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Lahko branje - anketa za koordinatorje in
testne bralce-svetovalce
58 odgovorov

OPIS PROJEKTA
OSEBNA IZJAVA

PREDVIDEN ČAS REŠEVANJA
KONTAKTNA OSEBA
Preberite, preden začnete:

1. DEL: DEMOGRAFSKI PROFIL
1.1. Kje živite?
58 odgovorov

Nemčija
Italija
Romunija
Slovenija
96,6%

Španija
Ciper

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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1.2. Kateri je vaš materni jezik?
58 odgovorov

Nemški
Italijanski
Romunski
Slovenski
Španski

96,6%

srpski

1.3. Koliko ste stari?
58 odgovorov

Manj kot 20 let
Med 20 in 30 let
37,9%

13,8%

Med 31 in 40 let
Med 41 in 50 let
Med 51 in 60 let
61 let ali več

13,8%
29,3%

1.4 Katerega spola ste?
58 odgovorov

Sem moški
Sem ženska
Drugo

77,6%

Ne želim odgovoriti

22,4%

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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1.5 Če bi radi še kaj dodali, to vpišite v okence (izbirno):
0 odgovorov

Za to vprašanje trenutno še ni nobenega odgovora.

2. DEL: SPLOŠNA IZOBRAZBA IN USPOSABLJANJE
2.1. Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki ste jo končali? Če se še
izobražujete, označite tisto izobrazbo, ki ste jo že dosegli pred tem.
58 odgovorov

Nimam formalne izobrazbe, ni…
10,3%

Dokončal sem osnovno šolo
Dokončal sem srednjo šolo
Opravil sem usposabljanje za…
Dokončal sem fakulteto
Dokončal sem magisterij

46,6%

Dokončal sem doktorat
Ne želim odgovoriti
1/2

2.2. Na kakšen način pridobivate nova znanja in veščine? Izberete lahko več
odgovorov.
58 odgovorov
Udeležujem se konferenc,
seminarjev, de…

45 (77,6 %)
32 (55,2 %)
23 (39,7 %)
32 (55,2 %)
28 (48,3 %)
31 (53,4 %)

Raziskujem
Povezujem se z drugimi
strokovnjaki
Ne delam česa določenega
delavnice v VDC
DELAVNICE V VDC
VDC
POGOVOR
0

4 (6,9 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
20

40

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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2.3. Če bi radi še kaj dodali, to vpišite v okence (izbirno):
2 odgovora

pred časom smo imeli skupine za lahko branje, zdaj zelo malo
Včasih se bi rajši skom drugim pogovorila ker se ne počutim dobro tu

3. DEL: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE NA PODROČJU LAHKEGA BRANJA
3.1. Ste se usposabljali na področju lahkega branja?
58 odgovorov

Da (nadaljujte v tem delu)
Ne (pojdite naprej v 4. del)
29,3%

70,7%

3. DEL: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE NA PODROČJU LAHKEGA BRANJA
3.2. Kakšno je bilo vaše usposabljanje? Izberete lahko več odgovorov?
41 odgovorov
Obiskoval sem delavnice
Obiskoval sem predavanja
na univerzi
Usposabljal sem se v
organizaciji (v mo…
raziskovalno z lahkim
branjem, sodelova…
obiskoval sem skupine za
lahko branje, …
RISA
mag delo
0

33 (80,5 %)
1 (2,4 %)
5 (12,2 %)
1 (2,4 %)
16 (39 %)
1 (2,4 %)
1 (2,4 %)
1 (2,4 %)
1 (2,4 %)
1 (2,4 %)
1 (2,4 %)
1 (2,4 %)
10

20

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics

30

40

4/29

26. 3. 2021

Lahko branje - anketa za koordinatorje in testne bralce-svetovalce

3.3. Katere vsebine v lahkem branju poznate? Izberete lahko več
odgovorov.
41 odgovorov

40 (97,6 %

Tiskane vsebine
Digitalne (elektronske)
vsebine

26 (63,4 %)

Zvočne (avdio) vsebine

21 (51,2 %)

Avdio-video vsebine
(vključno s tolmače…
tipanke

14 (34,1 %)
1 (2,4 %)

