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DELO Z LIKOVNO NADARJENIMI UČENCI PRI POUKU LIKOVNE 
VZGOJE 

 
 
IZVLEČEK 
 
Likovna nadarjenost je prirojena dispozicija. Vendar je sam potencial premalo, če ga ne 

razvijamo. Na razvoj nadarjenosti vpliva okolje, v katerem morajo biti pogoji, prilagojeni 

sposobnostim posameznega učenca. Med individualnimi sposobnostmi likovno nadarjenega 

učenca moramo upoštevati predvsem sposobnosti, s katerimi posameznik asimilira izkušnje 

in reagira na njih, vizualni spomin, ročne spretnosti in estetsko inteligenco, kar omogoča 

estetsko oceno in ustvarjalnost, ki pa se kaže predvsem v originalnosti in izvirnosti. Prav tako 

moramo upoštevati učenčevo motivacijo. Skrb za likovno nadarjene učence, ki jih uvrščamo 

v skupino učencev s posebnimi potrebami, je ena najpomembnejših nalog učitelja, ki mora 

znati učinkovito načrtovati in izvajati učni proces likovne vzgoje. Namen raziskave je 

analizirati učinkovite koncepte poučevanja likovno nadarjenih učencev in ugotoviti dosedanje 

izkušnje učiteljev in njihovo usposobljenost za delo z likovno nadarjenimi učenci v slovenskih 

osnovnih šolah. V ta namen bomo izvedli kvantitativno raziskavo. 

Temeljni cilj magistrskega dela je raziskati učinkovita ravnanja učitelja likovne vzgoje – 

uporaba različnih oblik dela, splošnih in specifičnih metod dela ter vključevanje različnih 

učnih sredstev v učni proces likovne vzgoje z namenom razvijanja učenčeve visoke stopnje 

samostojnosti, odgovornosti in motiviranosti za uspešno usvajanje likovnih pojmov, razvijanje 

zmožnosti ravnanja z različnimi likovnimi materiali in ustvarjalne upodobitve motiva. Poleg 

kvantitativne raziskave, katere namen bo predvsem posnetek obstoječega stanja, bomo 

izvedli tudi akcijsko raziskavo, ki  bo namenjena usposabljanju učiteljev za učinkovito delo z 

likovno nadarjenimi učenci. Oblikovane bodo tudi smernice izobraževanja učiteljev za 

načrtovanje in izvajanje uspešnega učnega procesa pri likovni vzgoji za likovno nadarjene 

učence.  
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učni proces likovne vzgoje, likovno nadarjeni učenci, aktivnost in samostojnost učencev, 

ustvarjalno likovno izražanje 

 
 
 
 
 



  

 
 
FINE-ART GIFTED PUPILS IN ART CLASSES 
 
THE ABSTRACT 
 
Fine arts gift is an inborn quality yet the potential can easily be wasted if not developed. The 

development of a child’s gift is affected by his/her surroundings and conditions, adapted to 

an individual’s needs. Among the individual capabilities of fine arts gifted student our special 

attention goes to the ones which an individual uses to assimilate his/her experience and 

reactions to it, to visual memory, manual skills and aesthetic intelligence. They all enable us 

to determine aesthetic value shown through originality and creativity. In addition, student's 

motivation must be considered as well. The care of fine arts gifted students, also treated as 

students with special needs, is one of the most important tasks for a teacher who must plan 

and carry out an efficient teaching process. The purpose of the survey was to look into 

efficient fine arts teaching concepts for gifted students and to establish the so far teaching 

experience as well as the teachers’ ability to work with fine arts gifted students at Slovene 

primary schools. A quantitative research was carried out for this purpose. 

The basic aim of this MA work has been to look into an art teacher's efficiency. This includes 

the use of various class interactions, general and specific teaching methods and inclusion of 

a student's high independence, responsibility and motivation level to gain theoretical 

knowledge. It also encompasses the development of using various art materials and of 

creative motif depiction. Besides the quantitative research, the purpose of which was to 

portray the current situation, we have also done an action research in order to raise teachers’ 

professional ability for efficient teaching strategies used with fine arts gifted students. The 

guidelines for teachers’ professional education as well as planning and realizing a successful 

teaching process for work with fine arts gifted students have also been formed. 
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learning process of art education, fine-art gifted pupils, pupils' activity and independence, 

creative artistic expression 
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1. UVOD 
 
 
Zakon o osnovni šoli v 11. členu  pojasnjuje, da so učenci s posebnimi potrebami, poleg 

učencev z motnjami ter učnimi težavami pri pouku, tudi likovno nadarjeni učenci. Veliko vlogo 

pri identificiranju in evidentiranju likovno nadarjenih učencev odigrajo učitelji, ki poučujejo 

likovno vzgojo. Vendar je očitno, da različni avtorji pri tem mislijo na iste poteze učenčeve 

osebnosti, uporabljajo pa povsem različne izraze, ko mislijo na nadarjenost. Jurman (2004) 

meni, da bi bilo treba tu narediti določen red s primerjalnimi opredelitvami teh pojmov in med 

njimi vzpostaviti ustrezno razločevanje. Likovno nadarjenim učencem smo dolžni zagotoviti 

uspešen razvoj, oziroma zagotoviti posebno obravnavo, sicer zaradi specifičnih lastnosti 

postanejo le povprečni ali celo neuspešni učenci pri likovni dejavnosti. Za doseganje visokih 

likovnih dosežkov likovno nadarjenih učencev je potrebno ustvariti ustrezno šolsko in 

domače okolje, nenehno vzpodbujati njihovo radovednost, interes, vztrajnost, samostojnost 

in odgovornost, torej jih ustrezno motivirati. Posameznega likovno nadarjenega učenca naj bi 

tudi pri pouku likovne vzgoje usmerjali v večjo likovno aktivnost in samostojnost z uporabo 

ustreznih likovnih metod in oblik dela ter učnih sredstev. Učitelj lahko dosega pri likovno 

nadarjenih učencih zelo visok nivo razumevanja likovnih pojmov v okviru spoznavanja in 

reševanja likovnih problemov, poznavanje likovnih materialov in njihovo spretno uporabo ter 

ustvarjalno likovno izražanje. Ker se v slovenskem prostoru premalo posveča skrb za likovno 

nadarjene učence, je to nujno preizkusiti. Zato je bila raziskava namenjena ugotavljanju 

dosežkov likovno nadarjenih učencev, ki so izpostavljeni pouku, kjer se omogoča najvišja 

možna stopnja realizacije njihovih likovnih zmožnosti. Učitelj likovne vzgoje naj bi se zavedal 

skrbi za likovno nadarjene učence. Bil naj bi ustvarjalen in uvajal določene spremembe, ki bi 

vodile k izkoriščanju potencialov likovno nadarjenih učencev. Naš cilj je bil torej ugotoviti, 

kako skozi prilagojene dejavnosti in aktivnosti – strategije učinkovitega poučevanja likovno 

nadarjenih učencev lahko ti izkoristijo svoje sposobnosti in napredujejo v procesu učenja – 

usvajajo likovna znanja, so samostojni in odgovorni ter ustvarjalni. O nadarjenosti govorimo 

takrat, ko posameznik na enem ali več področjih dejavnosti občuteno prekaša svoje vrstnike 

ter konsistentno dosega nadpovprečne rezultate (Ferbežer, 2002). Prvi pokazatelji likovne 

nadarjenosti so vsekakor njihova nenasitna likovna radovednost, nenavadna vprašanja in 

nezadovoljstvo s preprostimi odgovori. Če likovno radovednost nadarjenih učencev 

spodbujajo tako starši kot učitelji, je učenec prav gotovo na dobri poti, da uspe maksimalno 

razviti svoje potenciale. Trstenjak (1981) trdi, da je ustvarjalnost spontan proces, ne pa 

proces »na ukaz«. Enako lahko trdimo tudi za likovno nadarjenost.  

Likovna nadarjenost je prirojena dispozicija. Vendar je sam potencial premalo, če ga ne 

razvijamo. Zato je zelo pomembno, v kakšnem okolju učenec odrašča. Gardner (1983) trdi, 
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da je razvoj osebnosti povezan z aktivnostmi, usmerjenostjo in pričakovanji določene kulture 

in da ima človek od začetka iste potenciale, vendar ga izoblikuje družba. Nujno je raziskati 

likovno nadarjenost učenca in zato je pomembno razvrščanje po sposobnostih in 

organiziranje okoliščin, v katerih lahko učenci maksimalno razvijajo svoje zmožnosti (Fiedler 

in dr., 1993). Nadarjene učence torej upravičeno uvrščamo v skupino učencev s posebnimi 

potrebami (Zakon o osnovni šoli, 2001). Potencial sposobnosti in potencial energije pri 

nadarjenih še ne zagotavlja visoke stopnje ustvarjalnosti. Temeljni problem je oblikovanje 

njihovega karakterja. Tu se sedaj odpira vprašanje o vzgoji nadarjenih. Njihova notranja 

osebnostna struktura in dinamika sta pogoj za uspešno vzgojno vplivanje. To pomeni, da je 

osebnost nadarjenih učencev propustna le za take vzgojne vplive, ki ustrezajo njeni strukturi 

in dinamiki. Take lastnosti niso v nobeni skupnosti posebno zaželene, ker rušijo ustaljene 

norme, navade in sivino povprečja. Jurman (2004) meni, da se s tem pojavi nevarnost, da bo 

potencial nadarjenega posameznika za zmeraj izgubljen, ker ni bil pravočasno in primerno 

usmerjen v določen cilj. Učne metode v učnem procesu likovne vzgoje prestavljajo sredstvo 

za doseganje ciljev na učenčevem afektivnem, psihomotoričnem in kognitivnem področju. 

Učitelj mora zato vpeljati drugačne metode dela z namenom, da učencem omogoči bolj 

avtonomno vlogo pri pouku in da upošteva učenčeve individualne razlike v likovnih 

zmožnostih, vrstah oblikovalskih tipov, glede nagnjenosti k likovno izraznim sredstvom. Z 

drugačnimi metodami bo vzpodbujal njihovo dejavnost, ustvarjalnost in pozitivno doživljanje 

ustvarjalnosti in ustvarjenega likovnega dela. (Tacol,  2003) 

Zaradi narave raziskovalnega področja smo najprej predstavili posebnosti nadarjenosti. To 

nam je omogočilo izpostaviti prioritete, ki izhajajo iz ciljev poučevanja učencev pri likovni 

vzgoji za spodbujanje njihovega uspešnega likovnega znanja in ustvarjalnosti pri likovnem 

izražanju. Organiziranje uspešnega učnega procesa za razvoj likovno nadarjenih učencev je 

bila torej tudi zasnova naše raziskave, ki odgovarja na do sedaj odprta vprašanja. 
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2. TEORETIČEN DEL 
 

 
2. 1. NADARJENOST UČENCA 
 

 
Dolga stoletja so si izjemno nadarjenost posamezniki predstavljali kot dar neba, kot 

nadčloveško inspiracijo. Muza poljubi pesnika, bog mu razodene kaj trpi, zakaj, svojim se 

razodeva gospod med spanjem. Šele odkar so pred dobrimi sto leti začeli znanstveno 

raziskovati izredno nadarjenost, se je zamajal mit o geniju, ki je od boga.  

Medtem je veliko znanstvenikov poskušalo definirati izredno nadarjenost. Toda vsaka 

definicija poudarja kak drug vidik nadarjenosti. K temu se pridružujejo nenatančnosti v 

vsakodnevni uporabi jezika. Zato je na vprašanje, kdo je  zelo nadarjen, veliko odgovorov 

(Nagel, 1987). Važna je razlika med pasivnim sprejemanjem znanja in aktivno uporabo 

znanja. Učenec1, ki ima bogato in raznoliko skladišče shem, predstav, slik, pojmov in pravil je 

inteligenten. Učenec, ki pa uporablja te vsebine na konstruktiven in originalen način, pa je 

ustvarjalen. (Mussen, 1979) Nadarjenost je prirojena dispozicija. Učenec jo lahko podeduje 

od enega ali obeh staršev, ali starih staršev. Vendar je sam potencial premalo, če ga ne 

razvijamo. Zato je zelo pomembno, v kakšnem okolju otrok odrašča.  Einstein je imel štiri 

leta, ko je začel govoriti, a nekaj več kot sedem, ko je začel pisati. Ko je Edison bil učenec, 

so njegovi učitelji2 rekli, da je neumen za učenje; urednik je Disney-u govoril »To ni dobra 

ideja«; Tolstoja so vrgli iz šole. Tesla (1977,  st. 40) je v avtobiografiji zapisal: »Moja mama 

je bila prvorazredni izumitelj in bila bi, verjamem, dosegla mnogo, če ne bi bila tako 

oddaljena od modernega življenja in mnogih možnosti, ki jih to omogoča«. Danes se ni 

mogoče več zadovoljiti z učiteljevo izjavo o tem,  kateri učenec je nadarjen. Gre za bolj 

ambiciozen pristop – nadarjenost je treba meriti. Danes znamo na operativni ravni 

zadovoljivo meriti le človekovo inteligentnost, merjenje ustvarjalnosti je še v povojih. O 

nadarjenosti pa komaj kaj vemo, saj zaenkrat niso pravilno postavljene niti razlike med njo in 

inteligentnostjo prav tako ne med njo in ustvarjalnostjo, pa tudi opredelitve nadarjenosti, 

oblikovane na pojavni ravni še niso zadovoljive. Če pretresemo model ustvarjalnosti, 

kakršnega priznavajo ameriški psihologi, in ga grafično prikažemo, kot sledi, lahko hitro 

ugotovimo, da v tem modelu pojma nadarjenosti ni ali vsaj ni eksplicitno izražen. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Izraz učenec bomo uporabljali za učence, učenke, otroke 
2. Izraz učitelj bomo uporabljali za učitelje, učiteljice, likovne pedagoge in pedagoginj 
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Pri vrhunskih ustvarjalcih se nadarjenost vedno zrcali v ustvarjalnem proizvodu. Iz tega lahko 

sklepamo, da ima nadarjenost v modelu ustvarjalnosti zelo pomembno mesto. Prav tako ne 

moremo reči, da ustvarjalci niso inteligentni, kar pomeni, da se v tem modelu skriva tudi 

pojem inteligentnosti. (Jurman, 2004) 

 
V strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti. Mnogi avtorji pa soglašajo o 

učenčevem potencialu, zmogljivosti, ki mu omogoča velike dosežke na različnih področjih.  

Tako npr. je Binet (1905) izdelal prvo lestvico za merjenje inteligentnosti in jo prenesel v 

prakso. Sestavljena je bila iz 30 testov, razporejenih po težavnosti od najlažjega do 

najtežjega. Učenčeve dosežke na lestvici inteligentnosti je Binet vrednotil tako, da je učencu 

priznal točko za vsako pravilno rešeno nalogo. Koliko nalog je učenec rešil pravilno, tolikšen 

je bil njegov uspeh na lestvici. Binet  se je zavedal, da bo moral ta rezultat primerjati z nekim 

standardom, zato je v ta namen izdelal nekakšne norme, ki jih je imenoval razvojne stopnje. 

Te stopnje je ugotovil tako, da je izračunal povprečno število točk reprezentativne skupine 

učencev za posamezno starostno obdobje. Tako dobljene razvojne stopnje so v bistvu 

norme mentalne starosti. Povprečje je moral izračunati zato, ker mu na primer posamezni 

učenec iz starostnega obdobja ni rešil vseh nalog tega obdobja, rešil pa je nekaj nalog leto 

starejših in morda kakšno iz višjega starostnega obdobja. Inteligentnost je Binet določil tako, 

da je na osnovi njegovih rezultatov na lestvici opredelil, do katere razvojne stopnje je prišel ta 

učenec v svojem individualnem razvoju. Binetova prva lestvica za merjenje inteligentnosti iz 

leta 1905 je doživela ogromno odobravanja, a tudi kritike. Največ kritike je bilo na račun 

razvojnih norm, zato je Binet v bistveno predelano lestvico leta 1908 vgradil Sternov način 

opredeljevanja inteligentnosti. Stern je namreč predlagal, naj bi se inteligentnost določalo 

posamezniku s pomočjo količnika med njegovo mentalno in kronološko starostjo, torej s 

pomočjo inteligenčnega kvocienta (IQ).  (Jurman,  2004)   

Spearman (1927) je raziskoval  problem strukture intelektualne sposobnosti. Uvrstiti ga je 

mogoče med psihologe asociacioniste, saj je predmet njegovih psiholoških raziskav zavest. 

Poskuša izvesti teoretično analizo testov, ki so bili tedaj v rabi, da bi tako odkril osnovne 

teoretične principe, po katerih so oblikovani. Gre torej za analizo spoznavnih načel 

človekovega intelekta. Na tej osnovi je postavil tri neogenetične zakone, in sicer: zakon 

izkustva, zakon odnosov in zakon soodnosov. V prvem neogenetičnem zakonu je postavil 

trditev, da je človek bolj ali manj sposoben opazovati to, kar se dogaja v njegovi zavesti. To 

 
okolje 

 

 
osebnost 

  
proces 

  
produkt 
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pomeni, da se človek zaveda vsega, kar se dogaja v njegovi duševnosti in zunaj nje. Če 

občuti nekaj, ve, da občuti, če čustvuje, ve, da čustvuje in če nekaj zna, ve, da zna. Ta zakon 

očitno temelji na Descartesovem izreku: Mislim, torej sem. Spearman (1927) je prepričan, da 

se človek zaveda svojih izkušenj z različno stopnjo jasnosti, pri čemer lahko ta jasnost pade 

na ničlo, da znanje pozabimo, toda svojih izkušenj človek ne pozabi.                                                                                                                                 

Iz Spearmanove teorije (prav tam)  se že nakazuje problem strukture intelektualnih 

sposobnosti, kar dokazuje dejstvo, da so pri učencih prisotne različne vrste sposobnosti:                                                     

-intelektualne sposobnosti (sodelujejo pri miselnih aktivnostih),                                                    

- estetsko–izrazne sposobnosti (gestikulacija, mimika, govorno in pisno izražanje),                                          

- manuelne oz. praktične sposobnosti (koordinacija, modeliranje),                                                         

- senzorne ali perceptivne sposobnosti.                                                                                

Meni, da v strukturi inteligenčnih sposobnosti do 10. leta starosti prevladuje g-faktor (primer 

g-faktorja: tisti, ki je uspešen pri matematiki, je tudi pri slovenščini).   

Inteligentnost ima za Piageta (1947) biološko in logično naravo. Poznan je njegov genetični 

koncept inteligentnosti. Pravi da se biološko poreklo odraža v vlogi dednosti in zorenja 

posameznikovih intelektualnih sposobnosti. Tu gre predvsem za delovanje nagonov 

izražanja čustev in način zaznavanja. Logično poreklo pa se nanaša predvsem na proces 

spoznavanja in na spoznavne strukture. Posebno pozornost Piaget posveča pojmu struktura. 

To je nekakšna oblika človekove zavesti, ki je dana človeku apriori, podvržena je delovanju 

svojih notranjih lastnih zakonitosti in je podlaga za sprejemanje vsebin iz človekovega okolja. 

Ta struktura se na posameznih razvojnih stopnjah nenehno spreminja in oblikuje, toda način 

njenega delovanja ostane nespremenjen. Struktura ima tri značilnosti: totalnost, 

transformacijo in avtoregulacijo. Totalnost strukture je izražena v tem, da je struktura hkrati 

sistem in celota. Ima sicer elemente, toda ti delujejo kot celota. Transformacija strukture se 

nanaša na dejstvo, da se struktura nenehno izgrajuje in s tem praktično preoblikuje. Tretja 

značilnost strukture je, da se ureja sama. Ta avtoregulacija kaže na določeno zaprtost 

ohranjanja strukture. Piaget predpostavlja, da človekova zavest nenehno oblikuje nove 

strukture, ki se v njegovi zavesti integrirajo na vedno višji ravni, to je skozi razvojne stopnje 

ali stadije. Piaget loči tri obdobja inteligentnosti: 

 

- obdobje senzomotorične inteligentnosti (od rojstva do konca 2. leta); 

- obdobje priprave in organizacije konkretnih operacij (od 2. do 11. leta starosti); 

- obdobje formalnih operacij (od 11. do 15. leta starosti). 
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Čeprav so se vsi trije avtorji (Binet, Spearman in Piaget) ukvarjali s proučevanjem 

inteligentnosti, pa so k temu duševnemu pojavu pristopali na različen način. Za Bineta je bilo 

najpomembnejše, kako pri posamezniku deluje inteligentnost. Spearman (1927) se je 

ukvarjal predvsem z vsebino tega duševnega pojava in je proučeval njegovo strukturo, 

medtem ko je Piageta zanimal spoznavni proces, ki ga vključuje ta pojav, zato se je ukvarjal 

predvsem z razvojem otrokovega mišljenja. Na tej osnovi je mogoče danes ločiti tri izvirne 

koncepte inteligentnosti, in sicer funkcionalni, strukturni in genetični koncept. (Jurman, 2004) 

  

Thurstonova (1941) več faktorska teorija sposobnosti zagovarja sedem faktorjev 

sposobnosti: besedni (razumevanje besed in misli ), besednostni (sposobnost izražanja z 

besedami), memorični, numerični, prostorski-spacialni, zaznavni, faktor rezoniranja. Meni, da 

je konstantnost IQ-ja  vprašljiva, saj je vloga stimulativnega okolja zelo važna. Nemški 

psiholog Hansick (po 2. sv. vojni) je ugotovil, da med 6. in 18. letom  85 % učencev ostane v 

obsegu izmerjenega IQ-ja (variacija + -10), 12 % jih napreduje za več ali manj kot 10 točk,   

2 % napredujeta za 20 ali nazadujeta za 20 točk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Guilfordovo (1970)  razmišljanje že nakazuje temeljne načine pristopa k reševanju problema.   

Divergentno mišljenje poudarja različne načine pristopa k reševanju problema:                                                                                                                         

 

- fluentnost, ki ponuja številne rešitve,                                                                                                                                                                                                           

- fleksibilnost,  različne poti k istemu cilju,                                                                                                     

- originalnost - presenetljive, enkratne rešitve.                                                               

 

Konvergentno mišljenje – ena pot do uspeha.                                                                                            

In njegova večkrat uporabljena misel - nadarjenost je treba v šoli podpirati v smeri 

ustvarjalnosti. 

 

Gardnerju (1983) je uspela sinteza humanističnih (psihologije, sociologije) in naravoslovnih 

znanosti (genetike, fiziologije), ki jo je podnaslovil kot teorijo o več inteligencah. V izvorni 

obliki svoje teorije je Gardner ( prav tam) navedel sedem takih inteligenc, vendar je dodal, da 

jih ima mogoče več ali manj od tega. Analiziral je raziskave v različnih kulturah različno 

nadarjenih (inteligentnost, motorika ...). Ugotovil je, da na zemlji obstaja več inteligenc in da 

je razvoj povezan z aktivnostmi,  usmerjenostjo, pričakovanji določene kulture: gre za 

vprašanje filogeneze (razvoj družbe) in ontogeneze (razvoj posameznika) – v bistvu ima 

človek od začetka iste potenciale, vendar ga izoblikuje družba.                                                                                                   

Izpostavil je naslednje inteligence: 
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- jezikovna – govor, pojasnjevanje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- glasbena - osnovni glasbeni razvoj je refleksija prirojenih sposobnosti, tudi od 

družbe odvisen – trening,                                                                                                                   

- logična – manipuliranje z različnimi predmeti v zgodnjem otroštvu (klasifikacija, 

seriacija),                                                                                                                               

-  prostorska – predstavljivost, senzomotorično razlikovanje prostora,                         

- telesno–kinestetična – spretno rokovanje s predmeti,                                                          

- interpersonalna –vedenje o sebi, razmišljanje o sebi,                           

- intrapersonalna – sposobnost razumevanja drugih ljudi.     

                                                                                                                                       

Odločilno vlogo pri oblikovanju človekovih potencialov imajo konkretni pogoji določene 

kulture ali družbe; naša družba  favorizira jezikovno in logično-matematično inteligentnost. V 

novejšem času opažamo tudi pri nas razvoj ostalih inteligentnosti (veččutna – obe hemisferi). 

Kakšen pravzaprav mora biti človek za prihodnost? Kaj potrebuje danes, da se bo lahko 

soočal jutri z izzivi prihodnosti?  Gardner (1983) je s svojo teorijo o več inteligencah 

razburkal ustaljeno pojmovanje inteligence kot famoznega IQ.  

Za  razliko od Gardnerja, ki želi pluralizirati inteligenco, je eden od glavnih Andersonovih 

(1976) ciljev »narediti verodostojno psihološko stvarnost splošne inteligence«. On trdi, da 

dokazi v podporo mnogoterih inteligentnosti ali miselnih sposobnostih temeljijo na statističnih 

artefaktih. Povezano z multidisciplinarnim pristopom Anderson poskuša združiti to, kar se 

imenuje »visokonivojska in nizkonivojska razumevanja«. Nizkonivojska razumevanja 

inteligence  so tista, ki izhajajo iz psihičnih temeljnih procesov.  Visokonivojska razumevanja 

pa so usmerjena proti »veščinam višjega razreda«, kot so presojanje in prinašanje odločitev. 

Veščine višjega ranga so povezane z znanjem, ki se pridobi z izkušnjami in življenjem v 

določeni kulturi. Anderson (prav tam) govori, da se njegova teorija razlikuje  od 

visokonivojska in nizkonivojska razumevanja zato, ker se individualne razlike v inteligenci 

morajo objasniti z različnimi mehanizmi. Njegova teorija poskuša objasniti te različne 

mehanizme in njihov medsebojni odnos. 

Sternberg (1988) trdi, da mnoge teorije inteligence niso napačne, so pa nepopolne. Tako kot 

govori ime, je Sternbergova teorija sestavljena iz treh povezanih delov ali podteorij:                                                                                                                                     

- Komponenta podteorija se nanaša na notranje, osnovne procese obdelave 

informacij, ki se nahajajo v ozadju inteligentne misli. Kaj se dogaja v glavi osebe, ki 

inteligentno  misli?                                                                                                                 

- Izkustvena podteorija se nanaša na notranje in zunanje aspekte inteligence. Ta 

podteorija spremlja inteligenco v svetlobi individualnih izkušenj na posamezni nalogi. 

http://www.howardgardner.com/
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Teorija  se sprašuje, kako izkušnje delujejo na inteligenco osebe in kako inteligenca 

deluje na osebne izkušnje.                                                                                                                                                

- Kontekstualna podteorija spremlja inteligenco v odnosu na kulturo in zunanje okolje. 

V okviru te teorije Sternberg (1988) poskuša razumeti, kako interakcija z okoljem 

vpliva na inteligenco in kako inteligenca vpliva na svet, v katerem živimo. 

Po Sternbergu (prav tam), določen problem ne izzove v vseh ljudeh enak nivo delovanja 

miselnih komponent. Na primer pri otrocih v vrtcih je beseda »nič« nova izkušnja, ki zahteva 

velik del napora, da se osvoji in razume. Medtem ko odrasla oseba verjetno bere in razume 

to besedo avtomatsko. Glede na to, da je določena naloga bolj ali pa manj nova neki osebi 

ali določeni kulturi, se stopnja, v kateri problem zahteva inteligenco, razlikuje od osebe do 

osebe in od kulture do kulture. Sternberg trdi, da izkušnje z nalogo ali problemom padajo na 

kontinuum od popolnoma novega do popolnoma avtomatiziranega. Izhajajoč iz te zamisli 

izkustvena podteorija vidi inteligenco kot funkcijo dveh sposobnosti: sposobnost delovanja v 

novih nalogah in situacijam sposobnosti avtomatske obdelave informacij. Te sposobnosti se 

nahajajo v interakciji: čim več informacij se lahko obdela avtomatsko, tem več miselnih 

kapacitet je osvobojeno za obdelavo novosti. Najpomembnejša posledica izkustvene 

podteorije je po Sternbergu izbira nalog za merjenje inteligence. Naloge, ki so popolnoma 

nove in popolnoma avtomatizirane, ne odkrivajo veliko o inteligenci osebe.                                                                                                                                   

Nagel (1987) je opredelil štiri vrste nadarjenosti: 

– splošno intelektualno nadarjenost opredeljujejo spominska sposobnost, zmožnost 

hitrega procesiranja informacij, razvit proces učenja in uporaba veščin učenja; 

– umetnostno nadarjenost je smiselno razširiti na vse vrste umetnosti: arhitekturo, 

slikarstvo, kiparstvo, literaturo, glasbo, film, ples, gledališče; mnoge od teh 

nadarjenosti se pojavijo zelo zgodaj; 

– psihomotorično nadarjenost imajo posamezniki, ki so motorično spretni, ali točneje, 

tisti, ki imajo dispozicije za razvoj motoričnih sposobnosti; nekateri posamezniki, npr. 

športniki, plesalci, odkrijejo nadarjenost zgodaj, drugi šele kasneje v poklicu; 

– socialno nadarjenost posameznik izrazi v komunikaciji, razviti empatiji (sposobnosti 

vživljanja v drugega), prosocialnem vedenju.  

                                                 

Ceci (1990) se tako kot Sternberg (1988) ukvarja s komponentami obdelave informacij 

izkušnjami in kontekstom. Vendar poizkuša objasniti individualne razlike v inteligenci. Večji 

poudarek postavlja na kontekst in vpliv tega konteksta na reševanje problema. Ceci trdi, da 

ima znanje pomembno vlogo v razumevanju individualnih razlik. Trdi, da temeljni miselni 

nizkonivojski procesi ne samo da omogočajo pridobivanje znanja, ampak da znanje in 
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izkušnje vplivajo na te procese. Kognitivni procesi so hipotetični miselni mehanizmi, kot 

kodiranje in spomin, s pomočjo katerih se informacije zbirajo in tolmačijo. Ceci (1990) trdi, da 

je individualna inteligenca omejena s temi biološkimi procesi in z naravo znanja. Znanje je 

»informacija, pravilo, verovanje, stališče itd.«, ki se pridobi z odvijanjem kognitivnih procesov. 

Več znanja je predelanega in povezanega, toliko lažje se uporabi in je močnejše. Znanje in 

kognitivni procesi so prepleteni: bolj je znanje organizirano, učinkovitejši so kognitivni 

procesi. Kognitivna urejenost se lahko razume kot sposobnost dobrega razmišljanja na 

določenem področju. Po Cecijevi (prav tam) teoriji kognitivna urejenost mnogo več govori o 

intelektualnih sposobnostih kot inteligenčni kvocient. Inteligenčni kvocient torej izraža samo 

eno vrsto inteligence. Ta vrsta je povezana s šolskim znanjem. Cecijeve raziskave so 

povezane z mnogimi drugimi raziskavami. Nekatere od teh kažejo, da talent in inteligenca 

nista dovolj za pojasnjevanje visoke stopnje izvedbe.  

 
O tem Gardner (1993) trdi, da družine, ki imajo veliko knjig, ki veliko berejo, pišejo in o tem 

razpravljajo – vzpodbujajo akademsko izobrazbo. Otroci iz teh družin prinašajo veliko 

pomembnih izkušenj v šolo in imajo zaradi tega večje možnosti, da postanejo dobri učenci.  

 

Inteligence ni mogoče meriti z absolutno mero, na primer s colo ali termometrom, možno pa 

je določiti relativne stopnje, če damo več osebam reševati enak test z miselnimi nalogami. 

Rezultat takšnih testov je mogoče izraziti s števili, z inteligenčnim kvocientom (IQ). Pri 

odraslih označimo z IQ 100 povprečno inteligenčno storilnost prebivalstva, pri otrocih pa 

povprečno inteligenco vrstnikov. Otroci, ki po svoji inteligenci prekašajo povprečje svoje 

starostne skupine, imajo IQ nad 100, otroci z zaostankom v razvoju pa IQ pod 100.  

(Nagel, 1987)  

 

Če grafično prikažemo relativno pogostost inteligenčnih kvocientov v prebivalstvu, dobimo 

približno zvončasto Gaussovo krivuljo. To pomeni, da imata dve tretjini ali 68 odstotkov 

prebivalstva IQ med 85 in 115, medtem ko ga ima 95 odstotkov med 70 in 130. Skrajno nizki 

ali visoki dosežki so enakomerno redki: le okoli dva odstotka prebivalcev imata IQ pod 70 ali 

nad 130. Vrednosti nad 145 se pojavljajo samo enkrat na tisoč ljudi. (Nagel, 1987) 

 

V današnjem času že lahko predpostavljamo, da je merjenje instrumentalne inteligentnosti 

doseglo svoj vrh. Testi inteligentnosti, ki vključujejo različne strukture nalog in različne 

tehnike merjenja, dajejo tako globalne rezultate, da z njimi lahko pri posamezniku opredelimo 

stopnjo inteligentnosti in tudi vpogled v njegovo strukturo inteligentnosti. V tej smeri merjenja 

inteligentnosti je malo verjetnosti, da bi obstajal še kakšen razvoj. (Jurman, 2004) 
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Popolnoma drugače in dosti slabše je z merjenjem ustvarjalnosti. V fenomenološkem 

pogledu se lahko preučuje ustvarjalnost na kar zadovoljivi ravni in tu je bil dosežen ustrezen 

razvoj, zataknilo se je pri merjenju ustvarjalnosti na instrumentalni ravni ta zastoj je povezan 

z dvema predpostavkama: 

- posameznik  mora imeti pri testiranju ustvarjalnosti neomejen čas; 

- testne naloge morajo biti odprtega tipa in posameznika ne smejo v ničemer 

omejevati. 

Ti dve predpostavki izhajata še iz proučevanj ustvarjalnosti Hargreavesa, Burta in Guilforda, 

ki so pojem fantazija nadomestili s fluentnostjo idej in z divergentnim mišljenjem.  

(Jurman, 2004) 

 

Gowanova (1972)  teorija razvoja ustvarjalnosti je zanimiva kot poizkus razumevanja razvoja 

nadarjenosti in zaradi praktičnih posledic, ki iz njih izhajajo. Gowan (prav tam) je povezal 

razvojne faze, ki jih je opisal Piaget (1950). Za Piageta je najpomembnejša faza obdobje 

adolescence, v kateri se doseže polna intelektualna zrelost, Gowan pa trdi, da je potreben 

podaljšan razvoj tudi po osvojenih logičnih in abstraktnih operacijah mišljenja v adolescenci 

do starosti. V razvoj ustvarjalnosti morajo biti vključeni: starši, vzgojitelji in učitelji, ki skupaj 

opravijo tri naloge:  

  
1.  razvijanje ustvarjalne domišljije (4-6 leta),                                                                                                                   

2. preprečevanje padca aktivnosti (7-11 leta),                                                                           

3. negovanje verbalne ustvarjalnosti (adolescenca).     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Gardnerjeva (2007) teorija pet umov za prihodnost: disciplinirani um, sintetični um, ustvarjalni 

um, spoštljivi um, etični um. Zanimivo je, da ni omenjene klasične inteligence. Očitno je že 

dovolj integrirana in ni nevarnosti, da bi nanjo pozabili. Pravzaprav je vsebovana v tisti 

disciplini, ki jo moramo obvladati. Potrebujemo torej obvladovanje posamezne panoge in 

potrebujemo notranjo disciplino. Analizo precej dobro obvladamo. Sedaj moramo povezovati. 

In ne le povezovati delčkov, ampak povezovati posamezne panoge. Brez etike ne gre, zato 

je Gardner (prav tam) tudi poudaril etični um. Ustvarjalnost se je sicer že precej uveljavila. 

Marsikdo pa si še vedno ne vzame časa za ustvarjalnost in si tudi ne upa biti ustvarjalen. Pri 

ustvarjalnosti je potrebno pogledati preko zidu trenutne koristnosti. Spoštovanje je temelj 

sodelovanja. Zato se v sodobni družbi kot enega ključnih faktorjev za dobro timsko odločanje 

izpostavlja medsebojno zaupanje in spoštovanje. Očitno pa moramo spoštljivi um še posebej 

načrtno razvijati. 

Če strnemo teorije in izhajamo iz dejstva, da je nadarjenost prirojena, se torej otroci rodijo z 

določeno količino inteligence. V družinah, ki imajo veliko knjig in veliko berejo ter o tem 
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razpravljajo, prinašajo učenci v šolo večja pridobljena znanja, torej tudi večje zmožnosti, da 

ta znanja vnašajo v kognitivne procese. Te sposobnosti se nahajajo v interakciji: čim več 

informacij se lahko obdela avtomatsko, tem več miselnih kapacitet je osvobojeno za 

obdelavo novosti. Takšni učenci so torej pripravljeni, da šola in  učitelji v njih prepoznamo in 

vzpodbudimo njihove sposobnosti in zagotovimo ustrezne možnosti in pogoje za razvoj le-

teh. 

Nadarjeni učenci pa poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene 

programe in aktivnosti (Travers, Elliot in Kratochwill, 1993). Če gre za pomanjkanje izzivov in 

učne obogatitve, pušča to posledice in ustvarja učno dolgočasje. Nastajajo velike razlike med 

učenčevo storilnostjo in njegovimi resničnimi sposobnostmi (Carnellor, 1995). Gagne (2003) 

tudi poudarja posebno pozornost učitelja za nadarjenega učenca, sicer lahko učenci 

dosegajo slabše rezultate, kot bi jih bili zmožni. Podobno trdita tudi Dudney (2003) in Stoeger 

(2003), ki razvrščata neuspešne nadarjene učence v posamezne skupine. 

 

Na razvoj nadarjenosti vplivata družinska klima in vzgojni stil. Četudi učenec ne odrašča v 

spodbudnem družinskem okolju, ima možnost za razvoj nadarjenosti s pomočjo vrstnikov, 

učiteljev, šolskega sistema. Kljub velikemu pomenu obeh omenjenih dejavnikov se humanisti 

nagibajo k prepričanju, da so odločilnega pomena volja, motiviranost, ambicioznost. Nagel 

(1987) nakaže, da lahko govorimo o nadarjenem učencu, če na določenih področjih izrazito 

prekaša vrstnike. Ferbežer (2006), slovenski strokovnjak, poudarja, da naj bo ta razlika v 

starosti vsaj dve leti. Vsak otrok ima določene sposobnosti in darove, ki se pojavijo v 

različnih življenjskih obdobjih. Nadarjeni učenci pogosto kažejo atipično vedenje na 

kognitivnem področju že od otroštva. Vsi nadarjeni učenci ne razvijejo vseh lastnosti, hkrati 

pa moramo vedeti, da se nekatere lastnosti razvijejo že v otroštvu, druge pa šele, ko otrok 

odraste. Zatorej je potrebna tudi primerna vzgoja, kajti v nasprotnem primeru lahko pride do 

zavore v učenju. Nadarjeni učenci pogosteje izražajo svoje čustvene reakcije močneje kot 

njihovi vrstniki. Hipersenzitivnost nadarjenih učencev v razredu je fenomen, ki skrbi mnoge 

starše. Razvrščanje nadarjenih učencev v posebne razrede (skupaj z ostalimi nadarjenimi 

učenci) omogoča lažje vključevanje v okolje in interakcijo z vrstniki. Obstaja skupina učencev 

s posebnimi potrebami, ki jih v šolah pogosto spregledamo: to so nadarjeni in talentirani. V 

preteklosti je veljalo omogočanje obogatene izobrazbe za skrajno bistre ali talentirane 

učence kot nedemokratično in elitistično. Danes pa je vedno bolj prisotno spoznanje, da 

nadarjenim učencem večina javnih šol nudi zelo malo. Nacionalna raziskava (v ZDA, op. 

prev.) je pokazala, da več kot polovica vseh nadarjenih učencev v šoli ne doseže ravni, ki je 

sorazmerna njihovim sposobnostim. Kdo so ti učenci? Glede tega, kaj opredeljuje te učence, 

ni enotnega mnenja. Posamezniki imajo lahko mnogo različnih darov. Gardner (1983) je 

določil sedem ločenih »inteligentnosti«. Resnično nadarjeni učenci niso tisti učenci, ki se 
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enostavno učijo hitreje z malo truda. Delo nadarjenih učencev je originalno, izjemno 

napredno za njihovo starost in potencialno trajne vrednosti. 

 

Določanje nadarjenih učencev ni vedno lahko. Mnogo staršev omogoča svojim otrokom 

zgodnje izobraževanje.  Tudi zelo pospešeno branje v prvih razredih ne zagotavlja, da bodo 

učenci tudi leta kasneje izredni bralci. V višjih razredih osnovne šole in v srednji šoli nekateri 

sposobnejši učenci namerno dobivajo nizke ocene in s tem še otežujejo prepoznavanje 

svojih sposobnosti. 

Najboljši posamezen prediktor akademske nadarjenosti je še vedno individualen test 

nadarjenosti, vendar so ti testi dragi in vzamejo veliko časa – daleč od tega, da bi bili popolni. 

