
 

 

JESENSKA SREČANJA RAVNATELJEV 2018 
Poročilo o izvedbi simpozija 
 
 

Srečanje 
XXV. STROKOVNO SREČANJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV SREDNJEGA ŠOLSTVA:  

UČENJE V SREDIŠČU 

Simpozij Stopimo skupaj za Beremo skupaj! 

Nosilec MIZŠ in MK 

Izvajalci 

dr. Marko Stabej, Oddelek za slovenistiko, FF, Univerza v Ljubljani 

Milena Bon, Center za razvoj knjižnic, NUK 

Petra Potočnik, Društvo Bralna značka – ZPMS 

Število 

udeležencev 

1. simpozij: 2 

2. simpozij: 6 

3. simpozij: 6 

 
ZAKLJUČKI SIMPOZIJA 
Zapišite od 3 do 5 stališč, priporočil, pričakovanj, ki so jih izrazili udeleženci. Pri vsakem zapišite tudi na koga 
jih naslavljate. 
 

1. V diskusiji so ravnatelji dijaških domov izpostavili težave, s katerimi se srečujejo pri vzpostavljanju knjižnic 
(zagotavljanje delovanja: sistemizacija delovnih mest, nabava gradiv …). Prisotni so bili mnenja, da je 
knjižnica v dijaškem domu zelo pomembna, saj dijaki tam prebivajo in preživljajo tudi veliko svojega prostega 
časa, zato so prepričani, da morajo biti knjižnice del dijaškega doma (poleg knjižnic v srednjih šolah).   
 
Naslavljamo na: MIZŠ (skupina za pripravo Pravilnika o pogojih za delovanje šolskih knjižnic, Strategija 
razvoja šolskega knjižničarstva, Bela knjiga, Pravilnik o sistemizaciji …); ZRSŠ (področje šolske knjižnice) 

 
 

2. Pred časom je bil pripravljen predlog za nov učni načrt slovenščine v srednjih šolah, ki je predvideval 
delitev učnega načrta na dva dela: področje jezika in literature. Zanimalo jih je, kako da do tega ni prišlo, 
kje so zadeve zastale, oz. ali se obeta sprememba učnega načrta.  
 
Naslavljamo na: ZRSŠ (področje slovenščine), MIZŠ (Bela knjiga) 

 
 

3. Prisotni so v okviru diskusije predstavili svoje primere dobrih praks in izrazili pohvalo, da so dobili v 
okviru simpozija zanimive in koristne informacije za svoje delo na področju bralne pismenosti in bralne 
kulture. Poudarili so, da branja ne moreš predpisovati samo znotraj šolskega kurikula – npr. domače 
branje, ki ne doseže želenega učinka (dijaki prepisujejo povzetke vsebin iz interneta), da je treba zagotoviti 
dostopnost do raznolikih gradiv in mladim omogočati tudi dostop do sodobne literature (strip ipd) 
 



 

 

Naslavljamo na: ZRSŠ (področje slovenščine); ZRSŠ (področje šolske knjižnice), MIZŠ (Strategija razvoja 
šolskega knjižničarstva) 
 

 
Opomba: zaradi majhne udeležbe so vse pripombe simpozijev zbrane na enem mestu. 
 
Poročilo pripravila: Nada Požar Matijašič 
 
Kraj in datum: Ljubljana, 29.11.2018 


