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Namen prispevka:

Pod drobnogled postaviti, kako vključujemo 
avtentičnost v pri kemiji …

pomembni mejniki v preteklosti

pogled na učne načrte in kataloge znanj za kemijo

prelet raznolikih  dejavnosti  avtentičnih izzivov pri 

pouku kemije

kriteriji za presojo avtentičnost kot pomoč učitelje

podpora digitalnih tehnologij 



Pogled na mejnike v preteklosti …

2000

Refleksivna 
edukacija: 
Učenčev 
portfolio

2003 

Nova kultura 
preverjanja in 
ocenjevanja 

znanja

2005 

Didaktična 
prenova 

gimnazijskih 
programov



Primer iz portfolija pri kemiji 

A. Poberznik, 
ZRSŠ, 2000



Pogled na mejnike v preteklosti …

2000

Refleksivna 
edukacija: Učenčev 

portfolio

2003 

Nova kultura 
preverjanja in 

ocenjevanja znanja

2005 

Didaktična prenova 
gimnazijskih 
programov

2007, 2008, 2011

Katalogi znanj za 
kemijo v SSI in PTI

Posodobljeni UN 
za kemijo v 
gimnazijah

Posodobljeni učni 
načrt za kemijo v 

OŠ 



Avtentičnosti  UN in KZ za kemijo

UN ZA KEMIJO OŠ UV ZA KEMIJO 
GIMNAZIJA 

KZ ZA KEMIJO SSI in PTI

Razvijanje nar.-mat. zmožnosti za razvoj 
kompleksnega mišljenja:

• Iskanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz 
različnih virov

• Uporaba osnovne strokovne terminologije pri 
opisovanju pojavov,  procesov in zakonitosti

• Razvijanje eksperimentalnih spretnosti in 
metod raziskovanja

• »Odnosna« in odločitvena zmožnost

Raziskovanje in razumevanje 
naravnih procesov in pojavov:

• zmožnosti opazovanja in 
doživljanja narave in 
naravnih zakonitosti in 
zakonitosti življenja,

• obvladovanje metodologije 
raziskovalnega dela dela v 
naravi in z živimi bitji,

• naravoslovna pismenost,
• skrb za zdravje, življenjsko 

okolje in varnost,
• pomen naravoslvnih znanosti 

za trajnostni razvoj in 
ohranjanje biodiverzitete.



Avtentičnosti  UN in KZ za kemijo

UN ZA KEMIJO OŠ UV ZA KEMIJO GIMNAZIJA KZ ZA KEMIJO SSI in 
PTI

• Kemija je svet snovi
• Atom in periodni 

sistem elementov
• Povezovanje delcev 

(gradnikov)
• Kemijske reakcije
• Elementi v PSE 
• Kisline, baze in soli
• Ogljikovodiki 
• Kisikova družina 

organskih spojin 
• Dušikova družina 

organskih spojin 
• Množina snovi

• Uvod v varno 
eksperimentalno delo

• Alkalijske kovine in 
halogeni

• Lastnosti izbranih 
elementov in spojin  v
bioloških sistemih in 
sodobnih tehnologijah 