Skupinski testi inteligentnosti in dosežkov so nagnjeni k podcenjevanju IQ zelo bistrih 

učencev. Skupinski testi so morda primerni kot presejalni testi, niso pa primerni za 

sprejemanje dokončnih odločitev. Testi ustvarjalnosti, lahko določijo nekatere učence, ki so 

jih pri drugih kriterijih spregledali, še posebno manjšino učencev, ki so lahko zaradi drugih 

vrst testov v slabšem položaju. Mnogo ljudi nasprotuje akceleraciji, vendar večina natančnih 

študij kaže, da so resnično nadarjeni učenci, ki začno hoditi v osnovno šolo, srednjo šolo ali 

celo univerzo, bolj zgodaj kot vrstniki, prav tako uspešni in ponavadi celo bolj kot povprečni 

učenci, ki napredujejo v običajnem tempu. Kaže, da socialno in čustveno prilagajanje ne trpi 

nobene škode. Nadarjeni učenci imajo raje družbo starejših  vrstnikov in se nesrečni 

dolgočasijo, če jih zadržujemo z vrstniki iste starosti. 

Pri delu z nadarjenimi in talentiranimi učenci mora biti učitelj domiseln, prilagodljiv in se ne 

sme počutiti ogrožen zaradi sposobnosti teh učencev. Druge možnosti so poletne šole, 

različni tečaji izven šole, učne ure z umetniki, glasbeniki ali plesalci iz domačega kraja, 

neodvisni raziskovalni projekti, dodatne ure v srednji šoli za mlajše učence, ure za odličnjake 

in posebni interesni klubi. (Woolfolk, 2002) 

 

Danes se pri odkrivanju nadarjenih učencev daje večji pomen procesni identifikaciji, ki 

upošteva njihovo delo in dosežke njihovih sposobnosti pri aktivnostih, s katerimi se ukvarjajo, 

in ne psihološki identifikaciji s pomočjo testov. S tem je povezana tudi zahteva za čim bolj 

masovno vključevanje učencev v programe za razvoj njihovih sposobnosti, pa tudi 

nadarjenosti, ker je njihovo delo v teh programih in rezultati, ki jih dosegajo prava osnova za 

odkrivanje in identifikacijo njihove nadarjenosti. 

Novost v pristopu razvoja nadarjenosti učencev je, da je pri tem enak pomen vzpodbujanju 

razvoja njihovih sposobnosti, posebnosti osebnosti in ustvarjalnosti. Pri tem delu se jim daje 

več svobode pa tudi več odgovornosti za njihov samorazvoj in za dejavnost, ki jo opravlja. 

Vsebine o etičnosti ustvarjalnega dejavnika bi zato morale biti vključene v vse »programe za 

nadarjene«. Takšno gledanje ustvarja tudi pomembno in odgovorno vlogo učitelja, pa tudi 
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celotnega vzgojno izobraževalnega sistema,  pri delu z nadarjenimi, zato je potrebno k tem 

aktivnostim pristopiti bolj pozorno ob upoštevanju spoznanj in izkušenj, kot je to slučaj danes. 

(Sekulić, 2003) 

 
 
 

2. 1. 1. NADARJENOST 
 

 
Že od rojstva dalje se začnejo zaradi velikega energetskega potenciala oblikovati pri 

nadarjenem drugačne osebnostne lastnosti kot pri drugih ljudeh. Posebno izstopajo razlike 

med nadarjenimi in visoko inteligentnimi posamezniki. Te razlike izvirajo iz preobilice energije 

pri prvih in pomanjkanja pri drugih, zato razvijejo nadarjeni popolnoma nasprotne osebnostne 

lastnosti kot visoko inteligentni. 

 
Osebnostne lastnosti 

Pri visoko inteligentnih Pri nadarjenih 

konformizem nekonformizem 

presojanje vrednotenje 

odklonilen odnos do fizičnega dela potreba po fizičnem delu 

 
Pomembna je razlika med pasivnim sprejemanjem znanja in aktivno uporabo znanja: 

»Učenec, ki ima bogato in raznoliko skladišče shem, predstav, slik, pojmov in pravil je 

inteligenten. Učenec, ki pa uporablja te vsebine na konstruktiven in originalen način, pa je 

ustvarjalen«. (Mussen, 1979) Nadarjenost je svojevrsten sklop lastnosti (sposobnosti, 

motivacije in ustvarjalnosti), ki omogočajo posamezniku da doseže izrazito nadpovprečen 

rezultat v neki sferi človeške dejavnosti, ta rezultat se lahko prepozna kot originalen 

prispevek na tem področju dejavnosti (Koren, 1989). 

Poznamo več oblik nadarjenosti: 

1. visoka splošna intelektualna sposobnost, 

2. velika ustvarjalnost, 

3. visoka specifična sposobnost, 

4. ustvarjalna sposobnost, 

5. sposobnost upravljanja z miselnimi procesi, 

6. področno specifična ustvarjalna sposobnost. 

 

Za razumevanje likovno nadarjenih učencev je najpomembnejše: 

- velika ustvarjalnost, 

- ustvarjalna sposobnost, 

- področno specifična ustvarjalna sposobnost. 
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NADARJENOST  USTAVRJALNOST USTVARJALNA SPOSOBNOST PODROČNO SPECIFIČNA 

USTVARJALNA SPOSOBNOST 

PSIHOLOŠKI  
KATEGORIJ 

splošna dispozicija ustvarjalnosti 
- divergentno mišljenje 
- fluentnost 

- visoka splošna intelektualna 
sposobnost 
- velika ustvarjalnost 
- predanost nalogi (motivacija) 

Ustvarjalna sposobnost znotraj 
specifičnega področja 
- področje umetniškega izražanja 
- psihosocialno področje 
- psihomotorično področje 

KRITERIJ NADARJENOSTI sposobnost produciranja mnogih 
idej 

doseganje lastnih in originalnih 
rezultatov 

visoka splošna intelektualna 
sposobnost 
- zelo visoke specifične 
sposobnosti znotraj družbeno 
definiranega področja 
nadarjenosti 

METODE IDENTIFIKACIJE testi divergentnega mišljenja obogatenje izkušenj 
- opazovanje obnašanja v 
obogatenih pogojih 

- zaznavanje okolice 
- testi splošnih in specifičnih 
sposobnosti 
- bogatenje izkušenj 
- opazovanje obnašanja v 
obogatenih pogojih 

ZUNANJE KARAKTERISTIKE 
NADARJENIH 

bogastvo idej uporaba znanja v rešitvi hitro in lahko obvladovanje 
specifične baze znanja do 
stopnje njene širitve 

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI 
POSTOPKI 

trening divergentnega mišljenja - obogatenje izkušenj 
- razvoj motivacije 
- razvoj ustvarjalnosti 
 

- razvijanje specifične baze 
znanja 
- razvijanje elastične uporabe 
specifične baze znanja 
- razvijanje motivacije 

Sposobnosti likovne nadarjenosti 

 

 
shema 1. Grafični prikaz troprstenaste definicije nadarjenosti 

 
V prvi vrsti, je velik niz značilnosti posameznika in njegovega okolja, ki pogojujejo njihovo 

javljanje, medosebni vpliv in razvoj. (Renzulli in Reis, 1985) 

 
ZNAČILNOSTI OSEBNOSTI ZNAČILNOSTI OKOLJA 

slika o sebi socioekonomsko stanje družine 

pogum osebnost staršev 

karakter izobrazba staršev 

intuicija vzpodbujanje otrokovih interesov 

šarm ali karizma dosežena izobrazba 

potreba po dokazovanju uspeha prisotnost modela vloge 

močan ego fizična bolezen in zdravje 

občutek posvečenosti slučajni faktorji (dedovanje, smrt, ločitev, sprememba bivanja) 

osebna privlačnost »duh časa« moda 

 

Termanova (1947) teorija je skozi raziskavo temeljila na 23 potezah, ki so značilne za 

nadarjene posameznike. 

 
1. inteligentnost 9. nesebičnost 17. izvirnost 

2. visoka pozornost 10. smisel za humor 18. radovednost 

3. vztrajnost. 11. nepristranskost 19. zaupanje vase 

4. samostojnost 12. čustveni samonadzor 20. preudarnost 

5. marljivost 13. iniciativnost 21. optimističnost 

6. dobro razpoloženje 14. socialna prilagodljivost 22. resnicoljubnost 

7. zavestnost 15. sposobnost vodenja 23. plemenitost 

8. hrabrost 16. razvita domišljija  
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2. 1. 1. 1. NADARJENOST IN INTELIGENTNOST 

 
Pojem, ki ga oblikuje inteligentni posameznik, predstavlja zgoščeno jedro skupnih lastnosti 

predmetov ali pojavov, ki na prvi stopnji abstrahiranja vzdržuje še kar dober stik z 

resničnostjo in predmetnim svetom. Na višji ravni odmišljanja (abstrahiranja) se ta stik z 

resničnostjo čedalje bolj izgublja, osnovni pojmi se integrirajo na vedno višji ravni in postajajo 

postopoma vse manj odvisni od stvarnosti. Osnovni pojmi so abstrakti prve stopnje, iz njih 

izpeljani novi pojmi pa abstrakti višje stopnje. Podobno je tudi pri nadarjenih. Tudi tu so 

osnovni pojmi generati prve stopnje, iz katerih nastanejo na višji stopnji posploševanja 

generati višje stopnje. Integracija pojmov poteka po enakem načelu kot pri inteligentnih, 

vendar generat ne vsebuje samo skupnih znakov, temveč tudi individualne specifične znake, 

in prav ta značilnost mu ohranja dve možnosti. Najprej možnost, da nikoli ne izgubi stika s 

stvarnostjo, ne glede na to, na kako visoki ravni je dosežena integracija, po drugi strani pa 

tudi to, da ohranja izredno visoko stopnjo asociativnosti. Običajna logika mišljenja tako pri 

inteligentnih in nadarjenih ponavadi poteka zvezno in linearno, to je od konkretnega in 

posamičnega prek posebnega k splošnemu. Kadar se v tej logiki izpusti raven posebnega, 

lahko govorimo o miselnem preskoku. Le-ta je toliko večji, kolikor več splošnih pojmov je 

preskočil posameznik. 

 
Primer: 
                raca                            ptica, žival                                   živo bitje 
 
 
 
Kadar logika mišljenja poteka na dvodimenzionalni osnovi, lahko govorimo o linearni logiki s 

preskokom ali tudi o vertikalni logiki. Včasih logika lahko poteka drugače in tedaj je tudi 

značaj miselnega preskoka drugačen. Ni kvantitativen, temveč ima neko kvalitativno 

posebnost, ki je značilna za ustvarjalnost. 

Primer: 

           deščica     ------------------        ki plava      ----------------       barčica 
                                                              je                           
 
 
Med pojmom deščica in barčica je gotovo miselni preskok, ki ga določa pojem na ravni 

posebnega (plava). Deščica je na osnovi individualnega specifičnega znaka opredeljena kot 

nov pomen. Prožnost torej ne izvira iz njihovih specifičnih in skupnih znakov. Logika v tem 

primeru ne poteka od konkretnega prek posebnega k splošnemu, ampak od konkretnega 

prek posebnega nazaj h konkretnemu. Taka logika je značilna predvsem za posameznike, ki 

uporabljajo generate, torej za nadarjene. 

Zaradi piramidalne strukture pojmovnih področij in njihove razporeditve v spominu je logika 

mišljenja v svojem pomenu vedno hierarhična, razen če gre za napake v mišljenju. Tisto, kar 
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pri tej točki loči inteligentne od nadarjenih, je, da lahko pri nadarjenih prihaja do miselnega 

preskoka kvalitativnega značaja. Ta preskok ne poveča hitrosti miselnih operacij, temveč 

daje vsebinsko in kvalitativno drugačne produkte mišljenja. Pri ciklični ali spiralni logiki 

proces do generata prve stopnje enako kot prej, potem pa sledijo generati višje stopnje, ki pa 

proces posploševanja zamenjajo s konkretizacijo. Novo oblikovani generat ima značaj 

pojmovne predstave, ki se v procesu preoblikuje z neko bližnjo asociativno zvezo v nov 

generat (pojmovno sliko), ki je v mišljenju posameznika povsem konkretizirana. Tu je torej 

prijemališče ustvarjalnosti nadarjenih. (Jurman, 2004) 

 

2. 1. 1. 2. POTREBE NADARJENIH UČENCEV        

Nadarjeni učenci pogosto kažejo atipično vedenje na kognitivnem področju že od otroštva. 

Vsi nadarjeni učenci ne razvijejo vseh lastnosti, hkrati pa moramo vedeti, da se nekatere 

lastnosti razvijejo že v otroštvu, druge pa šele, ko otrok odraste. Zatorej je potrebna tudi 

primerna vzgoja doma in v šoli, kajti v nasprotnem primeru lahko pride do zavore v napredku. 

Ideal domačih, še bolj pa tujih šol  je praktično uresničiti diferenciacijo izobraževanja, ki 

temelji na individualizaciji poučevanja in učenja. To omogoča prilagajanje svojstvenim 

potrebam vsakega učenca. Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega programa, ki bo zadovoljil 

potrebe nadarjenih in talentiranih učencev, je nujno predvsem iz dveh razlogov: 

-zaradi razumevanja njihovih osebnostnih značilnosti, iz katerih izhajajo oblikovana 

prizadevanja za optimalni razvoj njihovih potencialov in;                                                                                    

- zaradi poznavanja njihovih razvojnih vozlov, ki jih je tako mogoče preprečevati ali 

reševati z razumevanjem. 

Preden bi se nadarjeni učenec želel vključiti v sistematično organizirano učenje in druge 

aktivnosti, morajo biti zadovoljene njegove potrebe. To pomeni, da mora vzgojna in 

izobraževalna pomoč zadovoljiti nujne pogoje uresničevanja potreb brez dodatnih zunanjih 

pritiskov. (Nagel, 1987) 

 

NOTRANJE  POTREBE 

 

JAZ 

 

FIZIČNO  IN SOCIALNO OKOLJE 

Zahtevajo takojšnjo zadovoljitev. Odloča se o zadovoljitvi obeh, potreb in 
okolja, čim bolj je mogoče. 

Nudi možnost in postavlja zahteve. 

(Nagel, 1987) 
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2. 1. 1. 3.  AFEKTIVNI, KOGNITIVNI IN KONITIVNI VIDIKI 
 

Perfekcionizem ali idealizem nadarjenega učenca je lahko vzrok za zaskrbljenost. Starši in 

učitelji, ki pogosto usmerjajo takšne nadarjene učence k bolj realističnemu postavljanju svojih 

pričakovanj, pri tem le redko uspejo. 

Nadarjeni učenci z visoko predstavno zmožnostjo težijo k domišljijskemu svetu. To si lahko 

napačno razlagamo kot dnevno sanjarjenje, nezrelost ali celo lenobo. 

Druga značilnost, ki lahko povzroča povečan stres pri nadarjenih učencih, je težnja, 

izkušenjsko doživljati svet ponotranjeno in celostno. 

Naslednja težava, ki lahko povzroči ranljivost in stres, je njihova potreba po ustvarjalnem 

samoizražanju. Za to izražanje potrebujejo nadarjeni učenci psihološko svobodo in možnosti 

za odlične storitve ter doseganje uspehov. Pogosto želijo organizirati, kontrolirati, izzivati, 

voditi ali kakorkoli popravljati druge učence, ki tega vedenja ne sprejemajo. (Ferbežer in 

drugi, 2006) 

 

Ranljivost glede kritike, ki jo nadarjeni učenci razvijajo, bo škodljivo usmerjena, dokler se ne 

naučijo soočati se s svojo visoko občutljivo naravo. 

Pri teh medsebojnih odnosih so pomembne naslednje potrebe: 

 

a. potreba po poznavanju in cenjenje - samospoštovanje samega sebe 

Vsebuje poznavanje svojih sposobnosti, interesov, osebnostnih potez in tudi svojih                                  

pomanjkljivosti, sicer pomanjkljivo poznavanje omenjenega lahko vodi v osebnostno 

zmedo ter v nizko, negativno samopodobo. 

 

b. potreba po poznavanju svojih občutkov 

Nadarjeni učenci bi morali poznati podobnosti in razlike v primerjavi z drugimi učenci. 

Svoje talente morajo sprejeti (se z njimi sprijazniti) in se odločiti, kako jih bodo 

usmerili v korist družbe. 

 

c. potreba po pozitivnem in ne obrambnem zagovarjanju svojih potreb in 

občutkov 

Brez pomena bi bilo pomagati nadarjenim učencem pri poznavanju samega sebe, če 

zavračajo pravico do izražanja svojih osebnih potreb. Družba bi morala spoznati in 

spoštovati njihove posebne potrebe. 

 

d. potreba po razvijanju ustreznih vrednot 
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Nadarjeni učenci intenzivno iščejo znanje o lepoti, resnici, smislu življenja itd. 

Posledica tega iskanja sta lahko upor in razočaranje zoper obstoječe norme in 

vrednote družbe, ki niso vedno uresničevane tako, kakor so razglašene. 

 

e. potreba po ohranjanju otroškosti 

Nadarjeni učenci niso nič manj otroci kot ostali, zato morajo najti dovolj možnosti, da 

uživajo v svojem svetu. Pravico imajo početi tudi otročarije. 

 

f. potreba po ustreznih identifikacijskih vzorcih 

            Nadarjeni učenci imajo lahko včasih težave pri iskanju ustreznih vzorcev, s katerimi bi 

            se lahko poistovetili, kajti imajo zelo dobro sposobnost za njihovo vrednotenje. 

(Ferbežer in drugi, 2006) 

 

2. 1. 1. 4. STARŠI NADARJENIH UČENCEV     

Pomembno dejstvo, ki se ga morajo starši nadarjenih učencev zavedati, je, da se v zgodnjih 

letih otrokovega razvoja njegova inteligentnost hitro razvija. Zatorej morajo biti seznanjeni z 

bistvenimi stopnjami razvoja in se zavedati, da so sami najpomembnejši učitelj svojemu 

učencu. Učenec je v teh zgodnjih letih najbolj odprt za sprejemanje posameznih izkušenj in 

le-te so pomembne za njegovo celotno življenje. V kolikor je učenec pri tem prikrajšan, šole 

tega ne morejo nadoknaditi. Velik problem ocenjevanja nadarjenosti pa nastane takrat, kadar 

straši iz posameznih lastnosti otrok in njihovih slučajnih uspehov skujejo nadarjenost 

mimogrede. Pogosto o lastnostih vedenja nadarjenih ljudi ne vedo veliko, hkrati pa ocenjujejo 

uspehe svojih otrok, ki so izraz pridnosti in inteligentnosti, kot lastnosti nadarjenosti. 

Nepravilne ocene o nadarjenosti imajo za učence pogosto negativne posledice. Iz njih se 

pozneje oblikujejo »preforsirani« umetniki, »kvazi« znanstveniki, predvsem pa nevrotični 

ljudje s poklicno »zavoženim« torej nesrečnim življenjem. (Jurman, 2004) 

Jurman (2004) opisuje hipoteze, po katerih naj bi se med prebivalstvom rojevali nadarjeni 

ljudje. Večina teh hipotez se nanaša na značilnosti staršev, kar pomeni, da gre pri nadarjenih 

za podedovane in prirojene genetske lastnosti, ki pa nimajo trajnih genetskih mutacij in se 

torej ne dedujejo. Nadarjen otrok se lahko rodi staršem pod naslednjimi pogoji: 

- kadar ima mati ogromen energetski potencial, oče pa visoko stopnjo razumnosti 

(Goethe, Verdi, Tesla, Churchill);                                                                                              

- kadar gre za križanje staršev z različnim genetskim materialom, ki izvira iz različnih ras, 

kultur in civilizacij (Puškin, Amado, Cura);                                                                            
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- kadar se rodu skozi daljše časovno obdobje kopiči posebna genetska struktura (Mozart, 

Beethoven; Gounod);                                                                                                               

- kadar pride iz različnih razlogov do genetskih odklonov (Van Gogh, Cezar, Toulouse-

Lautrec);                                                                                                                                

- kadar imajo straši otroka v začetku visoke starosti (med  45. in 65. letom) (Trstenjak). 

Za šest možnosti izvora, ki odloča o številu nadarjenih ljudi, so značilne lastnosti 

Galtonovega zakona, po katerem se narava brani ekstremov z vgrajenim zakonom centralne 

tendence. Dokaj majhna genetska »korektura« vpliva na to, da imajo, na primer manjši starši 

nekoliko večje otroke, veliki straši pa manjše. Na ta način se narava brani ekstremov. Prav 

nadarjeni ljudje pa so ekstrem človeške populacije. Ti se nahajajo na eni strani, na nasprotni 

strani pa so idioti. Oboji, nadarjeni in oligofreni, predstavljajo ekstrem človeške vrste in se 

zato pojavljajo po zakonu redkih števil.                                                                                                                                   

Pomembno dejstvo, ki ga starši morajo poznati, je razumevanje fenomena nadarjenosti. 

Seznanjeni morajo biti s posameznimi značilnostmi tega pojma, saj lahko na podlagi le-teh 

prepoznajo določene otrokove posebnosti, kot so zgodnji začetki govora, uporaba besed in 

njihovo razumevanje, zanimanje za čas, številke, široko obzorje interesov itd. Problem, ki se 

v tem sklopu lahko pojavi, je, da starši slutijo določene otrokove sposobnosti, značilne za 

nadarjenost, a menijo, da mora šola začeti razgovor o kvaliteti teh lastnosti kot tudi o 

vzgojno-izobraževalnih posledicah. (Pšunder, 1998) 

  
 

2. 1. 2. USTVARJALNOST 
 
 
Ustvarjalnost se običajno pojmuje kot nekakšno lastnost človekove osebnosti, toda lastnosti 

so po navadi enodimenzionalne ali največ nekajdimenzionalne značilnosti. Ustvarjalnost pa 

je nekaj integralnega, nekaj, kar se odraža skozi celotno človekovo aktivnost in se praviloma 

vedno opredmeti v nekem učinku. Ustvarjalnost je temeljna antropološka funkcija, brez 

katere človek nikoli ne bi bil človek. Tudi živali znajo delati, toda njihovo delo ni ustvarjalno, 

temveč se odvija ob neki refleksni dejavnosti, globoko vtisnjeni v njihovo živčevje, ki 

upošteva realno okolje, in ob motivaciji, ki je nagonska ali izvira iz bioloških potreb. 

Ustvarjalnost pri človeku je nekaj več, je njegova eksistenčna funkcija, ki opredeljuje njegov 

smisel življenja in obstajanja. Človek se skozi ustvarjalnost potrjuje. Njegova dejavnost je, ne 

glede na to, ali je smotrna (delo) ali nesmotrna (igra), vedno prežeta z ustvarjalnostjo in jo je 

mogoče zaznati v vseh oblikah človekovega učinkovanja, predvsem pa v rezultatih 

njegovega dela. (Jurman, 2004) 
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V vsakodnevnem pogovoru in v znanstvenem žargonu, se ustvarjalnost uporablja v dveh 

pomenih: kot ustvarjanje novih in originalnih umetniških, tehničnih, znanstvenih dosežkov in 

kot lastnost, ali združenje lastnosti, ki bodo ustvarjalnost – produktivnost omogočili, 

vzpodbudili, izzvali. (Renzulli in Reis, 1985) 

 

Od ustvarjalnih sposobnosti je v proučevanje vstopil pojem »divergentno mišljenje«.  

Ameriški psiholog Guilford (1956) je pri konstruiranju modela  intelektualnega delovanja 

predpostavil dve obliki miselnih operacij: konvergentno in divergentno. 

Kvaliteta in vrednost divergentnega mišljenja se ocenjuje iz sledečih podatkov: 

- število, bogastvo različnih rešitev (fluentnost), 

- neobičajnost, novost, enkratnost rešitve (originalnost), 

- prilagodljivost, spremenljivost percepcije in akcije v zvezi z spremembami v situaciji, 

enostavnost spremembe pogleda in perspektive (fleksibilnost), 

- enostavnost razširjanja, razgraditve in izboljšanje ideje (elaboracija). 

 

Za razvijanje ustvarjalnega stila se je pokazalo kot zelo pomembno, da se doseže določena 

sproščenost in se za določen čas izloči analitičen proces, kontrolna funkcija zavesti. 

Torrance (1977) je prišel do zaključka, da se lahko pri učencih v mišljenju in učenju uporabi 

preferirana uporaba enega izmed treh stilov obdelave informacij: 

- levohemisferični (LH) stil – dominantna uporaba leve hemisfere se prebere kot 

navada učenja in mišljenja s pomočjo govornega izražanja; 

- desnohemisferični (DH) stil – dominantna uporaba desne hemisfere se prebere kot 

navada učenja in mišljenja z ustvarjanjem in kombiniranjem slike; 

- integrirani stil – uporablja oba stila. 

 

Ker je za nas pomembnejši DH stil, se pojavlja vprašanje kako vzpodbuditi aktivnost DH. 

Torrance podaja dve možnosti: 

- da se odstrani proces stalne verbalne obdelave vseh zunanjih dogodkov. To se lahko 

doseže s pomočjo relaksacije, meditacije, hipnoze, domišljije, senzorne deprivacije, 

ko se bo v fokusu zavesti pojavilo mišljenje v slikah; 

- da se neposredno vzpodbudi desna hemisfera s pomočjo likovne dejavnosti, glasbe, 

s pomočjo prostorskih in izkustvenih metod učenja, ki se uporabljajo pri »učenju s 

pomočjo odkrivanja«, ustvarjalnim pisanjem, osveščanjem ustvarjalnih procesov. 
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STIL UČENJA IN MIŠLJENJA 

 DH -stil LH –stil 

- pristopa problemu z resnostjo - problemu pristopa razigrano 

- raje se uči o dejstvih, vztraja na podrobnostih - raje dobi splošno sliko 

- rad ima naprej pripravljeno situacijo - rad ima odprto, nedoločeno situacijo 

- zahteva »pravi« material in »pravo« orodje - improvizira iz materiala, ki mu je pri roki 

- raje ima konkretne naloge - raje ima abstraktne naloge 

- naloge osvaja eno po eno - hkrati se ukvarja z več problemi 

- material obdeluje del po del - material obdeluje celovito 

- do idej prihaja logično - do idej prihaja intuitivno 

- raje ima verbalna pojasnila - raje ima vizualna pojasnila 

 

Potrebno je poudariti, da se pojem »aktiviranja DH« uporablja samo kot metafora, saj še 

vedno ni znanstvenih dokazov o vlogi DH v ustvarjalnem mišljenju.  

(Čudina-Obradović, 1991) 

 

Še vedno se postavljajo dileme o učinkovitosti testiranja ustvarjalnosti. Đorđević, (1979) 

izpostavi tri osnovna vprašanja: 

- ali je ustvarjalnost mogoče meriti, 

- ali je ustvarjalnost in ustvarjalne sposobnosti mogoče omejiti na pojem divergentnega 

mišljenja, 

- ali je mogoč transfer sposobnosti pridobljenih v programu. 

 

Tipične naloge za merjenje ustvarjalnosti so: 

- Napiši čim več besed, ki se začnejo na črko »D«. 

- Napiši čim več načinov, kako se lahko uporablja npr. »zobotrebec«. 

V večini se fluentnost idej uporablja za indikatorja splošne ustvarjalne sposobnosti ali 

ustvarjalnosti posameznika. Skozi testiranja se je pokazalo, da pa se »originalne ideje 

pojavijo po drugem tipu stereotipnih idej«. Večja verjetnost je, da se pojavi originalna ideja 

čim večja je fluentnost.  

 

Torrance (1986) pravi, da ustvarjalnost temelji na dejstvu, da so učenje in delo nujni pogoji 

za nastanek katerekoli nove ideje. Vaja je torej nujna za pridobivanje ustvarjalnih spretnosti. 

 Med ustvarjalne spretnosti spadajo: 

- veščina kritične analize, 

- veščina izražanja ideje; izražena z  ( pisanjem, likovnim izražanjem, glasbo, gibom in 

obliko). 

Program razvoja ustvarjalnosti je razdelil v tri nivoje aktivnosti: 

1. nivo: pridobivanje osnovnih instrumentov mišljenja, 

2. nivo: trening instrumentov mišljenja na reševanju problemov splošnega tipa, 

3. nivo: reševanje realnih problemov z uporabo znanj iz prvih dveh nivojev. 
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Prvi nivo je sestavljen iz učenja o uporabi osnovnih instrumentov za ustvarjanje in 

analiziranje idej: 

- instrumenti divergentnega mišljenja (tehnike: popis dejstev, prisilne transformacije, 

latentno mišljenje), 

- instrumenti konvergentnega mišljenja (zaključki, odločitev o važnosti podatkov, 

zaključki s pomočjo analogije, dokazovanje, kategorizacija). 

Drugi nivo aktivnosti omogoča treniranje tehnik reševanja problema v organiziranih 

strukturah. Najbolj poznani programi reševanja problema: 

- »Olimpijada uma«  

- »Reševanje futuroloških problemov«.  
 
Tretji nivo postavlja pred učence realne probleme iz izbranega področja z nalogo,  da na njih 

uporabi reševanje realnih problemov z uporabo znanj iz prvih dveh nivojev.  

(Torrance, 1986) 

Gowan (1972) je povezal učenčeve razvojne faze, ki jih je opisal Piaget (1950). Za Piageta je 

najpomembnejša faza obdobje adolescence, v kateri se doseže polna intelektualna zrelost, 

Gowan (prav tam) pa trdi, da je potreben podaljšan razvoj tudi po osvojenih logičnih in 

abstraktnih operacijah mišljenja v adolescenci do starosti. V razvoj ustvarjalnosti morajo biti 

vključeni: starši, vzgojitelji in učitelji, ki skupaj opravijo tri naloge:                                                                                                                                       

1. razvijanje ustvarjalne domišljije (4-6 leta),                                                                                                                   

2. preprečevanje padca aktivnosti (7-11 leta),                                                                           

3. negovanje verbalne ustvarjalnosti (adolescenca). 

Karnesove razprave (1983) govorijo o tem, da so veliko manj škodljive negativne okoliščine v 

zvezi z izkušnjami razvoja za otroke višjih kakor nižjih sposobnosti. 

Odnos okolja je zelo pomemben za razvoj nadarjenosti. Zato je lahko rezultat razvoja 

posameznika drugačen zaradi drugačnega spleta okoliščin. 

Iz tega izhajajo zaključki, ki so važni za razumevanje nadarjenosti in za prakso njene vzgoje: 

1. Področje nadarjenosti se med seboj razlikuje glede na vrsto in čas shematske 

organizacije okolice (pri nekaterih je potrebna zgodnja sistematska intervencija: dril, 

trening, dostopnost instrumentov – glasba, šport, računalniki in podobno). Pri drugih 

so sistematske intervencije okolice nespecifične (razvijanje ljubezni, interesov, 

širjenja splošne baze znanja – matematika, fizika,  jezikovna nadarjenost). 

2. V različnih fazah razvoja je potrebna različna stopnja angažiranosti in različen način 

delovanja okolice (kritična obdobja). 
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3. Kombinacija dejavnikov, ki dobro vplivajo na razvoj nadarjenosti, se lahko pojavi v 

katerikoli fazi razvoja. 

 

S strani staršev morajo biti za uspešen razvoj nadarjenega učenca zagotovljene štiri 

osnovne potrebe: 

- potreba po ljubezni in sigurnosti/gotovosti, 

- potreba za novimi izkušnjami, 

- potreba za doseganje uspeha, 

- potreba za občutek odgovornosti in neodvisnosti. 

 

Za razvoj ustvarjalnih sposobnosti imajo starši veliko odgovornost, da ustvarijo takšno okolje 

za razvoj, ki bo v prvi vrsti pomagal razvoju motivacije. Zato morajo straši pokazati: 

- emocionalno toplino in samozavest, 

- pozitiven odnos do učenja, izobrazbe in znanja, 

- visoka pričakovanja sebe in svojih otrok, 

- interes za uspeh otroka (spremljajo rezultate in razvoj, pokažejo spoštovanje za trud 

in uspeh otroka, ga vzpodbujajo, popravljajo, mu nudijo pomoč), 

- uporabljajo demokratične, pa vendar jasne metode discipliniranja (zahteve so v obliki 

logičnih obrazložitev, dosledni so v zahtevi, da se dogovori spoštujejo, disciplinske 

mere so blage, nikoli fizično ne kaznujejo). (Karnes, 1983) 

 

 
shema 2: Faze razvoja nadarjenosti 

 
Po shemi se razvoj nadarjenega posameznika, ki kaže znake velike sposobnosti, od otroka 

do zrelega ustvarjalca odvija v sledečih etapah: 

1. Novorojenček z normalnim, nepoškodovanim biološkim potencialom vstopa v ugodno 

in stimulativno okolje. Medsebojnim vplivom okolja in otroka s pomočjo lastne 
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otrokove aktivnosti se zadržuje maksimalno število predprogramiranih živčnih vez – 

sinapsov. 

2. Maksimalno zadrževanje in krepitev sinapsov omogoči veliko senzorno občutljivost in 

plastičnost živčnega sistema, kar se odčitava kot sposobnost hitrega in lahkega 

učenja – splošno, ali pa na nekaterih učnih področjih (glasbenem, verbalnem, 

likovnem in podobno). 

3. Okolica opazi znake sposobnosti, jih jemlje kot signale za začetek intenzivnega dela 

z otrokom in za usmerjanje otrokovih aktivnosti na področju, v katerem kaže največ 

občutljivosti in iznajdljivosti. 

4. Lahkota doseganja rezultatov na področju sposobnosti motivira otroka za delo, 

vztrajnost in posvečanje veliko več časa pridobivanju znanja in veščin iz področja 

sposobnosti. 

5. Začne se formiranje in širjenje baze znanja in v njih vstopajo splošna znanja, 

specifična znanja iz področja sposobnosti ter specifične veščine. Na hitro širjenje in 

kvalitete baze znanja vplivajo metakognitivni procesi, ki so odvisni od splošnih 

sposobnosti le-te se neprestano bogate in usposabljajo  skozi proces rasti specifične 

baze znanja. 

6. Paralelno z bazo znanja se razvija intrizična motivacija v nekoliko fazah dozorevanja 

(motivacijski skoki), samozavest, ki je osnova za utrjevanje intrizične motivacije, ter 

kreativno stališče svobodnega in elastičnega obvladovanja elementov baze znanja. 

7. Rast intrizične motivacije povečuje prizadevanje, kar vodi do rasti baze znanja, a to 

na novo stimulira intrizično motivacijo in omogoča permanentno odvijanje aktivnosti 

na področju nadarjenosti – specifično aktivnost. 

8. V adolescenci prihaja do odcepitve nadarjenega posameznika od izgrajenega 

podpornega sistema, katerega so vzpodbujali učitelji in starši.  On takrat zapušča 

»življenjsko organizacijo, ki podpira talent« in izgrajuje sistem življenja v službi 

talenta. Ob tem doživlja dvojno odcepitev – od staršev in od »podpornega sistema«,  

njegova situacija pa je » dvojno marginalizirana« in osamljena. Zaradi tega  je v 

adolescenci nadarjen posameznik  izpostavljen problemom in nerešljivim konfliktom, 

kar včasih rezultira z opuščanjem specifične aktivnosti in spremembo življenjskega 

cilja. 

9. Pri adolescentih, ki so uspešno preživeli »dvojno odcepitev«, okrog osnovne 

aktivnosti na področju nadarjenosti, razvijajo in se utrdijo tri povezani sistemi znanja, 

ciljev in vrednot. Ti sistemi vzdržujejo in vzpodbujajo specifično aktivnost tudi v 

konfliktih med življenjskimi cilji. 
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10.  V udejanjanju ciljev zrel ustvarjalec gradi »mrežo dosežkov« z razgrajevanjem novih 

problemov in interesov,  pri tem pa svoje življenjske plane organizira in podreja 

doseganju osnovnega ustvarjalnega cilja. 

11.  Obvladovanje skoraj s celotno bazo znanja določenega področja, ob razvito 

metakognicijo in veliko elastičnostjo v uporabi elementov baze znanja, pripelje do 

razmaha mej obstoječe baze znanja kar pomeni – do novega, kreativnega prispevka. 

12.  Organiziranje celotne življenjske aktivnosti v »mrežo dolgoročnih dosežkov« znotraj 

katerih se postopoma odvijajo začrtani cilji skozi trajno predanost in zaljubljenost v 

nalogo, je to ustvarjalno delo. Rezultati posameznih dolgoročnih dosežkov so novi 

kreativni prispevki in pomembni premiki na področju človeških misli in dosežkov, ali 

pa celo popolnoma nove, genialne oblike gledanja na sliko sveta in človeka v njej.  

Neuspeh v razvijanju nadarjenosti lahko nastane v vsaki izmed treh faz razvoja. (Čudina-

Obradović, 1991) 

 

2. 1. 2. 1. NADARJENI IN USTVARJALNI UČENCI V UČNEM PROCESU 

Kognitivne potrebe izhajajo iz značilnosti intelektualnega funkcioniranja nadarjenih: visoka 

občutljivost za probleme, široka splošna in specifična baza znanja, natančnost opazovanja, 

hitro ločevanje bistvenega od nebistvenega, hitro vzpostavljanje odnosov, hitro 

posploševanje, analiza, sposobnost sklepanja, abstrahiranja, višji miselni procesi, transfer 

znanja, metakognitivna znanja in veščine, dober logični spomin, nenavadna domišljija, 

razvito divergentno mišljenje (originalnost, fleksibilnost, fluentnost, elaboracije (Čudina-

Obradović, 1991).  Zaradi omenjenih kognitivnih potreb se nadarjeni učenci pri šolskem delu 

pogosto dolgočasijo, kadar jim učitelji ne ponudijo vsebinskih, didaktičnih, organizacijskih in 

časovnih prilagoditev pri poučevanju in učenju – to povzroča pomanjkljivo motivacijo za 

šolsko delo in slabe učne navade. Posebne probleme lahko povzročajo sposobnost hitrega 

učenja, natančen spomin, bogat besedni zaklad, močna vedoželjnost, ki jo je težko 

zadovoljiti in močna notranja motivacija za neobičajna področja. Prevladuje potreba po 

samousmerjevalnem učenju v nasprotju s strogo kontrolo s strani avtoritet in posledično 

razočaranja in odpor do avtoritet. Bolj se intelektualni razvoj nadarjenega učenca razlikuje od 

povprečja, večja so razhajanja in psihološki pritiski. Če je nadarjenost s strani staršev in 

učiteljev pretirano občudovana se pri nadarjenem učencu pojavi perfekcionizem ali težnja k 

popolnosti. Učenec tako ponotranji mnenje drugih, z njim hrani svoj ego in postaja odvisen 

od zunanjega potrjevanja. Ti učenci v nedogled odlašajo z delom,  popravljajo opravljene 

naloge  in šele pod pritiskom okolice delo končajo. Učenec pogosto postane anksiozen in 

depresiven pred testi,  nezadovoljen z očitno dobro opravljenim delom, bori in pogaja se za 

vsako točko pri ocenjevanju znanja. Zaradi strahu pred možnimi napakami se izmika novim 
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izkušnjam. Kritike težko sprejema in je hitro užaljen. Težnja po popolnosti povzroča stalne 

intelektualne frustracije v vsaki novi izkušnji nadarjenega učenca. (Težak, 2008) 

Utemeljeno smemo predpostavljati, da se bo v prihodnosti načrtovanje intervencijskih 

programov za nadarjene snovalo tako, da bo vzelo kot izhodiščno točko dispozicijski vidik 

kompetentnega učenja in mišljenja na eni strani in realistično konstruktivistično koncepcijo 

učinkovitega procesa spoznavanja na drugi strani. Zaradi teh novih empirično podprtih 

značilnosti učenja in poučevanja, ki so v sozvočju s cilji izobraževanja nadarjenih učencev je 

pričakovati opuščanje tradicionalnih slabosti učnega okolja, zasnovanega na stališču, da je 

učenje visoko individualna aktivnost, ki se sestoji v glavnem od sprejemanja trdnega, izven 

tekstovnega in fragmentarnega znanja ter procesnih spretnosti, mehanično prenesenih od 

učitelja. S tem, da se zavzemamo za to smer izobraževanja nadarjenih učencev, bo možno 

doseči to, kar predlagata Cohen in Ambrose (1993). Idejni snovalci bodo morali na novih 

raziskovalnih spoznanjih v pedagoški psihologiji prevzeti vodilno vlogo pri temeljnih 

spremembah rednega šolanja s kreativno transformacijo izobraževalnega sistema. 

Načrtovanje principov učinkovitega učnega okolja: 

1. Učno okolje za nadarjene učence bi moralo uvajati in podpirati konstruktiven, 

kumulativen in k cilju usmerjen spoznavni proces. Toda razumevanje učenja kot 

aktiven in konstruktiven proces ne bo izključilo možnosti, da si učenci izgrajujejo 

znanje, ki je posredovano s pedagoškimi intervencijami, podprtimi od učiteljev, 

vrstnikov in izobraževalnih medijev. Ta princip vsebuje stališče, da je učinkovito učno 

okolje (proaktivno) opredeljeno z uravnoteženjem med učenjem z odkrivanjem in 

osebnim raziskovanjem na eni strani ter sistematičnim poukom in svetovanjem na 

drugi strani. 

2. Učno okolje bi moralo povečati učenčevo samousmerjanje procesa spoznavanja. To 

pomeni, da bo zunanje uravnavanje znanja in spretnosti spoznavanja v obliki 

sistematičnega pouka zamenjano z učenčevo samostojno aktivnostjo usmerjanja 

svojega lastnega učenja. Z drugimi besedami, tekom učenčeve učne zgodovine s 

samouravnavanjem učenja bo progresivno povečana vrednost zunanjega 

pedagoškega uravnavanja. 

