
 

 

Urška Breznik, Pekarna Magdalenske mreže  





 Kritičnost   
 Zavedanje o lastni kulturni in družbenopolitični umeščenosti v določeno izkušnjo; 
 Zmožnost in volja, da na posredovane resnice in njihovo samoumevnost pogledamo iz 

različnih zornih kotov ter v njih razkrivamo napake ali manipulativne in ideološke vidike; 
 Gledanje sporočilnosti besedil skozi moralno presojo, ki se mora odražati v naših dejanjih 

 

 Pismenost  
 tehnologija in zmožnost ustvarjanja pomena 
 družbeno kulturna praksa s teksti 

 



 Koncept, ki pismenosti kot referenci za branje in ustvarjanje tekstov, dodaja 
kritičnost kot eksplicitno etično in politično dimenzijo. Jezik in dostop do informacij 
in znanja, sta namreč ena ključnih osi vzpostavljanja razmerij moči v družbi.  

 Način na katerega beremo je neločljivo povezan s posameznikovim razumevanjem 
sveta ter posledično z njegovim mestom v svetu.  

 “Kritična pismenost ima ekspliciten cilj kritike in transformacije dominantnih 
ideologij, kultur in ekonomij” (Allan Luke 2012) 



»...kritična pismenost omogoča vpogled v razmerje med znanjem in močjo. Razkriva 
znanje kot družbeno konstrukcijo vezano na družbene norme in vrednote, ter 
omogoča način kritike, ki omogoča razkriti, kako, v nekaterih primerih znanje služi 
specifičnim ekonomskim, političnim in družbenim interesom. Poleg tega, lahko 
kritična pismenost deluje kot teoretsko orodje, ki pomaga učencem razvijati kritični 
odnos do lastnega znanja.”  

(Aronowitz, Giroux 1985)  

 



 Za očeta ideje kritične pismenosti velja Paulo Freire, brazilski filozof, pedagog in 
aktivist. Freire je idejo kritične pismenosti utemeljeval v marksistični in 
fenomenološki filozofiji ter jo praktično pedagoško razvijal z najrevnejšimi in 
izkoriščanimi delavci, da bi prispeval k njihovi svobodi, emancipaciji. 
Opismenjevati ljudi zato za Freira ni pomenilo učenje pisanja in branja kot 
spretnosti, temveč je učenje branja in pisanja osmišljeval s prevpraševanjem 
družbenih samoumevnosti ter z odkrivanjem izvorov krivičnosti v vsakdanjem 
življenju ljudi, ki jih je poučeval. Način, na katerega beremo, je zanj neločljivo 
povezan s posameznikovim razumevanjem sveta ter posledično z njegovim mestom 
v svetu. Pismenost zato zmeraj vključuje odnos med ideologijo in politično zavestjo.  

 



 Branje ali ustvarjanje tekstov nikoli ni le spretnost, saj se ne da zgolj “brati” 
(tehnika), ne da bi kaj prebrali (vsebina in interpretacija). 

                                                                                                                             (Freire) 

 

 

 

 

 

 

 »Branja ne sestavlja le dekodiranje zapisane besede oziroma jezika,  
ampak temu predhaja in je prepleteno z znanjem o svetu. « 

                                                                 (Freire in Macedo 1987) 

 



 
Pristopov k razvijanju kritične pismenosti je veliko. Eden bolj razširjenih je 

pedagoški model, ki sta ga razvila Freebody in Luke, ki kritično pismenost razvija 
skozi štiri dimenzije. Ključnega pomena je, da si ob soočenju s tekstom, ob branju 
ali ustvarjanju, znamo postavljati ustrezna vprašanja, ki nam odstirajo tančice 
manipulacije:  

 



  
Da bi se lahko nekega teksta lotili, moramo najprej prepoznati na kakšen način so 
vanj vpisana ali zapisana sporočila. Teksti so danes zelo raznoliki, in le redko 
beremo le zapisan jezik, pogosto se namreč v tekstih prepletajo jezik, slike, v 
digitalnih tekstih pa tudi zvoki in gibanje različnih elementov, ki vsi skupaj 
prispevajo k oblikovanju pomena. To pomeni, da moramo razvijati zmožnosti 
dekodiranja tekstov, poznavanja osnovnih značilnosti in zgradbe tekstov, torej 
abecedo, besede, strukturna pravila in vzorce, glede na tip besedila pa tudi druge 
značilnosti, npr. zvoke ali druge simbole 



 Primeri vprašanj, ki si jih na tej ravni lahko zastavljamo so: 
 
Kako se lahko lotim branja? 
 
