
 
 
 
 
                                           
     
 
Operacija se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje usposobljenosti 
posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. 
 

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU BIPS) 
 

Za vse starše, ki želite pomagati svojim otrokom pri opismenjevanju, jih spodbujati in 
motivirati k učenju, pa vam primanjkuje temeljnih znanj in veščin, je program UŽU BIPS 
kot nalaščc za vas. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
UŽU BIPS namenjen staršem, ki imate učence v nižjih razredih osnovne šole (prva triada) 
in želite spoznati različne učne tehnike in metode za pomoč svojim otrokom pri 
opismenjevanju. V programu boste spoznali načine spodbujanja otroka k branju, 
pripovedovanju, obnovi, opisu in se naučili voditi otroka pri domačih nalogah. Spoznali 
boste tehnike za urjenje računskih spretnosti otrok ter prednosti in nevarnosti uporabe 
računalnika in interneta za otroke. Seznanili se boste z izobraževalnimi, kulturnimi in 
drugimi ustanovami, ki so lahko v korist vašim otrokom. Starši obiskujete program skupaj 
z otroki. 
 
Dne 2.3.2011 smo pričeli z izvedbo UŽU-BIPS na OŠ Nove Fužine. Z OŠ Nove Fužine smo 
sklenili dogovor o sodelovanju pri programu UŽU-BIPS. Z izvedbo smo zaključili 11. 5. 2011. 
Vključenih je bilo 12 udeležencev (staršev in otrok). Tematike, ki so jih obravnavali udeleženci 
usposabljanja, skozi katere so osvojili vse standarde znanja po programu: 

- Uvod – skupina se predstavi, pomen družinske pismenosti, 
- Izdelava knjižice, 
- Kako beremo z otrokom in otroške knjige, 
- Otroške knjige – primerne, neprimerne, 
- Skupen obisk šolske knjižnice, 
- Risanje in pisanje razglednice, 
- Praznovanja, 
- Računanje je igra, 
- Beremo in se igramo, 
- Srečanje z računalnikom 1, 
- Srečanje z računalnikom 2, 
- Igrajmo se Monopoly, 



- Pisanje razglednic, 
- Ko bom velik, bom... 
- Obisk medicinske sestre in njena podrobna predsavitev tega poklica, 
- Izdelava lutke, 
- Pisave okrog nas, 
- Priprava na zaključno slovesnost, 
- Zaključna slovesnost- predstava otrok. 

 
V letu 2012 smo pričeli z izvedbo UŽU BIPS v mesecu februarju, in sicer na OŠ Trzin. Z 
izvedbo smo zaključili 30.5.2012. Vključenih je bilo 14 udeležencev (staršev in otrok). Vsi so 
uspešno zaključili program. 7 staršev je tako pridobilo javno veljavne listine.  
 
Tudi v letu 2013 smo izvedli program UŽU BIPS; tokrat na OŠ Polje v prvi polovici leta 
2013. Vključenih je bilo 13 udeležencev, od tega 6 staršev in 7 otrok. Prav tako so vsi 
udeleženci uspešno zaključili program. Tematike na usposabljanju: 

- Spoznajmo se, 
- Moja najljubša slikanica, 
- Izdelava knjižice, 
- Izdelava in pisanje razglednic ov velikonočnem prazniku, 
- Skupen obisk knjižnice, 
- Pisave okrog nas, 
- Knjiga in drugi mediji, 
- Kako beremo z otrokom in otroške knjige, 
- Izdelava lutke – volk iz papirja, 
- Srečanje z računalnikom, 
- Prosti čas – planiranje dopusta, 
- Socialno učenje – vključevanje v skupino, 
- Pridobivam veselja do branja, 
- Učinkovito branje ter vprašalnice – kdo, kaj, zakaj, kako... 
- Stotični kvadrat,  
- Matematični liki in telesa, 
- Kako izdelamo miselni vzorec, 
- Matematični izzivi, 
- Zaključna prireditev.  

 
 

 