3. Učenčevi konstruktivni procesi učenja bodo potekali v avtentičnem okolju, kjer je 

bogastvo virov, učnih gradiv, materialov in orodij, ki nudijo veliko možnosti za 

socialno interakcijo in sodelovanje. Da bi pospešili razvoj učenčevih dispozicij za 

produktivno učenje in mišljenje, posebno z vidika motiviranja, bo učno okolje moralo 

zagotoviti praktične izkušnje z različnimi kategorijami znanja in spretnosti v različnih 

okoliščinah. 
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4. Da bi lahko upoštevali individualne razlike med učenci v kognitivnih, afektivnih in 

motivacijskih vidikih, bo moralo učno okolje omogočiti fleksibilno prilagajanje 

poučevanja. Posebej pa bo potrebno upoštevati uravnoteženje med 

samouravnavanjem in zunanjim uravnavanjem učenja ter odnos med kognitivno 

usmerjenimi intervencijami in emocionalnim svetovanjem, ki je odvisno od tega, ali je 

učenec v učnem ali reprodukcijskem procesu. 

5. Če upoštevamo, da igrajo znanje iz specifičnih področij, hevristične metode in 

metakognitivni vidiki komplementarno vlogo v učenju in reševanju problemov, bo 

moralo učinkovito učno okolje (proaktivno) pridobivati učne in miselne spretnosti, 

vključene na različnih kurikularnih in predmetnih področjih. 

Novejše raziskave v pedagoški psihologiji so problematizirale stališča, da so posebni dosežki 

visoko določeni z notranjimi sposobnostmi in talenti. Res je, da precej empiričnih raziskav 

podpira nasprotno koncepcijo, to je, da so visoki dosežki pridobljeni kot posledica 

intenzivnega in vztrajnega treninga, izkušenj in prakse v optimalnih pogojih okolja. 

Raziskovanja v prejšnjih desetletjih so na področju pedagoške psihologije prinesla mnoga 

znanja, ki so lahko vodič pri načrtovanju optimalnih pogojev okolja za učenje in poučevanje 

nadarjenih otrok. Toda v bližnji prihodnosti je pričakovati, da se bodo raziskave, povezane z 

izobraževanjem nadarjenih učencev, gibale v smeri zgoraj opisanih novih pojmovanj o 

učenju in pouku. Medtem ko bodo ti premiki koristili raziskovanju v pedagoški psihologiji, 

bodo koristni tudi za pedagoško prakso edukacije talentov. Pozitivni delež bo recipročen. 

Kakor je bilo že rečeno, lahko pri snovanju novega pojmovanja učenja in poučevanja 

nadarjenih preko tega vpeljujemo temeljne inovacije v širšem šolskem sistemu. Tudi 

raziskovalno delo v pedagoški psihologiji bo pridobilo iz te povezanosti študija izobraževanja 

nadarjenih in talentiranih učencev: npr., longitudinalne študije nadarjenih učencev bodo 

pomagale pri razkrivanju še ne pojasnjenega razvoja visoko strokovnega oz. ekspertnega 

znanja. (Ferbežer, 2006) 

 
Preverjanje znanja ima tako pozitivne kot negativne lastnosti. Posebnost je zunanje 

preverjanje. Negativno pri tem je, da se vztraja predvsem pri znanju in ponavljanju, pri 

količini učenja, ne ugotavlja pa otrokove inovativnosti in fleksibilnosti. Dobra stvar pa je v 

tem, da se primerjajo šole in države. Ustvarjalno učenje zahteva bolj individualen pouk, kar 

pa je v velikih razredih skoraj nemogoče, ker se učitelj ne more posvečati posameznikom in 

izhaja iz splošne ravni, ki ni prilagojena niti najboljšim niti najslabšim.  

Na tem mestu se pojavlja vprašanje ali lahko ustvarjalnost sploh merimo. Dilema nastaja iz 

dveh ključnih avtoritet razmišljanja, prva ali ena izmed njih je Trstenjakova (1981), druga 

Pečjakova (1987).  
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Trstenjak (1981)  izhaja iz dejstva dveh ugovorov: 

- da so v testih problemi zadani, ustvarjalnost pa se kaže predvsem v njihovem 

odpiranju; 

- da je ustvarjalnost spontan proces, ne pa proces »na ukaz «. 

Poleg drugega pravi, da kakor smo videli, so vsi inteligenčni testi le odgovori na določena 

vprašanja, se pravi, so le reševanja vprašanj ali nalog. Isto velja tudi za vse posebne teste 

ustvarjalnosti, ki prav tako vedno odgovorijo na vprašanja, to se pravi testi – reševanja 

problemov. 

Tako lahko razumemo, da lahko pravi test ustvarjalnosti dobimo šele v testu odpiranja ali 

postavljanja vprašanj. 

Pečjak (1987) daje prednost reševanju problemov s pogojem, da je mišljenje divergentno in 

da je mogočih veliko rešitev ali odgovorov. Divergentni problem torej dopuščajo več, mnogo, 

včasih tudi neskončno število rešitev.  

 
 

2. 1. 3.  RADOVEDNOST                                                                                                

Radovednost je lepa čednost. Ste že kdaj  naleteli na otroka, ki mu nikoli ni zmanjkalo 

vprašanj? Zakaj pada dež? Zakaj je voda v oblakih? Zakaj voda izhlapi? Zakaj, zakaj, zakaj … 

Verjetno ste dobili občutek, da teh vprašanj nikoli ne bo konec, kajne? Vse skupaj je postalo 

kar malo nadležno … Temu lahko rečemo »spraševalna faza«. Radovednost je primarna 

lastnost vsakega izmed nas, ne samo otrok. Kaj sploh je radovednost? Lahko bi rekli, da je to 

želja po odkritju neraziskanega.  Ljudje si želimo izvedeti stvari, ki jih mnogi drugi ne poznajo. 

Želimo si odkriti »skrivnosti«, ki jih ve samo nekaj ljudi. Radovednost je razpeta na dva pola. 

Lahko je izrazito pozitivna, saj pomeni zanimanje za to, kako stvari so, je torej elementarno 

zanimanje za svet  (tako radovednost navadno povezujemo z otroki). Lahko pa pomeni tudi 

zelo nadležno lastnost ljudi, ki kar naprej hočejo izvedeti, kar jim ni treba vedeti. Radovednost 

odlično ponazori tale Paracelsusov izrek »Kdor ničesar ne ve, ničesar ne ljubi. Kdor ničesar ne 

zna, ničesar ne razume. Kdor ničesar ne razume, je ničvreden. Kdor pa razume, tudi ljubi, 

opaža, vidi … več kot vemo o neki stvari, bolj jo   ljubimo …«, kdor si domišlja, da vse sadje 

zori takrat kot jagode, ne ve ničesar o grozdju. (Hudopisk, 2007) 

Nadarjen otrok kaže izredno potrebo po razumevanju kako svet "deluje". Učitelj, ki vzbudi 

otrokovo radovednost, ostane takemu otroku še dolgo v spominu. Neprimeren  odziv okolja 

na otrokovo radovednost lahko pomeni tragedijo za njegovo nadarjenost.  Radovednost 

prihaja iz zadovoljstva ob spoznanju. Radovednost je kot otroški krik: »Še! Še bi!« In ker se 

spoznanj človek nikoli ne nasiti, nam molk in odsotnost radovednosti sporočata razočaranje. 
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Radovednost je zelo lahko zatreti - vse, kar je potrebno storiti, je to, da si otrok ne želi več 

odgovorov na svoja vprašanja. Že ko triletniku odgovarjamo na tisoč zakajev, se odločamo o 

tem, kaj je pomembnejše - naš čas in pogosto čudna logika ali otroško spoznanje. Če se 

odločimo za potrpežljivost, bomo v pogosto cikličnih vprašanjih svojega otroka lahko spoznali 

svojo lastno omejenost, nedorečenost in neizmerno navdušenje in radovednost otroka, 

katerega vprašanja so pogosto bolj logična kot 50 % našega početja.                                                                                                                                                                

Nenavadna vprašanja brez konca, nezadovoljstvo s preprostimi odgovori, bujna domišljija in 

nenavadne ideje so znaki, da je otrok ustvarjalen. Če njegovo radovednost spodbujajo tako 

starši kot učitelji, je otrok na dobri poti, da zraste iz malega radovedneža v velikega 

inovatorja. Tako meni Pečjak (2005). Znana je izjava ameriškega izumitelja Edisona, da je 

genij en odstotek navdiha in 99 odstotkov znojenja. Ali se lahko ustvarjalnosti naučimo? 

Raziskovalci si glede izvora ustvarjalnosti niso enotni; nekateri trdijo, da so odločujoči genski 

vplivi, drugi menijo, da so vplivi okolja pomembnejši. Ustvarjalnost ima brez dvoma močne 

dedne korenine. V nekaterih družinah se pojavljajo ustvarjalci, v drugih ne. Vendar nas to ne 

sme zapeljati. Če se oče z nečim ukvarja, daje s tem tudi otrokom primerno znanje, pri 

čemer gre za vpliv okolja. Ustvarjalnosti se da do neke mere naučiti, saj obstaja vrsta tehnik 

ustvarjalnega mišljenja, ki se lahko uporabljajo na vseh področjih. Ustvarjalnost je treba 

začeti spodbujati že pri otrocih. Saj je mogoče tudi pri odraslih nekaj doseči, vendar ne bo 

pravega učinka, če ne bomo začeli že zelo zgodaj v otroštvu. Po Guilfordu (1984) mišljenje 

poteka skozi več faz. V 1. se seznanimo z gradivom in problemom. V 2. skušamo problem 

razumeti in skrčiti. V 3. fazi dobivamo ideje in pridemo do rešitve problema. V 4. dodelamo 

rešitev in v 5. preverjamo rešitev v praksi. Pri umetniškem ustvarjanju imamo v 1. fazi 

spoznavanje in razumevanje življenja, v 2. nastanek ideje, zamisli, fabule, v 3. pa izdelavo, 

artikulacijo. Na vse te faze vplivajo izkušnje iz spomina in emocije. Ustvarjalnost z zunanjo 

motivacijo upade, z notranjo se veča. Eysenck (1975) določi dimenzije mišljenja: avtokratično  

in demokratično, radikalizem in konzervativizem. Nekateri avtorji trdijo, da ustvarjalnosti ni 

mogoče meriti. Je namreč spontan proces. Večina testov meri originalnost oz. izvirnost. Za to 

se uporabljajo tudi asociativni testi. Redkost odgovora je odvisna od kulture in situacije. 

Ustvarjalnost merimo tudi prek prožnosti; pogostosti odgovorov. Tudi fluentnost je merilo 

ustvarjalnosti; zahtevamo čim več odgovorov. Z ustvarjalnostjo korelirajo nekonformizem, 

humor, slabše sprejemanje soc. nalog, nagnjenost k spremembam. Teorije ustvarjalnosti 

obravnavajo le posamezne komponente ustvarjalnosti. Mnoge zajemajo več kot samo 

ustvarjalnost (psihoanaliza, gestalt ...). Spearman (1904, povzema Jensen 1994) je 

prepričan, da na ustvarjalnost vpliva splošna inteligenca in znanje (spominsko gradivo). 

Heiglerus (povzel Pečjak, 2005) trdi, da je odvisna od X in Z faktorjev. Ustvarjalnost je 

sposobnost iz splošne inteligence, fluentnosti in originalnosti. Originalnost sestoji iz spomina, 

X in Z faktorja. Fluentnost je iz hitrosti, spomina in faktorja X (X in Z sta osebnostna faktorja).  
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2. 1. 3. 1. UČITELJ IN RADOVEDNOST UČENCEV 
 
Učitelj lahko zatre radovednost, če ne dopušča divergentnega mišljenja, da dopušča samo 

take odgovore, kot je sam povedal ali kot piše v knjigi. S tem učenca omejuje v odgovoru, v 

njegovem mišljenju. Učitelji hitro opazijo znanje in marljivost učencev, slabo pa opažajo 

njihovo ustvarjalnost. Izvor radovednosti je motivacija. 

Razlikujemo notranjo in zunanjo motivacijo (ekstrinzično in intrinzično). 

Zunanja motivacija je odvisna od zunanjih dejavnikov, npr. nagrade in kazni. Notranja 

motivacija pa je po Deciju (1980) notranja potreba po obvladovanju situacije in 

samousmerjanju v njej. Značilen primer  sta interes in radovednost.  

Izvor notranje motivacije je torej radovednost, za katero trdijo nekateri psihologi, npr. Deci 

(prav tam), da je prirojena, čeprav ne poteka homoestatično. 

Kadar nov, zapleten ali nejasen dražljaj povzroči negotovost, postane organizem radoveden, 

kar je napeto stanje (Day, 1984).  

Notranja motivacija vodi k ustvarjalnosti, zunanja po jo pogublja. Ambile (1983) se sklicuje na 

eksperimente, pri katerih je raven ustvarjalnosti upadla, brž ko so jo začeli nagrajevati z 

denarjem. Tako lahko tudi misel transformiramo v učenčevo ustvarjalnost in likovno prakso. 

Studenec učenčevih idej je neusahljiv tako dolgo dokler ga ne obremenimo z oceno ali z 

nagradami, takrat je vpliv zunanje motivacije premočan, da bi lahko dopuščal sproščeno 

notranjo motivacijo in ustvarjalnost. 

Torej lahko ob tem potrdimo že tolikokrat izrečeno misel, ki je tako značilna za ustvarjalno 

dejavnost, da jo človek izvaja samo zato, ker jo rad izvaja. 

 
 
 
2. 1. 3. 2. STARŠI IN RAZVOJ RADOVEDNOSTI 

Otrok kaže neko spontano ustvarjalnost, ki se izraža kot inovacije, nove ideje in zamisli, 

nenavadna vprašanja in nezadovoljstvo z odgovori. Začne se z nenehnimi vprašanji »zakaj«: 

»Očka, zakaj kobilica skače? Zakaj je trava zelena?« Neuvideven očka nekaj časa 

odgovarja, potem pa pravi: »Kobilica skače zato, ker skače. Trava je zelena zato, ker je 

zelena. Ne sprašuj me več. Taka vprašanja postavljajo samo neumni ljudje.« Nato otrok 

preneha spraševati. Tako začnemo zavirati njegovo ustvarjalnost in radovednost, kar se v 

šoli lahko nadaljuje. Pomembno dejstvo, ki se ga morajo starši nadarjenih otrok zavedati je, 

da se v zgodnjih letih otrokovega razvoja njegova inteligentnost hitro razvija. Zatorej morajo 

biti seznanjeni z bistvenimi stopnjami razvoja in se zavedati, da so sami najpomembnejši 

učitelj svojemu otroku. Otrok je v teh zgodnjih letih najbolj odprt za sprejemanje posameznih 

izkušenj in le-te so pomembne za njegovo celotno življenje. V kolikor je otrok pri tem 

prikrajšan, šole tega ne morejo nadoknaditi. Starši morajo upoštevati otrokova razmišljanja 
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ter jih spoštovati, kljub temu da otroci v tem pogledu včasih prekašajo njih same. Roditelj naj 

otroku ponudi odgovore na njegova vprašanja, a hkrati naj ne bo v zadregi, če vseh 

odgovorov oziroma rešitev ne pozna. Prav je, da starš v takšni situaciji otroku to pove in mu 

ob tem ponudi drugo možnost. Ta je lahko, da bo poiskal odgovor sam ali pa bosta z 

otrokom to storila skupaj. Starši morajo svojemu otroku nuditi dovolj samostojnosti in 

svobode, saj mora sam odkrivati, kakšne so njegove sposobnosti, katera so njegova 

zanimanja in kateri so interesi. Še posebej nadarjeni otroci so tisti posamezniki, ki izražajo 

želje po odkrivanju neznanega in novega, zatorej naj jim starši nudijo čim več možnosti na 

različnih področjih in raznovrstnih dejavnostih.  

Starši imamo izjemen vpliv na razvoj otrokove ustvarjalnosti, še posebej na ohranjanje 

njihovega svežega pogleda na svet, ki jim bo v starejših letih pomagal ohranjati željo po 

učenju in spoznavanju novega, reševati težave in ohranjati voljo do življenja. Da bi v otroku 

močno spodbudili sistem za iskanje, moramo poskrbeti, da bo redno doživljal zanimive 

izkušnje. Tako bo vse življenje radoveden, zagnan in motiviran. To mu bo dalo moč za 

spoznavanje ljudi in podajanje na nove kraje, sposoben se bo napotiti skozi številna vrata – 

če pa bodo vrata zaprta, bo imel dovolj energije, da jih bo odprl. Pri otrocih, ki se ves dan 

samo prekladajo sem in tja, ritem za iskanje običajno deluje pod ravnjo njihovih zmogljivosti. 

Eden najučinkovitejših načinov, kako aktivirati sistem za iskanje pri otroku, je, da mu 

zagotovimo zelo stimulativna okolja za domišljijsko in raziskovalno igranje.  

(Sunderland, 2008) 

 

 
 
2. 2. LIKOVNA NADARJENOST IN UČNI PROCES LIKOVNE VZGOJE 
 
 
Dolgo je veljala misel, da nadarjeni učenci ne potrebujejo posebno vzgojo na likovnem 

področju in da se bo talent razvijal in poboljšal s spontanim dozorevanjem. To se je 

spremenilo, ko se je na področju splošne nadarjenosti spoznala narava likovnega talenta. 

Iz opazovanja spontane  učenčeve likovne aktivnosti prihaja spoznanje, da  se bo naravni 

talent vsakega učenca razvil, če bo imel dovolj svobode, časa in različnega materiala za 

ustvarjanje. Nova raziskovanja nadarjenosti oporekajo takšnemu mišljenju, ki je škodljivo, ker 

zavira programe, ki bi bili prilagojeni likovno nadarjenim učencem. 

Mit o tem, da za likovno nadarjenost in aktivnost ni potrebna visoka splošna inteligenca, je v 

najmanjši meri neumen. 

V likovni nadarjenosti velja visoka stopnja neverbalne komponente splošne nadarjenosti, a to 

je spacialno-perceptivna inteligenca. 
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Zanimivo je dejstvo, da se o naravi likovne nadarjenosti ve zelo veliko in da je njeno 

raziskovanje v modernem smislu začelo najprej. Poskusi, da se opiše in analizira vrsta 

sposobnosti, ki omogoča likovno sposobnost so se začeli leta 1939 z psihologom Meierjem. 

Zanimivo je, da je Meier (1939)  že v zgodnji fazi opazil to kar se danes sprejema kot 

ustvarjalni sklop značilnosti, ter se v njegovem opisu komponent likovne nadarjenosti lahko 

najdejo vsi trije elementi: sposobnost, motivacija in ustvarjalnost. 

Maierjevi prvotni faktorji, ki po njegovem mišljenju tvorijo nujni pogoj za likovno ustvarjalnost 

so: 

sposobnosti: perceptivna lahkotnost (efektnost, s katero posameznik asimilira izkušnje in 

reagira na njih); vizualni spomin, (lahkotnost predstave); ročne spretnosti (dobra koordinacija 

očesa in roke); estetska inteligenca (visoka inteligenca, ki je sposobna za estetsko oceno in 

ustvarjalno fantazijo; 

ustvarjalnost: ustvarjalna domišljija (sposobnost, da se učinkovito uporabijo živi 

perceptivni doživljaji v ustvarjanju dela, ki ima estetski karakter). 

motivacija: perzistenca; 

Meier (prav tam) smatra, da vsi ti faktorji skupaj ustvarjajo likovno sposobnost. Dela  

kasnejših raziskovalcev so razgradila Meierjev sistem (prvotnih faktorjev), vendar niso 

prinesle bistvenih sprememb, razen večjega pojasnjevanja narave nekaterih od njih. 

Če se  analizirajo in povežejo ugotovitve mnogih raziskovalcev narave likovnih sposobnosti, 

je mogoče te značilnosti združiti v nekaj osnovnih: 

         A/ sposobnosti: 

Med mnogimi  značilnostmi likovno nadarjenega posameznika je najvažnejša vizualno - 

spacialna   sposobnost. 

Ta se izraža kot nekaj med seboj povezanih sposobnosti: 

1. vizualna diskriminacija: zelo ostro opazovanje podrobnosti, nians, zelo jasen 

in točen prvi vtis nekega prizora, slike. Ta sposobnost se izboljšuje z izkušnjami. 

2. vizualni spomin: sposobnost zadrževanja slike v zavesti s točno 

reproduciranimi podrobnostmi in pripravljenost, da se te slike oživi in uporabi v 

mišljenju in pomnjenju. Tudi ta sposobnost se izboljšuje z izkušnjami, vajo in 

zavestno uporabo. 

3. ročna spretnost : velika usklajenost roke in očesa. 

Kombinacija  teh treh sposobnosti predstavlja to kar nekateri imenujejo sposobnost 

vizualnega mišljenja. Posamezniki z razvitimi vizualno–spacijalnimi sposobnostmi razmišljajo 

predvsem v vizualnem mediju, vse izkušnje prevajajo v likovni doživljaj in jih shranjujejo v 

spominu v obliki slike in ne besed. 

Oni likovno ustvarjajo tako kot drugi ljudje govorijo, skozi likovna sporočila ohranjajo dialog s 

svetom. Ta potreba za prevajanjem svojih izkušenj v likovne simbole (in ne v verbalne), ob 
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izrazito razvitem vizualnem opazovanju in izrazito spretnostjo koordinacije oko - roka, pripelje 

do zgodnje možnosti, da okolico simbolizirajo, reprezentirajo z likovnim izdelkom. Zato 

kažejo veliko odstopanje od svojih vrstnikov v spretnosti in točnosti ter tehnični kvaliteti, te 

simbolne urejenosti in obdelave prikazovanja okolice in dogajanja. 

4. spacialna sposobnost : značilnost, ki lahko,  a ne mora biti povezana z vizualno 

sposobnostjo,   je možnost dela v tri dimenzije, in predstave tridimenzionalnega prostora  

in odnosov v prostoru. Učenci z izraženimi spacialnimi sposobnostmi kažejo interes in 

spretnost v izdelavi in branju načrtov, grajenju in konstruiranju. To so potencialni arhitekti, 

projektanti in kiparji. Imajo pa pogosto težave pri branju.    

 

B/ motivacija: 

Pri motivacijskih značilnostih so za likovno nadarjene posameznike značilni podobni elementi 

kot pri splošno nadarjenih: 

Visoka stopnja motivacije in interesa, posebno poudarjena samoiniciativnost,  in neodvisna, 

samostojna usmerjenost na nalogo, koncentrirana pozornost skozi dolga obdobja dela, 

vrojenost v likovno aktivnost ob visoki stopnji koncentracije in motivacije. 

 

C/ ustvarjalnost: 

Likovna ustvarjalnost je to kar temu združenju sposobnosti, risarskim in spacialnim, daje  

pečat novega, originalnega, osebnega. Ustvarjalnost se predvsem izraža v fluentnosti idej, 

urejenosti vizualno izpovedane zgodbe in uporabi preteklih vizualnih izkušenj v novih 

vsebinah. Likovna ustvarjalnost je izražena kot dinamično, namerno in neodvisno ustvarjanje 

slik v zavesti. Ta sposobnost ustvarjanja slik je posledica zmožnosti ustvarjalca, da lahko in 

neprestano prihaja do bogatega rezervoarja vizualnih pojmov in spremenjenih slik, ki jih 

lahko uporablja tako da bi izrazil svoje misli in ideje. 

Osnovne značilnosti likovne ustvarjalnosti so: 

1. velika neodvisnost v uporabi živih, bogatih vtisov, informacij, pojmov, 

2. manipuliranje z vizualnimi predstavami, da bi se izrazile misli in idej, 

3. nagnjenost k organiziranju. 

Ta tretja značilnost je izražena kot namerno in zavestno združevanje oblik, ljudi, predmetov v 

skupine in zaporedje, ki zadovoljuje njihov občutek dobre kompozicije in organizacije. Iz tega 

prihaja njihova fascinantnost  z neredom, združenimi materiali in vsebinami in potreba po 

ustvarjanjem redu znotraj kaosa. 

Za razliko od ostalih vrst nadarjenosti – nelikovnih,  obstaja pri likovnih nadarjenostih še en 

dejavnik, ki je potreben za likovno aktivnost. To je to kar karakterizira ustvarjalca in kar daje 

njegovim delom posebno obeležje, njegov lastni simbolni sistem, ki mu omogoča, da z 
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vizualnimi sredstvi izrazi misli in ideje, ki pa niso samo goli opis, zapis ali fotografija okolja in 

dogajanja. (Meier, 1939) 

Nekateri mislijo, da je ta dejavnik definiran kot sposobnost estetskega ocenjevanja ( možnost 

da se prepozna, občuti estetska kvaliteta), drugi to pripisujejo kot sposobnost za organizacijo 

in kompozicijo vsebine. Gardner (1983) smatra, da likovno nadarjenost ne moremo v 

popolnosti razumeti, če ne upoštevamo ravno ta dejavnik, ki ga on imenuje »likovni občutek« 

(feeling). 

Gardner (1983) trdi, da je v likovni občutek, ki je predpostavka prehoda iz slike na vizualno 

idejo, vključeno znanje in občutki. To  ilustrira z izjavami umetnikov: 

Le Corbusier trdi: »Naš pojem o predmetu prihaja iz popolnega znanja o njem, znanje, 

katerega pridobimo skozi izkušnje naših čutil, taktilno znanje, poznavanje njegovega 

zgradbe, njegovega volumna, vseh njegovih kvalitet«. 

Van Gogh v pismih bratu »… obstajajo zakoni proporcev, svetlobe in sence, zakoni 

perspektive, katere moraš poznati, če želiš dobro risati: brez trdnega znanja poizkusi 

prikazovanja ostanejo brezplodna borba in ničesar se ne doseže …«. 

Glede na to, se posebna kvaliteta likovne nadarjenosti začne z minucioznimi in temeljitimi 

observacijami okolice in podrobnosti (detajli), produkcija pa je odvisna tudi od nadpovprečno 

razvite motorike, ampak to ni dovolj. Večji del likovne aktivnosti se dogaja na nivoju, ki je 

daleč od običajne reprodukcije realnosti. 

Po Picassu: »slikanje je poezija in zmeraj se piše v rimah s pomočjo plastičnih ritmov, 

nikoli v prozi … Plastični ritmi so oblike, ki se medsebojno prepletajo v rimah in ustvarjajo 

asonance z drugimi oblikami ali s prostorom, ki je okoli njih …« 

Po Arnheimu (1981) je abstraktni umetnik zainteresiran za produkcijo oblik, katerih 

interakcija ima za njih pomen: »Ravno tako kot kemik izolira substanco iz kombinacije, ki 

megli njeno pravo naravo, tako tudi umetniško delo očiščuje privid realnosti. Kar prikazuje 

abstraktne teme v njihovem bistvu, vendar ne reducirane na diagrame. Varieteji neposredne 

izkušnje se refleksirajo v kompleksnih oblikah. 

Gardnerova (1983) lastna raziskovanja so pokazala, da je mogoče te kvalitete doseči tudi 

v bolj skromni stopnji, tudi pri učencih, kateri se lahko naučijo abstrahirati, predvidevajo 

vsebino, ter obračajo pozornost na tiste kvalitete linije in teksture, ki označujejo potezo 

umetnika. Smatra, da je doseganje te sposobnosti redko in da se ne razvija avtomatsko, 

potrebno je, da se učenec nauči zanemariti vsebino – temo, in da obrača pozornost na to kar 

imenujemo »likovni jezik« - a to pomeni odnos ploskev, masa, oblika, barva,… Takšen odnos 

do likovnega dela prinaša čisti »estetski občutek«, katerega Gardner opisuje s citiranjem 

Clarka (1972): Clark se spominja otroštva, obiska likovne galerije: »…ta trenutek sem bil 

vznesen. Iz vseh strani so bili panoji s slikami cvetlic tako neizmerne lepote, da nisem samo 
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onemel od užitka, ampak sem občutil, da vstopam v novi svet. V odnosih barv in oblik se je 

za mene ustvaril novi red, vzpostavilo ravnotežje, jasnost …« 

Gardner (1983) meni, da je občutljivost za kompozicijo, organizacijo, obvladovanje 

likovnega jezika eden od aspektov vizualno–spacialne sposobnosti, ki se razvijajo z 

izkušnjami, vajami gledanja na stvari drugače, »izpod površine«, in da  ona kristalizira kot 

»občutek celote«, občutek za harmonijo, katero on vidi kot neprestani napor, da se ceni 

celota, da se vidijo obrisi, tudi takrat, ko se nekatere podrobnosti ali nianse izgube. 

 

 
 
2. 2.1. RAZVOJ VIZUALNO - SPACIALNE SPOSOBNOSTI 
 
 
Piaget (1978) opazuje razvoj spacialne sposobnosti kot del kognitivnega razvoja. V prvih 

dveh letih življenja prihaja do senzomotoričnega razumevanja prostora, ki izhaja iz dveh 

elementov: razumevanje potovanja predmeta in sposobnost, da se poišče pot v okolici. 

Na koncu senzomotorične faze se prehaja v predstavno mišljenje – internalizacijo mišljenja, 

odložena imitacija, zadrževanje v zavesti izgubi grobe sheme akcije, katera je bila nekoč prej 

izvršena. V zgodnjem otroštvu so te sheme statične in niso izpostavljene mentalnim 

operacijam. Aktivna manipulacija predstav in slik se začne v fazi konkretnih operacij. V dobi 

adolescence postane učenec sposoben, da razume idejo abstraktnega prostora, z 

upoštevanjem formalnih principov, ki obvladujejo ta prostor. 

Po Piagetu (prav tam) vidimo napredovanje na področju razumevanja prostora od učenčeve 

sposobnosti, da se giblje v prostoru, preko sposobnosti, da ustvarja statične slike prostora 

(predstave), do sposobnosti, da manipulira s temi slikami v obdobju šole in do sposobnosti, 

da v adolescenci spacialne odnose spreminja v hipotetične konstrukte. 

Vse do adolescence je razumevanje prostora intuitivno, nezavestno, ker ga učenec ne more 

prikazati v nekem drugem simbolnem sistemu. 

Pri eskimih posebej razvita vizualno-spacialna sposobnost izhaja iz posebnosti, da imajo v 

iskanju poti v okolici zelo malo orientirjev. Za eskime trdijo, da enako dobro berejo tudi takrat, 

ko je stran obrnjena okrog, ravno tako lahko rezbarijo kompleksne vzorce brez obračanja 

predmeta, katerega obdelujejo v pravi smeri (Mistry in Rogoff, 1985). 
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2. 2. 2. RAZVOJ SPOSOBNOSTI LIKOVNEGA IZRAŽANJA 
 
 
Tudi razvoj otrokovih sposobnosti likovnega izražanja v zvezi z kognitivnim razvojem ima 

jasne zakonitosti. Zato lahko potegnemo paralelo med otrokovim splošnim intelektualnim  

razvojem in razvojem likovne ekspresije. 

Po Piagetu: (Grgurić, Jakubin, 1996) 

1. senzomotorična faza – faza čečkanja (0. do 2. leta) 

V  najbolj zgodnjem obdobju dobi okolica smisel skozi fizično eksploracijo in gibanje, skozi 

obvladovanje, to je skozi izzivanje efektov v okolici z obvladovanjem in gibanjem. 

Simbolizacija okolice, zaznavanje vzročno posledičnih in instrumentalnih zvez so mogoči 

samo skozi akcijo, gib, gibanje, premikanje stvari. 

Risbe otrok tega obdobja so narejene z enostavnimi gibi, brez naprej določenega cilja. 

Pisalo se drži trdno med prsti, zapestje se ne premika. Črte so okrivljene polkrožno proti 

smeri telesa ali gor – dol. Gibi risanja predstavljajo za otroka velik užitek. 

Prva »likovna« aktivnost otroka je torej motorična aktivnost, gib. 

Prvi estetski užitek pa torej, fizični užitek – užitek v gibu, gibanju, obvladovanju prostora 

in ploskve. 

 2. predoperativna faza – likovne prezentacije ( 2. do 6. leta) 

Slučajna prezentacija 

V razvoju likovne ekspresije se zgodi premik z motorike v simboliko. Otrok najpogosteje 

začne risbo brez jasne zamisli. Prve črte dobivajo pomen po neki slučajni podobnosti in to 

otroku daje idejo in pomen, ta pomen se spremeni v toku dodajanja novih črt. Dodajanje 

naslova risbe je pomemben korak v razvoju abstraktnega mišljenja. Otrok kaže, da je 

sposoben videti odnos med risbo, ki jo ustvarja na papirju in objektom ali dogodkom iz 

njegovih izkušenj. To označuje premik od izključno fizične kontrole nad linijo proti 

razumevanju simbola stvari, ki jih otrok pozna. 

Otrok v tej fazi ne poizkuša ustvariti natančno prezentacijo tega kar vidi, ampak riše svoje 

izkušnje z objekti. Način risanja je dogodek zase in otrok je angažiran s samim procesom in 

ne s proizvodnjo prepoznavnega rezultata. 

Namerna prezentacija 

Med četrtim in petim letom se javljajo začetki pojmovanja mišljenja, a so tehnično risarske 

sposobnosti veliko večje. Z likovno spontanim izražanjem otrok postopno osvaja tudi likovne 

elemente. Sposobnost dela z likovno-tehnološkimi pripomočki je vse večja, zato se tudi 

njihova uporaba širi. V delo se vse bolj vnaša sistem in risba je vse bolj podrejena ideji 

otroka. 

3. faza konkretnih operacij – vizualni realizem (7. do 11. leta) 
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Na kognitivnem področju se v tej fazi dosežejo operacije reverzibilnosti, decentracije in 

konzervacije. V učenčevem likovnem izdelku se to manifestira kot vizualni realizem. V tej fazi 

na žalost izginja spontano upodobljena oblika, a učenec pristopa k reševanju likovnih 

problemov z intelektualno-perceptivnim pristopom. Uporaba črte, barve in drugih izraznih 

sredstev je tu namerna  in namera je v produkciji naravna. 

Cilj risarske aktivnosti je izven aktivnosti same, užitek je v tehnični možnosti realnega 

preslikavanja. 

Medtem ko je  v dosedanjih fazah prepoznavna povezava med kognitivnim in vizualnim 

razvojem, prihaja v tej fazi do njunega razdvajanja. Učenec zapušča intuitivno osvojene 

pojme, to so pojmi, ki temeljijo na videnju sveta in jih začne ustvarjati na osnovi čvrstih, 

jasnih in premišljenih kriterijev osvojenjih z abstrakcijo. Nasproti temu se v vizualnem 

doživljanju in izrazu otrok zadržuje na intuitivnem, pojavnem in vidnem. Medtem ko na 

področju verbalnih pojmov – učenje, šola, verbalni in splošni kognitivni razvoj omogoča 

počasni in skoraj neopazen razvoj iz intuitivne faze v premišljeno, se na področju vizualnega 

ta razvoj zaustavlja na intuitivnem. (Grgurić, Jakubin, 1996) 

 
 
 
2. 2. 3. ZNAKI LIKOVNE NADARJENOSTI 
 
 
Po opravljenih analizah likovnih sposobnosti je mogoče najti oporne točke za prepoznavanje 

in identifikacijo likovnega talenta. Opisujejo predvsem zunanje obnašanje in vidne 

karakteristike učenca, ki razlikujejo likovno nadarjenega učenca od učencev, ki niso likovno 

nadarjeni. 

Seznam je leta 1981 podal Chetelat  in pravi, da: 

likovno nadarjeni učenci: 

1. kažejo večji izbor v izbiri tem, 

2. imajo večji likovni besednjak, 

3. likovno so razviti veliko bolj od svojih vrstnikov, 

4. imajo nenavadno razvito domišljijo, 

5. sposobni so da prikažejo gibanje na sliki, 

6. prekašajo povprečne učence v zavestnem poskusu grupiranja objektov in ljudi, 

7. sposobni so, da dosežejo subtilnost v uporabi barve, kontrasta, 

8. zavedajo se možnosti in omejitev posameznih likovnih medijev, 

9. pripravljeni so raziskovati nove materiale in njihovo likovno izraznost, 

10.  sposobni in pripravljeni so, da razširijo interes na nove izzivne teme in vsebine, 

11.  popolna percepcija jim je bolj vizualno orientirana in opazovanje preciznejše, 
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12.  sposobni so za učinkovito interakcijo med vizualnimi observacijami in  vizualnim 

spominom, 

13.  nasprotno od povprečnih učencev, kateri imajo radi osamljeno likovno aktivnost, oni 

iščejo pojasnitev in poduk, 

14.  občutljivi so za nenavadne predmete, oblike in teme, nanje bolj vpliva nenavaden 

pristop umetnika, 

15.  kažejo izrazit razvoj v več smeri: sposobnost v ustvarjanju oblik, združevanja, 

prikaza gibanja in uporabi barve, 

16.  kažejo večji interes za estetske kvalitete umetniških del, kot so kompozicija, barva in 

tehnika.  

Na osnovi njegovih značilnosti in značilnosti njegovih likovnih produkcij je mogoče izvesti 

identifikacijo likovne nadarjenosti. Najpogostejše oblike identifikacije so: 

a/ učiteljevo opažanje, 

b/ listi za identifikacijo (katere izpolnjujejo učitelji, starši in otroci sami), 

c/ ocena likovnih del, 

d/ mišljenje afirmiranih umetnikov. 

Opažanja učiteljev se najbolje sistemizirajo ob pomoči liste za identifikacijo.  

 

Lista za identifikacijo likovno nadarjenih otrok. (Szekely, 1981) 

Ali otrok kaže naslednje značilnosti: 

 
  nikoli včasih pogosto 

1. dolga obdobja angažiranosti pri likovnem delu    

2. dolga obdobja opazovanja reprodukcij, slik in drugih umetniški del    

3. interes za branje (gledanje) knjig o umetnosti    

4. interes za zbiranje reprodukcij ali drugega likovnega materiala    

5. interes za čutne značilnosti predmetov ali likovnih izdelkov 
(tekstura, volumen) 

   

6. ustvarjanje črtnih zapisov, ali pisanje planov za likovne ideje    

7. izrazita sposobnost opazovanja podrobnosti    

8. izrazita sposobnost pomnjenja vizualnih podrobnosti in celotne 
strukture 

   

9. domišljija, veliko število različnih idej    

10. velika tehnična veščina v likovnem izražanju    

11. sposobnost organiziranja materiala, kompozicije    

12. zavest o možnostih in omejitvah likovnih sredstev (npr. svinčnik, 
glina, barva) 

   

13. sposobnost lahkega prehoda z enega likovnega sredstva na drugo    

14. sposobnost, da si sam zada likovni problem in da ga izvede do 
konca 

   

15. sposobnost za samostojnim raziskovanjem svobodnim 
eksperimentiranjem in igro 

   

16. užitek ob reševanju težkih likovnih nalog    

17. strpnost zahtevnosti v toku likovnega ustvarjanja    

18. sposobnost lastnega ocenjevanja svojega likovnega rezultata    

19. postavljanje visokih kriterijev ocenjevanja svojega likovnega dela    
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20. realna ocena doseženega in plan za naslednjo akcijo    

21. iniciativa v kolektivnem likovnem delu    

22. hitri izbor »umetniškega interesa«    

 
Ta lista je gotovo v celoti primerna za otroke v predšolski dobi in učence v šolski dobi. 
 
Coxova je nadarjene po poklicni usmerjenosti razdelila v pet skupin in dobila naslednje 

poteze njihovih osebnosti. Ker nas zanimajo samo likovni ustvarjalci, bomo druge skupine le 

omenili (književniki, glasbeniki, znanstveniki, filozofi). ( povzema Jurman, 2004) 

 
likovni ustvarjalci 

- IO 135 

- estetska občutljivost 

- težnja po preseganju 

- vera v lastne sposobnosti 

- izvirnost idej 

- stanovitnost motivov 

 
 

 
 
2. 2. 4. ZMOŽNOSTI UČENCEV  
 
 
2. 2. 4. 1. OBČUTLJIVOST ZAZNAVANJA 
 
Odprtost in moč jaza nimata neposrednih fizioloških korelatov ter ju lahko uvrstimo v 

zgodovinsko plat osebnosti. Ob tem se postavlja vprašanje, ali ni ustvarjalnost odvisna 

morda tudi od drugih osebnostnih dimenzij, ki so povezane z globljo animalno plastjo. Za 

raziskovanje teh dimenzij je nemara najbolj zaslužen prav Eysenck (1975). V prvotnem 

Eysenckovem modelu osebnosti srečamo dve dimenziji, ki sta obe fiziološko pogojeni: 

nevroticizem in introvertiranost - ekstravertiranost. Pri nevrotizmu gre za čustveno odzivnost 

oziroma za emotivnost, torej spet za sprejemanje vtisov iz zunanjega sveta, podobno kot pri 

odprtosti. Pri introvertiranosti pa gre po Eysencku za pripravljenost na oblikovanje pogojnih 

reakcij, le da v tem primeru ne gre samo za zunanje obnašanje, temveč predvsem za prenos 

čustvenih nabojev. Introvert bo denimo ob prihodu na neki kraj, kjer je doživel nek vesel ali 

žalosten dogodek, razmeroma pogosto občutil ganjenost tudi ob pogledu na drevesa, stavbe 

in druge predmete, ki se nahajajo na tem kraju.  

