VABILO ZA PREDAVANJE

UČENJE IN POUČEVANJE
BRANJA

za starše, ravnatelje, učitelje prve triade, učitelje podaljšanega bivanja, specialne pedagoge, pedagoge, svetovalne delavce, socialne pedagoge in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju

KDAJ?

-četrtek, 16. 02. 2023, 18.00 – 19.30
-na daljavo/aplikacija ZOOM
-kotizacija 49 eur
-gradivo
KJE?
APLIKACIJA ZOOM (NA DALJAVO)
Program

-pravilno poučevanje in učenje branja
-10 stopenj bralne pismenosti
-vaje za urjenje tehnike branja
-preprečevanje napak pri branju
-učne težave na področju branja
Čas trajanja: 90 min.
Dodatne informacije:
-040 850 876,
-aseminarji@gmail.com

Kotizacija: 49,00 eur
Kaj pravijo udeleženci?
»Hvala za vaše predavanje. Uporabno zelo.«
»Hvala, bilo je zelo konkretno in koristno.«
»Zelo uporabno predavanje, hvala za konkretne primere vaj.«
»Odlično povedano, zelo realno. Všeč mi je, da ste povedali dejstva brez olepšav.«
»Hvala, zelo poučno predavanje, podprto s konkretnimi napotki.«
»Hvala, odlično predavanje. Predvsem so mi všeč konkretni primeri in nasveti.«
»Hvala za vse izkušnje. Bilo je super predavanje. Tudi vaše knjige.«
»Naučimo otroke, kako naj razmišljajo, in ne, kaj naj mislijo.« (Robert Kiyosaki)

PREDAVANJE

UČENJE IN POUČEVANJE BRANJA
16. 02. 2023

APLIKACIJA ZOOM (NA DALJAVO), POVEZAVO PREJMETE PO
ELEKTRONSKI POŠTI EN DAN PRED PREDAVANJEM

Si tudi vi želite, da bi otroci, učenci RADI brali?
Kaj je s tem narobe?
Vse!!!!!
Zakaj?
Ker je bistvo v tem, da moramo otroke, učence najprej NAUČITI PRAVILNEGA BRANJA Z RAZUMEVANJEM!
Ko to NAREDIMO, smo naredili VSE!
Kako pa to narediti?
Se vam zdi, da je težko, celo nemogoče?
V resnici je popolnoma ENOSTAVNO.
Odnos do knjig, branja se gradi od rojstva naprej.
Tako kot pri vzgoji je tudi pri branju najpomembnejši zgled.
Če bo otrok od rojstva naprej obdan s knjigami, literaturo in ljudmi, ki berejo z veseljem, katerim branje nudi zadovoljstvo. Bo razvil pozitiven odnos do branja. Najverjetneje bo v procesu
odraščanja branje tudi njemu nudilo zadovoljstvo.
Ni pa vedno tako.
Zato je naš edini cilj, da ga NAUČIMO PRAVILNEGA BRANJA Z RAZUMEVANJEM.
USTREZNA BRALNA PISMENOST POMENI avtomatično prepoznavanje besed. Otrok podrobno
razume besedilo, katerega vsebina mu je neznana.
In to mu omogoča učenje!
Ko govorimo o tekočem branju z razumevanjem imamo v mislih zmožnost natančnega, hitrega in
nenapornega branja.
Otroci se sprva učijo, da berejo natančno, nato hitro, potem pa vključujejo značilnosti pisnega in
govorjenega jezika, se pravi slovnico in naglašanje.
Ko otroci obvladajo temeljne bralne spretnosti, se lahko posvetijo razumevanju besedila.
Pomembno je, da najprej usvojimo tehniko branja, in se šele nato posvetimo razumevanju, saj le
tekoče branje brez dodatne miselne aktivnosti v povezavi s samim dekodiranjem sprosti kognitivne
miselne procese za namen razumevanja.
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PRIJAVNICA ZA PREDAVANJE

UČENJE IN POUČEVANJE
BRANJA

podatki o udeležencu
ime in priimek:
ulica, hišna številka:
poštna številka, kraj pošte:
e-naslov:
telefon:
delovno mesto:
podatki o zavodu
uradni naziv organizacije:
ulica in hišna št.
poštna št./kraj pošte:
odgovorna oseba:
kraj in datum:
podpis udeleženca:
plačnik:

posameznik

zavod

Podpis odgovorne osebe zavoda/žig:
V kolikor je plačnik zavod, vam bomo na podlagi podpisane in
žigosane prijavnice izstavili e-račun.
Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljite na naslov: A&R PROJEKT, Alenka Stare
s.p., Za gradom 2, 4260 Bled ali po e-pošti: aseminarji@gmail.com

A&R PROJEKT, Alenka Stare s.p., Za gradom 2, 4260 Bled