• Polimeri

• Pogled v svet snovi
• Kemija in okolje
• Kemija v prehrani



Avtentičnosti  UN in KZ za kemijo

UN ZA KEMIJO OŠ UV ZA KEMIJO GIMNAZIJA KZ ZA 
KEMIJO SSI 
in PTI

Učenec/-ka:
- obvlada osnovne eksperimentalne tehnike (segrevanje, 
merjenje prostornine (merilni valj), tehtanje z digitalno 
tehtnico) in izvaja poskuse (eksperimente)
sistematično in natančno opazuje, zbira, beleži in ureja 
podatke zbrane pri eksperimentalnem delu, razbere in 
posploši soodvisnosti oziroma oblikuje zaključke/sklepe,
opredeli spremenljivke, ki jih je treba upoštevati pri izvedbi 
poskusa,
- zastavlja raziskovalna vprašanja in načrtuje poskus,
opiše oziroma argumentirano predstavi potek, opažanja in 
ugotovitve samostojnega eksperimentalnega dela oziroma 
demonstracijskih poskusov,
- zna uporabljati zbirke modelov za sestavljanje enostavnih 
molekul in razume preproste submikroskopske prikaze,
zna uporabljati podatke iz različnih informacijskih virov z 
IKT (poljudnostrokovna literatura, svetovni splet, zbirke 
podatkov idr.), jih ustrezno uporabiti in predstaviti (npr. pri 
izdelavi seminarskih nalog, plakatov, projektnem delu, 
raziskavi itd.),
- pri opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti uporablja 
osnovno kemijsko strokovno terminologijo,
zna varno in odgovorno ravnati s snovmi v skrbi za zdravje 
in okolje (kemijska varnost).

Dijak/dijakinja pri posameznih učnih sklopih glede 
na izbrane in izvedene dejavnosti pri pouku:
- obvlada izbrane eksperimentalne tehnike;
potek in rezultate oziroma opažanja samostojnega 
eksperimentalnega dela ali demonstracijskih 
poskusov argumentirano predstavi;
- zna uporabljati zbirke modelov za sestavljanje 
spojin in razume submikroskopske prikaze;
zna uporabljati različne vire za pridobivanje 
podatkov (poljudnostrokovna literatura, 
medmrežje, zbirke podatkov …) in predstavljati 
lastne izdelke (seminarske naloge, projektno delo 
itd.);
- pri opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti 
uporablja osnovno kemijsko strokovno 
terminologijo;
- ima odgovoren odnos do uporabe snovi, 
sposobnost in pripravljenost zavzetega, 
odgovornega in utemeljenega ravnanja za zdravje 
in v okolju (kemijska varnost).





Avtentičnosti  UN in KZ za kemijo

UN ZA KEMIJO OŠ UV ZA KEMIJO 
GIMNAZIJA 

KZ ZA KEMIJO SSI in PTI

-poglabljajo poznavanje nevarnih 
lastnosti snovi, njihovo 
označevanje in ravnanje z 
nevarnimi snovmi, !
-razvijajo spretnosti pri delu z 
različnimi viri podatkov (PSE, 
zbirke podatkov, svetovni splet, 
strokovna literatura), !
-razvijajo odnos do kemije s 
spoznavanjem pomena kemije v 
življenju in v nekaterih kemijskih 
poklicih.

-se zavedajo pomena razvoja 

naravoslovnih znanosti in 
tehnologije za življenje, družbo in 
okolje. …

- razvijajo kompleksno 
mišljenje z reševanjem 
enostavnih realnih 
(avtentičnih) problemov, 
povezanih s …

• Z uporabo IKT iščejo in vrednotijo 
uporabo novih polimernih 
materialov v življenju.

• Preučujejo oznake za recikliranje 
na različni polimerni embalaži in 
jo na podlagi oznak razvrščajo v 
skupine.

• Projektno delo: v domačem 
okolju iščejo vire, ki onesnažujejo 
zrak. Ugotavljajo posledice tega 
onesnaževanja in iščejo rešitve za 
zmanjšanje virov onesnaževanja 
zraka

• Z uporabo literature ali IKT 
preučujejo vpliv posameznih 
aditivov na organizem in iščejo 
alternativne uporabe drugih živil.