Obe osebnostni dimenziji sta povezani tudi z ustvarjalnostjo. Čim višja je stopnja njegovega 

nevroticizma, tem hitreje in občutljivejše se bo odzval na dogodke v svojem okolju. Obenem 

pa mu njegova introvertiranost omogoča, da se na to dogajanje odziva bogato in polifono – 

podobno kot harfa v vetru, pri kateri ne zadoni samo ena struna, temveč kar vse naenkrat. 
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Ob tem je Eysenck kot prispodobo uporabil Goethejev citat: »Človek lahko resnično razume 

samo tisto, kar ljubi«.  

Pomembno je, da za nekoga problem sploh ne obstaja, če ga prej ne zazna. Zato je treba v 

prvi vrsti razvijati t.i. problemsko senzitivnost. Ta je tem večja, čim bolj so informacije 

nazorne in ustrezno urejene, predvsem pa, če se učence vzpodbuja in opozarja k večji 

pozornosti, kar vzbudi zanimanje za problemska nasprotja. Vendar to še ni vse - nasprotja je 

treba znati oblikovati v vprašanja. Tudi to moramo ozaveščati učencem, postopno, s 

spodbujanjem in s tem, da imajo jasno predstavo o ciljih zastavljene problemske naloge. 

Iz povedanega je razvidno, da je problemska senzitivnost predpogoj za uspešnost 

problemskega reševanja in s tem celotnega problemskega pouka. (Eysenck, 1975)                                

 

 

2. 2. 4. 2. VIZUALNI SPOMIN 

 
Pogačnik (1995) opisuje, da se je v dvajsetem stoletju zgodila na področju raziskovanja 

spomina velika sprememba. Namesto da bi iskali metode,  s  katerimi  bi  izboljšali  svoj 

spomin  (na  primer  razvijali  spretnosti,  ki  bi   spodbujale   splošni napredek), nam je razvoj 

znanosti omogočil boljše  razumevanje  nastajanja in shranjevanja spominov v možganih. 

Ruski psiholog Luria se je med letoma 1920  in  1950  lotil  ene  najpomembnejših  raziskav  

spomina. Preučeval je časnikarja Šereševskega, ki so  ga  kratko poimenovali »S«. Ta je  

presenečal  svoje  kolege,  ker  si  na  sestankih uredniškega odbora ni nikdar zapisoval, 

vendar si je do zadnje podrobnosti zapomnil vse podatke, vsako besedo, ime,  datum  in  

telefonsko  številko. Luria ga je preizkušal na najrazličnejše načine. Zasipaval ga je z  vedno 

bolj raznovrstnimi in zapletenimi podatki, ki se jih je še čez  več  let spomnil. Luria je ugotovil, 

da je svoje neverjetne sposobnosti  dosegel tako, da je vse, kar je slišal,  prevedel  v  

podobe  ali  čutne  zaznave. Njegova imaginativna moč je bila povezana z  izredno  

sinestezijo.  To  je pojav, pri katerem se meje med čuti  občasno zabrišejo, vizualni  vtisi 

utegnejo prebuditi na primer občutek vonja, okusa ali celo tipa.  Tako  je denimo prebral 

besedo vrata in hkrati občutil v ustih slan okus ali  videl rdečo barvo. Ta pojav vsaj deloma 

dokazuje, da lahko s pomočjo  čutil  pri zapominjanju ustvarimo  vrsto  domišljijskih opor  

(kljukic),  na  katere obesimo posamezne informacije. Opažanje zunanjega sveta še zdaleč 

ni enostaven proces, pravi Pogačnik (1995), kajti možgani ne le da topološko predstavljajo 

zunanji svet, temveč morajo na osnovi informacij, ki v nenehno spreminjajočih se oblikah 

prihajajo vanje, tudi izločiti konstantne, invariantne lastnosti objektov. Širok vizualni faktor 

združuje primarne mentalne sposobnosti percepcije vizualnih vsebin. Raziskave  kažejo, da 

primarne mentalne sposobnosti s področja vidnega opažanja med seboj više korelirajo kot s 

mentalnimi sposobnostmi, ki zadevajo druge mentalne procese druge čutne modalnosti. V 
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faktorskih analizah se ta  široki sklop redno pojavlja. Zdi se, da predstavlja splošno 

sposobnost mentalne obdelave vizualnih informacij. Sestoji iz več primarnih mentalnih 

sposobnosti: rezoniranje na neverbalnem materialu, adaptivna fleksibilnost, prostorska 

predstavljivost, vizualizacija, fleksibilnost pri oblikovanju vidnih celot, mehanska sposobnost, 

hitrost in točnost opažanja, ciljanje, risanje, estetsko presojanje.  

Trstenjak (1975) meni, da glede na receptorje ločimo več tipov spomina: vizualnega 

motoričnega, abstraktnega, akustičnega. Poznamo pa tudi osebni spomin, kjer gre za 

obnavljanje preteklih pojmov, misli sklepov – umskih operacij, zato ga imenujemo tudi logični 

spomin. Učenčeve zmožnosti likovnega izražanja so odvisne od selektivnega spomina, na 

trajanje in jasnost tega spomina pa vplivajo različni dejavniki kot interes do predmeta in tudi 

čustven odnos do predmeta pa tudi trenutno razpoloženje. Dober vizualni spomin je odvisen 

od strnjene učenčeve pozornosti, ki pri likovni vzgoji zajema motorično in verbalno usvajanje 

likovnih pojmov, kar pa je povezano s teorijo in prakso likovnega izražanja. 

 

1. Pri hitrosti in točnosti opažanja je ključna obremenitev  ikoničnega pomnilnika (bufferja) 

oziroma dela možganov, da hitro generirajo sliko, ki preko čutil prihaja iz zunanjega sveta. 

 
Slika 1:  Katera vrča sta enaka? 

 
2. Hitrost formiranja vidnih celot je sposobnost hitrega in točnega prepoznavanja vidnih oblik. 

 
Slika 2: Kaj vidiš vazo ali obraza? 

 
3. Fleksibilnost opažanja vidnih celot je sposobnost hitrega in točnega prepoznavanja vidnih 

vzorcev, ki so skriti med irelevantnimi vzorci v vidnem polju. 

 
Slika 3: Kaj je na sliki? 

 
4. Prostorska predstavljivost je sposobnost hitre in  točne miselne rotacije z vidom zaznane 
slike. 

 
Slika 4: Kateri od petih vzorcev se skriva v spodnjih dveh vzorcih? 
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Funkcionalna sposobnost odraža primarne sposobnosti posameznikov. Najpomembnejši 

vpliv  na obdelavo informacij imata aktualna in biološka inteligentnost. 

Slikarstvo je tako zelo staro, da generira samo sebe. In tudi degenerira. V slikarstvu je skoraj 

ves vizualni spomin tega sveta. Univerzalne teme večno odzvanjajo. Slikarstvo je delo z 

barvami, je strast do barv. (Figelj, 2007)                                                                                             

 
 
 
2. 2. 4. 3. VIZUALNO LIKOVNO MIŠLJENJE 
 
Butina (1997) trdi, da tako kot se razvija materni jezik od rojstva dalje, se tudi vsakdanje 

vizualno gledanje razvija in uči vse od rojstva in kakor uporabljamo materni jezik spontano in 

največkrat nereflektirano, vsaj v vsakdanjem življenju, je tudi vizualno gledanje popolnoma 

spontano in ne zahteva – razen v nenavadnih okoliščinah – nobenega miselnega 

sodelovanja. V tej analogiji naj torej maternemu jeziku odgovarja navadno vizualno gledanje, 

ki ga imenujemo vizualni govor: vidim drevo in to drevo je zavestna vizualna zaznava, ki jo 

podpira spominska predstava, oboje pa je strukturirano s spontanim vizualnim pojmom, v 

katerem je ta vizualna struktura izražena  v vzorcu: deblo - veje – listje. 

Odnos verbalnega znaka, besede, do vizualnega govora je navaden jezikovni odnos, na 

najnižjem nivoju simbolizacije: beseda »drevo« se nanaša na vsak člen osi vizualnega 

govora, tako na predmet, na zaznavo, na predstavo in na vizualni pojem. V realističnem 

upodabljanju je tudi odnos likovnega znaka temu podoben, vendar ni simboličen ampak 

ikoničen: odslikuje vizualno strukturo predmeta, zaznave, predstave in vizualnega pojma. 

Likovno pojmovno pa se stvar spremeni z  vprašanjem sredstev, ki je – drugače povedano – 

vprašanje stila in s tem kulture in družbenega pojmovanja. Drevo so drugače in z drugačnimi 

likovnimi sredstvi naslikali v romantiki, renesansi, baroku ali impresionizmu. Kulturno likovno 

pojmovanje je izhodišče, ki določa likovna sredstva, oboje skupaj da tisto, kar imenujemo stil 

in je z našega stališča poseben likovni jezik. Tak poseben likovni jezik – stil je analogen s 

tujim jezikom iz analogije Vygotskega. Tudi njegova osnova je vizualni govor, kakor je tujemu 

jeziku osnova materni jezik; ravno tako operira z vsem semantičnim bogastvom vizualnega 

govora, kakor tuji jezik razpolaga s semantičnim bogastvom maternega jezika; kakor materni 

jezik je vizualni govor nastajal polagoma, od rojstva, s konkretno individualno izkušnjo, in 

kakor tujega se mora vsakdo naučiti likovnega jezika. 

Butina (1997) po Vygotskem povzema, da kakor algebra dvigne na višji nivo aritmetiko, ker 

omogoči, da se vsaka aritmetična operacija razume kot poseben primer algebre, dvigne 

likovno pojmovanje na višji nivo vizualno zaznavanje in mišljenje, ker vsaka vizualna 

zaznava postane primer likovnega pojmovanja. Preneseno v bolj razumljivo obliko. Z 

likovnim pojmovanjem, ki ga apliciramo na vidno stvarnost, tako v skladu z likovnim 
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pojmovanjem preoblikujemo, dvignemo to vidno stvarnost na višji nivo v tem smislu, da je 

bolj človeška, da je organizirana v skladu z likovno kulturnim pojmovanjem – narava se 

humanizira, ker se z likovnim preoblikovanjem spreminja tudi vizualno zaznavanje : polje ni 

več gmajna.  

 
 
 
2. 2. 4. 4. ČUTI IN UČENJE 
 
Informacije iz okolja sprejemamo preko čutov – vida, sluha ter taktilnih čutnih organov. Čute 

uporabljamo na eni strani zato, da zaznavamo zunanji svet, na drugi strani pa takrat, ko si 

izkušnjo predstavljamo v svojih mislih, ko razmišljamo. Nekateri si v mislih predstavljajo slike, 

drugi se pogovarjajo sami s seboj ali z drugimi. Načine, kako informacije sprejemamo in kako 

jih shranjujemo in prikličemo, imenujemo zaznavni sistemi. Glede na tri osnovne čute – 

vidnega, slušnega in taktilnega – delimo zaznavne sisteme ravno tako na vidnega 

(vizualnega), slušnega (avditivnega) in taktilnega (kinestetičnega).  

Čute uporabljamo ves čas, enemu ali dvema pa dajemo prednost, pač glede na situacijo, v 

kateri smo. Tudi pri učenju vsak posameznik uporablja en zaznavni sistem pogosteje od 

drugega. Če se zavedamo, kateri je naš prednostni zaznavni sistem (torej tisti, ki ga pri 

učenju uporabljamo pogosteje), lahko dodatno vplivamo nanj in si informacije trajneje 

vtisnemo v spomin. Tako lahko na primer izraziti vizualni tipi informacije, ki prihajajo do njih 

izključno v obliki zvokov, prilagodijo svojemu prednostnemu zaznavnemu sistemu. Predvsem 

se moramo zavedati, da ni boljših ali slabših zaznavnih sistemov. Vsak posameznik je svet 

zase in v tem svetu uporablja tisti zaznavni sistem, v katerem najbolje deluje. Vsekakor pa si 

lahko vse zaznavne sisteme, ki jih ne uporabljamo prav pogosto, z vajo izostrimo. Tako 

postanemo dovzetni za vse oblike informacij, lažje si jih bomo zapomnili in s tem tudi lažje 

priklicali iz spomina. (Kragelj, 2007) 

 

2. 2. 4. 5. STIL ZAZNAVANJA - VIDNI, SLUŠNI, KINESTETIČNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

V zadnjem času se predvsem v okviru nevrolingvističnega programiranja (NLP-ja) ter 

poučevanja retoričnih spretnosti vse bolj upošteva spoznanje, da se ljudje razlikujemo po 

tem, katerim vtisom (kanalom) dajemo prednost pri zaznavanju, predstavljanju, učenju in tudi 

sporočanju. Največkrat gre za delitev na vizualni (vidni), avditivni (slušni) in kinestetični 

(čutno – čustveni stil). Po mnenju strokovnjakov NLP-ja lahko že z opazovanjem 

posameznika, medtem ko razmišlja, v grobem rečemo, za kateri tip gre: vidni tip med 

razmišljanjem išče notranje podobe in pri tem gleda navzgor; slušni pa prisluhne notranjemu 

monologu, pri tem mu oči dokaj hitro begajo v vodoravni smeri z leve v desno. Nekaj 
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zunanjih (vedenjskih) značilnosti ljudi z različnimi stili zaznavanja (lahko služijo kot kontrolni 

seznam: 

Vizualni stil: 

- uporablja predvsem besede, ki označujejo barve in vidne vtise: ima jasne predstave, 

uvidi bistvo problema;                                                                                                                                

- je organiziran, sistematičen;  

- je miren, premišljen;  

- si zapomni predvsem slikovno gradivo, podobe;  

- hrup ga razmeroma manj moti;  

- težko si zapomni ustna navodila;  

- raje bere sam, kot da posluša;  

- stvari urejuje po barvah;  

- želi pregled, vizijo (na papirju kot skice, miselne vzorce…).  

Avditivni stil: 

- uporablja izraze »to mi dobro zveni«, »to je odgovor na vprašanje«;  

- ima rad predavanja, razprave, razgovore in si veliko zapomni;  

- pri branju premika ustnice, rad glasno bere;  

- govori sam s seboj, pri učenju uporablja notranji dialog;  

- hrup ga moti pri delu;  

- govori ritmično;  

- ima rad glasbo;  

- dobro posnema govorni ton, barvo, (narečno) melodijo;  

- vse si zapomni po vrsti, po korakih;  

- bolje govori kot piše.                                                                                                                                

Kinestetični stil: 

- uporablja izraze »imam slab občutek«, »obliva me kurja polt«;  

- ljudi, stvari se dotika, se jim približa;  

- veliko se giblje, gestikulira;  

- uči se ob ravnanju s predmeti;  

- si več zapomni med hojo;  

- ob branju si kaže s prstom;  

- bolje si zapomni celovito izkušnjo kot podrobnosti;  

- govori počasi;  

- rad bere »akcijske« knjige;  

- važnejši mu je dober občutek kot videz (obleke itd.). (Kragelj, 2007) 
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2. 2. 4. 6. MOTORIČNA SPRETNOST                                                                                   

Motorična spretnost ponavadi ni pogojena z ostalimi področji nadarjenosti. Velikokrat so 

nadarjeni učenci tudi motorično spretni in vzdržljivi, včasih pa se pokaže prav nasprotno. Ker 

pa so ponavadi vztrajni, visoko storilnostno naravnani in motivirani, si taki otroci običajno 

želijo uspeti na vseh področjih. Pri vsakem uspehu je le 30 odstotkov talentiranosti, vendar 

običajno nadarjeni otroci, katerih motorična spretnost ni ravno bleščeča, tudi na tem področju 

dosegajo dobre rezultate prav zaradi vseh ostalih kvalitet, ki jih vzpodbujajo in vodijo k 

želenemu cilju. Njihova potreba po dokazovanju je veliko močnejša kot pri drugih otrocih. 

Stremijo k popolnosti in perfektnosti v ravnanju z materiali in zaradi tega je tudi njihova 

storilnostna motivacija zelo močna. Ko svoj cilj dosežejo, znajo v tem tudi uživati. Tudi to je 

posebna danost, ki naj bi jo poskušali privzgojiti tudi povprečno likovno sposobnim  

učencem. (Ferbežer in drugi, 2008)  

Motorično spretnost likovno nadarjenih učencev obravnavamo skozi faktor likovne 

fluentnosti, ki omogoča likovno ustvarjalnost. Zato se ti dejavniki kažejo v motoričnih 

spretnostih pri realizaciji ideje. Uspešno motorično obvladovanje likovne tehnike omogoča 

bogatejše postopke  in variante ter spretnosti, ki skladno z idejo omogočajo fine operacije. 

Spodbujevalni dejavniki likovne fluentnosti se kažejo v zanimivih in novih likovnih idejah, ki 

so dodatni impulz za likovno rešitev. Bogate in raznovrstne likovne ideje dajo izrazu poseben 

čar. (Duh, 2004)                

 

2. 2. 4. 7.  MOTIVACIJA 
 
Motivacija je proces vzbujanja človekove dejavnosti, njegovega usmerjanja na določene 

predmete, da bi se dosegli določeni cilji. Motivi so gibalne sile, ki dejavnosti izzivajo, krepijo 

in usmerjajo v cilje. (Berce  Golobova, 1993) 

Zgodnje teorije motivacije izhajajo iz človekovih bioloških potreb ali nagonov in temeljijo na 

Homeostazi. To pomeni, da je človek aktiven zato, da zadovolji osnovne biološke potrebe, ko 

pa doseže ravnovesje (homeostazo), obmiruje (Hayes in Orrell 1998). Vendar to hkrati 

pomeni, da » človek ni zmožen nobene dejavnosti iz lastnih nagibov, ampak le pasivno čaka, 

da bodo nanj delovali razni zunanji in notranji dražljaji oziroma pobude« (Marentič-Požarnik 

1989, str. 81). Takšne teorije si za vedenje, ki ga ne razumejo, nagone kar izmislijo (Maslov, 

1982). 

Poznamo notranjo in zunanjo motivacijo. Pri notranji motivaciji najdemo pristen in iskren 

interes za določen problem, zanimanje za delo in iskanje novih znanj. Zunanja motivacija pa 

kaže zgolj zadovoljevanje potreb in predvsem želja drugih: staršev, učiteljev, postavljanje 

pred vrstniki…Motivacija lahko do neke mere nadomesti primanjkljaj likovnih zmožnosti pri 

manj nadarjenih učencih in to pri nalogah, ki zahtevajo več vztrajnosti. Pretežki likovni 
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problemi slabijo motivacijo, ker jih niso sposobni dojeti in uspešno reševati. (Marentič-

Požarnik, 1980) 

Za uspešno motivacijo, ki je pogoj za dobro delo v razredu skrbi učitelj, ki izbira najboljše 

metode in oblike dela, tako da učenci občutijo priložnost, da se izkažejo pred vrstniki. 

Podpira in krepi njihovo samozavest, s tem, da jim dovoljuje, da ostanejo originalni in 

posebni. S tem zavestno odpravlja vzroke pasivnosti, oklevanja, negotovosti, izmikanja delu 

ali pa celo sovražnega odnosa do predmeta in učitelja. Skrbeti mora za tako imenovano 

notranjo in zunanjo motivacijo. Notranje motiviran učenec se rad vključuje v delo na 

teoretičnem področju in pri likovnem izražanju, in prav tam moramo podpirati njegovo 

ustvarjalnost. Učitelj izbira najrazličnejše motive, ki so bližji razvojni stopnji učencev, pa tudi 

trenutnim trendom. Učenci radi spoznavajo nove postopke in materiale zato je pomembno, 

da učitelj pozna kulturo, ima dobro pedagoško znanje ter da pozna problematiko likovne 

umetnosti. Pomembno je, da učitelj pozna tehnične rešitve zastavljenih likovnih nalog, še 

boljše pa je, kadar učencem postreže z svojimi lastnimi rešitvami, skozi svojo likovno prakso. 

S tem odpre še dodatne možnosti nadarjenim učencem, da skozi ustvarjalno delo učitelja 

raziskujejo lastne likovne probleme. (Prevodnik, 2001)  

Zato kot smatra Torrance (1986), so najboljši učitelji za likovno nadarjene učence likovni 

ustvarjalci, ki želijo in lahko delijo svoje izkušnje in znanja tako da motivirajo likovno 

nadarjene učence. 

 
 
2. 2. 4. 8.  DOMIŠLJIJA 
 
Domišljija je učenčeva največja ustvarjalna sila, ki dela za učenca v pozitivnem ali 

negativnem smislu. Kar nas vzdigne in navdihuje nas lahko pokoplje. Učenci ogromno časa 

preživijo v domišljijskem svetu. Včasih je ta za njih bolj resničen od pravega sveta. 

Podzavest pogosto ne razlikuje med resničnim in namišljenim dogodkom. Če v nekaj trdno 

verjamejo, za njih to postane resničnost. Podzavest ne loči dogodka od miselne predstave. 

Kaj buri učenčevo domišljijo? Domišljija nam dopušča, da preizkušamo, kar se namenimo 

narediti. Učencem daje osnovo za rast in življenje v zunanjem svetu. Domišljija se pri otrocih 

prične razvijati med drugim in pol in tretjim letom starosti, ko se prebije skozi senzomotorična 

leta in se prične zavedati lastne identitete. Če jo gojimo že od vsega začetka in spodbujamo 

otroka, da radostno raziskuje svet domišljije, mu to predstavlja odlično pripravo na življenje. 

Sem sodijo lutke, igra, glasba, pravljice ... Prav slednje ob slikovitem opisu junakov izrazito 

burijo otrokovo domišljijo in pomagajo pri spoznavanju pozitivnih življenjskih vrednot. Otrok 

že zelo zgodaj posreduje lastne izkušnje skozi igro vlog in z bogatenjem jezika. (Janež, 

2007) 
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Ustvarjalna domišljija učencu pomaga, da si lahko predstavlja še nikoli videno, ustvarjalno 

mišljenje pa da zna znane stvari sestaviti na nov način ter da zna problem odkriti in ga ne 

zgolj rešiti (Marentič - Požarnik, 2003). Domišljijska aktivnost je proces, v katerem se 

proizvaja nekaj originalnega, izvirnega, kar predstavlja alternativo pričakovanemu, 

ustaljenemu ali rutinskemu. Pri likovnem izražanju predstavlja to tudi izhodišče za likovno-

ustvarjalni proces, na katerega ima velik vpliv učitelj, saj lahko s primernim izborom 

umetniških del, spretno uporabo likovnih materialov ter s kasnejšo interpretacijo nastalih idej 

spodbuja učenčevo domišljijsko odzivnost (Walker, Parker, 2006). 

 

Realistično mišljenje (RM) je vezano na stvarnost, domišljijsko mišljenje pa ne. Pri 

Realistično mišljenje torej kombiniramo stvarna dejstva, pri domišljijsko mišljenje pa 

posamezne komponente ustrezajo stvarnosti, kot celota pa so od nje oddaljene. Kombinacija 

kot celota še ni bila doživeta ali narejena. Zeuksis je upodobil Lepo Heleno tako, da je vzel 

petim lepoticam tisto, kar je bilo na njih najlepšega. Domišljijsko mišljenje je veliko bolj pod 

vplivom subjektivnih dejavnikov - želja, čustev (otroška igra, sanjarjenje, sanje, 

halucinacije…).  

Konstruktivna domišljija (KD) je tista, ki jo poleg RM uporabljamo pri reševanju problemov. 

Pri iskanju idej, oblikovanju hipotez, interpretiranju rešitev, uporabljamo KD, pri konkretni 

izvedbi ideje pa RM. . Ker človek ni vezan na stvarnost, je svobodnejši pri kombiniranju 

izkušenj in pojavi se veliko več in bolj originalnih idej. KD je pomembna za znanstveno in 

umetniško ustvarjalnost. Služi lahko tudi različnim namenom v vsakdanjem življenju, npr. z 

izmišljanjem Parkeljnov in Miklavža so ljudje hoteli otroke naučiti, da bodo pridni nagrajeni z 

darili, poredni pa s palico. 

Nekonstruktivna ali sanjava domišljija (SD) pa je dnevno sanjarjenje. Zamišljaj si idealnega 

partnerja! Nekateri jo prištevajo med obrambne mehanizme, saj lahko pomeni beg v 

domišljijski svet v stresnih, frustracijskih situacijah. Tako ima funkcijo ohranjanja 

samospoštovanja. (Curk, 2008) 

  
 
2. 2. 4. 9.  KONKRETNO IN ABSTRAKTNO MIŠLJENJE  
 
Človek lahko rešuje probleme, ne da bi situacijo neposredno zaznaval ali si jo predstavljal. 

Problem, kam se bo nagnila tehtnica, če damo na eno stran kilo slame, na drugo kilo 

premoga, lahko rešimo, ne da bi morali to praktično izvesti ali si situacijo predstavljati. Ker 

razmišljamo v abstraktnih pojmih. Naše misli so v bistvu kombinacije različnih pojmov. 

Abstraktno je torej mišljenje, ki ni odvisno od konkretnih zaznav in predstav.  Učenec pa 

lahko rešuje probleme le v zvezi s stvarmi, ki jih neposredno likovno zaznava. Do kakšnega 

11. ali 12. leta namreč razmišlja konkretno. V miselnem procesu prevladuje uporaba zaznav, 
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predstav, predvsem pa konkretnih pojmov. Prvošolec bo hitro ugotovil, na katerem kupu je 

več jabolk in tudi med koliko učencev jih lahko razdelimo, ne more pa si predstavljati atomov, 

bakterij ali virusov. (Piaget, 1979) 

Butina (2000) razpravlja, da je zamisel v glavi pač samo misel, ideja, je čista abstrakcija, ki jo 

»vidi« samo likovni ustvarjalec sam. Šele naslikana slika je formulirana misel, likovna misel 

obstaja samo na čutno-konkreten način. Iz navedenih razlogov so tudi likovne umetnine 

zaprti sistemi konkretiziranih zaprtih likovnih pojmovnih sistemov.  V našem stoletju je 

teoretična misel umetnikov zelo bogata, če naj omenim samo Maleviča, Kleeja, 

Kandinskega, kjer so uporabljeni zelo abstraktni pojmi, ki nič ne zaostajajo za znanstvenimi 

po globini in uporabnosti. 

Tudi učenec v svoji domišljiji nosi zamisel, da bi pa razumel abstraktno misel mora poznati 

likovno teorijo kot notranjo ogrodje teorije likovne vzgoje. 

 
 
2. 2. 4. 10.  USTVARJALNO MIŠLJENJE 
 
Zmožnost oblikovanja izvirnih idej. Nadarjen učenec lahko oblikuje nove ideje in izdelke. 

Ustvarjalnost je sposobnost povezovanja idej, informacij in stvari na izviren, torej nenavaden 

in nov način (Benjaminu Franklinu je spomin na spuščanje zmajev pomagal izumiti 

strelovod); da bi nastala ustvarjalnost, je potrebnih več sestavin. 

Rojstvu nove ideje pravijo psihologi »aha izkušnja«, po besedi »aha«, ki jo pogosto 

izrečemo, kadar se domislimo česa novega. In čim bolj je odkrita ideja nova, tem močnejši je 

naš »aha«. Spremlja jo čustvena vznemirjenost, ob velikih in pomembnih idejah pravcata 

vzhičenost. Nove ideje se rodijo na podlagi transformacije gradiva. Transformacija je 

preureditev gradiva, nova organizacija ali nova povezava med podatki, sprememba pomena, 

spoznavanje nove funkcije, spregledanje situacije v novi luči. V določenem smislu gre 

podoben pojav, kot so nenadne spremembe v zaznavanju nekaterih slik, ki jih vidimo na več 

načinov. Če gledate Rubinovo dvosmiselno sliko (slika 2), vidite bodisi vazo bodisi dva 

profila, nikoli pa ne obojega, odvisno je od vašega načina organizacije gradiva. (Pečjak, 

1987, str. 23-27) 

 
Ali so ustvarjalni ljudje inteligentni in obratno: ali so inteligentni ljudje nujno tudi ustvarjalni? 

Veliko znanstvenikov je našlo zelo nizko medsebojno odvisnost med ustvarjalnostjo in 

inteligentnostjo. Nove raziskave pa so pokazale še, da ta obstoječa soodvisnost ni linearna. 

Do neke stopnje sicer napreduje linearno: tisti, ki je inteligenten, je tudi ustvarjalen in 

obratno. Pri visoko inteligentnih ljudeh, ki imajo IQ okrog 110 ali 120, pa soodvisnosti ni več. 

Nekdo je lahko visoko inteligenten, ne da bi bil tudi ustvarjalen, nekdo drug je lahko visoko 

ustvarjalen, ne da bi bil tudi inteligenten.  (Pečjak, 2005) 
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Imajo likovno ustvarjalni učenci kakšne skupne lastnosti? Če pomislimo na znane izumitelje, 

so se večinoma vsi težko prilagajali okolici. Ustvarjalni otroci so zelo izvirni, zlahka prehajajo 

iz enega predmeta v drugega. Tolerantni so do še tako nenavadnih problemov, svobodni so 

v mišljenju, ne mislijo vedno tako, kot drugi od njih zahtevajo. So nekonformisti, težko se 

prilagajajo avtoriteti in okolju v mišljenju in stališčih, saj si vsako stvar razlagajo na svoj 

način. Pogosto imajo tudi smisel za humor, ki je tesno povezan z ustvarjalnostjo. (Pečjak, 

2005) 

Likovno ustvarjalni učenci so lahko za učitelje zaradi nenehnega postavljanja nenavadnih 

vprašanj in neprilagajanja avtoriteti zelo moteči. Kako naj učitelj z njimi pravilno ravna? 

Likovno ustvarjalni učenci so zelo moteči učenci. Kako ne bi bilo moteče, če želi otrok vse po 

svoje razložiti  in se nikoli ne strinja z učiteljem? To je tudi razlog, zakaj jih šola velikokrat 

potlači. Posledice so lahko usodne, saj otroci nehajo biti ustvarjalni. Učitelj nepravilno 

reagira, če učencu reče, da govori neumnosti. Pravilna reakcija učitelja bi bil odgovor, da 

določene stvari še niso ugotovljene in da ima mogoče tudi prav. Zelo je pomembno, da 

učitelji ne zahtevajo konformizma, da so tolerantni, potem se bo ustvarjalnost povečevala. 

Obstajajo pa tudi individualne razlike med učenci, saj se nekaterim preprosto ne ljubi likovno 

ustvarjati, četudi je učitelj zelo ustvarjalen. (Pečjak, prav tam) 

»Otrok že zgodaj kaže spontano ustvarjalnost, ki se izraža kot nove ideje in zamisli, 

nenavadna vprašanja in nezadovoljstvo z odgovori. Ustvarjalni otroci so nekonformisti, težko 

se prilagajajo avtoriteti in okolju v mišljenju in stališčih, saj si vsako stvar razlagajo na svoj 

način. Ustvarjalnost je treba začeti spodbujati že pri otrocih. Saj je mogoče tudi pri odraslih 

nekaj doseči, vendar ne bo pravega učinka, če ne bomo začeli že zelo zgodaj v 

otroštvu.« (Pečjak, 2005 str. 32)                                                                                                     

Samo ustvarjalen človek je obenem bitje prihodnosti. (Trstenjak, 1981) 

Guilford (1967) človekove sposobnosti razdeli po miselnih operacijah, vsebinah in produktih. 

Ustvarjalnost je zanj divergentno mišljenje. Pri njem najde več faktorjev: izvirnost, 

originalnost, 2 faktorja prožnosti (spontane, prilagodljive), 4 faktorje fluentnosti-gibljivosti 

(besedna, idejna, izrazna-formulacija stavkov, asociativna), izdelanosti (načrt razvijanja 

shem). Z ustvarjalnostjo pozitivno korelirajo nekatere osebnostne lastnosti: vztrajnost, 

vedrost, nesebičnost, kritičnost, razumnost, infantilnost, feminilne lastnosti (oz. maskuline), 

odklanjanje soc. vlog ... Pri ustvarjalnih je pogosta odprtost duha in nekonformizem v 

mišljenju. Zaprti duh ima ostre kategorije in rigidno vztraja pri njih. Konformizem se kaže v 

prilagajanju večini ali avtoriteti. Gestalt teorija trdi, da človek dojema svoje okolje v celoti. 

Rešitev problema je sprememba njegovih struktur. Asociativna teorija ustvarjanja razlaga 

ustvarjanje s pomočjo asociacij. Ustvarjalne misli dajo redke asociacije. Lahko da pride do 

njih na podlagi slučaja. Tehniko ustvarjalnega mišljenja preverjamo prek prisilne povezave (2 
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besedi). Mnogokrat k ustvarjanju pripomorejo analogije. Asociacije lahko povezujemo z 

mediacijo (vmesnimi asociacijami). Nekatere teorije razlagajo genezo ustvarjalnega 

mišljenja. Take so psihoanalitične teorije. Zanje je to sublimacija za prikrajšane spolne ali 

agresivne impulze. Humanistične teorije vidijo v ustvarjalnosti samoaktualizacijo. V bistvu se 

s psihoanalitičnimi izključujejo.  

 
2. 2. 4. 11.  DIVERGENTNO MIŠLJENJE 
 
Divergentno mišljenje je mišljenje v najrazličnejših smereh, ki se ne zadovolji z najbližjo 

rešitvijo problema, temveč išče rešitve po nenavadnih poteh. (Nagelj, 1987, str. 14) 

Guilford (1967) trdi, da se sposobnosti kažejo na miselnih operacijah, miselnih produktih in 

miselnih vsebinah. Loči več vrst vseh teh ravni. Pri konvergentnem mišljenju so vse misli 

usmerjene k eni sami možni rešitvi. Divergentno mišljenje pošilja misli narazen in prihajamo 

do  različnih možnih rešitev. Nekateri učenci so bolj nagnjeni k njemu in tudi pri 

konvergentnih nalogah mislijo divergentno. Je mišljenje v najrazličnejših smereh, ki se ne 

zadovolji z najbližjo rešitvijo problema, temveč išče rešitve po nenavadnih poteh. 

 
 
2. 2. 4. 12.  IZVIRNOST   
                                                                                                                                           

Pomeni enkratnost idej, ki označujejo nekaj posebnega, prav nič vsakdanjega. Domišljija 

ustvarjalnega učenca pogosto prekoračuje meje doslej možnega in pelje k novim, neznanim 

področjem. (Nagelj, 1987, str. 14) 

 

Kaj pa je izvirnost? Likovna rešitev je izvirna, kadar daje nekaj novega, svojskega, redkega, 

v skrajnem primeru edinstvenega in neponovljivega. Merilo lahko opredelimo s statičnim 

pojmom, s frekvenco likovnih rešitev vzorca oseb v isti situaciji. Pri tem je rešitev tem 

izvirnejša, čim redkejša je, najbolj izviren pa je odgovor s frekvenco 1, ker se je pojavil samo 

enkrat in je edinstven. (Pečjak,1987) 

 

Zanimivo razmišljanje o ustvarjalnosti preko inovativnosti podaja Pečjak z vidika družbenih 

koristi. »Samo tisti, ki bodo spodbujali ustvarjalnost, bodo napredovali!« Prevzemanje tujih 

inovacij, posnemanje uvoženih izdelkov, prežvekovanje že prežvečenih idej itd. nas ne bo 

pripeljalo nikamor. V najboljšem primeru postanemo kakšna hongkonška tovarna, ki 

proizvaja le to, kar jim naročijo. (Pečjak, 2006, str. 103)  

 

Na izvirnost se navezujejo tudi drugi kriteriji: svobodnost (ni možno dobro predvideti vnaprej), 

spontanost (ustvarjalne misli se pojavljajo brez hotenja) ... Za ustvarjalnost pa ni dovolj le 
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izvirnost. Prisotna mora biti tudi uporabnost. Ta lahko dalj časa ostaja skrita. Praktičnost 

lahko utemeljimo s tem, da ideja zmanjša konfuznost v našem sistemu. Skupaj z 

uporabnostjo se pojavlja kriterij prilagojenosti stvarnosti. Nekateri kriteriji se vežejo na miselni 

proces. Tekom njega se problemska situacija spremeni; pride do miselne transformacije. Ena 

funkcija se prenese v drugo funkcijo; pride do aha izkušnje. Gestalt psihologi te 

transformacije povezujejo s transformacijo na polju percepcije (dojemanje enega lika na dva 

načina). Ideja, do katere pridemo prek transformacije, ima holističen značaj (najprej se pojavi 

celota, nato deli). Nova ideja je kombinacija oddaljenih asociacij. Zaradi njih se nam zdi 

večkrat absurdna in neverjetna. Ideje so v bistvu enostavne. Gre za princip pasimo ničnosti - 

enostavna rešitev je prava.  (Guilford,1967) 

 
 
 
2. 2. 4. 13.  PROŽNOST 
 
Je duhovna spretnost. Omogoča, da učenec hitro prestopa na različne miselne ravni in neki 

likovni problem takoj obravnava z različnih zornih kotov. (Nagelj, 1987, str. 14) 

 

Transformacije zelo pogosto nastopajo tudi pri likovni dejavnosti. Prožnost mišljenja pomeni 

iskanje večjih možnih rešitev; učenec se ne zadovolji samo z eno. Njeno nasprotje je 

rigidnost oz. fiksacija miljenja; neka rešitev učenca okupira tako močno, da ne vidi več 

nobene druge. Ločimo fiksacijo metode in fiksacijo funkcije. Izkušnja lahko negativno vpliva 

na ustvarjalnost mišljenja; pri ničelni izkušnji ni ustvarjalnosti mišljenja, pri določeni stopnji 

izkušnje je ustvarjalnost optimalna, če izkušnja še narašča, začne ustvarjalnost padati. Pri 

starejših ljudeh pride do stereotipnosti v stališčih, ponavljanja samega sebe ... To lahko 

povezujemo s pretiranim št. enostranskih izkušenj. (Guilford,1967) 

 

»Da bi odkrili nadarjene otroke, zadošča, da vanje verujemo in jih hočemo odkrivati.« 

(Jenkins v Nagel, 1987, str. 16) 

Da bi učiteljem pomagal odkrivati površinske simptome in spoznavati skrite nadarjenosti, 

povzemamo v preglednici značilnosti, ki jih pogosto srečamo pri posebej likovno ustvarjalnih 

učencih: 

- likovno nadarjeni učenci stalno vprašujejo o vsem mogočem, 

- rojevajo veliko idej ali likovnih rešitev, 

- pogosto ustvarjajo nenavadne likovne rešitve ali dajejo bistre odgovore, 

- svojega mnenja ne prikrivajo, 

- nobene vrednosti ne odmerjajo rutinskim rešitvam in pri reševanju likovnega problema tudi 

tvegajo, 
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- v mislih si zamišljajo položaje in spreminjajo ideje, 

- kažejo izrazit čut za humor, ne prenesejo pa učenčevega prisiljenega vedenja, 

- ljubijo lepoto in so odprti za okusne detajle. 

 (Nagel, 1987, str. 21)  

 

2. 2. 4. 14.  OBČUTLJIVOST ZA LIKOVNE MATERIALE 
 
Je eden izmed dejavnikov originalnosti. Če fluentnost razumemo kot sposobnost 

produciranja velikega števila idej, besed, asociacij, likovnih oblik, barvnih nians, tehničnih 

postopkov, potem lahko ta dejavnik razumemo kot kvalitativni, torej kot faktor,  ki z svojo 

produkcijo omogoča neobhoden material za ustvarjalni poseg. V tem slučaju se fleksibilnost, 

ki se razume kot iskanje različnih rešitev v reševanju problema, pa tudi iskanje različnih 

rešitev, odvisno od naloge in kriterijev, lahko smatra kot vzpodbuda sposobnosti, kot 

dejavnik, ki z danim materialom omogoča kvalitetni skok, ustvarjalni poseg. 

Pri originalnosti poznamo dva dejavnika: 

- originalnost produkcije, 

- originalnost koriščenja likovnih materialov, postopkov kot možen dejavnik. 

(Karlavaris, Kraguljac, 1981) 

 
 
 

2. 2. 5. LIKOVNI RAZVOJ PRI IZJEMNIH OTROCIH 
 
 
Pariser (1997) je objavil zapis kjer se je osredotočil na naravo likovnega razvoja pri izjemnih 

otrocih in na vzročno posledični odnos med zgodnjo » izjemno (likovno izvedbo« in (možno) 

umetniško kariero. 

Avtor se opre na opredelitev Winnerjeve in Pariserja (1985) po kateri so likovno nadarjeni 

otroci tisti, ki so »likovno« dozoreli že zelo zgodaj in ki so ali pa ustvarjajo velike količine 

likovnih izdelkov. Avtor je predstavil tri skupine teh otrok. 

1. Otroci, ki so imeli nevrološke ali psihološke težave in ki so ustvarili veliko čudovitih 

likovnih izdelkov, ena takih je Nadia Chomyn.    

