
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.  

Udeleženci bodo skupaj z izvajalko programa izbrali literarna besedila na temo komunikacije, 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. 



DATUM IN URA 

IZVEDBE  
VSEBINA  OPIS VSEBINE  IZVAJALKA 

Datum:  

5.11.2019 

15.00–19.00  

Komunikacija za 

izboljšanje 

odnosov 

 

• interna komunikacija,  

• obvladovanje komunikacije,  

• načini, vaje, predstavitve,  

• sprejemanje drugačnega mnenja, 

• Komunikacija do novozaposlenih 

Katja Kralj Smrekar 

 

Datum:  

14.11.2019 

15.00–19.00  
 

• pacienti, pred in po operativnem posegu,  

• sočustvuješ, ampak ne prevzemaš nase  

Katja Kralj Smrekar 

Datum:  

19.11.2019 

15.00–19.00  

Komunikacija in 

naša osebnost 

 

• analiza, prepoznavanje tipov osebnosti: sodelavcev, strank, 

pacientov  

Katja Kralj Smrekar 

Datum:  

28.11.2019 

15.00–19.00  

Medgeneracijska 

komunikacija 

 

• upoštevanje različnosti in lažja komunikacija  Katja Kralj Smrekar 

Datum:  

3.12.2019 

15.00–19.00  

 

Komunikacija in 

obvladovanje 
stresa 

 

• prepoznavanje stresa, obvladovanje, vaje, načini, rešitve  Katja Kralj Smrekar 

KNJIGE SO ZAME  


