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Uvod

- Lahko berljivo besedilo je razumljivo 
najširšemu krogu bralcev, večinoma 
gre za prilagojena besedila.
- Sistem lahkega branja moramo 
razumeti vsaj dvodelno – vidik 
spodbujanja bralne pismenosti med 
OMDR in inkluzije.
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Pravni okvir in lahko 
branje – dostopnost 
informacij
- Konvencija ZN o pravicah invalidov 

(2008) izpostavlja dostopnost 

- Zakon o socialnem vključevanju 
ivalidov (2019)

- Zakon o izenačevanju možnosti 
invalidov (2010)

- Deklaracija o pravici evropskih 
državljanov do pismenosti (2016)
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Pismenost, branje in inkluzija

Inkluzija
• Dostopnost in prilagajanje 

informacij v razumljivo obliko.
• Inkluzivna družba je družba, ki 

vključuje tudi posameznike s 
primanjkljaji na posameznih 
področjih in jim omogoča 
enakovredno sodelovanje pri 
odločanju o njih samih in razvijanju 
posameznih potencialov.

Bralna pismenost
• Je osnovni pogoj za vse oblike 

učenja. 
• Je „stalno razvijajoča se zmožnost 

posameznika in posameznice za 
razumevanje, kritično vrednotenje 
in uporabo pisnih informacij 
(Bralno društvo Slovenije, 2016).“
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Sistem lahkega branja
Shema po Gillet, 
Temple, Crawford in 
Cooney
• Porajajoča se pismenost 

(značilno za starost od 2 
do 5 let)

• Začetno branje (od 5 do 
6 let). 

• Tekoče branje (od 7 do 8 
let)

• Branje za razvedrilo in 
branje za učenje (od 8 do 
18 let)

• Zrelo branje (od 8 do 18 
let)

Osebe z motnjo v 
duševnem razvoju in 
PPPU
• Predstavljena lestvica za 

OMDR in OPPPU ne 
velja.

• Njihove stopnje razvoja 
se udejanijo kasneje in 
na drugačne načine.

• Stopnja porajajoče se 
pismenosti je bistvena.

• Zrelega branja OMDR 
praviloma ne dosežejo.
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Definiciji lahkega 
branja
• 1. definicija: Pri lahkem branju gre
samo za oblikovne prilagoditve, pri
katerih besedilo naredimo bolj
pregledno, ne pa tudi enostavnejše za 
razumevanje.
• 2. definicija: Poleg oblikovne
prilagoditve vključuje še jezikovno
poenostavljanje besedil.
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Namen besedil v 
lahkem branju
• Ena od poti, kako informacije 

predstaviti posameznikom, ki jih 
v izvirniku ne razumejo. 

• Zaradi heterogenosti skupin so 
se izoblikovale stopnje lahkega 
branja (od 1 do 4). 
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Umetnostna 
besedila v 
lahkem 
branju

• Poznamo priredbe v lahko berljivo obliko
in izvirnike v lahkem branju.

• Lahko branje ne sodi v območje
književnosti, saj je glede funkcijske zvrsti
jezika ta prestavljen iz območja
umetnostnega jezika v neumetnostni, 
praktičnosporazumevalni jezik. 
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William 
Shakespeare: 

Romeo in Julija
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Periodika in 
informativna 
besedila v 

lahkem 
branju

- Naravnana predvsem na 
pojasnjevanje potreb in 
pravic ljudi s posebnimi 
potrebami.

- Zavod Risa in Zveza Sožitje
- http://www.risa.si/Domov/Kn

ji%C5%BEnica/%C4%8Cas
opis-20-minut
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Hvala za 
pozornost!

• Zavod RISA
• Zveza Sožitje
• Bralno društvo Slovenije
• Lahko branje
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