 

 

 
 

 
 

Slike 5: Nadia stara 5 let 
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2. Otroci, ki so prezgodaj likovno dozoreli, vendar niso nikoli, ali pa še niso dosegli 

priznanja kot pomembni likovni ustvarjalci za časa svojega življenja, kot primer Wang 

Yani, kitajski čudežni otrok.  

 
Yani 5 let 

 
Yani 4 leta 

 
            Yani 6 let 

 
Slike 6: Yanine priljubljene teme v zgodnjih slikah so bile živali, zlasti mačke  in opice, njeno kasnejše 
delo pa pokrajine in portreti. 

 
3. Otroci, ki so v likovnem izražanju zgodaj dozoreli in jim je »bilo usojeno« da bodo in 

so dosegli vsesplošno priznanje kot odrasli likovni ustvarjalci, primer Picasso in  Klee. 

(Pariser , 1997) 

 

 
 
Slika 7: Picasso 9 let 
 

  
 
 
 
Ko je bil Picasso star devet let, je naslikal »Pogled Malaga Harbour«, 
slika  kaže precejšnjo mero slikarskega talenta, podpisal jo je "P.  
Ruiz ". 

 
Picasso star 9 let 

 

 
 

1889 

 
 

 

Slike 8: Motiv ga je spremljal 73 let neprekinjenega ustvarjanja. 
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2. 2. 6.  VREDNOTENJE LIKOVNIH IZDELKOV UČENCEV 
 

Zahteva po vrednotenju likovnih izdelkov učencev, je vedno prinašala s seboj vrsto težav in 

problemov. Butina (1997) izhaja iz dejstva, da je težko najti objektivne temelje, iz katerih bi 

bilo mogoče izpeljati takšna vrednostna merila, ki bi zadovoljila vse ocenjevalce. 

Likovna umetnost in oblikovanje je del kulture in se ukvarja zlasti z urejanjem in oblikovanjem 

odnosov človeka do vidnega in tipnega prostora. Razume se, da prostor biva v predmetih in 

po predmetih, ki ga zasedajo. Večina teh predmetov ima likovne poteze in oblike. Likovna 

produkcija je tedaj produkcija človeškega prostora. 

Če likovno oblikovanje definiramo na tak način, potem je jasno, da učenec takšnih nalog še 

ni sposoben opraviti. Učenec si mora v teku svoje socializacije pridobiti  

sposobnost, da tak počlovečen prostor pravilno razume in doživlja. Najlažje si to sposobnost 

pridobi s primerno likovno vzgojo, ki mu omogoči prirojene genetične možnosti likovnega 

izražanja in oblikovanja.  

Osnovna metoda s katero bomo morda prišli do nekaterih trdnejših izhodišč za vrednotenje: 

funkcija – struktura – forma, 

ki odgovarja na vprašanja 

zakaj? – s čim? – kako? 

Francoski teoretik Hermant (prim. tudi Butina 1997) je te tri sestavine opisal takole: 

- Funkcija je namen predmeta, je njegov »zakaj«, je cilj, določujoče izhodišče. 

- Struktura je vse, iz česa je predmet realiziran, je povezava njegove snovne podstati in 

njegove duhovne zamisli. 

-Forma, ta »kako«, se odkrije naši čutni in duhovni občutljivosti kot sinteza vseh njenih 

sestavin, kot enovita oblikovna celota. 

V otroškem likovnem izražanju se torej funkcija nanaša na način izražanja po likovnih 

zmožnostih glede na njegovo razvojno stopnjo. Struktura se nanaša na primerno tehnično in 

izvedbeno znanje, forma pa pokaže funkciji in strukturi ustrezno celovitost učenčevega 

likovnega izraza in oblike izdelka. 

Vrednotenje učenčevih likovnih izdelkov mora upoštevati in izhajati iz tako utemeljene 

funkcije, strukture in forme teh likovnih izdelkov. Treba je ovrednotiti vsebino in forme teh 

izdelkov, pa tudi njihovo likovno in tehnično strukturo v skladu z zahtevami vzgojnih ciljev, 

kakor so orisani v učnem načrtu. In tako lahko odgovorimo o čem nam (lahko) govorijo 

otroške risbe, menita Muhovič (1991) in (Butina 1997). 

 

Duh (2004, str. 39) meni, da se likovno vrednotenje v osnovni šoli pojavlja v dveh pogledih in 

oba sta tesno povezana z ustvarjalnostjo. Likovno vrednotenje je eden izmed ciljev likovne 

vzgoje, saj se pri tem predmetu učenci usposabljajo za doživljanje in vrednotenje lepote v 
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naravi, na umetninah, vsakdanjih predmetih in drugih medijih vizualne kulture. Z 

vrednotenjem likovnih del, ki so rezultat ustvarjalnega procesa, razvijamo pri učencih 

zaznavne in doživljajske občutljivosti, ki spodbujajo razumevanje likovnih sestavin in 

zakonitosti likovnih del. Učenci si ob razvijanju sposobnosti opazovanja, predstavljivosti, 

ustvarjalnosti in likovnega mišljenja ostrijo čut za likovne vrednote. Zato je likovno 

vrednotenje sestavni del vsake ure likovne vzgoje, saj se učenci ob tem navajajo na 

vrednotenje umetniških del odraslih ustvarjalcev. Likovno vrednotenje se pojavlja tudi kot 

zaključna faza ustvarjalnega procesa, saj potrebuje vsako zaključeno delo proces 

verifikacije. 

Kramar (1999, str. 10) pravi, da je verifikacija v izobraževalnem procesu »posebna faza, ki 

sledi načrtovanju, pripravi in uresničevanju procesa« in nadaljuje: »Hkrati pa je njen procesni 

pojav in poteka v vsaki didaktični situaciji od začetka do zaključka procesa. Njen temeljni 

smisel je sprotno izboljševanje izobraževalno-vzgojnega procesa in zagotavljanje ter 

izboljšanje njegovih rezultatov.« 

Tako kot delimo verifikacijo na formalno in sumativno, loči didaktična teorija tudi pri 

vrednotenju, le-ta je ena izmed dejavnosti v okviru verifikacije, glede na namen: formativno in 

sumativno vrednotenje. »Pri formativnem vrednotenju gre za vrednotenje, ki je prepleteno v 

celoten proces od začetka do konca in je torej sestavina vsake didaktične situacije v 

izobraževalno-vzgojnem procesu. « (Kramar, 1999, str. 14). Mužič (1995, str. 401-402) sodi, 

da je pri formalnem vrednotenju temeljni namen »ugotavljanje stanja, posebno težav, pa tudi 

uspehov, da bi med samo dejavnostjo, to je vzgojno-izobraževalnim procesom, njegovi 

subjekti (posebno učenci in učitelji, kot posamezniki ali skupinami razreda) lahko odpravili 

težave in ovire in spodbujali tiste pojave, ki pripomorejo k uspehu«. 

 
 
 
2. 2. 6. 1. INDIVIDUALNOST LIKOVNEGA IZRAZA 
 
Današnji čas človeka vedno znova postavlja pred nove in nove izzive, ki od slehernega 

posameznika terjajo precejšnjo mero fleksibilnosti, zmožnosti prilagajanja najrazličnejšim 

nepredvidljivim situacijam, pri čemer imata individualnost in ustvarjalnost posebno vlogo. Ta 

vloga je pomembna predvsem zato, ker sleherna družba ali institucija, ki izzivov sodobnega 

časa ne bo upoštevala, v svojem razvoju ne bo zmogla biti uspešna, na drugi strani pa je 

možno pričakovati, da bodo posamezniki, ki bodo sposobni uvideti in izkoristiti lastne 

potenciale, imeli bistveno boljše možnost, da okolju, v katerem se gibljejo, pomagajo 

napredovati v tem razvojnem procesu (Jackson in drugi 2006). V tem pogledu je tudi vloga 

šole zelo pomembna. Mlademu človeku namreč lahko nudi uvid v smiselnost razvoja lastnih 

sposobnosti in individualnih potencialov ter mu pomaga pokazati oz. ovrednotiti njihovo 



Oto Vogrin                                                              Delo z likovno nadarjenimi učenci pri pouku likovne vzgoje 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                       56 

uporabno vrednost. Res pa je, da vse prepogosto šola učencem podaja predvsem 

informacijo, kako odgovarjati na vprašanja, ne pa tudi tega, kako si jih zastavljati (Vernon, 

1976). Učenci, ki so v teku svojega šolanja prepogosto postavljeni zgolj pred reševanje 

problemov in se morajo le odzivati na vprašanja, ki jim jih zastavljajo drugi (tj. učitelji na 

podlagi učnih programov), namreč kljub veliki količini znanja, ki ga premorejo, pogosto 

niso sposobni ustvarjalnega mišljenja. Ti učenci znajo namreč na vprašanja le odgovarjati, 

sami pa problemov preprosto ne znajo videti oziroma si jih zastaviti (Jackson in drugi 2006). 

Ustvarjalno delovanje, kamor spada tudi likovno izražanje pri pouku likovne vzgoje, 

predstavlja kompleksen proces, ki skriva v sebi mnogo nasprotujočih si zahtev. Jackson 

(2006) na primer piše o medpodročnem povezovanju vsebin z različnih področij. Vendar pa 

je večina današnjih šolskih sistemov naravnana tako, da učencem podaja izolirane vsebine, 

ki jih je vedno težje integrirati, saj so znanja, ki jih razvijajo, vedno bolj poglobljena, kar 

istočasno pomeni, da pogosto zamegljujejo poglede na sorodna področja, ki bi posamezniku 

omogočila tvorno transformacijo spoznanj. Zato bi si morali učitelji posebej prizadevati 

poiskati načine, kako vsebine posameznih področij med seboj čim bolj smiselno povezati in 

učencem dati možnost, da vsa znanja, ki jih dobijo v šoli, čim bolj spretno tudi uporabijo za 

tvorno produciranje novih idej. 

 

V dosedanji teoretski analizi se je individualnost kazala s konstelacijo likovnih sposobnosti 

učencev. Najznamenitejša likovna sposobnost pa zaznamuje celoten izraz. Seveda večina 

učencev nima tako jasne konstelacije sposobnosti, da bi prevladala samo ena in bi se dalo 

glede na to opredeliti umetnikovo individualnost. Večinoma prevladujeta dve  (do tri) 

sposobnosti, zato je mogoče govoriti o likovni konstelaciji, v kateri zaznamuje umetnikovo 

individualnost najizrazitejša skupina likovnih sposobnosti. Najpogosteje ugotavljajo  

individualne značilnosti še po nagnjenosti k likovno izraznim sredstvom in pa po značajskih 

lastnostih. Karlavaris, Berce Golobova (1991) pa ob tem dodajata še tretji individualni 

dejavnik karakterja osebnosti, ki deloma vplivajo tudi na likovni izraz učencev. Tako je 

mogoče opredeliti različne tipe: hitrega in počasnega, pedantnega in površnega, vztrajnega 

in malodušnega, trdnega in negotovega. 

 
 
2. 2. 6. 2.  OBLIKOVALSKI TIPI  
 
a. GLEDE NA LIKOVNE SPOSOBNOSTI: 
 

1. Vizualni tip -  opira se na sposobnost opazovanja, njegov izraz je pogojen z videzom 

in odnosi med objekti, ki ga obdajajo. 

2. Imaginativni tip – opira se na domišljijo, njegov izraz je domišljijski, nenavaden, 

nerealen. 
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3. Intelektualni tip – opira se na svoja razmišljanja, svoje delo predvidi, načrtuje, kako ga 

bo izvedel in kakšen bo njegov dokončen videz, neodvisno od realnega ali 

abstraktnega izraza. 

4. Emocionalni tip – opira se na emocije, katerim se prepušča, njegov izraz je 

ekspresiven, z deformiranimi oblikami in čistimi barvami. 

5. Senzitivni tip – opira se na občutljivo opazovanje in izbira nenavadne likovne motive, 

ter ustvarja občutljiva razmerja. 

6. Tip vizualnega spomina – opira se na svojo likovno izkušnjo in razvija svoj izraz po 

likovnem idealu, ideji ali likovni strukturi,  zato mu je kompozicija najpomembnejša 

likovna komponenta. 

7. Motorično-tehnični tip – opira se na svojo motoriko, njegov izraz je tehnično popoln. 

8. Nespretni tip – opira se na svojo motoriko, ki je nevešča, ni zmožen delovati 

občutljivo in nepričakovano, prepušča se spontanosti brez izrazite kontrole zavesti in 

kakega ideala forme. 

 
b. GLEDE NA NAGNJENOST UČENCA K LIKOVNO IZRAZNIM  SREDSTVOM:                                                                                                   

 
9. Koloristični tip – opira se na izraznost barve, slikarski postopek  mu je bližji kot 

risarski ali kiparski. 

10. Grafični tip – opira se na linearno izražanje, blizu mu je risarski postopek. 

11.  Analitični tip – opira se na številne opažene detajle in to prenaša tudi v svoj likovni 
izraz, ki deluje razdrobljeno, v postopku pa navadno prehaja od posameznosti k 
celoti. 

 
12.  Sintetični tip – izhaja iz celote osnovnih oblik in mas. 

 
13.  Prostorski tip – opira se na svoje občutenje prostorskosti, svoj izraz gradi na 

prostorski razporeditvi likovnih elementov. 
 

14.  Dekorativni tip – opira se na občutek za okraševanje ploskve po zakonitostih ritma, 
neodvisno od naravnih oblik in pojavov. 

 
15. Konstrukcijski tip – opira se na občutenje trdne konstrukcije v razporejanju likovnih 

elementov. 
 

16. Impulzivni tip – opira se na spontanost, sanjarjenje, njegove konstrukcije so valovite, 
podrejene notranjim zakonitostim, neodvisno od vidne resničnosti. 

 
Skozi prakso lahko posameznik na podlagi teh individualnih značilnosti postopoma zavestno 

izbira metodologijo za oblikovanje lastnega likovnega izraza. (Karlavaris, Berce Golobova, 

1991)  

 
c. GLEDE NA KARAKTERNE ZNAČILNOSTI 
 
1. Priljubljena osebnost - sangvinik 
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    Priljubljeni sangviniki imajo veliko energije, ljubijo zabavo in jih vse zanima. Na avto lepijo 

nalepke s sporočili: »A se že zabavamo?« 

Sangviniki iščejo pozornost, naklonjenost, odobravanje in sprejemanje. Ti vihravi 

posamezniki vnesejo zabavo in dramo v skoraj sleherno situacijo, radi so v centru 

pozornosti in z užitkom motivirajo druge. Načenjajo pogovore in lahko v trenutku postanejo 

najboljši prijatelji s slehernim v skupini. Sangviniki so optimistični in skoraj vedno očarljivi. 

Vendar pa so lahko neorganizirani, čustveni in preveč občutljivi na mnenje drugih. 

Sangvinika lahko opišete z besedami »Ves čas govori« ali »Z vsemi se takoj spoprijatelji!« 

To osebo bi lahko imenovali »govorec«. 

 

2. Močna osebnost - kolerik 

   Močni koleriki so po naravi usmerjeni k ciljem, živijo za dosežke in so hitri organizatorji. 

Njihov moto bi lahko bil oglaševalski slogan podjetja Nike »Just do it.« (Samo naredi.) 

Koleriki iščejo lojalnost in spoštovanje. Prizadevajo si imeti nadzor nad stvarmi in 

pričakujejo, da se jih zaradi njihovih dosežkov ceni. Radi imajo izzive in z lahkoto 

sprejemajo težke naloge. Zaradi samodiscipline in zmožnosti, da se povsem osredotočijo, 

so izvrstni voditelji. Vendar lahko zaradi svoje zagnanosti in odločnosti postanejo deloholiki, 

nepopustljivi in trmasti ter neobčutljivi za čustva drugih. 

Za kolerika lahko rečemo: »On zna človeka res spraviti ob živce!« ali: »Če hočeš, da bo 

opravljeno, reci njej.« To osebo bi lahko imenovali »izvršitelj«. 

 

3. Popolna osebnost - melanholik 

   Popolni melanholik je bolj tih, bolj globok in več razmišlja kot ostali. Melanholiki se trudijo 

doseči popolnost v vsem, kar jim je pomembno. Njihov moto se glasi »Če je kaj vredno 

narediti, potem je to treba narediti tako, kot je prav!« Ker je njihov cilj popolnost, so zaradi 

nepopolnih rezultatov pogosto razočarani ali celo depresivni. 

Melanholiki potrebujejo rahločutnost in podporo. Potrebujejo dovolj prostora in tišino, da 

razmislijo, preden kaj rečejo, napišejo ali naredijo. Osredotočeni so na reševanje nalog, so 

pazljivi in organizirani. Ti perfekcionisti uspevajo v urejenem okolju in zanesete se lahko, da 

bodo svoje delo pravočasno končali. Vendar pa lahko zaradi svojega perfekcionizma 

postanejo kritični ali pesimistični in se spravijo ob pamet od napora, ki ga vlagajo, da bi 

zadostili svojim visokim standardom. 

O melanholiku boste verjetno rekli: »Kako je zbran!« ali pa »Kakšen perfekcionist.« To 

osebo bi lahko imenovali »mislec«. 

 

4. Umirjena osebnost - flegmatik 

Umirjeni flegmatiki so uravnoteženi, zadovoljni ljudje. Ne čutijo potrebe, da bi spreminjali 



Oto Vogrin                                                              Delo z likovno nadarjenimi učenci pri pouku likovne vzgoje 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                       59 

svet ali obstoječe stanje. Oni so neke vrste primarni ohranjevalci. Pomembno jim je, da 

čimbolj varčujejo s svojo energijo. Njihov moto se glasi: »Zakaj bi stal, če lahko sedim? 

Zakaj bi sedel, če lahko ležim?« Bolj zagnanim osebnostim se flegmatiki zdijo počasni. Ne 

gre za to, da niso tako pametni kot ostali, ampak da so pametnejši. Medtem ko se drugi 

vznemirjajo in jih skrbi, oni le opazujejo in so odločeni, da se »zaradi malenkosti ne bodo 

vznemirjali«. 

Flegmatiki ne marajo tveganja, izzivov in presenečenj in potrebujejo čas, da se navadijo 

na spremembe. Čeprav se izogibajo stresu, lahko v napetih situacijah dobro delajo. Vendar 

pa zaradi pomanjkanja discipline in motivacije lahko začnejo odlašati z delom, če ob sebi 

nimajo močnega vodje. 

Flegmatiki so zadržani, vendar so radi v družbi. Čeprav njihova potreba po govorjenju ni 

tolikšna kot pri sangvinikih, so duhoviti in zdi se, da najdejo pravo besedo v pravem trenutku. 

So umirjeni in stanovitni; in ker jim je pomembna varnost, radi ustvarijo varno okolje za 

svojega partnerja in otroke. Iščejo mir in tišino in ponavadi so pogajalci in ne bojevniki. Tem 

lojalnim posameznikom je skrb za družino in pomoč ljudem, ki so je potrebni, vrednota zase 

in vir samospoštovanja. 

Ko govorimo o flegmatiku, lahko rečemo: »Tako prikupna je« ali »Tako prijazen je.« To 

osebo bi lahko označili za »opazovalca«. (Eysenck, 1975) 

 

 
 
2. 2. 7.  MOTIVACIJA LIKOVNO NADARJENIH UČENCEV 
 
 
2. 2. 7. 1.  SKRB ZA LIKOVNO NADARJENOST 

 
Učenci naj svojo nadarjenost razvijajo v prvi vrsti pri rednem pouku likovne vzgoje, s 

svobodnim sodelovanjem v vseh  didaktičnih etapah konkretne ure pouka. 

Od odkrivanja nadarjenih učencev in prognoziranja njihovega razvoja je potreben korak k 

spreminjanju konkretnega ravnanja v vzgojno-izobraževalnem procesu. Ni sprejemljivo, da bi 

nadarjeni učenci svojo nadarjenost razvijali le pri dodatnih likovnih dejavnostih in drugih 

aktivnostih, redni pouk pa bi še naprej naravnan na domnevno večinsko povprečje. 

Kakovostne spremembe so nujne prav pri rednem vzgojno-izobraževalnem procesu, kjer je 

treba več storiti za to, da bodo učenci s svojo aktivnostjo ta proces sooblikovali, da bo 

njihova aktivnost produktivna, če že ne ustvarjalna. (Jauševec, 1990) 

Eden izmed pomembnih pokazateljev učenčeve aktivnosti je njihovo postavljanje vprašanj 

skozi različne faze pouka. Zastopanost učenčevih vprašanj pri pouku ima namreč tudi po 

našem mnenju še vedno premajhen delež v primerjavi z nenehnim učiteljevim postavljanjem 

vprašanj učencem. Pa vendarle se tudi to dejstvo spreminja, še posebno sedaj, ko se 
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pojavljajo devetletni osnovnošolski programi poučevanja, ki dajejo vidnejšo vlogo učenčevi 

aktivnosti in s tem tudi njihovim vprašanjem.  

Marentič - Požarnik (1987) meni,  da je razredna interakcija zelo asimetrična. Izrazito velik 

delež ima v njej še vedno učitelj, ki je pobudnik, organizator in vodja večine dejavnosti pri 

pouku, učenci pa so v glavnem poslušalci in gledalci in dodaja, da je razmerje med učiteljevo 

in učenčevo komunikacijo pri pouku. Dve tretjini le-te pripada učitelju, preostala tretjina pa 

vsem učencem skupaj. Pri tem prevladujeta metoda razlage (z demonstracijo) in frontalna 

oblika pouka. Ker je produkt znanja pogosto pomembnejši od samega procesa pridobivanja 

znanja, se pri šolskem učenju ponavadi spušča začetna faza učenja, ko je učenec postavljen 

v neko problemsko situacijo, v kateri postavlja vprašanja učitelju, pa tudi sošolcem. 

Vprašanja pa se učencem porajajo tudi v različnih drugih fazah pouka: pri poslušanju 

(razlage), branju učnih besedil (v učbenikih…), opazovanju (neposredne in posredne 

stvarnosti), predvsem pa pri praktičnem delu. 

Učenčevo zastavljanje vprašanj je odvisno od mnogih dejavnikov: od njegovega predznanja, 

(ne)razumevanja učne snovi, motivacije, učiteljevega sprejemanja in uporabljanja učenčevih 

idej, predlogov …, učiteljeve pohvale in kritike, splošne klime v razredu, nenazadnje in v 

veliki meri pa tudi od metod in oblik dela pri pouku, ki jih izbira učitelj. Učitelj lahko na to 

dejavnost učencev vpliva v veliki meri, jo spodbuja, če se le zaveda kvalitete in pomembnosti 

učenčevega vprašanja za kvalitetnejše učenje in trajnejšo zapomnitev. Učitelj lahko svoje 

delo naravna tako, da bodo imeli učenci možnosti za učenje z lastnimi izkustvi, lastno 

aktivnostjo in ustvarjalnostjo, kjer pa imajo učenčeva vprašanja, ideje in misli pomembno 

mesto. 

K celovitosti učenčeve aktivnosti vodi tudi medpredmetno povezovanje in integriranje 

informacij, ki jih učenci dobijo preko raznih medijev v funkcionalni (izvenšolski vzgoji).  

Nezanemarljiva je tudi ugotovitev iz šolske prakse, da v razredih z likovno nadarjenimi učenci 

tudi ostali učenci kvalitetneje napredujejo. Na to se navezuje tudi dejstvo, da so programi šol 

predpisani, da pa je pot reševanja in medsebojna komunikacija različna. V dejavnikih: 

- učenec – likovna vsebina  (učenec sprejema likovne vsebine  preko komunikacij 

različnih oblik); 

-učenec - učitelj (pomembna razlika med komunikacijo avtoritete in                                                     

komunikacijo spoštovanja); 

- učenec - učenec (ne govorijo zastonj, da si ti to s komer se družiš); 

- učenec - prostor (dejstvo je, da tudi likovni ustvarjalci potrebujejo intimen prostor v 

katerem lahko najbolje ustvarjajo).   
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Slika 9: Pot reševanja in medsebojna komunikacija 

 
Za ugotavljanje značilnosti likovne nadarjenosti, je potrebno likovno nadarjenemu učencu 

omogočiti pogoje za uspešni razvoj: 

- spacialnih sposobnosti (kot znak in kot signal); 

- motivacije – ki izhaja iz interesa, identifikacije in motivacijskega skoka v samostojno 

intrizično motivacijo 

Skok iz perceptivnega v pojmovno likovno razumevanje, ki se doseže z uporabo sposobnosti 

in »feelinga« z velikimi in bogatimi izkušnjami ob vodenju in osveščanju (osvajanje likovnega 

jezika). Iz tega izhajajo principi za planiranje kvalitetnega programa za likovno nadarjene 

učence. Zaradi edinstvenosti značilnosti kreativno – produktivne likovne sposobnosti ne 

obstaja en program, torej ni veljavne splošne formule za izobraževanje likovno nadarjenih 

otrok. Najvažnejši zunanji dejavnik za likovni razvoj učenca je pedagog ali mentor. On mora 

biti ustvarjalec, da lahko omogoči klimo potrebno za razvoj motivacije, imitacije, identifikacije, 

pridobivanju tehnik in skokom v simbolično. Zelo pomembna je tudi hitra identifikacija; 

menimo, da razvojni vplivi ne bodo učinkoviti po srednji šoli, najbolj učinkoviti pa bodo, če se 

sistematski razvoj začne že v osnovni šoli. (Čudina, 1991) 

 

Principi dela z likovno nadarjenimi otroci 

Osnovni cilji programa: 

1. razviti popolnejše razumevanje umetnosti in umetniške produkcije; 

2. razviti otroško neodvisnost v uporabi vizualnih izkušenj; 

3. izzvati nadarjene na večjo aktivnost; 

4. nuditi jim podporo in zaslombo v aktivnosti, ki je individualna naloga; 

5. razviti ravnotežje med samozavestjo v veščinah, ki so že osvojene in pripravljenost, 

da se prevzame tveganje v osvajanju neznanega; 

6. omogočiti prehod iz očitnega, pojavnega izkustva v simbolni jezik. 

 

Te cilje lahko dosežemo s sledečimi postopki: 

1. bogatenjem vizualnih in likovnih izkušenj; 

učenec 

učitelj 

prostor snov 

učenec 
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2. širitvijo likovne baze znanja; učenjem ob poglobljenem analitičnem pristopu reševanja 

likovnih problemov skozi samostojno delo; 

3. razvijanjem motivacije: z imitacijo, identifikacijo z mentorjem, diskusijo o likovnih 

problemih, vživetjem v atmosfero likovne produkcije; 

4. »pritiskom na produkcijo«: produkcijo, lastno oceno, komunikacijo rezultatov 

(samostojne razstave likovnih del). (po Chetelatu, 1981) 

 

Ob tem pa je nujno: 

- nadarjenim učencem nameniti več pozornosti; 

- jih dodatno motivirati za delo;  

- ponuditi jim dodatne naloge; 

- bolje spoznati njihove interese in sposobnosti; 

- pomagati izoblikovati likovno izrazni stil; 

- pomagati jim izogniti se perfekcionizmu ali idealitizmu pri delu, ker je to lahko velika 

ustvarjalna zavora; 

- jim predstaviti analizo in ne kritiko likovnega dela in drugačnost ne kot neuspeh; 

- predstaviti, kako pomemben je interes in odnos staršev nadarjenih učencev do 

njihovih  likovnih del; 

- da razmislimo, ali pri nadarjenih učencih vztrajati pri reševanju likovno teoretičnih 

problemov ali jim pustiti več svobodnega izražanja; 

- usmerjati domišljijo v posameznih razvojnih fazah nadarjenega učenca. 

 
 

 
2. 2. 8.  VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNI PROCES Z LIKOVNO 

NADARJENIMI UČENCI  

 
Splošno sprejeto je mnenje, da naj bi likovno nadarjeni učenci bili deležni posebnega  njim 

prilagojenega vzgojno–izobraževalnega procesa, vendar pa obstajajo razhajanja v mnenjih, 

kakšen naj bo ta proces. Vseboval naj bi naslednje elemente: 

- vsebinsko obogatitev – to pomeni, da naj bi likovno nadarjeni učenci poleg 

predpisanih vsebin obdelali še dodatne, ki sicer niso predpisane v učnem načrtu.  

- Pospešitev — gre za to, da likovno nadarjeni učenci predelajo snov oziroma vsebine, 

ki so določene v učnem programu (za vse učence) v mnogo krajšem času.  

- Individualizacijo in diferenciacijo — ta elementa pomenita prilagoditev likovnih vsebin 

posameznemu likovno nadarjenemu učencu, njegovemu znanju in sposobnostim. 

Temelji na učenčevih zanimanjih, njegovem načinu učenja in posebnih sposobnostih.  
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- Remediacijo — ta element predlaga osredotočenje na šibkejša področja likovno 

nadarjenih učencev. Zdi se protislovno, da imajo nadarjeni učenci šibka področja, 

vendar obsežne raziskave kažejo tako.  

- Prepoznavanje posebnih sposobnosti — ta element je podoben elementu 

posplošitve, ki se omeji na močnejša področja likovno nadarjenega učenca. 

Raziskave kažejo, da je najboljši način za dosego dobrih uspehov zgodnje odkritje 

likovnih sposobnosti in nato osredotočenje na le-te.  

- Osredotočenje na družbene in čustvene potrebe — nekateri strokovnjaki  

nasprotujejo predpostavki, da imajo likovno nadarjeni učenci posebne družbene in 

čustvene potrebe, ki se ne ujemajo z le-temi ostalega okolja.  

 

 

2. 2. 8 .1.  INTEGRACIJA PROGRAMA ZA LIKOVNO NADARJENE UČENCE Z REDNIM 

PROGRAMOM LIKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

 
Likovno nadarjene učence v rednem programu likovne vzgoje vključujemo na različne 

načine, izvedemo pa ga npr. tako da: 

 

      1.   Pouk likovne vzgoje pričnemo s celim razredom. S pomočjo slik, reprodukcij 

obdelamo učno enoto in preidemo na praktično delo. 

      2.   Nadarjeni učenci v posebnem delu razreda »likovnem centru« pregledajo dodatno 

literaturo in dodatno proučujejo likovni problem, likovni problem dodatno samostojno 

raziskujejo. 

      3.   Oblikujejo svoj miselni vzorec, ki vsebuje temeljna izhodišča problema in ki  

odgovarja na vprašanja: 

zakaj? – s čim? – kako? 

4. Predstavijo svoj miselni vzorec in se o njem pogovorimo. 

5. Organizirajo si svoje praktično delo ob večkratnih konzultacijah med seboj in z učiteljem. 

6. Svoje delo nadaljujejo tudi po končanem pouku. 

7. Po končanem delu pripravijo analizo svojega likovnega  dela in del drugih nadarjenih 

učencev. 

8. Sodelujejo pri izboru tematske razstave vseh učencev razreda na izbrani likovni 

problem. 

9. Ponudba  dodatnih nalog za samostojno delo doma (brez pretiravanja in po njihovem 

interesu). Predstavi se jim tudi dodatno literaturo. 

10.  Organiziranje rednega obiska umetniškega ateljeja, kjer se učencem omogoči kontakt s 

produkcijo, ustvarjalno atmosfero in aktivnim likovnim ustvarjalcem. 
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11.  Organiziranje stalnega informiranja o aktualnih  likovnih dogodkih in pogovori s starši 

nadarjenih učencev. 

(Vogrin, 2008, letni delovni načrt - individualni program dela z likovno nadarjenimi učenci) 

 

Torrance (1986)  meni, da so najboljši učitelji za likovno nadarjene učence, likovni ustvarjalci, 

ki želijo in lahko z njimi delijo svoje izkušnje in znanja in tako opogumijo nadarjene učence. 

So najboljši model ustvarjalca, vendar morajo ob tem poznati cilje programa za nadarjene. 

Likovni ustvarjalec je tisti posameznik, ki ustvarja likovne simbole, kot bi izrazil, pretočil misli, 

ideje. Ob tem je njegovo vedenje podprto s popolnim obvladovanjem vizualno simboličnega 

sistema uokvirjenega v umetnosti,  z veliko vizualno – spacialno inteligenco, perceptivno 

diskriminacijo, vizualnim spominom, sposobnostjo za organizacijo,  neodvisnostjo misli, idej 

in občutkov. (Gardner, 1983) 

 

 

2. 2. 8. 2. INDIVIDUALIZACIJA OZ. DIFERENCIACIJA PRI POUKU 

LIKOVNE VZGOJE, OSNOVANA NA UČNIH STILIH UČENCEV 

 
Razlike v učnih sposobnostih učencev v tempu učenja in drugih karakteristikah so imele velik 

vpliv na razvoj različnih oblik individualizacije in diferenciacije pri posredovanju učnih vsebin. 

Diferenciacija in individualizacija že v svojem bistvu temeljita na predpostavki, da je potrebno 

v učnem procesu učencem prilagajati tako učne cilje in vsebine kot tudi didaktične metode in 

oblike dela ter učni tempo. Kot smo omenili že v poglavju o individualnih razlikah med učenci, 

se ti razlikujejo tudi glede na dojemljivost, zato je učnim vsebinam potrebno prilagajati tudi 

metode, saj niso vse enako sprejemljive, zanimive in uspešne pri vseh. Enim tako bolj 

ustrezajo demonstracija konkretnih ponazoril (fotografij ali originalnih izdelkov), drugim 

verbalne metode (razlaga, pogovor …), delo s teksti ipd. (Strmčnik, 2001). Vse to je 

vzajemno pogojeno tudi z različnimi učnimi stili, ki jih je razvil Torrance (1983). Le-ti učitelju 

omogočajo uvid predvsem v razloge, zakaj določeni učenci k likovnim nalogam pristopajo 

bolj racionalno (konvergentno), drugi pa bolj intuitivno (divergentno). Te razlike pogojujejo 

tudi učiteljev način posredovanja likovnih vsebin, saj se učenci z različnimi učnimi stili nanje 

različno odzivajo. 

Za notranjo diferenciacijo in individualizacijo je značilno, da ohranjata naravno heterogenost 

učnih razredov, individualne zmožnosti, potrebe in želje učencev pa skušata upoštevati z 

variiranjem učnih ciljev in vsebin ter še posebej socialnih učnih oblik, metod in učne 

tehnologije (Strmčnik, 2001). Njun cilj je, da ob upoštevanju individualne različnosti učenca 

spodbujata enakovredni intelektualni, osebnostni in socialni razvoj in obenem spodbujata tudi 

učenčevo samoiniciativnost, samostojnost in sposobnosti kooperativnega funkcioniranja. Od 
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učitelja se pričakuje, da bo skušal v vzgojno-izobraževalnem procesu »upoštevati prav vse 

segmente učnega procesa (razredno klimo, navade, norme, počutje učencev, telesno in 

duševno kondicijo razreda glede utrudljivosti, zdravja, splošne zrelosti in razvitosti, bioritma 

in učne zmožnosti)« (Lesar, Peček, Čuk, 2005). Vse to nam daje vedeti, da je načelo 

notranje individualizacije in diferenciacije pri pouku likovne vzgoje za učitelja izjemno 

zahtevno in je za njuno izvajanje potrebna zelo dobra strokovna usposobljenost, zadostna 

kvaliteta in kvantiteta didaktičnih pripomočkov gradiv in manjša normativna obremenitev 

razredov (prav tam). Učitelj naj bi upošteval vse kar vpliva na uspešnost učencev: 

prilagajanje učnih ciljev in vsebin likovnim sposobnostim in nagnjenosti učencev k različnim 

izraznim sredstvom, prilagajanje učnih metod in oblik dela, uporabo različnih didaktičnih 

sredstev in pripomočkov ter upoštevanje učnega tempa posameznega učenca. 

- Prilagajanje učnih ciljev in vsebin posameznemu učencu zahteva, da je vsaki likovni 

nalogi potrebno sproti določati njen obseg in globino ter temeljno, dopolnilno in 

dodatno učno raven. Pri tem je potrebno skrbno razčlenjevati zlasti zahtevnejše učne 

vsebine in postopno posredovati posamezne dele, kar omogoča uspešnejše 

napredovanje in višanje učnih ciljev tudi pri učno šibkejših posameznikih. 

- Prilagajanje likovnim sposobnostim posameznega učenca in njegovim nagnjenjem k 

likovno-izraznim sredstvom pomeni, da je učitelj sposoben uvideti likovno izrazne 

potenciale, ki jih učenci nosijo v sebi in se kažejo skozi različnost njihovih likovnih 

izdelkov (pri tem velja seveda opozorilo, da posameznih likovnih sposobnosti in 

nagnjenj ni možno pri vsaki likovni nalogi videti v popolnosti, npr. nagnjenost k 

izrazito barvitemu likovnemu izražanju je bistveno teže zaznati pri modeliranju gline 

kot pri slikanju s tempera barvami). Predvsem pa je pomembno, da zna učitelj 

opažene likovne sposobnosti in nagnjenja k likovno-izraznim sredstvom fleksibilno 

prilagoditi učencu tudi tam, kjer sicer niso že apriori dane.  

- Individualnim sposobnostim učencev je potrebno prilagajati tudi metode in oblike dela 

pri posredovanju likovnih problemov, saj niso vse učne metode, viri in mediji enako 

sprejemljivi, zanimivi in uspešni pri vseh učencih (Strmčnik, 2001). Že pri načrtovanju 

učne vsebine je potrebno razmišljati o različnih oblikah in metodah dela, saj jih je 

potrebno upoštevati v vseh fazah učnega procesa, tako pri uvodni motivaciji, 

posredovanju učne vsebine, pri učenčevem samostojnem delu in tudi pri podajanju 

povratnih informacij (Tacol, 1999). 

- Prilagajanje učnih metod pa terja od učitelja tudi poznavanje in uporabo 

najrazličnejših učnih sredstev in pripomočkov. Smiselno je, da pri njihovi pripravi in 

posredovanju tudi učitelj pokaže določeno mero iznajdljivosti, izvirnosti in 

fleksibilnosti. Pri tem pa je potrebno posebej poudariti, da je zelo pomembno, na 

kakšen način so učna sredstva in pripomočki učencem posredovani in interpretirani, 
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da ne naletimo na problem »zgledovanja« oz. »kopiranja« prikazanih likovnih rešitev, 

kar bi imelo z vidika razvoja likovne ustvarjalnosti nedvomno negativen učinek. 

- Učitelj naj bi upošteval tudi učni tempo učencev, ki ga fleksibilno prilagaja tako 

spretnejšim učencem, ki hitreje prihajajo do svojih likovnih rešitev, kot tudi nekoliko 

manj spretnim učencem, ki za reševanje porabijo več časa. Tempo naj bi se prilagajal 

kompleksnosti teoretičnega likovnega problema ter zahtevnosti likovne tehnike in 

likovnega motiva. (Podobnik, 2008) 

 
 
 
 

2. 2. 9.  OBLIKE IN METODE DELA Z LIKOVNO NADARJENIMI 

UČENCI 

 
 
2. 2. 9. 1.  METODE DELA 

 
Učne metode v učnem procesu likovne vzgoje prestavljajo sredstvo za doseganje ciljev na 

učenčevem afektivnem, psihomotoričnem in kognitivnem področju. Učitelj mora vpeljati 

drugačne metode dela z namenom, da likovno nadarjenim učencem omogoči bolj avtonomno 

vlogo pri pouku in da upošteva učenčeve individualne razlike v likovnih zmožnostih, vrstah 

oblikovalskih tipov, glede nagnjenosti k likovno izraznim sredstvom. Z drugačnimi metodami 

bo vzpodbujal njegovo dejavnost, ustvarjalnost in pozitivno doživljanje ustvarjalnosti in 

ustvarjenega likovnega dela.  

Izbrana učna metoda mora likovno nadarjene učence usmerjati v motivacijo in nove izkušnje. 

Ob izbiri metod pa poleg učitelja vpliva še več pomembnih dejavnikov: 

- etape učnega procesa, 

- likovno področje in problemsko zasnovana likovna naloga, 

- tip učne ure, 

- zainteresiranost učencev za likovno izražanje, 

- prevladujoči tip učencev, 

- način upodabljanja likovnega motiva, 

- razpoložljivi čas (fleksibilni predmetnik), 

- število učencev v razredu. 

(Tacol, 2003) 

 

Besedilna (verbalna) metoda 
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V procesu likovne vzgoje temeljijo verbalne metode na prenosu informacij v govorni 

komunikaciji med vsemi sodelujočimi v učnem procesu. V tem procesu se prvič prenaša 

informacija, vzpostavi komunikacija in tudi vzbudi pozornost. Dober učitelj lahko verbalno 

komunikacijo vodi tudi v dialogni obliki, kjer se lahko učitelj in likovno nadarjen učenec 

pojavljata kot vir in prejemnik informacije. Takšna metoda je iz same prakse veliko bolj 

učinkovita kot monologna oziroma metoda razlage. (Tacol, 2003) 

Metoda razlage je najbolj učinkovita v kombinaciji z drugimi metodami (demonstracije učnih 

sredstev ali praktičnih postopkov izvedbe likovne tehnike. Metoda razlage ne sme biti 

predolga, posamezne besede oziroma situacije morajo biti poudarjene z občutkom, 

primerom iz prakse ali z zapisom na tablo lahko pa tudi z mimiko obraza ali gibom roke. 