0

10

20

30

40

3.4. Na katerem področju uporabe lahkega branja ste se usposabljali?
41 odgovorov

24,4%

Usposabljal sem se na splošno,
na več področjih
Usposabljal sem se na
posebnem področju
Nisem se usposabljal

70,7%

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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3.5. Kaj poznate oziroma vam je blizu? Izberete lahko več odgovorov.
41 odgovorov
Pisanje besedil v lahkem
branju

27 (65,9 %)
37 (90,2 %)

Testiranje – potrjevanje
besedil v lahk…

28 (68,3 %)
8 (19,5 %)

Uporaba ustrezne
programske in strojne …
uredniško delo, oblikovanje
stopnje lahkega branja,
pravila
branje

3 (7,3 %)
1 (2,4 %)
1 (2,4 %)
1 (2,4 %)

0

10

20

30

40

3.6. Ali obstajajo še kakšne druge vsebine, ki bi jih radi spoznali, se jih
naučili?
41 odgovorov

Ne
videi v lahkem branju
testiranje
Pisanje SMS sporočil v lahko…
lahko branje v tujini (primeri d…
kazalniki za uspešnost lahkeg…
uporaba programske opreme
ZVOČNE VSEBINE
56,1%
1/3

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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3.7. Katere od naštetih dejavnosti usposabljanja so vam najbolj koristile?
41 odgovorov
21 (51,2 %)

Predavanja

24 (58,5 %)

Praktično delo - vaje
preverjanja

22 (53,7 %)
24 (58,5 %)

Pregledi - testiranja

18 (43,9 %)
21 (51,2 %)

Analiza obstoječih vsebin v
lahkem bran…

24 (58,5 %)
18 (43,9 %)

Pripravništvo (praksa) in
delo s stroko…

5 (12,2 %)
1 (2,4 %)

0

10

20

30

3.8. Ste na usposabljanju dobili ali uporabljali priročnike?
41 odgovorov

Ne
da

12,2%

DA
ja
Da, Lahko je brati

22%

Lahko je brati
priročnike smo pisali v okviru…
Da, v sklopu projekta Lahko j…
39%
1/2

3.9. Ali se vam zdi, da ste med usposabljanjem katere vsebine preskočili?
41 odgovorov

Ne
Zagotovo je še mnogo vsebin…
zanima me razmerje med lah…
med prvim usposabljanjem-d…
Morda bi lahko bilo vec prakti…
prilagajanje besedil za osebe…
78%

Prav gotovo. Usposabljanje je…
morda
1/2

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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3.10. Seštejte ves čas, ki ste ga namenili usposabljanju. Koliko ur ste se
usposabljali?
41 odgovorov

Manj kot 20 ur
14,6%

Od 20 do 40 ur
19,5%

Od 40 do 60 ur
Več kot 60 ur

41,5%
24,4%

3.11. Če bi radi še kaj dodali, to vpišite v okence (izbirno):
5 odgovorov

Težko opredelim ure usposabljanja, saj se stalno učim o tej tehniki pri sprotnem delu.
več kot 60 ur z delom vred (če to šteje?)
na skupino smo hodili enkrat tedensko po 2 uri, skupine sem obiskoval par let
Usposabljanje je potekalo v posameznih etapah
Delam na področju komuniciranja v zdravstvu. Katastrofalno pomanjkljivo je poznavanje
podpore osebam z oviranostmi vseh vrst - katastrofalno malo je tudi gradiv za
uporabnike zdravstvenih storitev v lahkem branju.
Posebaj bi me zanimalo prirejanje besedil v lahko branje za gluhe - predvsem tiste, ki se
sporazumevajo pretežno v slovenskem znakovnem jeziku. Gre za specifiko, ki jo še
premalo poznam.

