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Projekt traja 5 let in je namenjen razvoju inovativnih učnih okolij in učinkovitih oblik 

učenja za dvig splošnih kompetenc, predvsem na področju sporazumevalne zmožnosti – 

bralne in kulturne pismenosti. V okviru projekta je naša šola vključena v sklop »Bralna 

pismenost in razvoj slovenščine«. Bralna pismenost je osnova vseh drugih pismenosti in ima 

bistven pomen pri mišljenju in učenju. Pri tem je slovenščina v več vlogah, in sicer kot 

strokovni jezik, učni jezik in kot predmet. Poskušali bomo zmanjševati razlike med spoloma, 

velik poudarek bomo dajali dvigovanju motivacije za branje ter vključevali ranljive skupine v 

pouk. 

Definicija bralne pismenosti v projektu OBJEM: 

 

Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika/posameznice za 

razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje 

razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot 

vrednote in motiviranost za branje ter druge gradnike bralne pismenosti. Kot taka je 

temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za samouresničevanje 

posameznika/posameznice ter uspešno (so)delovanje v družbi.  

Zmožnost, ki jo razvijamo pri vseh predmet. 

Vse aktivnosti bodo vsebinsko povezane z vsebinami učnih načrtov posameznih predmetov 

ter razumevanjem definicije bralne pismenosti ter osmišljanjem pouka v kontekstu gradnikov 

bralne pismenosti in njihovih elementov. Ti gradniki so: 

- Govor 

- Motiviranost za branje 

- Razumevanje koncepta bralnega gradiva 

- Glasovno zavedanje 

- Besedišče 

- Tekoče branje 

- Razumevanje besedila 

- Odziv na besedilo 

- Tvorjenje besedil  

- Kritično branje 

Naša šola se je projektu priključila kot razvojna šola.  

Koordinatorica projekta na GSŠ Kočevje je Nina Papež. 

Cilj projekta OBJEM je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo 

pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti učencev. 

Gre za načrtno dvigovanje bralne pismenosti pri vseh predmetih po celotni vertikali. 

Trajanje projekta: od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 

 


