski uri ali po dogovoru.
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