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Današnje srečanje

1. Čemu brati

2. Socioekonomski (SES) dejavniki pri branju

Vsi podatki so preverljivi na straneh pirls.bc.edu. Vsi podatki so za uporabnike 
brezplačni in javno dostopni VSEM.

3. Spoštovanje in samospoštovanje  

4. Obisk knjižnice



Kaj je branje in čemu brati?

• Kdaj rečemo, da obvladamo tuj jezik?

• Kdaj pa obvladamo slovensko?

• Kaj pomeni dobro, slabo brati?

• Ali lahko dobro pišeš, če slabo bereš? Kaj pa 
obratno?

• Kaj pomeni „imeti bogat besedni zaklad“?

• Zakaj je brati in pisati težko?

• Čemu brati?



Ali otroci berejo dobro ali slabo, boljše ali 
slabše kot pred 10 ali 20 leti?
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Branje in domače okolje (nad.)
vir: PIRLS 2016

Napredek v bralni pismenosti desetletnih otrok od leta 2001-2016 glede na število knjig doma



Kako živijo družine

• Življenjski stil kot funkcija izobrazbe, 
dohodkov, kraja bivaja, afinitet, fizičnih 
sposobnosti itd.

• Bralna pismenost in življenjski stili družin

• Nevarnost sodbe



Število knjig doma in bralni dosežek



Kdaj

- Kdaj so odprte knjižnice v Sloveniji?
- Ali so dostopne peš? S kolesom? Javnim 

prevozom? Komu?
- 8,5% ljudi v Sloveniji živi v krajih brez knjižnice 

(oddaljenost več kot 10 km).



Samospoštovanje in integriteta

• Z otroki, ki radi in veliko berejo, ni težav.

• Kaj pa, ko v knjižnico pridejo otroci, ki ne 
marajo brati? Ali sploh pridejo? Kako se 
obnašajo? Kako se mi obnašamo do njih?

• Kako spoštujemo otrokovo integriteto? Kako 
spoštujemo otrokovo družino?



Hvala za pozornost!

marjeta.douponagmail.com