4. DEL: VAŠA TRENUTNA AKTIVNOST

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.1. Kje trenutno delate? Izberete lahko več odgovorov.
58 odgovorov

Na univerzi ali v
raziskovalni instituc…
V nevladni organizaciji
(na primer druš…
Pri prevajalski agenciji,
prevajalcu
Delam neodvisno, za
različne naročnike
Invalidsko podjetje
živim v instituciji
nezaposlena
v racunalnistvu
vdc
Doma
delavnica vdc kovač
v trafiki (prodaja)
Student

3 (5,2 %)
26 (44,8 %)
9 (15,5 %)
4 (6,9 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
2 (3,4 %)
7 (12,1 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)

0

10

20

30

4.2. Ali sodelujete s kakšnim društvom, združenjem? Ste njihov član?
58 odgovorov

Ne
SOŽITJE
Društvo Sožitje
da
Sožitje
Društvo LABRA
Labra, Risa, Sožitje
36,2%

Zavod Risa, Zveza Sožtje, nis…
1/4

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.3. S katerimi društvi ali zavodi sodelujete ali zanje delate na področju
lahkega branja?
58 odgovorov
Društva za ljudi z
intelektualno oviro …
Društva za ljudi z ovirami,
povezanimi …
Ne sodelujem z društvi ali
zavodi
Ne sodelujem
v ustanovi, kjer živim
DELO V OKVIRU SLUŽBE
RISA, CUDV
CUDV, RISA
RISA,CUDV
0

31 (53,4 %)
6 (10,3 %)
1 (1,7 %)
13 (22,4 %)
10 (17,2 %)
3 (5,2 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
10

20

30

40

4.4. Ste imeli pred tem, da ste postali strokovnjak za lahko branje, drug
poklic? Nam zaupate, kateri poklic?
58 odgovorov

Bil sem novinar ali pisatelj
Bil sem učitelj
Bil sem raziskovalec
Bil sem socialni delavec
Bil sem prevajalec ali pa sem…
36,2%

8,6%
12,1%

Delal sem nekaj drugega
Malo "hecno" vprašanje
sem učitelj
1/4

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.5. Kako bi opisali vašo delovanje na področju lahkega branja?
58 odgovorov

Delam polni delovni čas
Delam krajši delovni čas

69%

Delam kot prostovoljec

24,1%

4.6. Ali ste za svoje delo na področju lahkega dela plačani?
58 odgovorov

Da, to je moj glavni prihodek
denarja
Da, a je moj glavni prihodek
denarja iz drugega poklica, ki
ga opravljam

77,6%

Ne

15,5%

4.7. V katerem jeziku delate z vsebinami lahkega branja?
58 odgovorov
15
12 (20,7 %)
10

4 (6,9 %)
3 (5,2 %)
3 (5,2
3 (5,2
%) %)
3 (5,2 %)
2 (3,4
2 (3,4
%) %)
1 (1,7 %)
1 (1,7
1 (1,7
%) %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7
1 (1,7
%)
1 (1,7
%)
1 (1,7
%)
1 (1,7
%)
1 (1,7
%)
1 (1,7
%) %) 1 (1,7
1 (1,7
%) %)
1 (1,7 %)
1 (1,7
1 (1,7
%)
1 (1,7
%)
1 (1,7
%)

5

3 (5,2 %)

4 (6,9 %)

0
Lažji obliki
SLO

Slovenscina
Slovenščini
slovenskem
slovenščini
Slovensko
slovenjski in ang… slovenski, angleški
v sloven…

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.8. Koliko časa že delate z vsebinami lahkega branja?
58 odgovorov

Manj kot 1 leto
Med 1 in 5 leti
Več kot 5 let
15,5%

58,6%

25,9%

4.9. Koliko ur na teden povprečno delate z vsebinami lahkega branja?
58 odgovorov

Manj kot 1 uro
39,7%

Med 1 in 8 urami
Več kot 8 ur

53,4%

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.10. Če bi radi še kaj dodali, to napišite v okence (izbirno):
8 odgovorov

Pri pouku imamo z učenci izbirne vsebine, kjer se seznanjamo o lahkem branju,
beremo besedila, spremljamo spletni časopis in tudi sami ustvarjamo in pišemo,
seveda pa bi bilo zelo dobrodošlo usposabljanje.
to je od letos, 2021, kar je prva super priložnost, pred tem smo se morali boriti, da smo
lahko delali vsaj4 ure tedensko, ostalo je bilo opravljeno prostovoljno
Včasih sem se več ukvarjal z LB, zdaj ne več, tudi zaradi korone
več usposabljanja za vse
/
rasmda sodelujem pri testirannu kjer je tudi placilo ki .mi velik pomeni
Na mojem delovnem mestu v zdravstvu se žal lahko z lahkim branjem ukvarjam le v
minimalnem obsegu - nadrejeni smatrajo to za nepotrebno. Sem in tja se mi pa le
posreči "vsiliti" kaj prilagojenega - v lahkem branju, večkrat pa v obliki slikovnih

