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V najširšem smislu so avtentični tisti izzivi, ki so dejanske problemske situacije ali 

so jim podobni. 

So odprti problemi, ki  zahtevajo, da gredo učenci skozi vse faze reševanja 

problemov od: 

• zaznavanja in definiranja problemov, 

• preko iskanja in preizkušanja rešitev, 

• interpretiranja in 

• evalviranja ter 

• posredovanja ugotovitev in zaključkov. 

Pri tem morajo smiselno uporabiti svoje dotedanje znanje, izkazati razumevanje 

in po potrebi poiskati nove informacije, uporabljati različne veščine v kompleksni 

situaciji... 

(Z. Rutar Ilc, 2003)

Kaj pravi teorija?



Opredelitev v projektu NA-MA POTI

Avtentični problemi

izhajajo iz življenjskih/realnih situacij in v procesu reševanja spodbujajo kritično 

mišljenje, sodelovanje, ustvarjalnost, vztrajnost, iznajdljivost ter uporabo 

različnih znanj in veščin. Omogočajo različne načine reševanja. Rešitve in njihove 

predstavitve so  različne ter imajo uporabno vrednost.



Opredelitev v projektu NA-MA POTI

Zmožnost reševanja avtentičnih problemov z digitalnimi tehnologijami:

je zmožnost prepoznavanja in razumevanja problemov, samostojnega 

raziskovanja, uporabe in sinteze različnih znanj in digitalnih tehnologij za 

reševanje problemskih situacij, pri kateri metoda reševanja vnaprej ni 

znana/določena, ter kritičnega vrednotenja postopkov reševanja in rezultatov. 
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Razvijanje zmožnosti 
reševanja avtentičnih 
problemov s podporo 
digitalnih tehnologij

• prepoznavanje in razumevanje 
problemov

• samostojno raziskovanje

• uporaba in sinteza različnih 
znanj  

• sodelovanje

• kritično vrednotenje postopkov 
reševanja in rezultatov. 

Razvijanje digitalnih 
kompetenc skozi 

reševanje avtentičnih 
problemov

• opolnomočenje učencev za rabo 
DT(dostopnost, individualizacija, 
diferenciacija, aktivnosti 
učencev) 

• razvoj digitalnih kompetenc 
učencev (Dig.Comp 2.1)
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Smiselna raba digitalnih tehnologij ... 



Razvijanje digitalnih kompetenc 
skozi reševanje avtentičnih problemov/izzivov



https://www.google.com/url?sa=i&url

Razvijanje zmožnosti reševanja avtentičnih problemov 
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Stanje pandemije virusa Covid 19 – koronavirusa

(Simon Brezovnik, PEF Maribor)

V teh posebnih časih „Koronavirusa“ mediji dnevno poročajo o stanju 

pandemije. Pogosto se ne zavedamo, da smo izpostavljeni interpretaciji 

podatkov ter, da lahko sami dostopamo do podatkov in si na osnovi 

dejstev ustvarimo svoj pogled na stanje pandemije. 

Raziščite stanje pandemije, pri tem uporabite podatke, ki so dostopni na  

spletni strani https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 

preglejte trenutno stanje v državah po svetu glede okuženih s 

Koronavirusom.

Svoje ugotovitve primerjajte s podajanjem medijev o stanju pandemije in 

na podlagi teh ugotovitev napišite članek za objavo v medijih, v 

katerem sporočate vaša spoznanja in nasvete, kako najbolj učinkovito 

ustaviti pandemijo – s konkretnimi  ukrepi, ki bi jih predlagali.

Primer 
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Hvala za pozornost!


