Vedenjsko-kognitivna metoda za izboljšanje branja (Anić, 2004)
Metodo je priredila mag. Nada Anić, klinična psihologinja iz Zagreba. Temelji na motivaciji
in urjenju branja ter na načelu, da se z rednim, vsakodnevnim domačim delom napredek pri
branju poveča. V izvajanje je vključen otrok, eden od staršev ali drugih sorodnikov ter mediator
(npr. specialni pedagog, učitelj itd.).
Mediator z omenjeno metodo usposablja starše, da doma skupaj z otrokom vsak
dan vadijo branje. V vlogi mediatorja so največkrat specialni pedagogi, učitelji in šolski
svetovalni delavci.
Bralni trening vedenjsko-kognitivne metode za izboljšanje branja je razdeljen na pet stopenj.
Vsaka izmed stopenj traja 8 dni (posamezno stopnjo lahko podaljšamo), ima določen cilj
in točno določena pravila. Vključuje vsakodnevno, desetminutno branje ter ustrezno zunanjo
motivacijo, ki jo spodbujamo s pomočjo žetonov. Velika pozornost je namenjena tudi izboru
besedila. Bralne vaje morajo postati igra, otrok mora pri njih uživati in se zabavati, vzbuditi
mu morajo veselje do branja. Otroka pri tej metodi ne silimo k branju. Notranjo motivacijo,
ki je otrokom z odporom do branja primanjkuje, spodbujamo z beleženjem rezultatov, tako
da otrok sam vidi svoj napredek pri branju. Pri tem starši otrokovega branja nikoli ne grajajo,
pohvalijo pa vsak, še tako majhen napredek. Da bo otrok dosegel napredek, morajo biti cilji
realni. Izboljševanje branja je dolgotrajen proces in napredek največkrat ni vedno takoj opazen
(Anić, 2004).

Stopnje vedenjsko-kognitivne metode za izboljšanje branja
1. stopnja: Otrok preneha z vsemi bralnimi aktivnostmi (uvedemo bralni dopust). Starši mu
vsak dan, pred spanjem, 10 minut berejo knjigo, ki si jo je sam izbral. Knjiga mora biti za
otroka še neznana, nova. Poudarek na tej stopnji je na ugodju, ki ga doživlja otrok ob branju,
na pridobivanju pozitivnega odnosa do branja ter vzpodbujanju interesa do branja
2. stopnja: Starš in otrok bereta izmenično. Otrok se vključuje v branje tako, da sprva prebere
le besedo, poved, vrstico ali verz. Otroka ne silimo k branju, niti njegovega branja ne
komentiramo in ne popravljamo. Cilj te stopnje je postopno vključevanje otroka v skupno branje
kot zabavo, brez kakršnih koli zahtev po doseganju uspeha. Otrok postopoma prevzema vlogo
bralca.

S 1. in 2. stopnjo bralnega treninga pričnemo pri otrocih, pri katerih je že prisoten izrazit
odpor do branja. Pri otrocih, pri katerih pa želimo predvsem izboljšati branje in se vadenju
branja ne izmikajo, pričnemo trening na 3. stopnji. Pri 3. in 4. stopnji spodbujamo otroka, da
se vsak dan sam spomni na branje. Če se spomni, ga nagradimo z žetonom, dogovorjenemu
številu žetonov pa sledi nematerialna nagrada.
3. stopnja: Otrok izboljšuje svoje branje tako, da poskuša slišati napake, ki jih dela. Pri tem
starš, ki spremlja otrokovo branje, sproti označuje napake s črticami in pikami (če otrok
napako sliši in popravi, dobi črtico, če napake ne sliši in ne popravi, dobi piko). Otrokov cilj
je, da dobi več črtic kot pik. Črtice se pojmujejo kot napredek pri branju. Cilj te stopnje je
navajanje otroka na točnost branja in samoregulacijo. Tretja stopnja je namenjena zmanjševanju napak, ki jih otrok ne popravi in povečevanju števila popravljenih napak. Otrokovo
motivacijo se ob sprotnem beleženju napak povečuje tudi z žetoni. Otrok dobi žeton, če je
naredil več popravljenih kot pa nepopravljenih napak.
4. stopnja: Namenjena je povečevanju hitrosti branja. Dvakratno branje istega besedila omogoči zmanjšati napake pri drugem branju. Branje na tej stopnji se izvaja enako kot na 3. stopnji,
uvede se le ponovno branje istega besedila in merjenje časa ob prvem in drugem branju. Pri
obeh branjih starš beleži popravljene in nepopravljene napake s črtico in piko. Manjše število
popravljenih napak in krajši čas pri drugem branju se označita kot napredek. Cilj te stopnje je
navajanje otroka na točnost branja in usvajanje navade branja s ponavljanjem.
5. stopnja: Cilj zadnje stopnje je pridobivanje navade branja. Otroka se spodbuja k obiskovanju
knjižnice, hkrati pa se podkrepi vsaka njegova samoiniciativa po branju.
Najpomembnejša naloga učitelja ali šolskega svetovalnega delavca v vlogi mediatorja je
ozaveščanje staršev in njihovo usposabljanje staršev za izvajanje treninga doma. Starše
usmerja v konkretno izvajanje posameznih stopenj in jim svetuje, kdaj lahko katero stopnjo
otrok preskoči oz. bi jo bilo dobro podaljšati. Dobro mora poznati proces branja in tudi samo
vedenjsko--kognitivno metodo za izboljšanje branja. Staršem in otroku tudi svetuje ustrezno
literaturo.Sam ali skupaj z učiteljem lahko izpelje analizo začetnega in končnega branja ter
oceni njegov napredek s primerjavo začetnega in končnega branja.