Metoda pogovora se pojavlja kot dvosmerna komunikacija, pri kateri likovno nadarjen učenec 

in učitelj postavljata vprašanja in tvorita odgovore. (Tacol, 2003)  

Najpomembnejši dejavnik samega izvajanja je točno določen cilj in smer metode. Pogovor 

mora neopazno voditi k razumevanju in rešitvi likovnega problema, spodbuditi mora 

motiviranost, samozavest in občutek učenčeve uspešnosti. V začetnih korakih spoznavanja 

med učiteljem in likovno nadarjenim učencem je razgovor zelo primerna metoda. Le tako 

lahko učitelj doseže primeren odnos z učencem, ki je nujno potreben za kasnejše uspešno 

učenje. Najboljša motiviranost likovno nadarjenih učencev za delo je duhovitost učitelja, kajti 

preko nje lahko učitelj vzpostavi bolj neposreden kontakt v komunikaciji, predvsem pa 

vzpodbudi učence v njihovi motiviranosti in ustvarjalnem mišljenju. Chetelat (1981)  trdi, da 

imajo likovno nadarjeni učenci večji likovni besednjak. V nadaljevanju izobraževanja pa se ta 

metoda povezuje s praktičnimi nalogami, oziroma je uvod v učenje nekih določenih delovnih 

operacij. Uporabnost te metode je tudi pri ugotavljanju učenčevega predznanja, oziroma 

znanja, ki ga je osvojil drugje (v šoli, doma, v medijih). 

Metoda diskusije (diskusija - razprava), ko učitelj vodi pogovor o neki problematiki, dopušča 

različnost  mnenja likovno nadarjenega učenca in ga še celo vzpodbuja. Metoda diskusije je 

med vsemi najtežavnejša, obenem pa tudi prinese najboljši rezultat. Pri tej metodi učitelj 

sproži obravnavo določenega problema na način enakopravnih mišljenj obeh, ali skupine. 

Poskuša le pravilno usmerjati razmišljanje likovno nadarjenega učenca in ne poudarja svoje 

avtoritete na tak način, da bi učenec dobil občutek, kako je njegovo mnenje manj pomembno 

samo zaradi tega, ker je pač učenec. Pri metodah, ki vključujejo določene oblike projektnega 

dela (ali pa so kompletno projektno delo ) pa je diskusija nujen sestavni del učenja. Seveda 

pa se ta metoda bolj uspešno uporabi pri učencih višjih razredov, kjer je njihovo poznavanje 

problemov širše in ne nazadnje njihov interes za rešitev problema večji. Predpogoj za 

uporabo metode diskusije je sproščeno ozračje, odnos zaupanja in brez strahu pred 

morebitnimi posledicami izrečenih mnenj. Učitelj postavlja le primerna vprašanja ter vzbuja 

radovednost in razmišljanja pri likovno nadarjenih učencih, ko jih nagovarja, da predstavijo 
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svoje mnenje. Ob tem si likovno nadarjeni učenci razvijajo zmožnost govornega opisovanja 

likovnih pojmov, razvijajo občutljivost za različne načine mišljenja, razvijajo samozaupanje, 

zmožnost za discipliniran pogovor in zmožnost odkrivanja bistvenega ter si krepijo 

koncentracijo. V razpravi, ko posredujejo svoja stališča, primerjajo, analizirajo, sintetizirajo 

ideje posameznikov, jih združujejo, in tako prihaja do zlitja novih izvirnih idej. (Tacol, 2003) 

Danes so najpogostejše klasifikacije vprašanj z vidika miselnih procesov, ki jih vprašanje želi 

spodbuditi pri učencih. Vprašanja so tesno povezana z mišljenjem, zato so učenčeva 

vprašanja dokaj zanesljivo znamenje, da ima likovno nadarjen  učenec do učne snovi aktiven 

odnos. Vprašanja likovno nadarjenih učencev nam pokažejo njihov način mišljenja. Najbolj 

popularna in razširjena je Bloomova klasifikacija (Marentič - Požarnik, 1976), v kateri 

posamezna vprašanja temeljijo na ciljih in terjajo od nadarjenih  učencev znanje, 

razumevanje, uporabo naučenega, analizo, sintezo, vrednotenje. Pomembno je, da 

upoštevamo: zapomnitev že naučene snovi, analitično mišljenje (primerjanje, sklepanje …), 

ustvarjalno mišljenje (originalni, raznoliki odgovori na isto vprašanje), kritično mišljenje 

(ovrednotenje podatkov, rešitev, metod po določenih kriterijih). Večina klasifikacij predstavlja 

kompromisno rešitev, saj praktično nobena ne more zajeti vseh pomembnih ciljev, zlasti ne 

tistih, ki so specifični za predmet likovne vzgoje. Likovno nadarjeni učenci sprašujejo zaradi 

svojih spoznavnih interesov, saj je naravno, da sprašuje tisti, ki ne ve. Izkušnje kažejo, da 

sprašujejo veliko raje mlajši učenci kot starejši. Za spraševanje je potrebno učence 

usposobiti, saj vprašanja učencev vnašajo v pouk pristnost, neprisiljenost in so znak živega 

pouka in dobrega odnosa med učitelji in učenci. Za pristna vprašanja učencev je potrebno 

ustvariti pogoje. K zunanjim pogojem spada organizacija in namestitev učencev v prostoru 

tako, da si gledajo učenci v obraz. Še pomembnejše pa je zadostiti notranjim pogojem, ki 

omogočajo medsebojno zaupanje med učiteljem in učenci in tudi med učenci v razredni 

skupnosti. Ugodna klima v učnem procesu zmanjšuje strah pred zastavljanjem vprašanj in 

nasploh izražanjem mnenj. Občutek likovno nadarjenih učencev, da so njegove misli, dileme, 

vprašanja sprejeti, je pomemben za razvoj samozaupanja, samozavesti, pozitivne 

samopodobe za njegovo osebnostno rast. Zavedati se moramo, da pogovor neopazno voditi 

k rešitvi likovnega problema. Likovno nadarjeni učenci so sposobni in pripravljeni, da razširijo 

interes na nove izzivne teme in vsebine. (Chetelat,  1981) 

Tu ima pomembno vlogo učiteljeva sposobnost aktivnega poslušanja in sprejemanje likovno 

nadarjenega učenca kot enakovrednega partnerja v učnem procesu, saj se učimo skupaj in 

tudi učitelj se ob učencu razvija. Na tem mestu učitelj uresničuje tako izobraževalno kot 

vzgojno nalogo pouka in s tem likovno nadarjenega učenca zelo konkretno in kvalitetno 

pripravlja na samostojno in suvereno delovanje v novih življenjskih situacijah. 

 

Dokumentacijska metoda 
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Dokumentacijska metoda pomeni za likovno nadarjene učence nepogrešljivo pot v proces 

spoznavanja likovnih pojmov, posebnosti likovnih tehnik in motivov, saj temelji na 

združevanju znanja s pomočjo informacij,  ki so shranjene v različnih medijih in so torej 

slušne, vidne, tipne ali multimedijske. Med dokumentacijske metode uvrščamo besedilno 

(tekstovno metodo) in metodo s slikovnim materialom. Učitelj lahko uporabi obe metodi 

hkrati, ker ob tem druga drugo dopolnjujeta, lahko nastopata še bolj uspešno. (Tacol, 2003) 

Besedilna ali tekstovna metoda se kot izredno pomembna uvaja v procesu vrednotenja, 

kadar gre za oblikovanje tabelne slike in predstavitev kriterijev vrednotenja ter zapisa v 

zvezke. Učenci posebej pa likovno nadarjeni učenci se ob tem usposobijo o likovnem delu, 

da znajo o njem kaj povedati in tudi zapisati. (Duh, 2004). Vse to pa pri likovno nadarjenih 

učencih razvija večjo samozavest in širi besedišče o likovnih zakonitostih. 

Metodo s slikovnim materialom je potrebno zasnovati preko reprodukcij aktualnih avtorjev, 

zavedajoč se, da to pomeni nepogrešljivo pot v proces spoznavanja likovnih pojmov, 

posebnosti likovnih tehnik in motivov, saj temelji na združevanju znanja s pomočjo informacij.  

Likovno nadarjeni učenci  ob tem kažejo večji interes za estetske kvalitete umetniških del, kot 

so kompozicija, barva in likovna  tehnika. (Chetelat, 1981) 

 

Ponazoritvena (demonstracijska) metoda  

Ponazoritvena ali demonstracijska metoda ima za likovno nadarjene učence v učnem 

procesu likovne vzgoje poseben pomen. Nanaša se na celo vrsto dejavnosti, ki so usmerjene 

v predstavitev in kazanje učnih sredstev, predmetov, procesov, pojavov, vsega kar je lahko 

predmet doživljanja. (Tacol, 2003)  

Metoda ponazoritve je nadgradnja miselnemu procesu likovne dejavnosti in vodi k boljšemu 

razumevanju likovnih vsebin in postopkov. Učenec lahko verjame samo to, kar vidi, sliši ali 

čuti in reši lahko samo to kar popolnoma razume. Aktivno opazovanje na začetku vodi učitelj, 

ki tudi sam opisuje opazovano, pozneje ga dopolnijo nadarjeni učenci, ki postanejo vedno 

bolj aktivni. Opazovanje, ki je nujno povezano z metodo demonstracije, se pri vrednotenju v 

procesu likovne vzgoje razlikuje od opazovanja pri drugih predmetih. Ni nujno, da si 

nadarjeni učenci pri opazovanju pridobijo popolna znanja o likovnem pojavu, pomembno je, 

da pojav vzbudi v učencih zanimanje, vrsto različnih vprašanj, katerih odgovore hočejo dobiti 

pri nadaljnjem praktičnem delu – likovnem ustvarjanju. (Berce  Golobova, 1990) 

Likovno nadarjeni učenci ob tem prekašajo povprečne učence v zavestnem opisovanju 

grupiranja objektov in ljudi.  Bolj so občutljivi za nenavadne predmete, oblike in teme, nanje 

bolj vpliva nenavaden pristop učitelja. (Chetelat, 1981) 

 

 

Metoda praktičnega dela 



Oto Vogrin                                                              Delo z likovno nadarjenimi učenci pri pouku likovne vzgoje 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                       70 

S to metodo razumemo vsako obliko dela pri likovnem izražanju, ki ima namen, da bi likovno 

nadarjeni  učenci prihajali do novih spoznanj in odkritij v povezavi z izraznimi sredstvi in 

oblikovalnimi načeli. Metoda omogoča čustveno, miselno in ustvarjalno izvedbeno likovno 

dejavnost učencev. (Tacol, 2003)  

Učenci skozi proces praktičnega dela pokažejo razumevanje likovnih pojmov, obvladovanje 

likovnih materialov in njihovih lastnosti, obvladovanje likovnih formatov in kompozicije in 

izvirnost izbire likovnega motiva skozi reševanje likovnega problema. Berce  Golobova 

(1993) meni, da je najbolje pri učencih, ki se prvič seznanjajo z določeno novo likovno 

tehniko, da učitelj vodi postopek skozi vsako etapo dela posebej, ko učenci likovno tehniko 

že dobro spoznajo, lahko delajo samostojno. Likovno nadarjeni učenci pa vsekakor ne bodo 

ostali samo na ravni likovne tehnike, ampak bodo upoštevali tudi druge likovne zakonitosti. In 

nadaljuje (prav tam), da je zato treba pri metodi praktičnega dela posebej paziti, da učitelj ne 

ostane samo pri dajanju praktičnih navodil, in da navodila za praktično delo ne ovirajo 

ustvarjalnosti likovno nadarjenih učencev. Potrebno je vzpodbuditi sposobnosti likovno 

nadarjenih učencev saj kažejo večji izbor motivov, imajo nenavadno razvito domišljijo, 

sposobni so, da dosežejo subtilnost v uporabi barve, kontrasta, sposobni so da prikažejo 

gibanje na sliki, pripravljeni so raziskovati nove materiale in njihovo likovno izraznost… 

Pomembno pa je tudi, da upoštevamo, da likovno nadarjeni učenci nasprotno od povprečnih 

učencev, kateri imajo radi osamljeno likovno aktivnost, oni iščejo pojasnitev in poduk, zato je 

prav, da jim učitelji namenijo svoj čas. (Chetelat, 1981) 

 

Posebne (specifične) likovne metode 

Vse od sodobnejšega pojmovanja likovne vzgoje sredi prejšnjega stoletja so obstajali 

poskusi definiranja specifičnih metod dela pri pouku likovne vzgoje. Otto (1964) razpravlja na 

primeru likovne naloge o usklajenosti med metodami dela z likovno nalogo, starostjo in 

motivom. Hening (1969) deli metode likovne vzgoje na metode, ki se nanašajo na praktično 

delo, učencev in na metode likovnega opazovanja. Ravno opazovanje opisuje že Ružić 

(1958) skozi navodila za uporabo načinov dela z učenci. Ob tem opisuje, da učenci delajo na 

pamet, vendar med tem ko delajo, tudi opazujejo, in takrat je pomembno, da uvajamo tudi 

individualne estetske pogovore in pokažemo tudi kakšne dodatne reprodukcije. Pomemben 

prispevek pri razvoju sodobnejšega pojmovanja likovnih metod dela pri nas ima Karlavaris 

(1987, str. 181), ko zapiše: »Če se analitično poglobimo v estetske procese, strukturo 

osebnosti in njeno aktivnost v estetskem izražanju, če spoznavamo kompleksnost estetskih 

fenomenov in njihovo humanistično funkcijo, potem se morajo metode s tega področja 

prilagajati posebnostim, kajti specifičnost fenomena predvideva tudi specifične poti, s 

katerimi ga dohitevamo«. Berce Golobova (1993, str. 110) meni, da specifične likovne 

metode izhajajo iz osnovnih karakteristik estetskega fenomena v didaktičnih procesih.  
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Ob teh zapisih lahko izluščimo tudi specifičnost ustvarjalnih procesov, kompleksnost likovnih 

pojavnosti, funkcij pa tudi individualne, subjektivne značilnosti likovnih fenomenov. Tacolova       

(2003) opisuje, da s pomočjo posebnih (specifičnih) likovnih metod učitelj razvija likovno 

senzibilnost učencev, jih usmerja k izvirni rešitvi problemsko zastavljene likovne naloge in ob 

tem spodbuja k samostojnemu načinu izražanja (s svojim likovnim izrazom) ter spodbuja 

razvoj njihovih individualnih likovnih zmožnosti. Izvirnost, ustvarjalnost in individualnost pa 

krasi predvsem likovno nadarjene učence, zato je bil namen naše naloge podrobneje 

spremljati predvsem likovno nadarjene učence skozi proces uvajanja specifičnih metod, kar 

je opisano v nadaljevanju skozi raziskovalni del ugotovitev. Tacolova (prav tam) dodaja, da  

učenci, predvsem pa likovno nadarjeni učenci, dosledneje razvijajo zmožnost opazovanja, 

predstavljivosti, domišljije, likovnega mišljenja in ustvarjalnosti. S prepletanjem specifičnih 

metod z vsemi  že omenjenimi metodami lahko učitelj v učnem procesu spodbuja likovno 

nadarjene učence h kompleksnosti likovnega izražanja, k razumevanju likovnega jezika, k 

spontanemu načinu likovnega izražanja, k ustvarjalnosti, k individualnemu načinu izražanja 

vsakega še posebej pa likovno nadarjenega posameznika in k pridobivanju izkušenj glede 

ravnanja z likovnimi materiali in orodji.  

 

Metoda širjenja in udejanjanja (elaboriranja) likovnih senzibilnosti 

Metoda zahteva dobro poznavanje zakonitosti likovnega jezika, značilnosti in kakovosti 

likovnih materialov, posebnosti orodij, postopkov likovnih tehnik, posebnosti vrednotenja 

učenčevih dosežkov po oblikovalnih merilih in specifičnost načrtovanja problemskih likovnih 

nalog in likovnih ciljev. Skozi proces lahko učitelj s primerno motivacijo vzpodbudi in 

navdihne čustva za vse, kar obstaja v njihovi zavesti ali kot druga izkušnja, iz katere izhajajo 

predstave in burijo domišljijo njihove podzavesti. Če učitelj domišljijo dovolj razgiba, nastajajo 

nove podobe nepričakovano, enkratno in neponovljivo. Likovno nadarjeni učenci imajo  

sposobnost elaboriranja, variante priprave načrtovanja problemskih likovnih nalog in likovnih 

ciljev  skozi dodatno zahtevnejšo nalogo. Zato je potrebno likovno nadarjenim učencem 

ponudili pripravo in organizacijo pouka skozi vsebino predstavitve zakonitosti likovnega 

jezika ali značilnosti in kakovosti likovnih materialov. 

Lahko trdimo, da se s to metodo združujejo likovna izkušnja, razum in likovna domišljija, to 

pa vodi k zelo občutljivemu načinu likovnega izražanja z različnimi izraznimi sredstvi. 

Kakovost te metode se kaže v: 

- originalnosti in izvirnosti likovne rešitve, 

- skladnosti likovnih elementov, 

- zmožnost besednega poimenovanja likovnih elementov in njihovih posebnosti, 

- izvirni izbiri ustreznega vizualnega znaka za likovni doživljaj, 

- samostojni in ustvarjalni uporabi likovnih izkušenj pri reševanju likovnega problema, 
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- povečanju občutljivosti za likovne materiale. (Tacol, 2003) 

Berce  Golobova (1990, str. 284-285) meni, da čim daljši je proces, tem večja je senzibilnost 

– občutljivost za ubrane odnose in s tem globlje doživljanje in razumevanje estetskih 

sporočil. Do tega rezultata pridemo pri likovni vzgoji, če pri nadarjenih učencih postopoma 

množimo likovna spoznanja in likovno občutljivost, pomembno je, da izhajamo od lažjega k 

težjemu. 

  

Metoda estetske komunikacije 

Za metodo estetske komunikacije se pojavlja tudi izraz metoda estetskega kultiviranja (Duh, 

2004). Berce Golobova (1990, str. 284) to metodo opisuje na način, da se metoda: »Estetske 

komunikacije razlikuje od znanstvene in tudi družbene. Način estetske komunikacije je 

omejena metoda. Pri tej komunikaciji je pomemben prenos emocionalno estetskega 

sporočila, pomembno pa je tudi kultiviranje zavesti sprejemnika tega sporočila – učenca. Pri 

uporabi te metode mora učitelj kot vodja vzgojno-izobraževalnega procesa usmerjati delo 

tako, da se likovno nadarjeni učenci in učitelj med seboj upoštevajo, da so v medsebojnem 

odnosu strpni. Učitelj mora učence dobro poznati predvsem z vidika njihove emocionalnosti. 

Pri izvajanju te metode pričakujemo, da ni nujno, da se pri vseh subjektih (učenci, učitelj) 

pojavi isti doživljaj in ista estetska sodba. Razlike med stališči in med percepcijo istih 

doživljajev ne pomenijo negativne ocene drugega subjekta (učenca), ampak lahko pomenijo 

dodatno motivacijo, da se ta ocena dopolnjuje in kvalitativno menja«. 

Razlike med stališči nastajajo velikokrat tudi iz različnih individualnih sposobnosti učencev 

kot subjektov procesa. Nevarnost je, da likovno nadarjeni učenci pokažejo odklonilen in celo 

zaničljiv odnos do drugih učencev, zato je zelo pomembno kot v nadaljevanju opisuje Tacol 

(2003), da učitelj dobro pozna učenčev emocionalni razvoj in likovni razvoj in izpostavlja kot 

pomemben pogoj za izvedbo te metode je učiteljevo poznavanje emocionalnosti učencev in 

njihovega likovnega razvoja, kajti brez njega učitelj ne more razumeti, podpirati njihovega 

likovnega izražanja. Ceniti mora tiste izdelke, ki so nastali samostojno in na podlagi lastnih 

zamisli in prepričanj, tudi če so v njih zaznane tako imenovane »zmote« ali likovne napake, 

ki pa izhajajo iz njihovega likovnega razvoja. Učitelj likovno nadarjene učence usmerja 

predvsem tako, da učenci pojasnjujejo svoja doživljanja likovnega problema in da znajo ceniti 

individualni likovni izraz. (Tacol, 2003) 

 

Metoda transponiranja in alternative 

Tacolova (2003) meni, da  se mora učitelj pri izvajanju te metode zavedati elementarne 

naloge - razvijati ustvarjalnost. Posebej likovno nadarjene mora vzpodbuditi, da motiv izrazijo 

čimbolj doživeto, da doživijo in doumejo, kar pa jih odvrne od upodabljanja podob po 

ustaljenih vzorcih. Spodbujena domišljija, likovni spomin in lastne zamisli naj zaživijo v 
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izraznih možnostih, ki jih posamezni materiali omogočajo. Zato je zelo pomembno, da  

likovno nadarjeni učenci raziskujejo nove izrazne možnosti v uporabljenih materialih. Berce  

Golobova (1993) opisuje to metodo kot metodo, pri kateri učencem omogočimo, da se 

spopadejo z novim in neznanim, kar še posebej aktivira likovno nadarjene učence. Berce  

Golobova (prav tam) nadaljuje, da je pomembno uporabiti postopek transponiranja, pri 

katerem se pri učencih sproži izvirnost ter lastno iskanje rešitev in likovno nadarjeni učenci to 

prav gotovo tudi zmorejo. Zato jim dajemo posredna navodila tako pri reševanju likovnega 

problema kot pri izvedbi likovne tehnike. Pomembno je, da likovno nadarjene učence 

spodbujamo k iskanju alternativ. 

 

Metoda kompleksnosti in prepletanja 

Metoda kompleksnosti in prepletanja omogoča likovno nadarjenim učencem, da povežejo 

umevanje teoretičnega likovnega problema, doživljanje motiva in poznavanje posebnosti 

likovnih materialov in orodij, kar vse skupaj vodi v samosvoj način in izvirno likovno izražanje. 

O posebnostih te metode lahko govorimo tudi, kadar učitelj uporabi likovni motiv ali likovno 

tehniko kot izhodišče za zasnovo likovnega problema. (Tacol, 2003)  

Chetelat  (1981) meni, da so likovno nadarjeni učenci sposobni za učinkovito interakcijo med 

vizualnimi observacijami in  vizualnim spominom.  

Berce Golobova (1993) opisuje, da pri tej metodi vzpodbudimo slojevitost likovne 

ustvarjalnosti, ki zajema že zgoraj omenjene motiv, tehniko, likovni jezik pa tudi osebnost 

posameznika in njegov likovni izraz. (Prav tam) še dodaja, da med samim delom prelivamo 

pozornost učencev iz enega v drugi sloj. Po končani nalogi opravimo isti postopek prelivanja 

tudi pri vrednotenju. 

 

Metoda uzavedanja lastne senzibilnosti 

Metoda uzavedanja lastne senzibilnosti temelji na izrazitem vzpodbujanju individualnega 

likovnega izražanja posameznega likovno nadarjenega učenca. Zato mora učitelj dobro 

poznati učenčevo kognitivno, psihomotorično in afektivno raven. Pomembno je tudi, da 

spozna način (slog) izražanja posameznega učenca. Za lažje razumevanje individualnega 

likovnega izraza je pomembno, da učitelj pozna in tudi likovno nadarjenim učencem 

predstavi več umetniških stilov, na ta način  lahko likovno nadarjeni učenci izkoristijo svoje 

izkušnje in jih spopolnjujejo z novimi, ob tem pa si širijo občutljivost za likovne elemente, 

oblikovalna načela, boljšo izrabo likovnih materialov in postajajo samozavestnejši in bolj 

individualni. (Tacol, 2003) 

Berce  Golobova (1993) opisuje to metodo kot uvajanje v lastno osveščanje subjektivnosti in 

senzibilnosti, tako da lahko likovno nadarjeni učenci v ustvarjalnem likovno izraznem delu 

počasi preidejo iz spontanosti na samosvoj, subjektiven in vse bolj zavesten proces. Učitelj 
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skozi vrednotenje likovnih del izpostavi individualnost likovnega izraza posebej izrazitih 

tipoloških plasti posameznega likovno nadarjenega učenca in te primere nadgradi s primeri 

umetniških stilov. Berce  Golobova (1993) še dodaja, da  se tako likovni doživljaj oziroma 

likovno oblikovanje obdrži pri učencih v zavesti kot likovna izkušnja. V ustreznih situacijah 

likovno izkušnjo ponovno izkoristimo in s tem povečujemo likovno občutljivost. 

Ob zavedanju senzibilnosti likovno nadarjenega učenca lahko zasledimo dominantnost kot 

obliko vpliva na izbiro in izvedbo likovne tehnike in likovnega motiva pri drugih učencih. 

 

Metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike skozi lastno izkušnjo 

To metodo bo lahko učitelj uspešno izvajal, če bo dobro poznal likovno načelo postopnosti in 

kontinuiranosti. Premišljeno bo izbral likovne materiale in orodja, in jih prilagajal starostni 

stopnji učencev in njihovim sposobnostim. Učitelj bo najprej izbiral preprostejše postopke, 

nato bo izbiral vedno bolj zahtevne in učence usmerjal v izvedbo kombiniranih likovnih tehnik 

in lastno raziskovanje postopkov. Rezultate je potrebno temeljito analizirati in pojasniti 

ustvarjalne rešitve, tako da ostanejo kot pozitivne izkušnje za nadaljnje delo. (Tacol, 2003) 

Berce  Golobova (1993) meni, da s to metodo likovno nadarjene učence uvajamo v lastno 

razmišljanje o izvedbi izvirne likovne tehnike, prav likovno nadarjeni učenci lahko iščejo 

variante na že znane likovne tehnike, tehnične postopke oziroma faze teh postopkov. 

Pomembno je, da likovno nadarjeni učenci primerjajo svoje likovne tehnike med seboj pa tudi 

z izvedbami likovnih ustvarjalcev. 

Potrebno pa je upoštevati, da se likovno nadarjeni učenci zavedajo možnosti in omejitev 

posameznih likovnih medijev in da so pripravljeni raziskovati nove materiale in njihovo 

likovno izraznost. (Chetelat,  1981) 

 

Skozi raziskovanje smo zasledili še metode, ki jih je Berce  Golobova opisala (1990) vendar 

so v praksi manj uporabljene in preizkušene: 

- metoda izmeničnih vplivov  

Berce Golobova (1990, str. 286) pravi »Ustvarjalni razvoj posameznika ni enosmeren, ampak 

se v njem menjavajo kvantitativna obdobja. Začne se  z zaznavanjem problema in s 

kvantitativnim zbiranjem informacij, ki jih kritično ocenjujemo. Sledi svobodnejši improviziran 

proces, ki se imenuje inkubacija in je že v svoji globini kvalitativen, a v interakciji s prvo fazo 

pogojuje kvalitativni skok v ustvarjalno idejo. V likovni ustvarjalnosti se ob ustvarjalni ideji 

ponovno pojavljajo kvantitativni procesi, realizacije, izvajanja, oblikovanja materiala, torej 

dela, ki je spremljano z vrednotenjem, verifikacijo. Razumljivo, da mora tudi delo v šoli 

spremljati tudi te izmenične aktivnosti. Učitelj jih mora znati sprožiti, spodbuditi in usmerjati, 

da oblikuje ustrezen kreativni proces in rezultat«. 
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- metoda avtonomnih likovnih postopkov  

Berce  Golobova (1990, str. 287) pravi, da »Izhajamo iz stališča, da likovnega izraza ne 

moremo ustvariti po tujih vzgledih, z imitacijo, tudi ne z usvajanjem vsiljene oblikovne 

metode, ampak le s subjektivno močjo osebnosti. Te specifičnosti moramo upoštevati in jih 

preliti v učne postopke, ki neprestano individualizirajo učni proces likovne vzgoje. Metoda 

avtonomnih likovnih postopkov upošteva subjektivnost v ustvarjalnem procesu. Metodični 

postopek se neprestano prilagaja individualnim potrebam učenca, povečuje notranjo trdnost 

in motiviranost, omogoča učencem nove poskuse in rešitve, odpira prostor za nove ideje, ne 

da bi se bali, da bodo drugačne od drugih«. 

 

Za uspešen razvoj učenčeve ustvarjalnosti pa so zelo pomembne tudi različne oblike dela, ki 

pa jih dopolnjujemo tudi z različnimi že prej omenjenimi metodami dela, da lahko proces 

likovne vzgoje organiziramo v čim bolj prilagojenega učenčevim interesom, sposobnostim in 

razvojni stopnji. 

 

 

2. 2. 9. 2.  OBLIKE DELA 

 
Berce  Golobova (1993) izhaja iz dveh oblik dela indirektni in direktni, ki jo zagovarja starejša 

didaktika in po kateri učitelj pripoveduje, pojasnjuje in vodi pogovor z določenim ciljem, pri 

likovni vzgoji pa tudi vodi učence pri opazovanju, daje gradivo in ga izbira stopnji in likovni 

nalogi ustrezno, demonstrira tehnično izvedbo določene likovne tehnike in podobno. 

Indirektna oblika dela, imenovana tudi samostojno delo učencev, pride pri likovnem delu 

pogosteje v poštev. Pri samostojnem delu učitelj ne vodi neposredno vsega učnega procesa, 

ampak učenci delajo sami, z reševanjem naloge odkrivajo likovne zakonitosti ter si 

pridobivajo nova znanja. Ob tem Berce Golobova (prav tam) dodaja, da ni direktna oblika nič 

pomembnejša od indirektne. Pomembno vprašanje v didaktični teoriji in praksi je socialni 

kontakt med učiteljem in učencem ali učenci v procesu pouka likovne vzgoje, ki predvideva 

raznovrstne aktivnosti. Pri procesu likovne vzgoje je pouk v osnovi predvsem  medsebojni, 

interakcijski in interkomunikacijski odnos z udeleženci v učnem procesu. Bognar (1998) 

pravi, da lahko vse postopke razdelimo na frontalne, skupinske in individualne glede na to, 

ali postavimo določena vprašanja ali naloge vsem udeležencem ali pa posameznemu 

učencu. V procesu pouka likovne vzgoje prevladuje individualno delo, tako da je vsakemu 

likovno nadarjenemu učencu omogočeno, da samostojno z lastno aktivnostjo razvija likovno 

nalogo in tako sodeluje v procesu. Neredke so tudi skupinske oblike dela in delo v dvojicah. 

Običajno le uvodni in zaključni del procesa pri likovni vzgoji poteka v frontalni učni obliki. 

(Duh, 2004) 
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Frontalna oblika 

Pri likovni vzgoji jo običajno uporabljamo na začetku učne ure pri motivaciji in obravnavi nove 

snovi, skozi razlago in podajanju navodil za delo ter na koncu naloge, ko učitelj izvaja 

zaključke oziroma vrednotenje. (Berce Golob, 1993). Berce Golobova (prav tam) opozarja, 

da moramo pri frontalni obliki dela paziti, da je ni preveč in nadaljuje, da likovna vzgoja 

vsebuje pretežno individualno delo, individualne besedne interpretacije pa tudi individualne 

likovne rešitve. Če bi frontalno delo preveč dobesedno uporabljali v smislu pouka in s tem 

frontalno vodili likovno ustvarjalno delo s celim razredom, bi s tem vsiljevali enotne rešitve in 

uniformirali likovno vzgojno delo. Ob tem bi zanemarjali učenčev individualni izraz, predvsem 

pa onemogočili kvalitetnejši razvoj likovno nadarjenih učencev. Veliko bolj primerne so druge 

oblike dela, omogočajo bolj osebni, predvsem pa učenčevim sposobnostim primerno 

posredovanje znanja in spretnosti.  

 

Individualno delo 

Berce Golobova (1993) pravi, da gre za individualno delo takrat, kadar učenec sam dela 

določene naloge, kot so samostojno delo pri pouku, domače naloge, drugo samostojno delo 

ipd. Strmčnik (1987) razmišlja o diferenciaciji in individualizaciji takole, da mora šolska 

diferenciacija in individualizacija v danih pogojih z največjo svetovalno, orientacijsko in 

instruktivno naravnanostjo čim bolj zagotavljati in uresničevati enakost vzgojno-

izobraževalnih  možnosti in pravic učencev ter jim pomagati, da bodo čim prej našli sami 

sebe ter spoznali in razvili svoja adekvatna razvojna težišča. 

Individualna oblika dela je učiteljeva individualna pomoč pri učenčevem spoznavanju 

likovnega problema in pri organizaciji likovne dejavnosti, naravnana pa je k boljši 

motiviranosti učenčev ob tem pa tudi  učencev s posebnimi potrebami, kot so likovno 

nadarjeni učenci. Učitelj pri tej obliki prevzema vlogo svetovalca, ki likovno nadarjenega 

učenca usmerja v prebujanje samospoštovanja, v individualnost likovnega izražanja, v 

katerem bodo prišli do izraza značaj likovno nadarjenih učenčev, samosvojost čustvovanja in 

estetski čut. Učitelj naj individualno obliko premišljeno vključuje v posamezne učne etape. 

Prepleta naj jo s frontalno obliko in ob tem uporablja različne metode dela. (Tacol, 2003) 

 

Delo v dvojicah 

Preprosta oblika dela v dvoje kot ga imenuje Berce Golobova (1993)  in meni, da lahko pride 

v poštev večkrat pri pouku likovne vzgoje, predvsem kadar so likovne naloge tehnično 

zahtevnejše, kadar si učenci ogledujejo reprodukcije, zbirajo likovne materiale, jih 

komentirajo ali pa opravijo ogled razstave v galeriji. V dvoje gredo učenci raje v galerijo, pri 

delu pa drug drugega vzpodbujajo in dopolnjujejo. Vendar moramo pri sestavljanju dvojic 
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upoštevati učenčeve sposobnosti in osebnostne lastnosti. Delo v dvoje ima pri likovno 

nadarjenih  učencih poleg izobraževalnega tudi izredno močno prisoten vzgojni učinek. 

Učitelj lahko ta način dela vključuje v učno etapo spoznavanja likovnih pojmov, tako da 

učenci v paru analizirajo predstavljena učna sredstva, na primer likovne izdelke vrstnikov ali 

pa umetniška likovna dela. Ta način lahko vključi tudi kot likovno teoretični problem, ali pa za 

reševanje zahtevnejše likovne tehnike. Likovno nadarjeni učenci se s to obliko dela 

usposabljajo za samostojnost in kolektivno delo, privzgajajo si strpnost, občutek za 

drugačnost in kolegialnost. (Tacol, 2003)  

 

Skupinsko delo  

Tacol (2003) meni, da lahko učitelj organizira delo v učilnici ali zunaj nje tako, da formira 

manjše skupine učencev. Skupino naj oblikuje tako, da bodo vsi učenci reševali isto 

problemsko nalogo (kar je istovrstno skupinsko delo) ali pa bo razčlenil problemsko likovno 

nalogo na delne naloge (delno skupinsko delo). Za nemoteno delo v skupini mora učitelj delo 

posebej načrtovati, tako da pripravi konkretne naloge za posameznega učenca v skupini. 

Tako kot smo omenili pri delu v dvoje je tudi pri skupinskem delu izredno pomembno 

načrtovanje skupin glede na posamezne sposobnosti in osebnostne lastnosti učencev, še 

posebej pomembno je, kako v skupine vključujemo likovno nadarjene učence. Berce 

Golobova (1993) meni, da lahko skupine oblikujemo glede na zanimanje, specifičnosti 

likovnega izražanja in sposobnosti učencev, da se izrazijo v posamezni likovni tehniki, 

vendar učencev z posebnimi potrebami ne omenja.  

Kadar skupinsko delo kombinira z individualnim delom v skupini, učenci svoje individualne 

rešitve sestavljajo v kolektivno delo večjega formata. Kompozicijo na velikem formatu lahko 

učenci oblikujejo glede na izrazna sredstva, sorodnost stila izražanja, sorodnost likovnega 

materiala ali sorodnost likovnega motiva. Na primer pri kiparstvu lahko učenci oblikujejo 

posamezne plesoče figure iz gline in jih kasneje oblikujejo v krožno kompozicijo figur, ki 

sklenjene plešejo v krogu. (Tacol, 2003) 

 

Posebno delo v skupini (učenec vodja in koordinator skupine) 

Likovno nadarjen učenec pa lahko nastopi v skupini tudi kot predstavljalec (likovno teoretične 

vsebine), koordinator likovne zamisli, ali pa kot povezovalec različnih idej v skupno likovno 

kompozicijo. Pri takšnem delu mora biti likovno nadarjeni   učenec kot vodja ali pa 

koordinator  skupine natančno izbran in posebej pripravljen. Skupina mora biti načrtno 

izbrana, tako da lahko učenec svojo vlogo tudi realizira. 

(Vogrin, 2008, individualni program dela z likovno nadarjenimi učenci, uporabljen in 

podrobneje opisan skozi raziskavo str. 183) 
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Sodelovanje  staršev 

Skupinsko delo ob sodelovanju staršev je lahko načrtovano v obliki likovnih delavnic ob 

posebnih priložnostih (izdelava izdelkov skupaj s starši). Lahko pa je organizirano tudi kot 

posebna oblika likovno teoretičnih vrednotenj ob ogledu otroških ali pa umetniških likovnih 

razstav. Ob takšnem delu likovno nadarjeni učenci pridobivajo na estetskih vrednotah, starši 

pa lahko bolje razumejo in tudi vzpodbujajo uspešnejši razvoj svojih otrok. 

(Vogrin, 2008, individualni program dela z likovno nadarjenimi učenci, uporabljen in 

podrobneje opisan skozi raziskavo str. 63) 

 

Delo s pomočjo asistenta ali zunanjega sodelavca 

Takšna oblika dela je že preizkušena kot posebna  oblika dela z učenci ob posebnih 

priložnostih. Na primer obisk mednarodnega grafičnega centra, ali pa keramične delavnice. 

Ob takem delu učenci spoznajo predvsem tehnološke izkušnje asistentov v takšnih centrih ali 

delavnicah. Za likovno nadarjene učence je posebej zanimiv drugačen prostor, bolj sproščen 

odnos in pa veliko novih in  različnih tehnoloških možnosti likovnega ustvarjanja. Pritegnejo 

jih tudi delavnice organizirane v sklopu ogledov razstav v umetniških galerijah, te so posebej 

zanimive zaradi osebnega doživetja likovnega dela in poustvarjalnih možnostih trenutnih 

likovnih vtisov. Posebno doživetje za likovno nadarjene učence pa je, kadar jih obišče kak 

priznan umetnik in jih preko osebnih likovnih izkušenj vodi skozi njihov likovno teoretični 

problem. Tak umetnik pa mora dobro poznati otroški likovni razvoj, učni načrt in vsebino in 

likovno teoretični problem učenčevega likovnega dela. 

(Vogrin, 2008, individualni program dela z likovno nadarjenimi učenci, uporabljen in 

podrobneje opisan skozi raziskavo str. 181) 

 

 

2. 2. 10.  NAČINI LIKOVNEGA IZRAŽANJA 

 

Pri likovni vzgoji motivi in načini likovnega izražanja niso predpisani z učnim načrtom. Pri tem 

moramo izhajati iz okolja, v katerem učenci živijo in delajo. Učenci morajo biti motivirani za 

iskanje novih drugačnih izvirnih motivov, pomembno je, da jih ne prevzemajo od drugih. 

Učenci morajo razumeti vsebino in strukturo motivov, tako da jih lahko pravilno uporabijo kot 

risarske, slikarske, grafične in kiparske motive. (Berce Golobova, 1993) 

 

Izražanje po spominu 

Razvijanje vizualnega spomina zavzema pomembno mesto pri razvoju učenca, ker pomaga 

pri oblikovanju osebnosti v spoznavnem in ustvarjalnem smislu. Pri izbori objektov 
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opazovanja mora učitelj upoštevati načelo postopnosti in likovno nadarjenim učencem 

omogočiti pomnjenje znanih in dostopnih situacij in ne predstavljati njim neznane predmete 

in pojave. Potrebno je tudi upoštevati, da čas kontakta med opazovanjem in ustvarjanjem  ni 

daljši kot je zmožnost učenčevega pomnjenja. (Roca, 1981) 

 

Izražanje po opazovanju 

Z usvojenim likovnoteoretičnim znanjem, podprtim z likovno ustvarjalnostjo, se pri učencih 

razvijajo likovnoizrazne in oblikovno-estetske sposobnosti. Pri sproščenem likovnem 

izražanju učenci razvijajo likovne spretnosti, kot so motorične spretnosti (senzibilnosti) in 

občutljivosti (senzitivnosti), sposobnost estetskega oblikovanja (izražanja) in likovnega 

mišljenja. Ravnovesje med likovnim in verbalnim izražanjem omogoča enakomeren razvoj 

opazovanja, predstavljivosti, likovnega spomina, čustev, domišljije in ročnih spretnosti.(Roca, 

1981)  

Likovno izražanje po opazovanju je lahko pogostejše pri učencih tretje triade, saj ti učenci pri 

risanju, slikanju vidijo in iščejo smisel v popolni vizualni podobnosti narave meni Berce  

Golobova (1993). Ob vrednotenju lastnih in umetniških del likovno nadarjeni učenci 

pridobivajo nove izkušnje ter si krepijo zavest o pomembnosti poznavanja likovnih pojmov in 

estetskega izražanja. Navajajo se na kritično presojanje sodobne likovne umetnosti, ureditve 

okolja in industrijsko oblikovanih predmetov. 

