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AVTENTIČNOST/KONTEKSTUALNOST PRI 
POUKU NARAVOSLOVNIH VSEBIN 
• 4C model – Concept/Content/Curriculum/Context 

Devetak, I. (2017). Context-based teaching material and learning chemistry. V: Leite, L. (ur.). Contextualizing teaching to improve learning: the case of science 
and geography, (Education in a competitive and globalizing world). New York: Nova science, 261-282. 



AVTENTIČNOST/KONTEKSTUALNOST PRI 
POUKU NARAVOSLOVNIH VSEBIN 

Avtentične naloge/problemi vrednotijo zmožnosti učenčeve 
uporabe vsebinskih in procesnih znanj v okviru standardov 

znanja, ki omogočajo soočanje z realnimi življenjskimi 
situacijami.  

Avtentično vrednotenje kompleksnih učnih dosežkov.  

Kontekstualno naravnan sodoben pouka naravoslovnih 
vsebin. 



AVTENTIČNOST/KONTEKSTUALNOST PRI 
POUKU NARAVOSLOVNIH VSEBIN 

Kriteriji avtentičnosti problemov 

Sentočnik, S. (2000). Avtentične oblike preverjanja in ocenjevanja za kakovostnejše učenje in poučevanje. Vzgoja in izobraževanje, 21(2-3), 82-86. 

Učitelj 

• Izpostavi realno situacijo v kateri so učenci – problem, ki ga je potrebno rešiti. 

• Problem mora biti zastavljen procesno in dolgoročno. 

• Poda jasna navodila in pričakovane učne dosežke (jasen pregled nad celotno nalogo). 

• Formativna povratna informacija – omogoča usmerjanje k cilju. 

Učenec 

• Prevzema odgovornost za soustvarjanje učnega procesa in s tem lastno učenje. 

• Pomen predznanja in individualizacije usvajanja znanja. 

• Raziskuje pisne in elektronske vire informacij. 

• Rešujejo nove probleme z za učence ustreznimi strategijami reševanja. 

• Razvijanje kompleksnejšega znanja – na višjih kognitivnih ravneh in bolj poglobljeno kot predpisuje učni načrt na določeni    
stopnji šolanja. 

• Vsestranski razvoj učenca: kognitivni, socialni, čustveni, metakognitivni. 

Cilj 

• Vseživljenjsko izobraževanje. 

• Usvojitev strategij reševanja problemov. 

• Specifični izdelek reševanja problema. 

• Predstavitev rezultatov reševanja problema. 



AVTENTIČNOST/KONTEKSTUALNOST PRI 
POUKU NARAVOSLOVNIH VSEBIN 
Primer avtentične naloge 
 

V vaši raziskovalni skupini ugotovite, kakšna je kvaliteta vode v našem kraju in kateri so vzroki za 
stanje, kakršno je. Pri tem zasnujte načrt raziskave in jo izvedite. Rezultate raziskave boste 
predstavili na naravoslovnem dnevu staršem in županu. 

 

Avtentične naloge za preverjanje in ocenjevanje znanja 

 
 Avtentično preverjanje je neposredno opazovanje učencev pri izvajanju dejavnosti 

povezane z avtentično nalogo – opazovanje v akciji. 

 

 Zagotavljanje veljavnosti in zanesljivosti avtentičnega preverjanja – opisni kriteriji so 
pomembni za preverjanje realizacije načrtovanih učnih ciljev. 

Sentočnik, S. (2000). Avtentične oblike preverjanja in ocenjevanja za kakovostnejše učenje in poučevanje. Vzgoja in izobraževanje, 21(2-3), 82-86. 
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AVTENTIČNOST/KONTEKSTUALNOST PRI 
POUKU NARAVOSLOVNIH VSEBIN 

https://dissi.org/  

https://dissi.org/


AVTENTIČNOST/KONTEKSTUALNOST PRI 
POUKU NARAVOSLOVNIH VSEBIN 

https://dissislovenia.splet.arnes.si/  

https://dissislovenia.splet.arnes.si/


Avtentične naloge pri biologiji 
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Avtentične naloge pri biologiji 

• Iz strukture in opisa preizkusa znanja za NPZ v 9. razredu 
(https://www.ric.si/mma/Struktura%202021_2022%20Struktura%20BIO_9_2021_22.pdf/2021063010405305/) 

 



Avtentične naloge pri biologiji 

• Naloga izbirnega tipa. 