Projekti ZRSŠ v katerih je poudarjeno razvijanje raziskovalnih 
veščin (2010-2021)



Izobraževanja pri kemiji 



SU – ŠS - Kemija OŠ



SU – ŠS - Kemija SŠ



Učni sklop: UVOD V VARNO EKSPERIMENTALNO DELO

• Cilji sklopa:

Dijaki/-nje: 

⮚ razlikujejo in utemeljujejo pojme: eksperiment (poskus) in eksperimentalni pogoji/okoliščine, 

spremenljivke oziroma konstante, 

⮚ razumejo pomen in vlogo eksperimenta v znanosti, posebej v kemiji,

⮚ prepoznajo temeljne laboratorijske pripomočke in njihovo uporabo, 

⮚ urijo se v temeljnih laboratorijskih tehnikah,

⮚ spoznajo stavke H in P ter razumejo pomen zaščitne opreme za varno eksperimentalno delo,

⮚ usvojijo temeljne pojme toksikologije, 

⮚ razvijajo eksperimentalni pristop (laboratorijske spretnosti in tehnike),

⮚ razvijajo spretnosti dela z različnimi viri (npr. zbirke podatkov, priročniki …) za 

eksperimentalno delo,

⮚ razvijajo zmožnost varnega eksperimentalnega dela.

⮚ Dejavnost:  ODNOS DO KEMIJE

⮚ Dejavnost:  VLOGA EKSPERIMENTA PRI KEMIJI

⮚ Dejavnost:  NAČRTOVANJE IN IZVEDBA EKSPERIMENTA

⮚ Dejavnost:  KAKO PREPOZNATI NEVARNE SNOVI IN Z NJIMI PRAVILNO RAVNATI



Primer …

Nevarne snovi, ki jih lahko najdemo v našem domu in kako z njimi ravnamo

PS za kemijo  ZRSŠŠ

V domačem okolju (npr.  v čistilih, sredstvih za nego in higieno, ličilih, tekstilu, igračah, opremi, 

aparatih, na vrtu…) najdemo nevarne snovi, ki so zdravju škodljive. Preko spletne strani šole v zavihku 

» Naravoslovni namigi«  želimo ozaveščati o teh snoveh, njihovih lastnostih in o varnem ravnanju z 

njimi tudi v primeru izpostavljenosti.. S sošolci v skupini izberite prostor v vašem domu (npr. kuhinja, 

kopalnica, otroška soba, delavnica, vrtna uta, vrt …) in raziščite katere nevarne snovi se lahko nahajajo 

v izbranem prostoru, kakšne so nevarne lastnosti teh snovi in kako z njimi pravilno ravnati tudi v 

primeru izpostavljenosti. V ta namen v digitalnih okoljih poiščite relevantne podatke za pripravo 

preproste ocene tveganja z nasveti, kako ravnati z nevarnimi snovmi v primeru izpostavljenosti. V 

poljubnem spletnem okolju izdelajte interaktivno predstavitev oziroma didaktično igro, ki bo na 

zanimiv način seznanjala o morebitnih  nevarnih snoveh v izbranem prostoru, njihovem vplivu na 

zdravje in pravilnem ravnanju z njimi vključno z ravnanjem v primeru izpostavljenosti.. Glede na kriterije 

uspešnosti za interaktivno spletno predstavitev/didaktično igro boste sošolcu podali  povratno 

informacijo s predlogi za izboljšavo. Glede na kriterije bomo izbrali digitalne 

predstavitve/didaktične igre, ki jih bomo objavili na spletni strani šole 



Področja za presojo avtentičnosti 

⮚izbor izhodiščnega problema: vprašamo se ali je problem 

realen/aktualen, ali rezultat/rešitev služi kot dokaz za uresničevanje  ciljev in 

namena izbranega  učnega sklopa  in ali ima za učenca/-ko osebno vrednost

(Kriteriji: kontekst, namen, motivacija)

⮚pot reševanja: vprašamo se ali je  problem mogoče reševati na več 

različnih načinov in ali je možnih več rešitev

(Kriteriji: kontrola, motnje, povratne informacije)

⮚ rešitev problema: ali ima končna rešitev problema uporabno vrednost za 

reševalca ali širše (Kriteriji: povratna informacija, klient oz. publika)



STOPNJA NIZKA SREDNJA VISOKA

Področje Kriterij

Izbor 

izhodiščnega 

problema

Kontekst

Naloga, ki ni vpeta v 
kontekst in ki se pojavlja le v 

šolski situaciji.