 

Poustvarjanje 

Ena izmed oblik likovnega izražanja je tudi poustvarjanje, kjer je učenec najprej seznanjen s 

posebnostmi likovnega dela, ki ga nato »prebere«, ga poizkuša analizirati, izluščiti bistvene 

komponente in strukturo likovnega dela in ga preko svojega individualnega izraza oblikuje v 

novo likovno celoto. Ob tem delu likovno nadarjeni učenec prepoznava, oblikuje svoj odnos 

do umetniških del in likovne govorice ter razvija ustvarjalno domišljijo. Naslednji primer lepo 

opisuje način dejavnosti s poustvarjanjem v učnem procesu. 

 

 
8. r. učenec 

 
8. r. učenka 

 
8. r. učenec 

Slike 9: Učenci so poustvarjali likovno delo Ivana Kosa – Deklica z oranžo iz leta 1927 

 
- pisno izražanje 
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Primer, kako so učenci opisovali umetniško delo po opazovanju. 

Učenci najprej prisluhnejo kratki razlagi.    

                                                                                                                                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Kos 
Deklica z oranžo,1927. 
Olje na platnu,75x 57 cm. 
Slika je last Umetnostne galerije Maribor 
 

Slika 10: je bila kot reprodukcija, postavljena pred učence 8. razreda v naravni velikosti umetniškega 
dela. Učencem so bili predstavljeni tudi osnovni podatki o sliki. 

 
Opis slike ki je bil predstavljen učencem: 

Nekako s koncem dvajsetih let, ko se je ekspresionizem v Evropi in tudi pri nas prevesil v 

mirnejšo novo stvarnost, je bil čas, ko je Kosovo slikarstvo doseglo vrh. Poleg bolj ali manj 

realistične grafike, akvarelov in risb s socialno tematiko, naslika v tem času nekaj odličnih 

portretov, ki se po kompozicijski urejenosti, poudarjanju plastičnosti in razmeroma skromni 

paleti približujejo pravilom nove stvarnosti. Med njimi izstopa Deklica z oranžo, ki je sčasoma 

postala »zaščitna znamka« Umetnostne galerije Maribor. Dekle na sliki, upira široko odprt 

pogled v gledalca, če prav ga v svoji izoliranosti ne doseže, njena »dvojnica« pa je povesila 

veke in se zazrla sama vase. Iz portreta, polnega skritih misli in čustev, veje skrajni 

solipsizem. Slika predstavlja temnooko dekle, pokrito z rdečim pokrivalom, ki v desnici drži 

pomarančo. Izrazito čuten izraz dekletovega obraza z nekoliko poševnimi očmi in velikim, 

orlovskim nosom, poudarjajo polne, rahlo razpete rdeče ustnice. Ob osvetljenem obrazu, ki 

se lušči iz temnega, povsem nedefiniranega ozadja, sta poudarjeni le še dekletovi dlani: ena 

mirno počiva v naročju, druga pa ponuja žareči sadež. Ta je hkrati močan barvni akcent, ki 

razbija harmonijo temnih tonov dekletovih oblačil, in atribut, ki namiguje na dekletovo 

senzualnost. Zanimivo je, da se slikar ni odločil za jabolko, čeprav je očitno, da je pred nami 

slovenska Eva, ki pod temnim oblačilom in skromno, nekoliko »cankarjevsko« držo, skriva 

svojo čutnost. (Prosenc, 2005) 

 

Učenci so si sliko ogledali in jo nato opisovali po spominu: 

Na sliki je prikazana deklica, ki v roki drži oranžo. Dekličine oči so polne žalosti, obupa in 

samote. Na glavi ima oranžen klobuk, oblečena je v črnino. Usta izgledajo mrtva, na njih ni 

nobenega smehljaja več. Slika je zelo čustvena, na njej prevladuje črna barva. Je zelo 

globoka, hladna in ti da misliti. Sliko bi lahko primerjali z zimo, saj je tako zima kot slika 

hladna. Slika mi je bila všeč. (8. r. deklica) 
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Hiter pogled na sliko ti prikaže temno plat slike. Ozadje je temno, tako kot tudi njena oblačila 

in pogled. Njene ustnice so močno poudarjene. Ima bled obraz, na katerem se opazi žalost, 

strah pa tudi nemoč. Deklica ima sključeno telo ter blede roke z dolgimi prsti. Obris deklice je 

bledo bele barve tako, da deklica spominja na duha. Slika je temačna in verjetno prikazuje 

tesnobo v srcu. (8. r. deklica) 

 

Sliko prekriva večinoma temna barva. V temni barvi pa sedi temna gospa s kakijem v roki. 

Njen plašč je temno črn, na glavi ima rdeč klobuk. Izpod klobuka pa žalostno gledajo črne 

oči. Njena polt je svetla. Ustnice so debelejše in temnejše. Postava ni ravno zravnana, 

ampak je bolj puklasta. Gospa je žalostna, kot da bi ji nekdo poznan umrl. Njeni lasje so 

temni kot noč. Gospa je žalostna, hkrati pa tudi jezna zato, ker slikar dolgo slika in ne more 

več držati kakija s svojimi prsti. Vsa slika je temna, a svetlejše predmete obsegajo kaki, njen 

klobuk in njena svetla polt. Vse barve so mešane med seboj, a nobena ni samostojna. (8. r. 

deček) 

 

Hiter prelet slike nam pove malo. A ko se malo zamisliš, ugotoviš podrobnosti. Pogled oči je 

žalosten. Na sliki oči strmijo v svojo smer. Obraz nam ponovno razkrije žalost pa tudi veselje. 

Zakaj veselje? Morda zaradi oranže. Ramena so povešena, a roka z pomarančo je trdno 

uprta v zrak. Morda ji oranža pomeni več kot samo oranžo. Predstavlja ji veselje. Postava je 

vitka, lasje niso vidni. Morda je bolna in ji pomaranča pomeni veliko količino vitaminov. Slika 

je nasploh temna. Iz sredine pa žarijo oranžni plameni svetle oranžne. (8. r. deklica) 

 

Mestna dama na sliki je žalostna. V njenih očeh se vidi globoka žalost, saj je verjetno 

izgubila vse svoje imetje in ji je ostala samo pomaranča. Verjetno pa je tudi, da je umrl kdo 

od njenih bližnjih, saj je oblečena v črno obleko. (8. r. deklica) 

 

Razpon individualnih razlik med opisi učencev je izjemno širok, kar je tudi vzrok za to, da je 

razlaganje osebnostnega delovanja zelo zahtevno. »Osebnost je relativno trajna in 

edinstvena celota duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti posameznika«, ki jo sestavljajo 

številne značilnosti. (Musek, 1993, str. 24) 

Likovni opisi učencev se razlikujejo tudi po zaznavnih in spoznavnih stilih, predznanju, 

samozavesti, ravni aspiracije, nadarjenosti, interesih idr. Tako bi za opise lahko rekli, da se 

učenci opirajo bodisi na golo opisovanje videnega, na analizo svetlobe in barve, na 

opisovanje razpoloženja deklice, nekateri pa celo ustvarjajo svojo zgodbo. Vse to, pa potrjuje 

različnost oblikovalskih tipov podrobneje opisanih v poglavju (2. 2. 6. 2.  str. 56). 
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- likovno izražanje 

Primer, kako so učenci ilustrirali opis slike. 

Učenci najprej prisluhnejo kratkemu opisu. 

                 

Slike 11: Učenci osmega razreda so ilustrirali likovno delo, I. Kosa – Deklica z oranžo iz leta 1927, 

po opisovanju. 

 

Prav tako kot pri opisnem delu se tudi pri likovnem delu opisovanja vidijo osebnostne razlike 

likovnega izražanja. Učenci se razlikujejo tudi po zaznavnih in spoznavnih stilih, predznanju, 

samozavesti, ravni aspiracije, nadarjenosti, interesih idr. (Marentič - Požarnik, 2003). Te 

razlike imajo velik vpliv na diferenciranost sposobnosti učenčevega likovnega izražanja in 

besednega interpretiranja likovnih vsebin. »Učenci z enako mentalno starostjo imajo lahko 

povsem različne »krepke« in »šibke« sestavine sposobnosti« (prav tam, 255). Prevladujoče 

lastnosti iz posameznega področja opredeljujejo učenčevo osebnost, njegov značaj, 

sposobnosti, čustveno in čutno zaznavanje, vrednote, samopodobo. Likovna individualnost 

se kaže v posameznikovi naravni nagnjenosti, včasih tudi v njenih lastnostih in 

temperamentu, pri metodah oblikovanja pa se že pojavi deloma zavestna izbira postopkov, ki 

jo narekuje želja, da bi dosegli vnaprej zamišljen rezultat (Berce Golobova, Karlavaris, 1991). 

Prav zato se je pri posredovanju likovnega problema potrebno zavedati, da se je vsak 

učenec sposoben likovno izražati na svoj način. To je tudi eden od razlogov, da ne moremo 

od vseh učencev pričakovati enake stopnje likovne ustvarjalnosti. 

 

Izražanje po domišljiji 

Vsak otrok ima svojo ustvarjalno domišljijo, in ta domišljija ima zelo pomembno vlogo v 

formiranju emotivnih in intelektualnih kvalitet osebnosti. Ustvarjalna domišljija otroku 

omogoča, da se uspešneje prilagodi svetu in njegovemu vzročno-posledičnemu odnosu, ker 

ga njegova domišljija vodi k odkrivanju neznanega. Zunanji svet otrok doživlja domišljijsko. 

Zaradi tega včasih zamenjuje realne predmete in pojave z nerealnostjo, fantazijo. Razvijanje 

ustvarjalne domišljije se ne vključuje izolirano od ostalih oblik dela, tako bo na primer 

vizualno memoriranje oteženo brez zavestnega opazovanja in končni rezultat ne more 
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nastati brez sodelovanja ustvarjalne domišljije. Ustvarjalna domišljija ima moč menjati 

predstave in zaporedje predmetov, ima sposobnost produciranja, kombiniranja, grajenja 

novih oblik v kompozicijsko celoto. Ustvarjalna domišljija dopolnjuje občutke, in vzpodbuja 

razmišljanje, ustvarja občutke in različna psihološka razpoloženja, ter budi potrebo po 

ustvarjanju. (Roca, 1981) Berce Golobova (1993) ob tem še dodaja, da je podzavestno in 

spontano domišljijsko ustvarjanje primernejše za učence prve triade, saj pri njih prevladujejo 

emocije.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. EMPIRIČNI DEL 

 
 

3. 1. PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 
 

 

3. 1. 1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Problem izobraževanja učencev s posebnimi potrebami se danes močno poudarja, saj se 

predpisuje princip enakih možnosti za vse. Negovati in razvijati je potrebno »raznolikost 

sposobnosti znotraj in med posamezniki in nujna je skrb za maksimalen razvoj posameznika 

in njegov prispevek v družbi« (Passow, 1991). Tudi likovno nadarjenim se tako danes 

posveča več pozornosti. Z Zakonom o osnovni šoli (12. člen) se je pojavila potreba po 
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drugačnem načinu dela z likovno nadarjenimi učenci – prilagoditi je potrebno metode in 

oblike dela, da se jim omogoči uspešen likovni razvoj. Menimo, da je potrebno prednosti, ki 

jih prinaša diferenciacija in individualiziran pouk preizkusiti in prenesti v šolsko prakso, saj 

danes v učnem procesu likovne vzgoje učitelji premalo pozornosti namenjajo odkrivanju, 

prepoznavanju posebnosti in spodbujanju likovno nadarjenih učencev k učinkoviti dejavnosti, 

katere cilj je uspešen celostni likovni razvoj likovno nadarjenega učenca.  

Problem raziskave temelji na analiziranju načinov sistematičnega individualiziranega pouka 

za likovno nadarjene učence v okviru dejavnosti pri pouku likovne vzgoje. Pri tako 

organiziranem učnem procesu – ob uporabi sodobnih metod in oblik dela ter učinkovitih 

učnih sredstev, so likovno nadarjeni učenci bolj motivirani za likovno dejavnost, izkazan je 

večji interes, bolj so samostojni in dosegajo visok nivo razumevanja likovnih pojmov in 

likovnih materialov v okviru spoznavanja in reševanja likovnih problemov ter se ustvarjalno 

likovno izražajo. Z raziskavo naj bi ugotovili, kako učinkovit je bil učni proces likovne vzgoje, 

v katerem so likovno nadarjeni učenci v skupini ostalih učencev znotraj procesov in spodbud 

odkrivali poti za razvoj lastnih likovnih zmožnosti. V ta namen smo uporabili kvantitativni 

raziskovalni  pristop in akcijsko raziskavo.  

Oblikovali smo temeljne cilje: 

 

 

3.1. 2.  CILJI KVANTITATIVNE RAZISKAVE: 

 

- analizirati obstoječo prakso poučevanja likovno nadarjenih učencev; 

- ugotoviti, kakšna je usposobljenost učiteljev za organiziranje učnega procesa, ki bi 

učinkovito vključeval likovno nadarjene učence v učni proces; 

- analizirati ovire, ki jih zaznavajo učitelji za kakovostno napredovanje likovno nadarjenih 

učencev; 

- ugotoviti, kakšna so mnenja učiteljev o pomembnosti diferenciacije in individualiziranega 

pouka za likovno nadarjene učence; 

- ugotoviti in analizirati, kakšne možnosti imajo učenci za razvoj svojih likovnih 

sposobnosti. 

Z analizami dobljenih rezultatov želimo oblikovati smernice za izobraževanje učiteljev za 

kakovostno razvijanje likovnih sposobnosti nadarjenih učencev s pomočjo vključevanja 

sodobnih metod in oblik dela ter uporabo različnih učnih sredstev.  

 

 

3. 1. 3.  CILJI AKCIJSKE  RAZISKAVE  
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Cilji akcijske raziskave so usmerjeni v učiteljevo pridobivanje kompetenc za motiviranje 

likovno nadarjenih učencev in usvajanje likovnega znanja s področja likovnega izražanja. 

Učitelji bodo razvijali zmožnosti prepoznavanja učenčeve likovne nadarjenosti in strategije 

razvijanja njihovih likovnih sposobnosti, z namenom doseganja najboljših učnih dosežkov na 

področju likovne vzgoje.  

Učitelj bo tako izboljšal usposobljenost: 

- za organiziranje učinkovitega učnega procesa likovne vzgoje in izven njega za uspešno 

vključevanje likovno nadarjenih učencev v likovno dejavnost, da bodo ti razvijali likovne 

sposobnosti v okviru lastnih zmožnosti,  

- za večjo ozaveščenost likovnega  razvoja likovno nadarjenih učencev, 

- za izboljšanje učenčevega znanja o likovnih pojmih, izboljšanje njihove zmožnosti ravnanja 

z likovnimi materiali in pripomočki, izboljšanje emocionalne in estetske ravni ter ustvarjalnosti 

v okviru likovnega izražanja.                                                              

 

 

3. 2.  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

Pri izvedbi raziskave predpostavljamo, da se bo povečala učiteljeva usposobljenost za 

organiziranje učinkovite likovne dejavnosti in odgovornost za uspešno poučevanje likovno 

nadarjenih učencev v učnem procesu likovno vzgoje in skrb zanje tudi izven učnega procesa. 

Ob tem se bo pokazal napredek pri učencih v likovnem znanju, ravnanju z likovnimi materiali 

in pripomočki in ustvarjalnosti pri reševanju likovnih nalog. Zastavili smo naslednja 

raziskovalna vprašanja. 

3. 2. 1.  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ZA KVANTITATIVNO 

RAZISKAVO: 

 

1. Kakšno je učiteljevo znanje, kakšne so njegove spretnosti in izkušnje o poučevanju likovno 

nadarjenih učencev? 

2. Ali se med učitelji z različno dolgo delovno dobo na področju vzgojno-izobraževalnega 

dela pojavljajo razlike v njihovi usposobljenosti za delo z likovno nadarjenimi učenci? 

3. Katere načine in oblike poučevanja učencev in učna sredstva učitelji vključujejo v 

poučevanje pri pouku likovne vzgoje? 
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4. Ali se med učitelji z različno smerjo izobrazbe, ki poučujejo likovno vzgojo v osnovni šoli, 

pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovi usposobljenosti za delo z likovno 

nadarjenimi učenci?  

5. Ali omogočeni materialni in prostorski pogoji ter pogoji za dodatno delo (izbirni predmet, 

interesne dejavnosti, likovne kolonije, organizirane delavnice, natečaji, razstave) vplivajo na 

večjo odgovornost učitelja za razvoj likovno nadarjenih učencev? 

6. Kakšni so načini in oblike učiteljevega sodelovanja s starši likovno nadarjenih učencev? 

7. Katere ovire zaznavajo učitelji pri poučevanju likovno nadarjenih učencev in katerih virov 

pomoči se poslužujejo? 

 

3. 2. 2.  RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ZA AKCIJSKO RAZISKAVO: 

 

Kakšna je uspešnost likovno nadarjenih učencev ob uporabi splošnih in likovnih metod dela, 

oblik dela, različnih učnih sredstev, ki jih bodo učitelji spoznali in vpeljali v svoje delo v okviru 

akcijske raziskave (metoda estetske komunikacije, metoda kompleksnosti in prepletanja, 

demonstracijske ponazoritve, besedilne metode, metode s slikovnim materialom, metoda 

diskusije,  metoda pogovora)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3. METODOLOGIJA 

 

3. 3. 1.  KVANTITATIVNA RAZISKAVA 

 

3. 3. 1. 1.  UPORABLJENI INSTRUMENTI 

 
V okviru kvantitativne raziskave smo izvedli vprašalnik za učitelje. Uporabili smo kavzalno-

neeksperimentalno metodo. Vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa, 

ocenjevalne lestvice in lestvice stališč Likertovega tipa. Veljavnost vprašalnika smo 
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ugotavljali s faktorsko analizo. Zanesljivost vprašalnika smo preverili s Cronbachovim 

koeficientom  ( alfa = 0,859). Objektivnost vprašalnika smo zagotovili z doslednimi navodili 

o načinu izpolnjevanja, občutljivost pa s petstopenjsko lestvico odgovorov. 

Pri sestavljanju vprašalnika smo se opirali: na zakon o osnovni šoli, na vzgojno-

izobraževalne in splošne cilje likovne vzgoje in na posebnosti likovno nadarjenih otrok, 

povzetih iz teoretičnega dela. Vprašalnik je vseboval 44 vprašanj zaprtega tipa s 

petstopenjsko lestvico. Vprašanja so bila formulirana kot trditve, ki so se nanašale na delo 

učiteljev pri pouku z likovno nadarjenimi učenci, probleme pri delu z likovno nadarjenimi 

učenci in vloge staršev pri spremljanju razvoja svojih otrok. Anketiranci so se odločali za 

enega izmed ponujenih odgovorov (nikoli, redko, včasih, pogosto, zelo pogosto). Poleg 

ustreznega pisnega navodila, ki je bilo zapisano ob vsakem vprašanju, je bilo priloženo tudi 

pisno pojasnilo, ki je vsebovalo vsebinsko razjasnitev posameznih stopenj. Čas reševanja ni 

bil omejen, vendar je pri preizkusnem anketiranju na treh osnovnih šolah trajalo približno 10 

minut. 

 

 

3. 3. 1. 2. VZOREC 

 
Za opravljanje ankete smo si kot reprezentativen vzorec izbrali 43 slovenskih šol različnih 

velikosti in stratumov (mestne, primestne in vaške šole), skupno je bilo anketiranih 200 

učiteljev. Zanimalo nas je, kako izvajajo delo z likovno nadarjenimi učenci. Anketirani učitelji 

delajo kot likovni pedagogi (zajetih 43 učiteljev oz. 21,5 % vzorca), učiteljev razrednega 

pouka (zajetih 147 učiteljev oz. 73,5 % vzorca) in drugih predmetov (zajetih 10 učiteljev oz.  

5 %). Glede na razmerje učiteljev, ki poučujejo likovno vzgojo na osnovnih šolah, smo se 

odločili za razmerje med učitelji, ki poučujejo kot učitelji razrednega pouka in učitelji, ki 

poučujejo kot likovni pedagogi in drugi. 

 
 
Tabela 1: Vzorec anketiranih učiteljev 
 
a/ Struktura vzorca glede na smer izobrazbe anketirancev 
 

 število  odstotek  

razredni pouk  147 73,5 

drugo 10 5,0 

likovna pedagogika 43 21,5 

Skupaj  200 100,0 

 
b/ Struktura vzorca glede na spol 

 
 število  odstotek  

moški  9 4,5% 

ženske 191 95,5 

Skupaj  200 100,0 
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c/ Struktura vzorca glede na okolje, kjer se šola nahaja 

 
 število  odstotek  

mestna 85 42,5 

Vaška, podeželska 115 57,5 

Skupaj  200 100,0 

 
 
3. 3. 1. 3.  POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 
 
Podatke smo dobili z vprašalnikom. Najprej smo z dopisom obvestili vodstva šol o vsebini in 

namenu raziskave. Po pridobitvi soglasja s strani ravnateljev šol in dogovoru o času izvajanja 

smo  vprašalnike poslali likovnim pedagogom, učiteljem razrednega pouka in drugim 

delavcem na šolah, ki poučujejo likovno vzgojo. Vprašalnik je vseboval natančna navodila za 

izpolnjevanje. Anketiranje je trajalo od 16. 06. 2008 do 27. 06. 2008. V tem času so bili 

anketirani učitelji 43-ih osnovnih  šol, skupno 200 učiteljev. Reševanje vprašalnika je 

potekalo od 10 do 15 minut. Anketiranci so nam sporočili, da pri reševanju vprašalnika niso 

imeli težav in da je bil dovolj jasen. 

 
 
3. 3. 1. 4.  POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 
Rezultate vprašalnika smo statistično obdelali s programom SPSS 16.0 

      1.    Najprej je bila opravljena deskriptivna statistika, kjer so bile s frekvenčno analizo 

izračunane ocene parametrov za celoten vzorec. Izračunan je bil tudi hi-kvadrat preizkus 

hipoteze neodvisnosti. 

      2.    Ugotovili smo merske karakteristike ocenjevalne lestvice, zanesljivost in veljavnost 

vprašalnika. 

      3.    Vse spremenljivke so rekodirane tako, da odgovor 5 pomeni anketirančevo strinjanje 

z dano trditvijo. 

      

Objektivnost: 

Navodila učiteljem so bila jasno podana. Vprašalnik je bil jasen in pregleden z enotnimi 

enopomenskimi navodili, na osnovi katerih so anketiranci lahko vprašalnik  samostojno 

reševali. Objektivnost vrednotenja pa je temeljila na zaprtem tipu vprašanj. 

Zanesljivost: 

Tudi za določanje zanesljivosti smo uporabili postopek faktorizacije. Dobili smo štiri faktorje, 

ki skupno pojasnjujejo 64,1 % variance, iz česar sledi, da gre za dokaj zanesljiv ocenjevalni 

instrument ( r  = 0,801). To potrjuje tudi Cronbachov koeficient alfa ( alfa = 0,859). 

Veljavnost: 
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Veljavnost smo ugotavljali s faktorsko analizo. Glede na to, da prvi faktor pojasni 36,5 % 

variance, kar je več od postavljene spodnje meje veljavnosti (20 %), ocenjujemo, da je 

inštrument veljaven. 

Občutljivost: 

Občutljivost je zagotovljena s petstopenjsko lestvico odgovorov. 

 
 
 3. 3. 1. 5.  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
 
3. 3. 1. 5. 1.  ANALIZA OPISNIH SPREMENLJIVK 
 

Tabela 2: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke (spremenljivka = smer študija) 

 
 število  odstotek  

razredni pouk  RP 147 73,5 

drugo D 10 5,0 

likovna pedagogika LP 43 21,5 

Skupaj l 200 100,0 

 

Ob tabeli dve lahko ugotovimo, da je v raziskavo vključenih več kot 20 % učiteljev, ki so 

opravili študij likovne pedagogike, več kot 70 % študij razrednega pouka in le 5 % drugo, 

med temi so zajeti učitelji,  ki so končali učiteljišče, zgodovino, glasbeno vzgojo in likovno 

akademijo. Struktura spremenljivke je razumljiva, saj je na šolah običajno zaposlen le eden 

likovni pedagog in več učiteljev razrednega pouka. Na manjših šolah pa zasledimo, da 

likovno vzgojo poučujejo tudi učitelji drugih smeri. V nadaljevanju bomo primerjali le 

odgovore učiteljev razrednega pouka in učiteljev likovne pedagogike. 

 
Tabela 3: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke (spremenljivka = stratum šole)  
 

 število  odstotek  

mestna  85 42,5 

Vaška, podeželska 115 57,5 

Skupaj  200 100,0 

Ob tabeli tri lahko ugotovimo, da je v raziskavo vključenih 42,5 % učiteljev mestnih šol in 

57,5 % učiteljev vaških in podeželskih šol. Predvidevamo, da bi bilo bolje, da bi v tej raziskavi 

uporabili razdelitev glede na velikost.  To potrjuje tudi opravljena primerjava z raziskavo 

Stanje in trendi (Gerlič, 2003), saj tako kaže enakomerno in primerljivo porazdelitev šol glede 

na velikost. Kot je razvidno iz tabele 3 smo šole razdelili tudi na tri stratume: mestne, 

primestne in podeželske; taka stratifikacija je bila uporabljena tudi v drugih raziskavah v 

Sloveniji (npr. Toličič, 2005 in drugi). Opravljena primerjava z raziskavo Stanje in trendi 

(Gerlič, 2003) tudi tukaj ne kaže bistvenih razlik.  

Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke (spremenljivka = spol)  
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 število  odstotek  

moški 9 4,5 

ženske 191 95,5 

Skupaj  200 100,0 

 
Iz tabele štiri lahko ugotovimo, da so moški zastopani le v smeri študija likovni pedagogi, ki 

pa po številu ne predstavljajo bistvenega deleža v celotnem vzorcu.  

 
Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke (spremenljivka = delovne izkušnje) 

 
 število  odstotek  

Do 5 let 10 5 

Od 5 do 10 let 42 21 

Od 10 do 15 let 31 15,5 

Od 15 do 20 let 45 22,5 

Nad 20 let 72 36,0 

Skupaj  200 100,0 

 
Do pet let poučuje le 5 % anketiranih učiteljev, 21 % jih poučuje od 5 do 10 let,  

15,5 % pa od 10 do 15 let, skoraj 60 % anketiranih učiteljev poučuje likovno nadarjene 

učence več kot 15 let, zato ne preseneča dejstvo, da so pridobili znanja o likovno nadarjenih 

učencih iz pedagoške prakse v procesu likovnih dejavnosti, kar potrjuje tudi tabela šest. 

 

 

3. 3. 1. 5. 2.  NAČIN PRIDOBIVANJA ZNANJA NA PODROČJU POUČEVANJA LIKOVNO 

NADARJENIH UČENCEV GLEDE NA SMER IZOBRAŽEVANJA 

 

Skozi zastavljeno vprašanje 7 smo ugotavljali, kakšno je učiteljevo znanje in njegove 

spretnosti, glede na različno smer izobraževanja, na področju poučevanja likovno nadarjenih 

učencev. Zanimalo nas je predvsem, na kakšen način so učitelji pridobili znanja. Možnih je 

bilo več odgovorov. 

a./ v procesu študija 

b./ pri delu z učenci v učnem procesu likovne vzgoje ali drugih likovnih dejavnostih  

c./ s pomočjo strokovnega izobraževanja na seminarjih  

d./ s pomočjo samostojnega raziskovanja 

e./ pri delu aktivov (študijska skupina, aktiv LVZ) 

 

Tabela 6: Kako smer študija vpliva na znanja o posebnostih učenčevega likovnega razvoja 

 
 
Način pridobivanja  znanja 

 

skupaj 

a. b.  c. d. e. 
smer študija 

razredni pouk  

 

likovna pedagogika 

število 

odstotek 

38 

19.0 % 

106 

53,0 % 

21 

10,5 % 

15 

7,5 % 

16 

8 % 

196 

100 % 

število 

odstotek 

5 

9,0 % 

39 

70,2 % 

3 

5,4 % 

5 

9,0 % 

4 

7,2 % 

56 

100 % 
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skupaj 
število 

odstotek 

46 

17,0 % 

151 

56,0 % 

26 

10,0 % 

23 

9,0 % 

20 

8,0 % 

266 

100 % 

 

Pri odgovarjanju na vprašanje »ali smer študija vpliva na znanja o posebnostih učenčevega 

likovnega razvoja« ni prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka in med likovnimi 

pedagogi do statistično pomembnih razlik 

(2 
= 12,142; g = 10, P = 0,276). 

Največ znanj o posebnostih učenčevega likovnega razvoja so anketirani učitelji pridobili pri 

delu z učenci v učnem procesu likovne vzgoje ali drugih likovnih dejavnostih (takšnih je bilo 

151 ali 56 %  vseh odgovorov), 17 % ali 46 odgovorov se je nanašalo na pridobljena znanja v 

procesu študija, 10 % ali 26 odgovorov, na znanja pridobljena s pomočjo strokovnega 

izobraževanja na seminarjih,  9 % ali 23 odgovorov je bilo povezanih s pridobljenimi znanji s 

pomočjo samostojnega raziskovanja in 8 % ali 20 odgovorov na delo aktivov (študijska 

skupina, aktiv LVZ).  

S tem vprašanjem smo poizkušali odgovoriti na raziskovalno vprašanje: Kje so učitelji 

pridobili znanje, kakšne so njegove spretnosti in izkušnje o poučevanju likovno nadarjenih 

učencev? 

Iz tabele 6 lahko razberemo, da so učitelji vseh študijskih smeri največ znanj pridobili pri delu 

z učenci v učnem procesu likovne vzgoje ali drugih likovnih dejavnostih, ob tem pa lahko tudi 

vidimo, da so več znanja v procesu študija pridobili anketirani učitelji razrednega pouka 

(19,0%) kot učitelji likovne pedagogike (9,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3. 1. 5. 3.  NAČIN PRIDOBIVANJA ZNANJA NA PODROČJU POUČEVANJA LIKOVNO 

NADARJENIH UČENCEV GLEDE NA LETA DELOVNE DOBE 

 

Tabela 7: Na kakšne načine so anketirani učitelji pridobili znanja o posebnostih učenčevega 

likovnega razvoja glede na leta delovne dobe 

 

 

Način pridobivanja  znanja
 

 

a. b.  c. d. e. 
leta delovnih izkušenj 

do 5let 

število 

odstotek 

5 

41,6 % 

3 

24,9 % 

1 

8,3 % 

1 

8,3 % 

3 

24,4  % 

12 

100 % 

do 10 let delovnih 

izkušenj 

število 

odstotek 

9 

28,1 % 

12 

37,2 % 

3 

9,3 % 

5 

12,4 % 

4 

3,1 % 

32 

100 % 
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od 10 do 20 let delovni 

izkušenj 

število 

odstotek 

6 

10,5 % 

31 

54,25 % 

10 

17,5 % 

7 

12,25 % 

3 

5,25 % 

57 

100 % 

nad 20 let delovni 

izkušenj 

število 

odstotek 

28 

19,6 % 

84 

58,8 % 

13 

9,1 % 

8 

5.6 % 

11 

7,7 % 

144 

4,5 % 

skupaj 
število 

odstotek 

46 

17,0 % 

151 

56,0 % 

26 

10,0 % 

23 

9,0 % 

20 

8,0 % 

266 

100 % 

 

Pri odgovarjanju na vprašanje »ali leta delovne dobe vplivajo na način pridobivanja znanja o 

posebnostih učenčevega likovnega razvoja« ni prišlo do statistično pomembnih razlik  

(2 
= 15,142; g = 10, P = 0,076). 

 

S tem vprašanjem smo poizkušali odgovoriti na raziskovalno vprašanje, ali se med učitelji z 

različno dolgo delovno dobo na področju vzgojno-izobraževalnega dela pojavljajo razlike v 

načinih pridobivanja znanja za delo z likovno nadarjenimi učenci. 

Iz tabele 7. lahko ugotovimo, da več kot 41 % učiteljev z delovno dobo do pet let je 

odgovorilo, da so znanja o učenčevem likovnem razvoju pridobili v procesu študija, podobne 

izkušnje  ima le 28 % učiteljev nad 10 let delovne dobe in 10 % učiteljev med 10 in 20 let 

delovne dobe.  

 

Ob tem lahko zapišemo temeljno ugotovitev, da je k večji pozornosti za učence s posebnimi 

potrebami prispeval dokument (odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci), ki je bil sprejet na 

25. seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje dne 11. februarja 

1999. Tako lahko ugotovimo, da se v zadnjih desetih letih, kar kaže tudi raziskava, tudi v 

sklopu izobraževanja pojavlja več vsebin s področja učenčevega likovnega razvoja pa tudi 

izbirnih vsebin, kot je delo z učenci s posebnimi potrebami. Vendar moramo ob tem še 

zapisati misel, ki jo je zapisala Marentič Požarnikova (2003, str. 104): Temelj uspešnega 

vključevanja učencev s posebnimi potrebami so ustrezno usposobljeni učitelji. V tem 

prispevku izhaja iz teze, da so ključni element uspešne inkluzije učencev s posebnimi 

potrebami paradigmatske spremembe v miselnosti in usposobljenosti učiteljev ter opora, ki 

jim jo dajeta ožje in širše okolje. Uspešno vključevanje teh učencev torej ni odvisno le od 

mreže posebej usposobljenih strokovnjakov (npr. specialnih pedagogov) ter specializiranih 

institucij niti le od količine posebne obravnave, ki je bodo ti učenci deležni. Niti primerna 

zakonodaja sama po sebi ne zadostuje, čeprav je pomemben prvi pogoj. Navedeni predlogi 

za posodabljanje izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev izhajajo iz načela, da ne bi smeli 

"akcije" usposabljanja učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami obravnavati ločeno 

od izboljševanja celotnega sistema izobraževanja in podpore učiteljem, da poučujejo z 

večjim posluhom za individualne posebnosti vseh učencev. 
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3. 3. 1. 6.  REZULTATI 

 

3. 3. 1. 6. 1.  ANALIZA METOD POUČEVANJA, NAČINOV IZRAŽANJA  IN UČNIH 

SREDSTEV, KI JIH UČITELJI VKLJUČUJEJO V POUK LIKOVNE VZGOJE 

 

Skozi zastavljena vprašanja o načinih in oblikah poučevanja učencev in učnih sredstvih, ki jih 

učitelji vključujejo v poučevanje pri pouku likovne vzgoje, smo ugotavljali,  kakšno je 

učiteljevo mnenje o poučevanju likovno nadarjenih učencev. S tem sklopom vprašanj smo 

poizkušali odgovoriti na raziskovalno vprašanje tri (katere načine in oblike poučevanja 

učencev in učna sredstva učitelji vključujejo v poučevanje pri pouku likovne vzgoje). 

 

a./Različne metode dela pri delu z nadarjenimi učenci 

Učitelji uporabljajo pri delu z nadarjenimi učenci različne likovne metode: metodo širjenja in 

udejanja (elaboriranja) likovnih senzibilnosti, metodo estetske komunikacije, metodo 

transponiranja in alternative, metodo kompleksnosti in prepletanja, metodo uzavedanja 

lastne senzibilnosti, metodo samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike skozi 

lastno izkušnjo. 

 

Tabela 8: Kako pogosto učitelji pri delu z likovno nadarjenimi učenci uporabljajo metodo 

širjenja in udejanja (elaboriranja) likovnih senzibilnosti 

 
 
 
 

 

 

Pri delu z nadarjenimi učenci uporablja metodo širjenja in udejanja (elaboriranja) likovnih 

senzibilnosti 62 % anketiranih učiteljev redko ali včasih, 35,5 % anketiranih učiteljev pa to 

metodo uporablja pogosto ali pa zelo pogosto. 

Tabela 9: Kako pogosto učitelji pri delu z likovno nadarjenimi učenci uporabljajo metodo 
estetske komunikacije 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odgovori  
število  odstotek  

nikoli 5 2.5 

redko 40 20.0 

včasih 84 42.0 

pogosto 60 30.0 

zelo pogosto 11 5.5 

Skupaj  200 100.0 

Odgovori  
število  odstotek  

nikoli 9 4.5 

redko 27 13.5 

včasih 81 40.5 

pogosto 70 35.0 

zelo pogosto 13 6.5 

Skupaj  200 100.0 
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Pri delu z nadarjenimi učenci uporablja metodo estetske komunikacije 54,0 % anketiranih 

učiteljev redko ali včasih, 41,5 % anketiranih učiteljev pa to metodo uporablja pogosto ali pa 

zelo pogosto. 

 
Tabela 10: Kako pogosto učitelji pri delu z likovno nadarjenimi učenci uporabljajo metodo 
transponiranja in alternative 

 
Odgovori  

število odstotek 

nikoli 15 7.5 

redko 37 18.5 

včasih 83 41.5 

pogosto 58 29.0 

zelo pogosto 7 3.5 

Skupaj  200 100.0 

 
Pri delu z nadarjenimi učenci uporablja metodo transponiranja in alternative 26 %  

anketiranih učiteljev nikoli ali redko, 41,5 % anketiranih učiteljev včasih, pogosto ali pa zelo 

pogosto pa uporablja to metodo 32,5 % anketiranih učiteljev. 

 
Tabela 11: Kako pogosto učitelji pri delu z likovno nadarjenimi učenci uporabljajo metodo 
kompleksnosti in prepletanja 
 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 4 2.0 

redko 29 14.5 

včasih 77 38.5 

pogosto 77 38.5 

zelo pogosto 13 6.5 

Skupaj  200 100.0 

 
Pri delu z nadarjenimi učenci uporablja metodo kompleksnosti in prepletanja 16,5% 

anketiranih učiteljev nikoli ali redko, 38,5 % anketiranih učiteljev včasih, 45% anketiranih 

učiteljev pa to metodo uporablja pogosto ali pa zelo pogosto. 

 
 
 
Tabela 12: Kako pogosto učitelji pri delu z likovno nadarjenimi učenci uporabljajo metodo 
uzavedanja lastne senzibilnosti 
 
Odgovori  

število odstotek  

nikoli 9 4.5 

redko 28 14.0 

včasih 66 33.0 

pogosto 81 40.5 

zelo pogosto 16 8.0 

Skupaj  200 100.0 

 
Pri delu z nadarjenimi učenci uporablja metodo uzavedanja lastne senzibilnosti   
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18,5 % anketiranih učiteljev nikoli ali redko, 33 % anketiranih učiteljev včasih, 48,5 % 

anketiranih učiteljev pa to metodo uporablja pogosto ali pa zelo pogosto.  

 

Tabela 13: Kako pogosto učitelji pri delu z likovno nadarjenimi učenci uporabljajo metodo 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike skozi lastno izkušnjo 

 
 

 
Pri delu z nadarjenimi učenci uporablja metodo samostojnega dojemanja in usvajanja likovne 

tehnike skozi lastno izkušnjo 18 % anketiranih učiteljev nikoli ali redko,  23 % anketiranih 

učiteljev včasih, 59 % anketiranih učiteljev pa to metodo uporablja pogosto ali pa zelo 

pogosto.  

 

Tabela 14: Kako pogosto učitelji uporabljajo različne metode dela pri pouku likovne vzgoje ob 

delu z likovno nadarjenimi učenci z upoštevanjem aritmetične sredine, standardnega odklona 

in rangiranja po pogostosti uporabe različnih metod dela pri pouku likovne vzgoje 

 
 
 
metode dela pri pouku likovne vzgoje 

Aritmetična 
sredina 

x  

Standardni 
odklon      

 σ 

 

Rang 
 

r 

metodo širjenja in udejanja (elaboriranja) likovnih senzibilnosti 3,16 0,89 5 

metodo estetske komunikacije 3,25 0,93 4 

metodo transponiranja in alternative 3,02 0,96 6 

metodo kompleksnosti in prepletanja 3,33 0,84 2,5 

metodo uzavedanja lastne senzibilnosti 3,33 0,97 2,5 

metodo samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike skozi lastno 
izkušnjo 

3,50 1,03 1 

 
Učitelji uporabljajo različne metode dela pri delu z nadarjenimi učenci. Najnižji odgovor 

( x =3,02) je pri metodi transponiranja in alternative in najvišji  ( x =3,50) pri metodi 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike skozi lastno izkušnjo.  

 

b./ Didaktična sredstva in pripomočki pri delu z nadarjenimi učenci 

Učitelji uporabljajo pri delu z nadarjenimi učenci različne didaktična sredstva in  pripomočke : 

reprodukcije umetniških del (učbenik, knjige, revije …), različne predmete, tekste – delovne 

liste, slikovni, tekstovni in zvočni material: internet, grafoskop, televizor, druga AV sredstva, 

likovna dela učencev. 

 

Odgovori  
število  odstotek  

nikoli 9 4.5 

redko 27 13.5 

včasih 46 23.0 

pogosto 91 45.5 

zelo pogosto 27 13.5 

Skupaj  200 100.0 
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Tabela 15: Kako pogosto učitelji uporabljajo reprodukcije umetniških del (učbenik, knjige, 

revije …) kot didaktična sredstva in  pripomočke pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 0 0,0 

redko 23 11.5 

včasih 64 32.0 

pogosto 89 44.5 

zelo pogosto 24 12.0 

Skupaj  200 100.0 

 

Pri delu z nadarjenimi učenci uporablja kot didaktično sredstvo reprodukcije umetniških del 

(učbenik, knjige, revije …) 11,5 % anketiranih učiteljev redko,  včasih 32 %  anketiranih 

učiteljev, 56,5 % anketiranih učiteljev pa reprodukcije umetniških del kot didaktični 

pripomoček uporablja pogosto ali zelo pogosto. 