• NEavtentična naloga. 

• KS: 1 

 

 

• Naloga izbirnega tipa. 

• Avtentična situacija. 

• KS: 1 

 



 Avtentične naloge pri biologiji 

• Naloga prostih kratkih odgovorov – 

zaprti in polodprti 

• Avtentična situacija?  

uporabnost biologije v življenju – 
rastline oddajo vodo skozi liste 

• KS: 2, 2 

 



 Avtentične naloge pri biologiji 

• Naloga prostih kratkih odgovorov –  

zaprti in polodprti 

• Avtentična situacija? 

uporaba biološkega znanja v 
biotehnologiji in agronomiji 

• KS: 2, 3 

 

 

 



Avtentične naloge pri fiziki 

 



Avtentične naloge pri fiziki 

• Iz strukture in opisa preizkusa znanja za NPZ v 9. razredu 
(https://www.ric.si/mma/Struktura 2021_2022 Struktura FIZ_9_2021_22.pdf/2021063010405327//) 

 

https://www.ric.si/mma/Struktura 2021_2022 Struktura FIZ_9_2021_22.pdf/2021063010405327/


Avtentične naloge pri fiziki 

• Naloga iz vsakdanjega življenja. 

• NI avtentična naloga. 

• KS: 2 

 



Avtentične naloge pri fiziki 

• Naloga iz vsakdanjega življenja. 

• SKORAJ avtentična naloga. 

• KS: 3 

 



Avtentične naloge pri fiziki 

• Naloga iz vsakdanje situacije. 

• NI avtentična naloga. 

• KS: 1 

 



Avtentične naloge pri fiziki 

• Naloga iz vsakdanjega življenja. 

 



Avtentične naloge pri fiziki 

• Naloga iz vsakdanjega življenja. 

 



Avtentične naloge pri fiziki 

• Naloga iz vsakdanjega življenja. 

 



Avtentične naloge pri fiziki 

• Naloga iz vsakdanjega življenja. 

 



Avtentične naloge pri fiziki 

a) Kateri avtomobil se je prvi ustavil? 

b) Za avtomobil, ki se je prvi ustavil, nariši graf v(t). 

c) Koliko časa od začetka zaviranja je potreboval avtomobil 4, da se je ustavil? 

d) Primerjaj čas ustavljanja avtomobilov 1 in 3. 

Naloga iz vsakdanjega življenja.       PRECEJ avtentična naloga.       KS: 2-3. 

 



Avtentične naloge pri kemiji 
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Avtentične naloge pri kemiji 

• Iz strukture in opisa preizkusa znanja za NPZ v 9. razredu 
(https://www.ric.si/mma/Struktura 2021_2022 Struktura KEM_9_2021_22.pdf/2021063010405371/) 
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Avtentične naloge pri kemiji 

• Naloga izbirnega tipa. 

• NEavtentična naloga. 

• R: C 

 

 

 

• Naloga izbirnega tipa. 

• Avtentična situacija. 

• R: A 

 



Avtentične naloge pri kemiji 
• Naloga prostih kratkih odgovorov 

– zaprti in polodprti. 

• Avtentična situacija? – 
uporabnost kemije v življenju – 
analiza vode 

 



Avtentične naloge pri kemiji 

• Naloga prostih kratkih odgovorov – 
zaprti in polodprti. 

• Avtentična situacija? – uporaba 
kemijskega znanja na drugem področju 

 

 

 



Zaključek 

• Naloge NPZ lahko učitelju služijo za načrtovanje poučevanja v kontekstu. 

• Potrebna je nadgradnja naloge z elementi konteksta v pravi 
kontekstualni problem. 

• Reševanje kontekstualnega problema poteka daljše obdobje in zajema 
elemente raziskovalno-projektnega dela. 

 

• Primeri izvedbe poučevanja v kontekstu, ki izhaja iz nalog NPZ bo 
prikazana na delavnicah posameznih predmetov. 