Realističen problemski 
izziv, a nekoliko 
poenostavljen

kontekst.

Realističen problemski 
izziv, realističen kontekst, 

ki zahteva uporabo 
širokega repertoarja veščin 

in znanj ter poglobljeno 
razumevanje.

Namen
Ni namena, ki bi mu naloga 

služila, razen šolskega.

Zamišljen (simuliran) 
problem s simulirano 

potrebo.

Resničen problem z 
realnimi posledicami, t. j. 

večjim ali manjšim 
uspehom.

Motivacija
Motivacija je učiteljeva 

številčna ocena (zunanja 
motivacija).

Motivacijo omogoča  
zanimivost naloge in 

njeni rezultati.

Motivacija, ki izvira iz  
privlačnosti izziva in iz 

zadovoljstva »klientov« oz. 
»publike« ( notranja 

motivacija).

Kriteriji in opisniki za presojo avtentičnosti problema/učne situacije



STOPNJA 

NIZKA SREDNJA VISOKA
Področje Kriterij

Pot reševanja

Kontrola

Ni dostopa do virov in 
interakcij, ni možnosti 

vplivanja na potek 
naloge, ni možnosti 

spreminjanja konca ali 
namena. 

Možnost dostopa do 
nekaterih virov in 

nekaterih interakcij. 
Možnost nekoliko 

prispevati k poteku 
naloge.

Popoln dostop do 
potrebnih virov in 

interakcij, popoln vpliv 
nad usmerjanjem 

poteka.

Motnje

Ni motenj, ovir ali 
konfliktov, ki bi bili 
vgrajeni v naloge. 
Poskrbljeno je za 
»laboratorijske« 

okoliščine.

Nekaj manjših ovir in 
motenj, vgrajenih v 

nalogo.

Motnje in ovire 
(tehnične, vsebinske in 
medosebne), kakršne 
so značilne za takšne 

situacije.

Povratne 
informacije

Število točk, odstotkov ali 
številčna ocena.

Občasne 
nesistematične 

»šolske« povratne 
informacije med 

nalogo.

Sprotna povratna 
informacija učitelja in 
sošolcev po vnaprej 

dogovorjenih opisnih 
kriterijih. Končna 

povratna informacija je 
zadovoljstvo 

»klientov«. Lahko tudi 
po vnaprej 

dogovorjenih kriterijih.

Kriteriji in opisniki za presojo avtentičnosti problema/učne situacije



STOPNJA 

NIZKA SREDNJA VISOKA
Področje Kriterij

Rešitev 

problema

Klient oz. 
publika

Ni predpostavljene 
publike oz. odjemalca.

Zamišljen klient ali 
publika.

Resnični klienti ali 
publika.

Povratne 
informacije

Število točk, odstotkov 
ali številčna ocena.

Občasne 
nesistematične 

»šolske« povratne 
informacije med 

nalogo.

Sprotna povratna 
informacija učitelja 

in sošolcev po 
vnaprej 

dogovorjenih 
opisnih kriterijih. 
Končna povratna 

informacija je 
zadovoljstvo 

»klientov«. Lahko 
tudi po vnaprej 
dogovorjenih 

kriterijih.

Kriteriji in opisniki za presojo avtentičnosti problema/učne situacije

- povzeto in prirejeno po Wiggins, 1998, str. 136.



V SU konference NAK so po posameznih stopnjah reševanja 
avtentičnih problemov, predstavljene možnosti uporabe 
izbranih (preizkušenih) digitalnih orodij z didaktičnimi in 
tehničnimi napotki.

Faze reševanja avtentičnih problemov 
podprte z DT 

https://skupnost.sio.si/mod/book/view.php?id=348234

https://skupnost.sio.si/mod/book/view.php?id=348234
https://skupnost.sio.si/mod/book/view.php?id=348234


Hvala za vašo pozornost.