Izberite, kar velja za vas:
58 odgovorov

37,9%

Če ste testni bralec –
svetovalec, nadaljujte z
vprašanji pod 4.1.
Če ste koordinator, nadaljujte z
vprašanji pod 4.2.
Če ste oboje, prosimo, da
odgovorite na vsa vprašanja
(pod 4.1. in 4.2.).

29,3%
31%

Če niste testni bralec –
svetovalec ali koordinator, na…

4.1. VAŠA TRENUTNA DEJAVNOST V VLOGI TESTNEGA BRALCA – SVETOVALCA

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.1.1. Ali ste se usposabljali za testnega bralca – svetovalca?
19 odgovorov

Da
36,8%

Ne

63,2%

4.1.2. Pri koliko projektih s področja lahkega branja ste do zdaj sodelovali?
19 odgovorov

1
1-5
26,3%

5-10
Več kot 10

36,8%

36,8%

4.1.3. Ko testirate lahko branje, delate sami ali v skupini?
19 odgovorov

Običajno sam
Včasih sam in včasih v skupini

57,9%

Običajno v skupini

10,5%

31,6%

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.1.4. Če delate v skupini, kdo je poleg vas del testne skupine? Izberete
lahko več odgovorov.
19 odgovorov

Drugi testni bralci –
svetovalci

14 (73,7 %)

Pisci lahkega branja

12 (63,2 %)

Koordinator

14 (73,7 %)

0

5

10

15

4.1.5. Kako najraje delate z dolgimi dokumenti, ki imajo veliko strani (na
primer romani)?
19 odgovorov

42,1%

Celega dokumenta raje ne
testiram s testnimi bralci –
svetovalci
Najrajši delam v skupini in
dokument delim z enim ali več
testnimi bralci – svetovalci, ki…
Sprejemam delo v skupini in
dokument delim z enim ali ve…
ne delam z dolgimi dokumenti

42,1%

VSEENO MI JE

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.1.6. Koliko traja 1 srečanje skupine testnih bralcev - svetovalcev?
19 odgovorov

Manj kot 2 uri
2 do 3 ure

42,1%

Več kot 3 ure

57,9%

4.1.7. Ko testirate lahko branje, ali običajno sledite smernicam, pravilom za
lahko branje?
19 odgovorov

Vedno
Redko
Nikoli

94,7%

4.1.8. Katere smernice ali pravila uporabljate?
19 odgovorov

4 (21,1 %)

Evropske smernice

16 (84,2 %)

Slovenske smernice

0

5

10

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.1.9. Zakaj ne uporabljate vedno smernic, ki so na voljo?
19 odgovorov

NE VEM
JIH UPORABLJAMO
0
smernice upoštevam
ne vem
lahko branje je težko pisanje in vsako testiranje je zgodba zase.ni nujno da bodo
smernice ki jih imaš na voljo ravno tiste prave in konkretne za tvoj primer
Smernice so občasno neprilagojene osebam s težjimi motnjami.
skulinsko se dogovorimo o tem
Niso. Primerne za testne bralce in za bralce

4.1.10. Če bi radi še kaj dodali, to vpišite v okence (izbirno):
0 odgovorov

Za to vprašanje trenutno še ni nobenega odgovora.

4.2. VAŠA TRENUTNA DEJAVNOST V VLOGI KOORDINATORJA
Izberite, kar velja za vas:
36 odgovorov

38,9%

Če ne delate kot koordinator,
vas prosimo, da nadaljujete z
vprašanji v 5. delu
Če delate kot koordinator,
nadaljujte v 4.2.

