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DOKUMENTI, KI GOVORIJO O ODKRIVANJU IN DELU Z 
NADARJENIMI OTROCI 

 ZAKON O OSNOVNI ŠOLI  

 11. člen  

 Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko 

nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne 

dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali 

športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje 

za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi 

vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči 

vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in 

skupinske pomoči ter druge oblike dela. 

 



DOKUMENTI, KI GOVORIJO O ODKRIVANJU IN DELU 
Z NADARJENIMI OTROCI 

 KONCEPT ODKRIVANJA IN 
DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI  

 opredeli nadarjenost 

 poda izhodišča za odkrivanje in 
delo z nadarjenimi učenci 

 

 OPERACIONALIZACIJA 
KONCEPTA  

 naloge, nosilci, izvajalci, 
sodelavci, metode in oblike 
dela ter načrt izvedbe 

 

 



NADARJENOST 

Splošna intelektualna sposobnost 

 

Specifična akademska (šolska) zmožnost 
 
 

Kreativno ali produktivno mišljenje 
 

 

Sposobnost za vizualne in tako imenovane 

 izvajalske (performing) umetnosti 
 

 

Sposobnost vodenja 

 

Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski 
stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na 
intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali 
umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej 
prilagojene programe in aktivnosti.  
(definicija zapisana v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih) 

KAJ JE NADARJENOST? 



NADARJENOST 

SPLOŠNA NADARJENOST  
= omogoča doseganje izjemnih  

dosežkov na več  
področjih hkrati  

 
= NADARJENOST 

 

SPECIFIČNA NADARJENOST  

= doseganje izjemnih dosežkov  

na posameznih področjih  

= TALENTIRANOST 

 



ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV  
 MISELNO-SPOZNAVNO PODROČJE: 

 (razvito divergentno mišljenje, logično mišljenje,  

 nenavadna domišljija, natančnost opazovanja,  

 dober spomin, smisel za humor) 

 

 UČNO-STORILNOSTNO PODROČJE: 

 (široka razgledanost,visoka učna uspešnost,bogato besedišče,hitro branje, 
 spretnost v eni od umetniških dejavnosti, motorična spretnost in vzdržljivost) 

 

 MOTIVACIJA: 

 (visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in 
 močno  izraženi interesi,vztrajnost, pri reševanju nalog, visoka storilnostna 
 motivacija,uživanje v dosežkih) 

 

 SOCIALNO-ČUSTVENO PODROČJE: 

 (nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in 
 samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za 
 organizacijo, empatičnost) 

 



UČNO NEUSPEŠNI NADARJENI UČENCI – 
učenci, na katere moramo biti še posebej pozorni 

 nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih; 

 strah pred spraševanjem; 

 nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja; 

 nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu; 

 učenca ni možno motivirati z običajnimi vspodbudami; 

 slaba pozornost; 

 hiperaktivnost; 

 čustvena in socialna nezrelost. 

 



ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV 

1. EVIDENTIRANJE UČENCEV (junij ) 

     (učni uspeh, dosežki (izjemni dosežki – glasba, ples, risanje…), učiteljevo mnenje, tekmovanja 
– udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih, hobiji, mnenje šolske 
svetovalne službe) 

 

2. IDENTIFIKACJA NADARJENIH UČENCEV  

 OCENJEVALNA LESTVICA UČITELJEV (junij, december) 

 splošno intelektualno področje, učno področje, ustvarjalno področje, voditeljsko, tehnično, 
glasbeno, likovno, gibalno, literarno in dramsko področje 

 TESTI SPOSOBNOSTI (Ravenove progresivne matrice) - oktober 

 TEST USTVARJALNOSTI (Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja) - oktober 

 

3. SEZNANITEV IN PRIDOBITEV MNENJA STARŠEV (januar) 

 Svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za 
nadarjenega in pridobi njihovo mnenje o otroku. 

