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SEMINAR 

 

TEKOČNOST BRANJA 
Preizkus merjenja in spremljanja branja 
 

OPIS SEMINARJA 
Branje ima v procesu šolanja pomembno vlogo. Dobro razvita bralna zmožnost učenca 
je eden ključnih dejavnikov njegove učne uspešnosti. Je spretnost, ki jo moramo 
razvijati, da pride do avtomatizacije.  
Strokovni delavci v šoli se z vprašanjem ”Kako preveriti in spremljati veščine branja  
na merljiv način?” vsakodnevno srečujemo. Pogosto nam manjkajo podatki, s katerimi 
bi lahko ocenili ali učenec napreduje ali naš način poučevanja, naša intervencija deluje. 
Težave imamo s postavljanjem ciljev, s pripravo dejavnosti, z diferenciacijo gradiv …  
 
Preko teoretičnih spoznanj in s pomočjo praktičnih izkušenj v delavnicah boste 
spoznali učinkovito prakso s pomočjo  kurikularnega preizkusa, ki: 

• na prvo mesto postavita ZNANJE in NE OCENE, 
• je usklajen s cilji in standardi znanja,  
• omogoča zgodnje odkrivanje učencev, ki imajo težave in individualni napredek 

učencev,  
• omogoča primerjavo med učenci v razredu in tudi med dosežki enega učenca v 

določenem obdobju (standardiziran postopek), 
• učitelju pomaga spremeniti poučevanje. 

 
Na seminarju bomo predstavili tudi nekaj učinkovitih strategij za urjenje tekočnosti 
branja. 

 
Zapisala predavateljica: Katarina Koprivnikar Grošelj (september 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
Informacije o seminarju so objavljene tudi na naši spletni strani: www.icpika.si   
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OSNOVNE INFORMACIJE za seminar: Tekočnost branja 
 

 

Seminar bo v torek, 29. novembra 2022, v prostorih IC Pika v Ljubljani 
(Zemljemerska ulica 7), s pričetkom ob 09.00 in zaključkom ob 16.00 uri.  
 
 

Vabljeni ste učitelji, specialni pedagogi, izvajalci dodatne strokovne 
pomoči, svetovalni delavci ter drugi strokovni delavci večinskih 
osnovnih šol. 
 

Predavateljice:  
Katarina Koprivnikar Grošelj, spec. pedagoginja ▪ Jasmina Balažič, učiteljica 
razrednega pouka ▪ Branka D. Jurišić, spec. pedagoginja. 
 

Gradivo: 
Nekaj o merjenju in spremljanju branja pa med e-svetovanji št. 4, 5, 39, 44 in 78: 
https://icpika.si/odgovorili-smo-seznam-vseh-e-svetovanj-ic-pika/ 
- Bučar, K. in Fleischmann, A. (2021). Preizkus tekočnosti branja besed z že pripravljenimi 
seznami besed. Ljubljana: IC Pika. Dostopno na https://icpika.si/gradiva-za-
strokovnjake/preizkus-tekocnosti-branja-besed-z-ze-pripravljenimi-seznami-besed/   
- Jurišić, B. D. (2016). Tekočnost branja – merjenje in spremljanje. Ljubljana: IC Pika. Dostopno 
na https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/e-gradivo-tekocnost-branja-merjenje-in-
spremljanje/  
 

Kotizacija: 103 € 
Plačilo kotizacije:  
Samoplačniki do seminarja. Pri udeležencih, kjer je plačnik seminarja delovna organizacija, ki 
posluje z e-računi, bomo račun poslali po seminarju na naslov zavoda, ki ste ga navedli ob 
prijavi. Podatki za plačilo so objavljeni na:  https://icpika.si/za-strokovnjake/	
 

PRIJAVA NA SEMINAR 
Prijave zbiramo od četrtka, 17. novembra 2022, od 12.00 ure naprej. 
Predlagamo, da se prijavite čim prej, saj hitro zapolnimo vsa mesta (tudi v enem 

dnevu). Prijavite se preko spletnega obrazca: https://1ka.arnes.si/a/270c1064  
 

Podatki, ki jih vpišete v prijavnico: Ime in priimek, tel. številka, e-naslov, kje ste zaposleni, kdo je plačnik 
seminarja, naziv/ime plačnika, naslov plačnika, davčna številka plačnika, ali je plačnik seminarja davčni 
zavezanec. 
 

Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan e-
naslov, naše povratno sporočilo (iz e-naslova Arnes-1KA). 
Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu: 
pika@centerjanezalevca.si                                                                      
ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360. 
Osnovne informacije je pripravila Ajda Predalič, koordinatorica v IC Pika, november 2022. 