61,1%

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.2. VAŠA TRENUTNA DEJAVNOST V VLOGI KOORDINATORJA
4.2.1. Ali ste se usposabljali za koordinatorja?
14 odgovorov

Da
42,9%

Ne

57,1%

4.2.2. Ste imeli pred tem, da ste pričeli delati kot koordinator, na področju
lahkega branja katero drugo vlogo? Izberete lahko več odgovorov.
14 odgovorov
Delal sem kot testni bralec
– svetovalec

4 (28,6 %)

Delal sem kot pisec

4 (28,6 %)

Delal sem kot prevajalec

4 (28,6 %)

6 (42,9 %

Delal sem kot inštruktor

2 (14,3 %)

Delal sem kot urednik

2 (14,3 %)
1 (7,1 %)

ne

1 (7,1 %)
1 (7,1 %)

strokovna delavka
V OKVIRU SLUŽBE

1 (7,1 %)
1 (7,1 %)

nisem imela
0

1

2

3

4

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.2.3. Ali poleg vloge koordinatorja trenutno na področju lahkega branja
delate še kaj drugega? Izberete lahko več odgovorov.
14 odgovorov
Pregledujem vsebine
lahkega branja
Delam, pišem lahko branje

10 (71,4 %
8 (57,1 %)

Prevajam lahko branje
Raziskujem
Lahko branje učim na
delavnicah, predav…
Sem urednik
lahko branje predavam na
fakulteti

7 (50 %)
6 (42,9 %)
3 (21,4 %)
5 (35,7 %)
1 (7,1 %)
1 (7,1 %)

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

4.2.4. Koliko projektov testiranja lahkega branja ste že koordinirali?
14 odgovorov

1
14,3%

1-5
5-10

35,7%

14,3%

Več kot 10

35,7%

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.2.5. Kako ocenite izvedljivost testiranja (obseg dokumenta, rok izvedbe,
dostopnost in/ali število testnih bralcev, ki so potrebni za izvedbo projekta,
itd.)?
14 odgovorov

Na podlagi lastnih izkušenj
Včasih se pred sprejetjem
odločitve posvetujem s testni…

35,7%

Pred sprejetjem odločitve se
vedno posvetujem s testnim b…

7,1%

Včasih se pred sprejetjem
odločitve posvetujem z drugi…
28,6%

21,4%

vprašam Tatjano Knapp
vedno se posvetujem s
sodelavci, upoštevamo tudi m…

4.2.6. Kdo so ljudje, vključeni v pripravo vsebin lahkega branja, s katerimi
komunicirate med procesom, ki ga koordinirate? Izberete lahko več
odgovorov.
14 odgovorov

12 (85,7 %)

Testni bralci – svetovalci
8 (57,1 %)

Drugi koordinatorji
Raziskovalci

2 (14,3 %)
5 (35,7 %)

Pisci
Uredniki, založniki
Ljudje, ki potrebujejo in
uporabljajo l…
študentje
v proces so zajete vse
skupine, odvisno…
0

2 (14,3 %)
4 (28,6 %)
1 (7,1 %)
1 (7,1 %)
5

10

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.2.7. Koliko članov ima skupina testnih bralcev – svetovalcev?
14 odgovorov

2 osebi ali manj
57,1%

3 do 4 osebe
5 oseb ali več

7,1%

35,7%

4.2.8. Kdo oblikuje testne skupine za različne projekte?
14 odgovorov

Jaz
Moj delodajalec
Urednik ali založnik

21,4%

Nimamo vnaprej oblikovanih
skupin

7,1%

strokovni sodelavec
študentje s prijavo na izbirni
predmet
odvisno od velikosti on narav…

50%

Inštruktor

4.2.9. Kako z avtorji lahkega branja komunicirate po koncu testiranja?
Izberete lahko več odgovorov.
14 odgovorov
Pisno: Pripravim poročilo o
testiranju …

8 (57,1 %
4 (28,6 %)

Telefonsko: Dogovorim se
za sestanek in…

6 (42,9 %)
2 (14,3 %)

Iz oči v oči: organiziram
sestanek test…

4 (28,6 %)
0 (0 %)

preko sodelavcev

1 (7,1 %)
1 (7,1 %)