 Pridobi pisno soglasje za nadaljnje spremljanje 

 otrokovega razvoja in pripravo individualiziranega  programa dela zanj. 
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TERMINSKI NAČRT 
 konec šolskega leta 

 – evidentiranje učencev v 3. razredu in vsakem drugem razredu 

  Junij  

 – seznanitev staršev in pridobitev soglasja za  identifikacijo 

 – izpolnjevanje ocenjevalne lestvice (učitelji) 

  september/oktober  

 – analiza podatkov iz ocenjevalnih lestvic  

 - test ustvarjalnosti  

 - test inteligentnosti 

  december 

 - izpolnjevanje ocenjevalne lestvice učiteljev, ki na novo poučujejo učenca 

  januar  

 - razredni učiteljski zbor – ugotovitev, da je učenec prepoznan za nadarjenega 

     - seznanitev staršev in pridobitev mnenja 

 do konca šolskega leta 

 - priprava IP (nosilec razrednik), pridobitev mnenja in potrditev staršev in učenca 

 - spremljanje in evalvacija IP 

 



DELO Z NADARJENIMI UČENCI 1 

 Notranja diferenciacija 

 Dodatni pouk  

 Priprava za udeležbo na tekmovanjih 

 Izbirni predmeti 

 Seminarske naloge 

 Raziskovalne naloge 

 Interesne dejavnosti 

 Spodbujanje k sodelovanju na likovnih in literarnih natečajih 

 Obogatitveni programi  

  (popoldanske delavnice, poučni obiski zunanjih institucij …)  

 Kreativne delavnice 

 Programi za razvijanje socialnih spretnosti in osebni razvoj 

 

 



DELO Z NADARJENIMI UČENCI 2 
 DELAVNICE ZA NADARJENE 

naravoslovne delavnice, likovne delavnice, 

razvijanje socialnih veščin, delavnice – osebnost, 

izdelava Dražgoških kruhkov, arheološka delavnica, 

obiski in delavnice v Talita  Kum, izdelava 

novoletnih aranžmajev, poskusi, … 

 SODELOVANJE V PROJEKTIH ŠOLE IN NA 

NATEČAJIH (Eko šola, Evropska vas, e-Twinning, 

prireditve šole, Najboljši poklic, Festival šol, …) 

  PROJEKTNO DELO (Kulturna učna pot Postojne,  

atomska bomba  in jedrska energija, …) 

 UČNA POMOČ, PODPORA MLAJŠIM UČENCEM  

 SREČANJE NADARJENIH UČENCEV 

 TABOR ZA NADARJENE UČENCE – Astronomski 

tabor 

 



DELO Z NADARJENIMI UČENCI 3  - POUČNI OBISKI ZUNANJIH INSTITUCIJ 

  Drevesnica Štivan  

  Sazu Postojna 

  Prirodoslovni muzej v Ljubljani 

  Botanični vrt v Ljubljani 

  Obisk Sežane  

  Obisk Mestnega muzeja Ljubljana  

  Obisk Tehniškega muzeja Bistra 

    - Josef Ressel  

    - Dnevi elektotehnike 

  Obisk Šolskega muzeja  

  Etnografski muzej 

  Pohod po naravoslovni učni poti Menišija –dežela 

tisočerih zvezdic 

 kraška učna pot - Pliskina pot 

  Obisk Narodnega muzeja Ljubljana - Trubar  

 hiša in razstava Življenje ob meji v Novi Gorici  

 Krajinski park Sečoveljske soline 

 

 Park dinozavrov – Avstrija 

 Rimska Emona in Mestni muzej LJ. 

 Arboretum Volčji Potok 

 Astronomska noč na Zaplani 

 Literarna učna pot od Vrbe do Žirovnice 

 Kulturni dan  v Groharjevi hiši 

 Srečanje nadarjenih učencev 

 Razstava Maksima Gasparija in Blejski grad 

 delavnice animiranega filma 

 Muzikal moje pesmi moje sanje 

 Muzej premogovništva Velenje 

 Avstrijska Koroška 

 Železniki 

 Terme Snovik 

 Festival znanosti Ljubljana 

 arheološka delavnica 

 Prešernova hiša in grob v Kranju 

 razstava Da Vinci genij 

 Muzej za arhitekturo in oblikovanje 
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