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• Zmanjševanje učiteljeve vloge nosilca 
informacije 

• Nadpredmetna, čezpredmetna in 
medpredmetna vloga bralne pismenosti 

• Ozko pojmovanje bralne pismenosti, če sta ob 
njej samo še matematična in naravoslovna 

 

BRALNA PISMENOST KOT PODPORA POUKU GEOGRAFIJE 



• Komplementarnost načel bralne pismenosti in ciljev učnih 
načrtov ter katalogov znanja geografije 

• BP pomeni zbiranje informacij, širše razumevanje, razvijanje 
razlag, razmislek o vsebini in obliki, vrednotenje 

• OECD-jevi sklopi: 

• VEZANA BESEDILA – pripoved, komentar, opis, utemeljitev, 
navodilo, dokument, hiperbesedilo 

• NEVEZANA BESEDILA – graf, diagram, stolpčni prikaz, preglednica, 
shema, zemljevid, obrazec, informacijska razpredelnica, vabilo, 
reklama, potrdilo, certifikat  

 

 

POUK GEOGRAFIJE IN BRALNA PISMENOST 

(Repež, 2007) 



• UN našteva prek 20 učenčevih dejavnosti, ki neposredno 
razvijajo BP 

• Komplementarnost metodološkega koncepta geografije 
(razumevanje, vzročno-posledično povezovanje, učinki in 
(družbene) posledice) in načel BP 

• Komplementarnost besedil (geografskih sporočilnih sredstev) z 
besedili, ki jih opredeljuje OECD za pomembna 

 

POUK GEOGRAFIJE KOT PODPORA BRALNI PISMENOSTI 



• Količina strokovne terminologije in razmerje med 
znanstvenostjo, poljudno znanstvenostjo in splošnostjo  

• Koliko medpredmetnega povezovanja 

• Razmerje med veščinami (kar je tudi BP) in vsebinskim 
znanjem geografije 

• Vloga kartografske pismenosti 

• Ali obstaja tudi prostorska pismenost? 
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