
DA BRANJE NE POSTANE ŠPANSKA VAS 
 

PROGRAM 
izobraževanja mentoric in mentorjev branja 

26. septembra 2015 (Pionirski dom, Vilharjeva 15, Ljubljana) 

 
 

9:00-9:15 
 

Pozdravni nagovor, predstavitev dela in udeležencev 

 
9:15-10:00 

 
doc. dr. Barbara Pregelj: Zakaj in kako motivirati za branje 

 

 
10:00-10:15 

 
Odmor za kavo in prigrizek 

 
 

10:15-13:15 

 
Praktično delo v skupinah  

delavnice vodijo:  
mag. Marja Gerbec, OŠ Trzin 

mag. Tilka Jamnik, 
Romina Križman, Barbara Lemež, OŠ Ig 

mag. Damjana Šubic, OŠ Medvode 
Bojana Tomc, Škofijska klasična gimnazija 

 

 
13:00-14:00 

 
Odmor za kosilo 

 
 

14:00-15:30 

 
Praktično delo v skupinah  

delavnice vodijo:  
mag. Marja Gerbec, OŠ Trzin 

mag. Tilka Jamnik, 
Romina Križman, Barbara Lemež, OŠ Ig 

mag. Damjana Šubic, OŠ Medvode 
Bojana Tomc, Škofijska klasična gimnazija 

 

 
15:30-15:45 

 
Odmor za kavo in prigrizek 

 
Odmor za kavo in prigrizek 

 
 

15:45-18:00 

 
Praktično delo v skupinah  

delavnice vodijo: mag. Tilka Jamnik, 
mag. Damjana Šubic, OŠ Medvode 

Barbara Lemež, OŠ Ig 
Bojana Tomc, Škofijska klasična gimnazija 

 

 
 



Kotizacija 35€ vključuje: 
praktično delo v majhnih skupinah / seznam besedil, s katerimi bomo delali in vam ga 

bomo poslali vnaprej / gradiva in potrdila o udeležbi / pijačo in prigrizek  
Več informacij in prijave na: 

www.malinc.si / info@malinc.si / (01) 361 66 99 / 040 170 492 
 

 
Delavnico bomo izvedli, če bo prijavljenih najmanj 10 udeležencev.  

 
Na delavnicah bomo predstavili bralnomotivacijske strategije M. Sarto, ki so bile že tudi v 
slovenskem prostoru preverjene, priročnik je v pripravi ... in ki prinašajo v našo prakso 
bistvene novosti.  
M. Sarto opozarja, da je treba razlikovati poučevanje (didaktiko) branja od vzgoje 
(motiviranja) za branje. V šolah je pri pouku poudarek predvsem na  poučevanju 
(predajanju znanja) oz. učenju za branje, kar se zdi, da ne zadošča, sicer ne bi naraščala 
vse slabša bralna pismenost in nezanimanje za branje leposlovja. Zato predlaga, da 
vgradimo v vzgojo za branje čim več strategij, zasnovanih v obliki ustvarjalnih iger, ki 
spodbujajo notranji odziv udeležencev in individualno občutenje ter kritično razmišljanje, 
kar temelji včasih v tihem delu in ponotranjenosti, drugič vključuje smeh in gibanje. Vodi 
jih k poglobljenemu branju, ki naj bi jih prevzelo do te mere, da bi postali bralci za vse 
življenje. Ne gre za to, da otroku predamo vse svoje znanje, temveč, da mu pomagamo  
napredovati znotraj njegovih zmožnosti! 
Seminar je namenjen vsem mentoricam in mentorjem branja, vzgojiteljicam in 
vzgojiteljem v vrtcih, učiteljicam in učiteljem v osnovni in srednji šoli, knjižničarkam in 
knjižničarjem ... 

 
 

VABLJENI! 


