MIHA MOHOR

Šorlijeva 24, 4000 Kranj
telefon: 041 928 802
e-naslov: miha.mohor@gmail.com
-

diplomirani slovenist
dolga leta profesor slovenščine in predstojnik enote Zavoda za šolstvo v Kranju, mentor bralne
značke, literarnih krožkov in delavnic
avtor motivacijskega gradiva Bralne značke (S knjigo v svet)
član nadzornega odbora Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS

Iz svoje dolgoletne prakse predava mentorjem:
- O načinih in vsebini motiviranja za branje
- Kaj in kako preverjati pri bralni znački
- Bralna značka in (po)ustvarjalno pisanje
- Otrokovi bralni interesi in mentorjev seznam kvalitetnih ter za razvoj književnosti pomembnih
besedil
Delavnici za učence od 6. do 9. razreda devetletne osnovne šole:
- Igra z besedami in njihovo zvočno sliko (izmišljanje novih besed, sestavljanje tropov, metafor; od
besede do metafore ali pesniške podobe, od pesniške podobe do pesmi)
- Pisanje proznih fragmentov (preoblikovanje stripske sličice v prozni fragment, izmišljanje in
dodajanje novih književnih oseb, pisanje dialogov; kolektivno pisanje povesti na podlagi skupnih
izhodišč – nanizanka: učenci pišejo poglavje o doživljajih istih izmišljenih oseb)
Trajanje: predavanje 2 šolski uri, predavanje z delavnico 4 šolske ure ali po dogovoru
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