Kakšna pravila in vzorci tvorijo besedilo? 
 
Kakšno vlogo imajo besede, kakšno slike, kakšno zvoki, ect..? 
 
Kakšen je odnos med sliko, zvoki in drugimi znaki (v primeru multimedijskega 
besedila)? 
 
Na kakšen način lahko dekodiram sporočilo?  

 



  
Ko nek tekst pritegne našo pozornost, se spontano vprašamo, kaj pomeni? 
Določene vidike hitro prepoznamo, vidimo, da gre na primer za oglas, potem si 
plast za plastjo oblikujemo razumevanje sporočila glede na okoliščine in osebne 
izkušnje. Informacije in sporočila v tekstu primerjamo z drugimi teksti, z lastnimi 
izkušnjami in razvijamo hipoteze o tem, kakšen je pomen. Ko ustvarjamo nek tekst 
in z njim poskušamo oblikovati sporočilo oziroma komunicirati, je proces zelo 
podoben. Da bi bili uspešni pri ustvarjanju pomena, je potrebna refleksija lastnih 
izkušenj in znanja, ki ga pri tem uporabimo, zavedati se moramo, da naš pogled ni 
objektiven, ampak zmeraj posledica našega mesta v svetu.  

 



 Primeri vprašanj, ki nas pri tem vodijo so: 
 
Kaj lahko o tekstu sklepamo na prvi pogled? 
 
Katere besede ali fraze izstopajo? 
 
Me tekst nagovarja? Kako? 
 
Komu je tekst namenjen? 
 
Kakšno sporočilo hoče avtor teksta posredovati? 
 
Kakšne so moje izkušnje in znanje s tega področja? 
 
Kaj je ključna ideja teksta? 
 
Kakšna čustva imam ob branju?  

 



  
Ko smo si ustvarili neko sliko o tem, kaj tekst pomeni, je naslednji korak vprašanje, 
ali lahko in kako ga lahko uporabim v vsakdanjem življenju? Da bi tekste smiselno 
uporabili, brali ali ustvarjali si moramo dobro razjasniti njihov namen. Tekste 
namreč zmeraj uporabimo ali ustvarjamo z določenim namenom, v določenem 
kontekstu. Da bi smiselno uporabili tekst je potrebno upoštevati, da se jezik 
spreminja glede na kontekste, namen in občinstvo, ob tem razmisliti tudi kakšna 
družbena razmerja tekst ustvarja ali je vanje vpet. Za to potrebujemo znanje o 
določenih kulturnih in družbenih funkcijah, in se zavedati, da te funkcije oblikujejo 
strukturo teksta, način nagovora in stopnjo formalnosti. Razsoditi moramo in se 
glede na to odločiti, kakšen tekst bomo uporabili in kako.  

 



 Primeri vprašanj, ki si jih ob tem lahko zastavljamo, so: 
 
Kakšna oblika teksta je to? 
 
Kakšen namen ima tekst? Kako to vem? 
 
Kako bi se njegova oblika spremenila, če bi ga poskusil uporabiti v drugačnih 
okoliščinah, z drugačnimi nameni? 
 
Kaj lahko s tem besedilom naredim tukaj in zdaj? 
 
Kakšne so možnosti in alternative rabe takega besedila?  