če je možno, je prav, da je
tudi avtor …
0

1 (7,1 %)
2

4

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.2.10. Ali od avtorjev lahkega branja prejmete povratno informacijo o
pripombah s testiranja?
14 odgovorov

Pregledajo pripombe in
spremembe ter mi v testiranje…
Pregledajo pripombe in
spremembe, a mi v morebitno…

21,4%
7,1%

Od avtorjev ne dobim povratne
informacije
naše sodelovanje ni tako redno,
pripombe testnih bralcev upo…
pregledajo pripombe in sprem…

50%

vedno, taka je narava dela, z…

4.2.11. Kaj naredite, če dobite popravljeno oz. posodobljeno različico
dokumenta?
14 odgovorov

V usklajevanje jo pošljem
testnemu bralcu – svetovalcu
Osebno preverim, če dokument
vsebuje spremembe

21,4%
7,1%

Pošljem jo naravnost uredniku
Ne dobim popravljene oz.
posodobljene različice dokum…
upoštevam spremembe, kolik…

50%

preverim in po potrebi še testi…
POPRAVIM TEKST

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.2.12. Katera orodja uporabljate za organizacijo srečanj testne skupine?
Izberete lahko več odgovorov.
14 odgovorov
Tradicionalna orodja za
upravljanje del…

7 (50 %)
6 (42,9 %)

Spletna komunikacijska
orodja (platform…
Videokonferenčne sisteme
Ustrezno programsko
opremo (urejevalnik…

5 (35,7 %)
3 (21,4 %)
4 (28,6 %)
1 (7,1 %)

ne sodelujem neposredno s
testno skupino
ROČNO PISANJE
0

1 (7,1 %)
1 (7,1 %)
2

4

6

8

4.2.13. Ali pri organizaciji srečanj uporabljate določene strategije koordiniranja?
14 odgovorov

ne
Ne
ne.
vzpostavitev tima, določitev nalog posameznih članov tima, usklajevanje
da
seveda, pomemben je pristop do bralcev, skupni načrt dela, dinamika skupine in dela,
uporaba metod dela, pavze
prilagajam koordiniranje glede na sodelujoče v skupini
NE
tradicionalna in v letu 2020 tudi računalniška orodja (teams, zoom)

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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4.2.14. Če bi radi še kaj dodali, to vpišite v okence (izbirno):
1 odgovor

hvala za vprašanja, lepo, da se delo na lahkem branju razvija v smer večjega upoštevanja
vloženega dela bralcev, prav je, da je vrednoteno in da se delu vseh da pravi pomen

5. DEL: VEŠČINE
5.1. Za testiranje vsebin lahkega branja bi moral imeti testni bralec –
svetovalec razvite različne veščine. Na katerih področjih? Izberete lahko
več odgovorov.
58 odgovorov
Znanje o lahkem branju po
svetu: zgodov…

17 (29,3 %)
38 (65,5 %)
36 (62,1 %)
42 (72,4 %)
46 (79,3 %)

Bralne veščine
Veščine aktivnega
poslušanja
Poznavanje zvrsti, žanrov
(poznavanje v…
Računalniške veščine
(vključno z ustrez…
Veščine za delo v skupinah
v bistvu vse navedeno
0

21 (36,2 %)
13 (22,4 %)
16 (27,6 %)
14 (24,1 %)
15 (25,9 %)
33 (56,9 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
20

40

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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5.2. Kaj naj bi testni bralec – svetovalec preverjal? Izberete lahko več
odgovorov.
58 odgovorov
Ali je besedilo v lahkem
branju sprejem…

54 (93,1 %)
21 (36,2 %)

Ali je besedilo v lahkem
branju dobro o…

29 (50 %)
44 (75,9 %)

Ali je besedilo v lahkem
branju ustrezn…

34 (58,6 %)
21 (36,2 %)

razumljivost sporočila,
besed, besednih…

1 (1,7 %)

0

20

40

60

5.3. Kaj bi moral za potrebe procesa testiranja imeti koordinator? Izberete
lahko več odgovorov.
58 odgovorov
Znanje o lahkem branju po
svetu: zgodov…

34 (58,6 %)
45 (77,6 %)
44 (75,9 %)

