
Program Knjige so zame je namenjen spodbujanju bralne pismenosti odraslih. Tudi v času, ko se s sodobnimi tehnologijami srečujemo praktič-

no na vseh področjih, je branje ključna spretnost, ki jo človek neguje in potrebuje vse življenje.  

Program je namenjen priseljencem in posameznikom, katerih slovenščina ni materni jezik in si želijo izboljšati sporazumevanje v slovenskem 

jeziku. Udeleženci bodo skupaj z izvajalko programa izbrali literarna besedila, ki jih bodo brali. Teksti bodo namenjeni širjenju interesov in 

spodbujanju dialoga med udeleženci. Vsak udeleženec bo imel v programu priložnost, da predstavi svoj pogled na obravnavane vsebine na 

način, ki mu ustreza.  

 

 

 

 

 

 

 

KNJIGE SO ZAME  

Temeljni cilji programa so: 

 spodbujati razvoj pismenosti odraslih v Sloveniji, 

 spodbujati razvoj bralne pismenosti odraslih v Sloveniji, 

 spodbujati branje leposlovja, še posebno pri manj izobraženih odraslih, 

 spodbujati demokratični dialog znotraj skupine, v družini in v širši družbi, 

 spodbujati strpen medkulturni in medgeneracijski dialog, 

 spodbujati razvoj kulturne inteligence, 

 spodbujati strpnost in solidarnost, 

 osmisliti individualno branje tako, da vsak bralec občuti pomen in veljavo lastnega razumevanja,  

        doživljanja in vrednotenja leposlovja, 

 spodbujati razvoj jezikovnih zmožnosti posameznika, tudi pisanja in govora, 

 razvijati sposobnost razmišljanja o prebranem in o življenju nasploh, 

 motivirati za izobraževanje in vseživljenjsko učenje, 

 spodbujati osebnostni razvoj in bogatiti posameznikov intimni svet. 

Branje literature, ogledi filmov, video posnetkov …  so priložnost za učenje za boljše razumevanje življenja in lažje 
načrtovanje življenjske poti. V različnih delih namreč lahko posameznik prepozna in projicira svoje življenje ali življe-
nje svojih znancev, sorodnikov, krajanov, ter leto osmisli tako, da se o delu in življenju literarnih junakov pogovarja, 
obenem pa lahko poskuša reševati probleme literarnih junakov in na ta način preko literature rešuje tudi težave v 
svojem življenju. Prav zaradi navedenega program razvija tudi psihosocialne elemente in elemente empatije pri posa-
mezniku. 



KNJIGE SO ZAME  

DATUM IN URA 
IZVEDBE 

VSEBINE PROGRAMA ORGANIZACIJA IN POTEK DELA V SKUPINI KRAJ IZVEDBE 

Datum: 

29. 6. 2020 

8.30 – 12.30 

  

Osebna identiteta 

Družina in dom 

Osebna razmerja, 

Prosti čas—branje revij 

Turizem 

Telo in zdravje 

Ekonomika 

Hrana in pijača 

Javno življenje 

Kultura in družba 

Mediji 

Naravno okolje 

Komunikacija in obvladovanje 
stresa 

  

Natančnejša vsebina programa se  

prilagaja interesom posamezni-
kov. 

 

  

 Kot učno gradivo bo mentorica uporabljala: slikanice, slo-
varje, enciklopedije, leksikone, pravopis, časopise in revije, 
reklame ter gradivo, ki ga pripravi sama (gradivo bo poveza-
no z vsebinami in standardi programa; izbrana besedila bo 
prilagodila stopnji udeleženk). 

 Udeleženke bodo krepile : 

 GOVORNE SPRETNOSTI (pripovedujejo o nekem do-
godku ali stvari in oblikujejo odgovor na postavljeno 
vprašanje, s svojimi besedami obnovijo prebrano be-
sedilo, pripovedujejo o besedilu, kot ga same razume-
jo,  sodelujejo v enakopravnem pogovoru o prebra-
nem).  

 BRALNE SPRETNOSTI (berejo določene vrste besedil 
(leposlovje, praktično sporazumevalna besedila, polju-
dnoznanstvena besedila, časopisne članke …),  razliku-
jejo bistveno sporočilo od manj pomembnih podatkov, 
prebrano vsebino laho pretvorijo v dejavnost,  izberejo 
ustrezno tehniko branja). 

 PISNE SPRETNOSTI ( napišejo povzetek prebranega 
besedila, pisno lahko podajo določene informacije, 
opišejo nek dogodek …). 

 KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI (upoštevajo vlogo so-
govornika v dialogu v skupini, poznajo vire za pridobi-
vanje informacij). 

DRPD Novo mesto 
Novi trg 9 

8000 Novo mesto 

Datum: 

6. 7. 2020 

8.30 – 12.30 

DRPD Novo mesto 
Novi trg 9 

8000 Novo mesto 

Datum: 

13. 7. 2020 

8.30 – 12.30 

DRPD Novo mesto 
Novi trg 9 

8000 Novo mesto 

Datum: 

20. 7. 2020 

8.30 – 12.30 

DRPD Novo mesto 
Novi trg 9 

8000 Novo mesto 

Datum: 

27. 7. 2020 

8.30 – 12.30 

DRPD Novo mesto 
Novi trg 9 

8000 Novo mesto 

Izvajalka programa: Ksenija Lorber 

Kontakt in informacije: Katja Volf 

t: 05 907 57 13, m: 040 439  745 

e:  katja.volf@ric-nm.si 