 



  
Zmožnost analize in kritike besedila, ob zavedanju, da besedila niso nevtralna in da 
predstavljajo določen pogled na svet, druge pa zanemarijo, da vplivajo na naše 
ideje in predstave, ter da lahko v besedila podvomimo, smo kritični in jih tudi 
preoblikujemo na nove in različne načine. Kritično analizirati in preoblikovati tekst, 
tako da razumemo in delujemo glede na vednost, da teksti niso nevtralni in da 
predstavljajo določen pogled na svet, druge pa zanemarijo, da vplivajo na naše 
ideje in predstave, ter da lahko v njihovo obliko in diskurz podvomimo, smo kritični 
in tekste tudi preoblikujemo na nove in različne načine. Vprašanja, ki jih 
postavljamo pri razvijanju te vloge se nanašajo na to kako teksti oblikujejo spol, 
različne družbene vloge, kulture, rase, podobe otroka, mladostnika, politika itd. 
Pogledamo kaj določeni teksti izpustijo in kaj poudarjajo. Razsojamo posredovana 
sporočila in spodbujamo otroke, da na novo napišejo določene tekste, pravljice, 
reklame, popevke. 

 



 Primeri vprašanj, ki nam odpirajo to dimenzijo kritičnosti: 
 
Kdo bi bral to besedilo kot samoumevno in neproblematično, kaj so njegove vrednote in interesi? 
 
Ali so v tekstu uporabljeni stereotipi? 
 
Kaj so dejstva in kaj ne? 
 
K čemu me tekst napeljuje? 
 
Kaj poskuša besedilo doseči pri meni? Zakaj? 
 
Kdo bo z branjem tega besedila pridobil? 
 
Kateri glasovi, položaji in motivi so vključeni v besedilo? Kateri so odsotni in prikriti? 
 
Kakšen učinek ima tekst name in na družbo? 
 
Kako lahko tekst spremenim in ga drugače uporabim, z boljšimi učinki? 



Mnenja in predlogi o učbeniku in delovnem zvezku »Geografske značilnosti 
sveta« (Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 2004 – učbenik; 2007 – delovni 
zvezek) 

 
Sestavil: dr. Janez Pirc na podlagi predlogov Janeza Pirca, Ajde Radinja, Tanje 

Uršič in Maxa Zimanija. Projekt Društva Afriški center: »Izobraževanje za 
razvoj na trdnih temeljih« Ljubljana, avgust 2010 

 





 Uvodna fotografija (na dveh straneh) o Afriki prikazuje to, kar Afrika v zahodnih 
glavah med drugim tudi je: suha, vroča, črna celina, na kateri ljudje živijo v barakah 
in hišah s slamnato streho (enako velja za podobe preostalih celin – Azija je tako 
dežela riža, Amerika pa celina razvoja, uspeha, demokracije ...). 

 V članku o Ngorongoru je govor o »plemenih« (ob omembi Masajev). Tovrstno 
ponižujočo in ločevalno terminologijo bi bilo treba črtati in jo nadomestiti z 
nevtralnim izrazom ljudstva. Poleg tega življenjsko okolje Masajev popolnoma 
eksotizira in naturalizira tale stavek: »Danes je raj za okoli 30.000 živali in plemena 
Masajev.” 

 

 



 Drugo dodano besedilo je neposrečena kompilacija, ki v 1. odstavku vsebuje 
elemente pripovedi o udeležencih enega izmed tragičnih dogodkov (za katerega 
lahko dijak samo sklepa, da se nanaša na Afriko, saj to ni nikjer eksplicitno 
omenjeno), v nadaljevanju vsebuje kratek oris vplivov kolonialnega plenjenja v 
celotni Afriki, v sklepnem odstavku pa opozarja na nekatere posledice genocida v 
Ruandi leta 1994. Besedilo je zaradi tovrstnega vsebinskega kombiniranja težko 
berljivo kot celota. Poleg tega dijaku gotovo ne morejo biti jasne povezave med 
omenjenim genocidom in evropskim kolonialnim plenjenjem (razen če se ni nekje 
že dodobra seznanil z nemško ter belgijsko kolonialno politiko v Ruandi). (…) 

 



 (…) Vsemu temu je dodana še fotografija s tragičnim motivom otroka. Ob že tako 
pretresljivi vsebini je ta gotovo nepotrebna, saj le še dodatno prispeva k 
pojmovanju Afrike kot kontinenta vojn in drugih človeških tragedij. Fotografija ima 
podobno vlogo kot prvi odstavek besedila, to je vzbujanje čustev bralcev. Takšne 
fotografije torej ne temeljijo na informacijah, temveč na vzbujanju čustev, šokiranju 
in približevanju dogodka (Sontag, 2006: 61). 
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