
 
 
Spoštovani kolegi izobraževalci in učitelji! 
 
Vabimo vas na praktično izobraževanje hitrega branja »Power reading professional«, ki vam bo olajšalo vaše 
vsakdanje delo, predvsem pa poskrbelo, da boste bolj učinkoviti pri lastnem učenju. 
 
Prednosti znanja hitrega branja:  

 povečanje bralne hitrosti, 

 boljše razumevanje,  

 izboljšanje koncentracij in pomnjenja; 
 
Predavala vam bo odlična strokovnjakinja mag. Sonja Peklenik. 
 
Sonja Peklenik je magistra poslovnih ved in direktorica ter lastnica 
inštituta za razvoj osebnostnih veščin KRATOS Ljubljana. Izpopolnjevala se 
je tako doma kot v tujini. Je inštruktorica podjetništva, mednarodno 
certificirana mojstrica NLP, mednarodno certificirana mojstrica hipnoze, 
mentorica in moderatorka, trenerka tehnik hitrega branja in pospešenega 
učenja in zunanja predavateljica v okviru izbirnih poslovnih veščin na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani.  
Sodeluje s številnimi uglednimi podjetji in institucijami, ki vključujejo, AKOS 
Ljubljana, Banko Slovenije, Telekom d.d., A banko d.d., Addiko banko, SID 
Banko, Mercator d.d., Univerzo v Ljubljani, Ekonomsko fakulteto v Ljubljani 
in druge. 
 

 

PROGRAM: 

Datum in ura Vsebina 

Št. pedagoških ur 

Predavanja + 
samostojno delo 

Četrtek, 
6.1.2021 

17.00 do 19.15 

1. MODUL: 

 kaj je hitro branje in kdaj ga uporabljamo, 

 testiranje trenutne bralne hitrosti in razumevanja 

prebranega;  

 teoretične osnove 

 

Samostojno delo: trening tehnik 

3+3 



Četrtek, 
13.1.2021 

17.00 do 19.15 

2. MODUL: 

 postopek priprave 

 vodeno fokusiranje, predstavitev tehnik hitrega 

branja; 

 testiranje in izbor ustreznih tehnik 

 

Samostojno delo: trening tehnik 

3+3 

Četrtek, 
20.1.2021 

17.00 do 19.15 

3. MODUL: 

 pospeševanje, sprotno preverjanje hitrosti in 

razumevanja; 

 postopek za strokovno literaturo;  

 hitro branje strokovne literature – kdaj do kdaj 

ne; pospeševanje; 

 

Samostojno delo: trening tehnik 

3+2 

Petek, 
21.1.2021 

17.00 do 19.15 

4. MODUL: 

 delo na svojih strokovnih materialih, 

 pospeševanje; 

 preverjanje bralne hitrosti in razumevanje 

prebranega;  

3 

Program obsega 20 pedagoških ur. Potekal bo virtualno na platformi ZOOM, od tega 12 ur predavanj v 
živo. Program obsega dodatno 8 ur samostojnega dela (preverjanje pridobljenega znanja v praksi, ter 
trening naučenih tehnik). 
 
Velikost skupine: do 15 udeležencev. 
POGOJI ZA VKLJUČITEV V IZOBRAŽEVANJE: 

 Udeleženec mora biti zaposlen ali samozaposlen – delodajalec mu zagotovi potrdili 

 Udeleženec mora biti pripravnik ali pa izvajalec neformalnih izobraževalnih programov za odrasle – 
ustanova, kjer udeleženec izvaja izobraževanja mu izda potrdilo. 

 Udeleženec mora opraviti vsaj 80% izobraževanja. 
Izobraževanje je brezplačno in poteka v okviru projekta Izpopolnjevanje izobraževalcev v NIPO v KRZS 

2020-2022. Udeležba je obvezna, po končanem šolanju, bodo udeleženci prejeli tudi potrdilo o pridobljenih 
kompetencah. 
 

PRIJAVA 
 

Oziroma na povezavi: https://Nipo.snipi.info/Koledar?cal=SnipiCs&prvi=true&prijavi=6095  
 
Za več informacij sem vam z veseljem na voljo na: sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262. 
 
Pripravila: 
Sanda Jerman 
Koordinator projekta 
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