Znanje s področja osnovnih
načel komuni…

46 (79,3 %)

Poznavanje zvrsti, žanrov
(poznavanje v…

28 (48,3 %)
28 (48,3 %)
26 (44,8 %)

Znanja s področja
multimodalnosti (vklj…

38 (65,5 %)
45 (77,6 %)

Organizacijske veščine,
vključno z delo…
ja, lepo bi bilo, če bi imel
vsa ta zna…
0

27 (46,6 %)
1 (1,7 %)
20

40

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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5.4. Katere so po vašem mnenju ključne sestavine uspešnega programa
usposabljanja za testne bralce – svetovalce in koordinatorje? Izberete lahko
več odgovorov.
58 odgovorov
Objavljene smernice,
priročniki, itd.

35 (60,3 %)
21 (36,2 %)
40 (69 %)

Različna uporabna gradiva

42 (72,4 %)
Poklicni inštruktorji

17 (29,3 %)
34 (58,6 %)

Dovolj ur
Potrdilo, certifikat ali
diploma
Skom drugim ki zna
prisluhniti
0

36 (62,1 %)
18 (31 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
20

40

60

5.5. Koliko ur bi moral trajati osnovni program za testne bralce –
svetovalce? (Osnovni program je namenjen splošnim besedilom za širšo
javnost.)
58 odgovorov

Manj kot 20 ur
20 do 40 ur
39,7%

17,2%

41,4%

40 do 60 ur
ne vem, težko rečem, naši
testni bralci so se usposabljali
ob delu več let, če je to lahko
del nekega drugega programa
lahko traja tudi 60ur, ne vem,
enkrat tedensko po 10 ur skupaj
2 meseca, recimo ...da je dov…

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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5.6. Koliko ur bi moral trajati nadaljevalni program za testne bralce –
svetovalce specialiste?(Nadaljevalni program je namenjen 1 posebnemu
področju, na primer tehničnemu področju, pravu, itd.)
58 odgovorov

Manj kot 20 ur
32,8%

20 do 40 ur
40 do 60 ur

43,1%

20,7%

ali je to smiselno, da enega
človeka obremenjuješ samo z
eno temo, saj ni treba, da
postne strokovnjak na področju
prava, nadaljevani program bi
lahko bil potem za težja bese…
ne vem

5.7. Koliko ur bi moral trajati program za koordinatorje?
58 odgovorov

Manj kot 20 ur
34,5%

20 do 40 ur
40 do 60 ur
uf, težko vprašanje, ali pa ne,
recimo, da se v nekem delu
usposabljajo skupaj, tudi 60 ur

44,8%

17,2%

ne vem

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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5.8. Ali menite, da kot testni bralec – svetovalec ali koordinator potrebujete
boljše znanje in veščine?
58 odgovorov

Da
8,6%

Ne
Ne vem
17,2%

74,1%

5.9. Ali bi se vpisali v program, v katerem bi postali testni bralec –
svetovalec ali koordinator s certifikatom, potrdilom?
58 odgovorov

Zelo verjetno
Verjetno

34,5%

Ne vem
Ne

48,3%

5.10. Ali bi takšen program priporočili svojim vrstnikom, kolegom?
58 odgovorov

Zelo verjetno
Verjetno

36,2%

Ne vem
12,1%

Ne

51,7%

https://docs.google.com/forms/d/1JGEMwLKlNzStRZRR2IQB3p36qh81Q734VQjoKHMwal0/viewanalytics
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5.11. Če bi radi še kaj dodali, to vpišite v okence (izbirno):
5 odgovorov

Z veseljem se pridružim skupini koordinatorjev lahkega branja, področje lahkega branja
me zelo zanima.
Ne razumem vprasanja 5.8, boljse kot? Ali na splosno, da je potrebno usposabljanje? To
se strinjam
hvala, da predstavljate LB v našem SLO prostoru
Imam le še nekaj let do upokojitve - pa sem vseeno precej bolj radovedna od večine
mlajših sodelavcev. Zavod, kjer delam, nikakor ne spodbuja izobraževanj na področju
komuniciranja ali podpore osebam z oviranostmi.
Ne

Untitled section
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