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Projekt je …

»… temeljito ‚razburkal‘ poučevanje, 

odnose, 

razmišljanje
sodelujočih šol in učiteljev, pa tudi zunanjih 

strokovnjakov …«
(ddr. B. Marentič  Požarnik, v Nolimal et al.: 2013, str. 229)  



http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/
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Dosežki NPZ …

Metakognitivni procesi

Namen in cilji

BP: Zmožnost učencev, da samostojno pridobivajo informacije, jih povezujejo in interpretirajo, si na osnovi le-teh ustvarjajo
celostne pomenske predstave in razlage pojavov ter dogodkov, razmišljajo o njih in jih vrednotijo, razvijajo argumente za 
takšno ali drugačno delovanje na osnovi informacij, se znajdejo v novih situacijah, kritično primerjajo in sklepajo (Načrt 
projekta Opolnomočenje učencev 2011). 



VIZIJA in

KURIKUL

• Jasna, usklajena VIZIJA na vseh ravneh, za vsa življenjska obdobja

• Jasni (kurikularni) standardi

• Merjenje znanja na prehodih med VIO in/ali stopnjami

KOMPETENCE 
UČITELJEV

• Perspektivne strategije za opismenjevanje in učinkoviti didaktični pristopi …

• Čimprejšnja SPECIALIZIRANA POMOČ učencem s težavami na področju branja

• Znanje in spretnosti (kompetence) učiteljev

SPREMLJANJE in 

EVALVACIJA

• Redno spremljanje in preverjanje novih pristopov in napredka

• Evidentiranje dosežkov – DOKAZILA

NAČIN
DELOVANJA 

• Enotnost in vzajemnost delovanja na vseh ravneh, v vseh dimenzijah

• Porazdeljeno, TIMSKO vodenje, samoregulacija …

EU okvir: Mednarodne usmeritve na področju BP
(Poučevanje branja v Evropi, 2011;  EU high level group of experts, Final report, 2012; Konferenca OECD …, povzeto v članku Nolimal, 2013)
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Dejavniki za razvoj pismenosti

FN_CPB.pptx


„Spremembe so bile ponekod sicer 

majhne, ponekod kar dramatične – kot 

pokrajina z višjimi in nižjimi hribčki, vmes kak 

‚vršac‘. Temeljita evalvacija je razkrila tudi 

pomanjkljivosti, ki so v preteklosti pri 

mnogih projektih ostale zakrite.“
(ddr. B. Marentič  Požarnik v Nolimal et al. 2013, str. 229)

Empirične ugotovitve



• MOTIVACIJA in INTERES za branje

• Obvladovanje TEHNIKE branja

Hitrost razumevanja – HR 

• Kako hitro berejo in procesirajo besedilo?

• Obvladovanje BUS/PRAKSA nekaterih šol

• OŠ Semič

• Dosežki NPZ

• MAT in SLO

• Ozaveščenost o pomenu BP in prof. rast

Učenec 5. razreda OŠ Dobravlje

+ Dosežki

Nolimal_Motivacija in interes za branje.pdf
Nolimal_BUS_učitelji.pdf


“Več razmišljam, kako pouk naravnati na učenca, 
izzvati njihovo čim večjo aktivnost, kako izpeljati 
notranjo diferenciacijo, večji poudarek dajem 
sodelovalnemu učenju in sodobnemu pouku. 
Frontalnega pouka in tradicionalnega pouka izvajam 
mnogo manj kot sem ga prej, pred projektom.”

(L. Palčič, vodja ŠPT)

Refleksija vodje ŠPT



• Vpliv SES na 

• šolske ocene in dosežke pri NPZ

• Stopnja razumevanja – SR in vprašalnik BUS

• Koliko prebranega razumejo (S. Pečjak)?

• Kako uspešno rešujejo pisne naloge na 2. in 3. 
ravni?

• PORAZDELITEV dosežkov med šolami

Področja, potrebna izboljšav

Nolimal_Vpliv SES na BP in šolsko uspešnost.pdf


Razlike v dosežkih pismenosti glede na izobrazbo



Osebni moto:

„Raven pismenosti je osebna 

izkaznica naroda.“
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• Odpravljati 

razlike:

• med šolami

• med učenci
znotraj šol

• med stopnjami 

izobraževanja
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• Razvijati:

• branje z 
razumevanjem

in

• višje ravni 
pismenosti v
vsej VERTIKLI 

izobraževanja
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• Dobro prakso:

• širiti med učitelji
in šolami

• nuditi 

podporo 
ranljivim 

skupinam
• zagotavljati 

PISMENA

okolja

Izzivi za naprej



fani.nolimal@zrss.si

Hvala za pozornost!