 

Tabela 16: Kako pogosto učitelji uporabljajo različne predmete, kot didaktična sredstva in  

pripomočke pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 1 .5 

redko 17 8.5 

včasih 62 31.0 

pogosto 102 51.0 

zelo pogosto 18 9.0 

Skupaj  200 100.0 

 
Pri delu z nadarjenimi učenci uporablja kot didaktično sredstvo različne predmete redko   

8,5 % učiteljev, včasih 31 % anketiranih učiteljev, 60 % anketiranih učiteljev pa uporablja 

različne predmete kot didaktični pripomoček pogosto ali zelo pogosto. 

 

Tabela 17: Kako pogosto učitelji uporabljajo tekste – delovne liste, kot didaktična sredstva in  

pripomočke pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 35 17.5 

redko 60 30.0 

včasih 76 38.0 

pogosto 23 11.5 

zelo pogosto 6 3.0 

Skupaj  200 100.0 
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Pri delu z nadarjenimi učenci uporablja kot didaktično sredstvo tekste – (delovne liste) nikoli 

ali redko 47,5 %, včasih ali pogosto 49,5 % anketiranih učiteljev, le 3 % anketiranih učiteljev 

pa uporablja tekste – (delovne liste) kot didaktični pripomoček zelo pogosto. 

 

Tabela 18: Kako pogosto učitelji uporabljajo slikovni, tekstovni in zvočni material: internet, 

grafoskop, televizor, druga AV sredstva  kot didaktična sredstva in  pripomočke pri delu z 

likovno nadarjenimi učenci 

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 8 4.0 

redko 32 16.0 

včasih 97 48.5 

pogosto 55 27.5 

zelo pogosto 8 4.0 

Skupaj  200 100.0 

 
Pri delu z nadarjenimi učenci uporablja kot didaktično sredstvo slikovni, tekstovni in zvočni 

material: internet, grafoskop, televizor, druga AV sredstva nikoli ali redko 20 %, včasih  

48,5 % anketiranih učiteljev, 31,5 % anketiranih učiteljev pa uporablja slikovni, tekstovni in 

zvočni material: internet, grafoskop, televizor, druga AV sredstva kot didaktični pripomoček 

pogosto ali zelo pogosto. 

 

Tabela 19: Kako pogosto učitelji uporabljajo likovna dela učencev  kot didaktična sredstva in  

pripomočke pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 6 3.0 

redko 26 13.0 

včasih 90 45.0 

pogosto 61 30.5 

zelo pogosto 17 8.5 

Skupaj  200 100.0 

Pri delu z nadarjenimi učenci uporablja kot didaktično sredstvo likovna dela učencev 

nikoli ali redko 16 %, včasih 45 % anketiranih učiteljev, 39 %  anketiranih učiteljev pa 

uporablja likovna dela učencev kot didaktični pripomoček pogosto ali zelo pogosto. 

 

Tabela 20: Didaktična sredstva in pripomočki pri delu z nadarjenimi učenci z upoštevanjem 

aritmetične sredine, standardnega odklona in rangiranja po pogostosti uporabe različnih 

didaktičnih sredstev in pripomočkov pri delu z nadarjenimi učenci 
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Didaktična sredstva in pripomočki pri delu z nadarjenimi učenci 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon      
 σ 

 

Rang 

 
r 

reprodukcije umetniških del 3,57 0,85 1 

različne predmete 3,60 0,79 2 

tekste  2,53 1,01 5 

slikovni, tekstovni in zvočni material 3,12 0,86 4 

likovna dela učencev 3,29 0,90 3 

 
 

Po pričakovanju je največkrat uporabljen pripomoček reprodukcije iz učbenikov, knjig 

…( x =3,57). Presenetljivo pogosto ( x =3,29) so uporabljena likovna dela učencev, ki učence 

pogosto vodijo v posnemanje in ne vzpodbudijo dovolj njihove domišljije in kreativnosti. 

Učitelji so odgovorili, da najredkeje ( x =2,53) kot didaktični pripomoček uporabljajo tekste 

(delovne liste).  

 

c./ Načini izražanja likovnega motiva  

Učitelji uporabljajo pri delu z likovno  nadarjenimi učenci različne načine izražanja likovnega 

motiva : izražanje po spominu, izražanje po opazovanju, izražanje po domišljiji, izražanje po 

opisovanju in pripovedovanju, druge načine. 

Tabela 21: Kako pogosto učitelji uporabljajo izražanje po spominu  kot način izražanja pri 

delu z likovno nadarjenimi učenci 

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 1 .5 

redko 13 6.5 

včasih 106 53.0 

pogosto 75 37.5 

zelo pogosto 5 2.5 

Skupaj  200 100.0 

 

Izražanje po spominu kot način izražanja uporablja pri svojem delu 6,5 % učiteljev redko, 

včasih 53 % anketiranih učiteljev, 40 % učiteljev tak način uporablja pogosto ali zelo pogosto. 

 

Tabela 22: Kako pogosto učitelji uporabljajo izražanje po opazovanju  kot način izražanja pri 

delu z likovno nadarjenimi učenci 

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 1 .5 

redko 9 4.5 

včasih 83 41.5 

pogosto 101 50.5 

zelo pogosto 6 3.0 

Skupaj  200 100.0 
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Izražanje po opazovanju kot način izražanja uporablja pri svojem delu 4,5 % učiteljev redko, 

včasih 41,5 % anketiranih učiteljev, 53,5 %  učiteljev tak način uporablja pogosto ali zelo 

pogosto. 

 
Tabela 23: Kako pogosto učitelji uporabljajo izražanje po domišljiji  kot način izražanja pri 

delu z likovno nadarjenimi učenci 

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 1 .5 

redko 5 2.5 

včasih 62 31.0 

pogosto 118 59.0 

zelo pogosto 14 7.0 

Skupaj  200 100.0 

 
Izražanje po domišljiji kot način izražanja uporablja pri svojem delu 2,5 % učiteljev redko, 

včasih 31 % anketiranih učiteljev, 66 % učiteljev tak način uporablja pogosto ali zelo pogosto. 

 

Tabela 24: Kako pogosto učitelji uporabljajo izražanje po opisovanju in pripovedovanju  kot 

način izražanja pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 8 4.0 

redko 31 15.5 

včasih 76 38.0 

pogosto 80 40.0 

zelo pogosto 5 2.5 

Skupaj  200 100.0 

 
Izražanje po opisovanju in pripovedovanju kot način izražanja uporablja pri svojem delu  

19,5 % učiteljev nikoli ali redko, včasih 38 % anketiranih učiteljev, 42,5 % učiteljev tak način 

uporablja pogosto ali zelo pogosto. 

 

Tabela 25: Kako pogosto učitelji uporabljajo druge načine izražanje  kot način pri delu z 

likovno nadarjenimi učenci 

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 158 79.0 

redko 4 2.0 

včasih 3 1.5 

pogosto 17 8.5 

zelo pogosto 18 9.0 

Skupaj  200 100.0 
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Drugih načinov izražanja ne uporablja pri delu z nadarjenimi učenci 79 % anketiranih 

učiteljev, 2 % jih uporablja redko, 1,5 % včasih, druge načine izražanja  pa uporablja 17,5 % 

pogosto ali zelo pogosto. 

 

Tabela 26: Načini izražanja pri delu z likovno nadarjenimi učenci z upoštevanjem aritmetične 

sredine, standardnega odklona in rangiranja po pogostosti načina izražanja pri delu z likovno 

nadarjenimi učenci 

 
 
Načini izražanja pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon      
 σ 

 

Rang 

 
r 

izražanje po spominu 3,35 0,66 3 

izražanje po opazovanju 3,51 0,66 2 

izražanje po domišljiji 3,70 0,66 1 

izražanje po opisovanju in pripovedovanju 3,22 0,88 4 

druge načine 0,67 1,36 5 

 
Iz analize podatkov je razvidno, da učitelji uporabljajo različne načine upodabljanja likovnega 

motiva. Najmanjkrat je uporabljen ( x =3,22)  način po opisovanju in pripovedovanju in 

največkrat ( x =3,70)  izražanje po domišljiji.  

 

Izmed drugih načinov (21 % odgovorov) so največkrat uporabljeni načini izražanja po 

poslušanju, izražanja po izpovedi giba in izražanja po razpoloženju.   

 

 

 

3. 3. 1. 6. 2.  RAZLIKE V USPOSOBLJENOSTI ZA DELO Z LIKOVNO NADARJENIMI 

UČENCI 

 

Skozi zastavljena vprašanja 8 - 30, smo ugotavljali,  kakšno je učiteljevo znanje na področju 

poučevanja likovno nadarjenih učencev glede na različno smer izobraževanja. 

Zastavljena vprašanja: 

-  Ali upoštevate posebnosti v praksi, ki jih predpisuje zakon o učencih s posebnimi 

potrebami, tudi pri likovno nadarjenih učencih? 

-  Ali pri izvajanju likovnih nalog, ugotavljate likovno nadarjenost učencev in jih razvrstite v tri 

skupine: izrazito likovno sposobni, povprečno likovno sposobni in manj likovno sposobni, a 

učenci o tem niso seznanjeni? 

-  Ali likovno nadarjenega učenca spremljate več let do prehoda na predmetno stopnjo? 

- Ali pri likovni dejavnosti v razredu ugotavljate pri posameznem učencu likovno izrazni stil 

(likovno izrazni tip)? 
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-  Ali pri likovni dejavnosti v razredu ugotavljate pri posameznem učencu učni stil? 

-  Ali ste v učnem procesu pozorni na to, kaj učenec zmore glede na starostno stopnjo? 

-  Ali v okviru pouka uvajate drugačne oblike dela za  likovno nadarjene učence? 

- Ali v okviru pouka uporabljate drugačne metode dela za  likovno nadarjene? 

-  Ali za likovno nadarjene učence organizirate posebne dejavnosti izven pouka? 

-  Ali nadarjenim učencem ponudite drugačne likovne materiale kot drugim učencem? 

- Ali izbira likovnih materialov vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev? 

-  Ali nadarjenim učencem ponudite drugačne likovne motive kot drugim učencem? 

-  Ali izbira likovnih motivov vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev? 

-  Ali za nadarjene učence uporabite dodatna nazorna učna sredstva in pripomočke? 

-  Ali uporaba nazornih učnih sredstev in pripomočkov vpliva na motiviranost likovno 

nadarjenih učencev? 

- Ali razpoložljivi čas, ki je namenjen za izvedbo likovne naloge, vpliva na motiviranost in 

aktivnost likovno nadarjenih učencev? 

-  Ali prostor, v katerem se izvaja pouk (učilnica, zunanji prostor, galerija …), vpliva na 

motiviranost in aktivnost likovno nadarjenih učencev? 

- Ali samostojno odločanje o reševanju likovne naloge vpliva na aktivno in samostojno 

dejavnost likovno nadarjenega učenca? 

-  Ali ob obvezni dejavnosti pri pouku likovno nadarjene učence še posebej usmerjate v 

likovno dejavnost? 

-  Ali likovna dela nadarjenih učencev razstavite skupaj z ostalimi likovnimi deli učencev? 

-  Ali razstavljeno likovno delo nadarjenega učenca posebej motivira? 

-  Ali nadarjeni učenci pri vrednotenju likovnih izdelkov posebej izstopajo v analizi likovnega 

del?  

- Ali  v razredu opazite dominanten vpliv nadarjenih učencev na sošolce  pri izbiri motiva  

 

 

 

Tabela 27: Kako pogosto učitelji upoštevajo posebnosti v praksi, ki jih predpisuje zakon o 

učencih s posebnimi potrebami, tudi pri nadarjenih učencih 

 
Odgovori  

število 
 
odstotek 

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

1 
8 

59 
78 
54 

0,5 
4 

29,5 
39 
27 

Skupaj  200 100,0 
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Za več kot tretjino (39 %) učiteljev velja, da posebnosti v praksi upoštevajo pogosto, le 

četrtina (27 %) jih upošteva zelo pogosto. 

Manj kot tretjina (29,5 %) učiteljev meni, da zakon o učencih s posebnimi potrebami 

upošteva včasih. 

Nikoli ali pa redko meni (4,5 %) anketiranih učiteljev. 

 

Tabela 28: Kako vpliva smer izobrazbe na upoštevanje posebnosti, ki jih predpisuje zakon o 

učencih s posebnimi potrebami, tudi v praksi pri nadarjenih učencih 

 
Ali upoštevate posebnosti v praksi, ki jih predpisuje zakon o učencih s posebnimi potrebami, tudi pri 

nadarjenih učencih 

skupaj 

število  

odstotek 
 nikoli redko včasih  pogosto zelo 

pogosto 

razredni pouk  
 

1 
0,7 % 

6 

4,0 % 

51 

35,5 % 

58 

39,0 % 

31 

21,0 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 0 5 

11,5 % 

16 

36,8 % 

22 

50,6 % 

43 

100 % 

Skupaj  
 

1 

5,3 % 

6 

3,2 % 

56 

29,7 % 

73 

38,7 % 

55 

29,2 % 

190 

100 % 

 
Pri ugotavljanju pomembnosti razloga »ali učitelji v praksi upoštevajo posebnosti, ki jih 

predpisuje zakon o učencih s posebnimi potrebami, tudi pri nadarjenih učencih« je prišlo med 

odgovori učiteljev razrednega pouka in med likovnimi pedagogi do statistično pomembnih 

razlik (2 
= 27.666;  g= 8, P = 0,001). 

Ob primerjavi glede na smer izobrazbe smo ugotovili, da skoraj 90 % likovnih pedagogov 

upošteva posebnosti nadarjenih učencev tudi v praksi pogosto ali pa zelo pogosto, prav to 

upošteva tudi 60 % učiteljev razrednega pouka. 

Več kot desetina (11,5 %) likovnih pedagogov včasih upošteva posebnosti nadarjenih 

učencev tudi v praksi, in nihče od anketiranih likovnih pedagogov ni odgovoril redko ali nikoli. 

Včasih upošteva posebnosti nadarjenih učencev tudi v praksi tretjina učiteljev razrednega 

pouka in 4,7 % jih to upošteva redko ali nikoli. 

 

Tabela 29: Učitelji pri izvajanju likovnih nalog ugotavljajo likovno nadarjenost učencev in jih 

razvrstijo v tri skupine: izrazito likovno sposobni, povprečno likovno sposobni in manj likovno 

sposobni, a učenci o tem niso seznanjeni 

 
Odgovori  

število 
 
odstotek 

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

18 
24 
64 
74 
20 

9 
12 
32 
37 
10 

Skupaj  200 100,0 
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 9 % anketirancev nikoli ne ugotavlja likovne nadarjenosti učencev in jih ne razvršča v 

skupine glede na likovne sposobnosti, 12 %  učiteljev to počne redko in  32 % včasih. Samo 

47% učiteljev to počne pogosto ali zelo pogosto. 

 

Tabela 30: Kako vpliva smer izobrazbe na ugotavljanje in razvrščanje učencev glede na 

likovne sposobnosti ob izvajanju likovnih nalog 

 
Pri izvajanju likovnih nalog ugotavljate likovno nadarjenost učencev in jih razvrstite v tri skupine: izrazito 

likovno sposobni, povprečno likovno sposobni in manj likovno sposobni 

skupaj 

število  

odstotek 
 

nikoli redko včasih  pogosto 
zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

12 
 

8,1 % 

20 

13,6 % 

58 

36,4 % 

43 

29,25 % 

14 

9,5 % 

147 

100 % 

 
likovna pedagogika

 0 
2 

4,6 % 

4 

9,2 % 

31 

71,3 % 

6 

13,8 % 

43 

100 % 

 
Skupaj 

 
12 

6,4 % 

22 

11,7 % 

62 

32,9 % 

74 

39,2 % 

20 

10,6 % 

190 

100 % 

 
Pri odgovorih na vprašanje, kako pogosto »ugotavljajo in razvrščajo učence glede na likovne 

sposobnosti ob izvajanju likovnih nalog« je prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka in 

med likovnimi pedagogi do statistično pomembnih razlik  

(2 
= 15.735; g = 8, P = 0,046). 

Ob tem vprašanju posebej izstopata odgovora učiteljev likovne pedagogike, ki učence glede 

na likovne sposobnosti pogosto (71,3 %) ali pa celo zelo pomembno (skoraj 14 % 

odgovorov), manj kot 15 % jih to počne včasih ali redko. 

Skoraj 40 % anketiranih učiteljev razrednega pouka ugotavlja in razvršča  likovne 

sposobnosti učencev ob izvajanju likovnih nalog pogosto ali pa zelo pogosto, manj kot 40 % 

to počne včasih in več kot dvajset procentov (21,7 %) to počne redko ali nikoli. 

 

 

 

 

Tabela 31: Učitelji spremljajo razvoj likovno nadarjenega učenca več let do prehoda na 

predmetno stopnjo 

 
Odgovori  

število 
 
odstotek 

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

26 
29 
60 
56 
29 

13 
14.5 

30 
28 

14.5 

Skupaj  200 100,0 
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Več kot  57 % učiteljev likovno nadarjenega učenca do prehoda na predmetno stopnjo ne 

spremlja v njegovem razvoju ali ga spremlja redko ali včasih, manj kot 43 % to počne 

pogosto ali zelo pogosto.  

58 % vseh odgovorov je zajetih v odgovorih včasih ali pa pogosto. 

 

Tabela 32: Kako učitelji z različno smerjo izobrazbe spremljajo učenčev likovni razvoj do 

prehoda na predmetno stopnjo 

 
Likovno nadarjenega učenca spremljate več let do prehoda na predmetno stopnjo skupaj 

število  

odstotek 
 

nikoli redko včasih  pogosto 
zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

5 
 

3,4 % 

9 

6,1 % 

52 

35,4 % 

52 

35,4 % 

29 

19,7 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika
 

15 

34,5 % 

18 

41,4 % 

6 

13,8 % 

4 

9,2 % 
0 

43 

100 % 

Skupaj  

20 

10,6 % 

27 

14,3 % 

58 

30,7 % 

56 

29,7 % 

29 

15,4 % 

190 

100 % 

 
Pri ocenjevanju pomembnosti razloga »spremljanje učenčevega likovnega razvoja do 

prehoda na predmetno stopnjo« je prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka in med 

likovnimi pedagogi do statistično pomembnih razlik (2 
= 46.539; g = 10, P = 0,000). 

 

Pri učiteljih razrednega pouka lahko ugotovimo, da je skoraj tri četrtine odgovorov (70,8 %) 

glede spremljanja učenčevega likovnega razvoja zajetih v včasih ali pa pogosto, skoraj 

dvajset odstotkov (19,7 %) učiteljev spremlja učenčev likovni razvoj do prehoda na 

predmetno stopnjo zelo pogosto, in manj kot deset procentov (9,5 %) to počne redko ali 

nikoli. 

 

Iz tabele lahko ugotovimo, da so odgovori učiteljev likovne pedagogike razvrščeni med: tri  

četrtine (75,9 %) nikoli in redko in le ena četrtina (23 %) včasih in pogosto. Ob tem lahko iz 

same prakse upoštevamo, da je predaja učencev v višji razred stalna praksa učiteljev 

razrednega pouka, ob tem učitelji ob predaji učencev opozorijo novega razrednika o 

posebnostih učencev. Likovni pedagogi pa običajno začnejo spremljati učenčev razvoj ob 

koncu druge triade in tretjo triado.  

 

Tabela 33: Učitelji pri likovni dejavnostih v razredu ugotavljajo likovno izrazni stil (likovno 

izrazni tip) pri posameznem učencu  

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  
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nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

7 
21 
64 
87 
21 

3,5 
10,5 

32 
43,5 
10,5 

Skupaj  200 100,0 

 
Tri četrtine (75,5 %) anketiranih učiteljev ugotavlja likovno izrazni stil učencev včasih ali 

pogosto, le desetina (10,5 %) to počne zelo pogosto, 14 % anketiranih učiteljev pa tega ne 

počne nikoli ali pa redko. 

 
Tabela 34: Kako učitelji z različno smerjo izobrazbe pri posameznem učencu ugotavljajo 

likovno izrazni stil (likovno izrazni tip) 

 
Pri likovni dejavnosti v razredu, ugotavljate pri posameznem učencu likovno izrazni stil (likovno izrazni tip) skupaj 

število  

odstotek 
 

nikoli redko včasih  pogosto 
zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

3 
 

2,0 % 

20 

13,6 % 

60 

40,8 % 

61 

41,4 % 

3 

2,0 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 
6 

13,8 % 

6 

13,8 % 

3 

6,9 % 

28 

64,4 % 

43 

100 % 

Skupaj 
3 

1,6 % 

26 

13,8 % 

66 

35,0 % 

64 

33,9 % 

31 

16,4 % 

190 

100 % 

 
Pri ocenjevanju pogostosti »ugotavljanja likovno izraznega stila« ni prišlo med odgovori 

učiteljev razrednega pouka in med likovnimi pedagogi do statistično pomembnih razlik  

(2 
= 8.676; g = 10, P = 0,563). 

 

Pri analizi rezultatov glede na smer izobrazbe lahko ugotovimo, da 64,4 % učiteljev likovne 

pedagogike ugotavlja likovno izrazni stil zelo pogosto, medtem ko to počne le 2 % učiteljev 

smeri razredni pouk.  

82,2 % učiteljev razrednega pouka to ugotavlja včasih ali pogosto in 15,6 % redko ali nikoli. 

Učitelji likovne pedagogike ugotavljajo likovno izrazni stil včasih ali pogosto v več kot  

20 %, redko v manj kot 14 %, odgovora nikoli pa ni izbral noben učitelj. 

Ob rezultatu izstopajo učitelji likovne pedagogike, kar je verjetno posledica vsebin 

izobraževanja, saj skozi proces študija podrobneje obravnavajo likovno izrazne tipe učencev. 

 

Tabela 35: Učitelji  pri likovni dejavnosti v razredu ugotavljajo pri posameznem učencu učni 

stil 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

4 
30 
74 
66 
26 

2 
15 
37 
33 
13 

Skupaj  200 100,0 
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Večina anketiranih učiteljev (70 %) ugotavlja pri učencih učni stil včasih ali pogosto, zelo 

pogosto ga ugotavlja le 13 %, redko to ugotavlja 15 %, nikoli pa le 2 %. 

 

Tabela 36: Kako pogosto učitelji z različno smerjo izobrazbe pri posameznem učencu 

ugotavljajo učni stil 

 
Pri likovni dejavnosti v razredu ugotavljate pri posameznem učencu učni stil skupaj 

število 

odstotek 

 nikoli redko včasih  pogosto zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

0 15 

10,2 % 

66 

44,9 % 

63 

42,8 % 

3 

2,0 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 11 

25,3 % 

6 

13,8 % 

3 

6,9 % 

23 

52,9 % 

43 

100 % 

 
Skupaj  

0 

0 

26 

13,8 % 

72 

38,2 % 

66 

35,0 % 

26 

13,8 % 

190 

100 % 

 
Pri ocenjevanju pogostosti »ugotavljanja likovnega učnega stila« je prišlo med odgovori 

učiteljev razrednega pouka in med likovnimi pedagogi do statistično pomembnih razlik  

(2 
= 18.203; g= 8, P = 0,020). 

 

Pri analizi rezultatov glede na smer izobrazbe lahko ugotovimo, da 52,9 % učiteljev likovne 

pedagogike ugotavlja likovni učni stil zelo pogosto, to počne le 2 % učiteljev smeri 

razrednega pouka.  

Več kot 80 % (87,7 %) učiteljev razrednega pouka to ugotavlja včasih ali pogosto in le 10,2 

% redko, nikoli ni odgovoril nobeden anketiran učitelj te smeri. 

Učitelji likovne pedagogike ugotavljajo likovno učni stil včasih ali pogosto v več kot  

20 %, redko v četrtini (25,3 %) odgovorov, odgovora nikoli pa ni izbral noben učitelj. 

Rezultati so podobno razvrščeni kot odgovori na vprašanje, kako pogosto učitelji pri likovno 

nadarjenih učencih ugotavljajo likovno izrazni stil, kar samo še poudarja pridobljene vsebine 

skozi študij. 

 

 

Tabela 37: V učnem procesu so učitelji pozorni na to, kaj učenec zmore glede na starostno 

stopnjo 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

1 
10 
43 
86 
60 

0,5 
5 

21,5 
43 
30 

Skupaj  200 100,0 
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Včasih ali pogosto pozornih na to, kaj učenec zmore glede na starostno stopnjo je 64,5 % 

učiteljev, 30 % učiteljev je na to pozornih zelo pogosto in le 5 % učiteljev je na to pozornih 

redko, odgovor nikoli je izbral le en učitelj. 

 

Tabela 38: Kako pogosto so učitelji različnih smeri študija pozorni na to, kaj zmore učenec 

glede na starostno stopnjo 

 
So učitelji v učnem procesu pozorni na to, kaj učenec zmore glede na starostno stopnjo skupaj 

število  

odstotek 

 nikoli redko včasih  pogosto zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

0 7 

4,8 % 

41 

27,9 % 

67 

45,6 % 

32 

21,8 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 0 0 15 

34,5% 

28 

64,5 % 

43 

100 % 

Skupaj  
 

0 7 

3,7 % 

41 

21,7 % 

82 

43,5 % 

60 

32,0 % 

190 

100 % 

 
Pri ocenjevanju kako pogosto »so učitelji v učnem procesu pozorni na to, kaj učenec zmore 

glede na starostno stopnjo« ni prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka in med 

likovnimi pedagogi do statistično pomembnih razlik (2 
= 11.745; g = 8, P = 0,163). 

 

Pri analizi rezultatov glede na smer izobrazbe lahko ugotovimo, da sta dve tretjini (64,5 %) 

anketiranih učiteljev likovne pedagogike zelo pogosto pozorna na sposobnosti učencev glede 

na starostno stopnjo in ena tretjina (34,5 %) pogosto. 

Prav na ta dejavnik  je zelo pogosto pozornih tudi več kot 21 % učiteljev razrednega pouka, 

več kot 73 % učiteljev te smeri je na to pozornih včasih ali pogosto in manj kot 5 % redko, 

nikoli ni odgovoril noben učitelj.  

 

 

 

 

 

Tabela 39: Kako pogosto učitelji v okviru pouka uvajajo drugačne oblike dela za  likovno 

nadarjene učence 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

3 
17 
86 
72 
22 

1,5 
8,5 
43 
36 
11 

Skupaj  200 100,0 
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Drugačne oblike dela pri pouku za likovno nadarjene učence 10 % učiteljev ne uvaja ali jih 

uvaja redko, 43 % jih uvaja včasih in 47 % jih uvaja pogosto ali zelo pogosto. 

 
Tabela 40: Kako vpliva smer študija na uporabo drugačnih oblik dela pri delu z nadarjenimi 

učenci? 

 
Učitelji v okviru pouka uvajajo drugačne oblike dela za  likovno nadarjene učence skupaj 

število  

odstotek 

 nikoli redko včasih  pogosto zelo 
pogosto 

razredni pouk -P 
 

0 13 

8,8 % 

77 

52,4 % 

56 

38,1 % 

1 

0,7 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika-LP 
 

0 0 7 

16,1 % 

15 

34,5 % 

21 

48,3 % 

43 

100 % 

 
Skupaj  

0 13 

6,9 % 

84 

44,5 % 

71 

37,6 % 

22 

11,7 % 

190 

100 % 

 
Pri ugotavljanju, kako pogosto »so učitelji v učnem procesu pozorni na to, kaj učenec zmore 

glede na starostno stopnjo« ni prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka in med 

likovnimi pedagogi do statistično pomembnih razlik (2 
= 5.541; g = 8, P = 0,698). 

 
Ob tabeli lahko ugotovimo, da skoraj polovica učiteljev likovne pedagogike (48,3 %) uvaja 

drugačne oblike dela pri delu z nadarjenimi učenci zelo pogosto, pogosto jih uvaja skoraj  

35 % in 16 % učiteljev uvaja drugačne oblike dela včasih. 

Med odgovori učiteljev razrednega pouka je le en učitelj odgovoril, da to počne zelo pogosto, 

drugačne oblike dela uvaja pogosto 38 % učiteljev razrednega pouka, več kot polovica 

52,4% jih to počne včasih in le 8,8 % redko. 

  

 

 

 

 

 

 

Tabela 41: Kako pogosto učitelji v okviru pouka uporabljajo drugačne metode dela za  

likovno nadarjene učence 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

6 
32 
84 
60 
18 

3 
16 
42 
30 
9 

Skupaj  200 100,0 
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Drugačne metode dela pri pouku za likovno nadarjene učence 19 % učiteljev ne uvaja ali jih 

uvaja redko, 42 % jih uvaja včasih in 39 % anketiranih učiteljev jih uvaja pogosto ali zelo 

pogosto. 

 
Tabela 42: Kako vpliva smer študija na uporabo drugačnih metod dela pri delu z nadarjenimi 

učenci 

 
Učitelji v okviru pouka uporabljajo drugačne metode dela za  likovno nadarjene učence skupaj 

število  

odstotek 

 nikoli redko včasih  pogosto zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

2 
 

1,4 % 

28 

19,0 % 

82 

55,7 % 

35 

23,8 % 

0 147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 0 0 25 

57,5 % 

18 

41,4 % 

43 

100 % 

 
Skupaj  

2 

1,6 % 

28 

14,8 % 

82 

43,5 % 

60 

32,0 % 

18 

9,5 % 

190 

100 % 

 
Pri ugotavljanju »ali učitelj v okviru pouka uporablja drugačne metode dela za likovno 

nadarjene učence« ni prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka in med likovnimi 

pedagogi do statistično pomembnih razlik  

(2 
= 5.057; g= 8, P = 0,751). 

 

Ob tabeli lahko ugotovimo, da več kot  41 % učiteljev likovne pedagogike uvaja drugačne 

metode dela pri delu z nadarjenimi učenci zelo pogosto, pogosto pa več kot polovica  

(57,5 %) učiteljev.  

Med učitelji razrednega pouka ni nihče odgovoril z zelo pogosto, drugačne metode dela 

uvaja skoraj četrtina (23,8 %) učiteljev razrednega pouka pogosto, več kot polovica (55,7 %) 

jih to počne včasih in 19 % redko, le dva učitelja sta odgovorila da tega ne počneta nikoli. 

 
 
 
 
 
 
Tabela 43: Kako pogosto  učitelji za likovno nadarjene učence organizirajo posebne 

dejavnosti izven pouka 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

29 
39 
65 
49 
18 

14,5 
19,5 
32,5 
24,5 

9 

Skupaj  200 100,0 
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Posebne dejavnosti za likovno nadarjene učence ne organizira 14,5 % učiteljev, redko ali 

včasih posebne dejavnosti organizira  52 % učiteljev in le 33,5 % učiteljev to počne pogosto 

ali zelo pogosto. 

 

Tabela 44: Kako pogosto učitelji različnih smeri študija organizirajo za likovno nadarjene 

učence  posebne dejavnosti izven pouka 

 

Učitelji za likovno nadarjene učence organizirajo posebne dejavnosti izven pouka skupaj 

število 

odstotek  

 

nikoli redko včasih  pogosto 
zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

22 
 

15,0 % 

35 

23,8 % 

60 

40,8 % 

29 

19,7 % 

2 

1,4 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

2 

4,6 % 

1 

2,3 % 

4 

9,2 % 

20 

46 % 

16 

36,8 % 

43 

100 % 

Skupaj  
 

24 

12,5 % 

36 

18,7 % 

64 

33,3 % 

49 

25,9 % 

18 

9,4 % 

190 

100 % 

 
Pri ugotavljanju »ali učitelji za likovno nadarjene učence organizirajo posebne dejavnosti 

izven pouka« ni prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka in med likovnimi pedagogi 

do statistično pomembnih razlik  

(2 
= 10.136; g = 8, P = 0,256). 

Ob tabeli lahko ugotovimo, da več kot tretjina (36,8 %)  učiteljev likovne pedagogike 

organizira za likovno nadarjene učence  posebne dejavnosti izven pouka zelo pogosto, 

pogosto skoraj  polovica (46 %) , včasih 9,2% in 6,9 % redko ali nikoli.  

Več kot 21% učiteljev razrednega pouka to počne pogosto in zelo pogosto, nad 40 % včasih 

in 38,8 % redko ali nikoli. 

Ob rezultatih lahko ugotovimo vidna pozitivna odstopanja učiteljev likovne pedagogike. 

 

 

 

 

Tabela 45: Kako pogosto učitelji nadarjenim učencem ponudijo drugačne likovne materiale 

kot drugim učencem 

 
Odgovori  

število    
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

12 
40 
98 
45 
5 

6 
20 
49 

22,5 
2,5 

Skupaj  200 100,0 

 
Nadarjenim učencem ne ponudi drugačne likovne materiale kot drugim učencem  
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6 % učiteljev, 20 % jim drugačne likovne materiale ponudi redko, skoraj polovica 49 % 

učiteljev včasih, in četrtina vseh anketiranih učiteljev (25 %) pogosto ali pa zelo pogosto. 

 

Tabela 46. Kako pogosto učitelji različne smeri študija ponudijo pri pouku likovno nadarjenim 

učencem drugačne likovne materiale 

 
Učitelji nadarjenim učencem ponudijo drugačne likovne materiale kot drugim učencem skupaj 

število 

odstotek  

  
nikoli redko včasih  pogosto 

zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

8 
 

5,4 % 

36 

24,5 % 

73 

49,7 % 

30 

20,4 % 

0 147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 0 
23 

53,0 % 

15 

34,5 % 

5 

11,5 % 

43 

100 % 

Skupaj  
 

8 

4,2 % 

36 

19,1 % 

96 

50,9 % 

45 

23,9 % 

5 

2,7 % 

190 

100 % 

 

Pri ugotavljanju »ali učitelji likovno nadarjenim učencem ponudijo drugačne likovne materiale 

kot drugim učencem« ni prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka in med likovnimi 

pedagogi do statistično pomembnih razlik (2 
= 12.376; g = 8, P = 0,135). 

 

Ob tabeli lahko ugotovimo, da več kot polovica (53 %)  učiteljev likovne pedagogike 

nadarjenim učencem ponudi drugačne likovne materiale kot drugim učencem včasih, 

pogosto več kot tretjina (34,5 %) in več kot 11 % zelo pogosto.  

Več kot petina učiteljev razrednega pouka ponudi likovno nadarjenim učencem drugačne 

likovne materiale kot drugim učencem pogosto, skoraj polovica (49,7 %) včasih in skoraj  

30 % anketiranih učiteljev redko ali nikoli. 

Rezultati nam potrjujejo, da izstopa smer študija likovna pedagogika, saj je skrb za likovni 

material ena od osnovnih nalog likovnega pedagoga, saj lahko s tem zagotovi uspešnejše 

delo in likovni  razvoj še posebej nadarjenih učencev. Učenci nižjih razredov pa običajno 

likovni material prinašajo sami. 

 

Tabela 47: Izbira likovnih materialov vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

7 
20 
80 
70 
23 

3,5 
10 
40 
35 

11,5 

Skupaj  200 100,0 

 

Da izbira likovnih materialov ne vpliva ali redko vpliva na motiviranost likovno nadarjenih 

učencev,  meni 13,5 % učiteljev, 40 % jih meni, da vpliva včasih, skoraj polovica  
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(46,5 %) pa meni, da izbira likovnih materialov vpliva pogosto ali pa zelo pogosto na 

motiviranost likovno nadarjenih učencev. 

 

Tabela 48: Kakšno je mnenje učiteljev različnih smeri študija, o tem ali izbira likovnih 

materialov vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev 

   
Ali izbira likovnih materialov vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev skupaj 

število 

odstotek  
 

nikoli redko včasih  pogosto 
zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

3 
 

2,0 % 

16 

10,9 % 

58 

36,4 % 

67 

45,6 % 

3 

2,0 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 0 20 

46,0 % 

3 

6,9 % 

20 

46,0 % 

43 

100 % 

Skupaj  
 

3 

1,6 % 

16 

8,5 % 

78 

41,3 % 

70 

37,0 % 

23 

12,2 % 

190 

100 % 

 
Pri ugotavljanju »ali izbira likovnih materialov vpliva na motiviranost likovno nadarjenih 

učencev« ni prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka in med likovnimi pedagogi do 

statistično pomembnih razlik (2 
= 11.501; g = 8, P = 0,175). 

 
Glede na smer študija lahko ugotovimo, da skoraj polovica (46 %) likovnih pedagogov meni, 

da izbira likovnih materialov zelo pogosto vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev, 

pogosto skoraj 7 % in 46 % anketiranih likovnih pedagogov meni, da izbira likovnih 

materialov včasih vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev. 

Skoraj 13% učiteljev razrednega pouka meni, da izbira likovnih materialov ne vpliva ali redko 

vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev, skoraj 37 % anketiranih učiteljev 

razrednega pouka meni, da včasih vpliva in skoraj polovica (47,6 %), da izbira likovnih 

materialov pogosto ali pa  zelo pogosto vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev. 

Iz tabele  lahko ugotovimo pozitivno mnenje učiteljev smeri likovna pedagogika. Ob tem pa je 

verjetno treba upoštevati različno notranjo motivacijo učencev glede na starostno stopnjo. 

 

Tabela 49: Kako pogosto učitelji nadarjenim učencem ponudijo drugačne likovne motive kot 

drugim učencem 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

12 
36 
87 
50 
15 

6 
18 

43,5 
25 

7,5 

Skupaj  200 100,0 

 
Drugačne likovne motive nadarjenim učencem 6 % učiteljev ne ponudi nikoli, 61,5 % učiteljev 

jih ponudi redko ali včasih, 32,5  % učiteljev to počne pogosto ali zelo pogosto. 
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Tabela 50: Kako smer študija vpliva na  ponudbo drugačnih likovnih motivov nadarjenim 

učencem 

 
Nadarjenim učencem ponudite drugačne likovne motive kot drugim učencem skupaj 

število 

odstotek  
 

nikoli redko včasih  pogosto 
zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

8 

5,4 % 

32 

21,8 % 

75 

51,0 % 

30 

20,4 % 

2 

1,4 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 0 10 

23,0 % 

20 

46,0 % 

13 

30,0 % 

43 

100 % 

Skupaj  
 

8 

4,2 % 

32 

17,0 % 

85 

45,0 % 

50 

26,5 % 

15 

8,0 % 

190 

100 % 

 
Pri ugotavljanju »ali učitelji likovno nadarjenim učencem ponudijo drugačne likovne motive 

kot drugim učencem« ni prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka in med likovnimi 

pedagogi do statistično pomembnih razlik (2 
= 14.321; g = 8, P = 0,074). 

 

Glede na smer študija lahko ugotovimo, da skoraj četrtina (23 %) likovnih pedagogov ponudi 

drugačne likovne motive včasih, pogosto 46 % ali skoraj polovica in 30 % anketiranih likovnih 

pedagogov ponudi drugačne likovne motive zelo pogosto. 

Več kot četrtina učiteljev razrednega pouka (27,2 %) drugačnih likovnih motivov ne ponudi 

nikoli ali jih ponudi redko, več kot polovica (51 %) včasih in skoraj 22 % pogosto ali pa zelo 

pogosto. 

 

Pozitivno stališče lahko ugotovimo pri smeri likovna pedagogika, vendar je treba tudi 

zapisati, da je bilo ob tem vprašanju kar nekaj pripomb anketiranih učiteljev. Nekajkrat je bilo 

zapisano, da naj učitelj ne bi ponudil drugačne likovne motive, ampak naj jih učenec skozi 

svojo domišljijo razvija sam.  

 

 

Tabela 51: Mnenje učiteljev o tem, kako pogosto vpliva izbira likovnih motivov na 

motiviranost likovno nadarjenih učencev 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

6 
31 
86 
57 
20 

3 
15,5 

43 
28,5 

10 

Skupaj  200 100,0 

 

Da na motiviranost likovno nadarjenih učencev ne vpliva izbira likovnih motivov meni  
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3 % učiteljev,  več kot polovica 58,5 % jih meni da vpliva redko ali včasih, 38,5 % učiteljev pa 

meni da to vpliva pogosto ali pa celo zelo pogosto. 

 

Tabela 52: Kakšno je mnenje učiteljev različnih smeri študija, o tem ali izbira likovnih motivov 

vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev 

 
Izbira likovnih motivov vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev skupaj 

število 

odstotek  

 nikoli redko včasih  pogosto zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

6 
 

4,1 % 

26 

17,7 % 

83 

56,4 % 

29 

19,7 % 

3 

2,0 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 1 

2,3 % 

1 

2,3 % 

28 

64,4 % 

13 

30,0 % 

43 

100 % 

 
Skupaj  

6 

3,2 % 

27 

14,3 % 

84 

44,5 % 

57 

30,2 % 

16 

8,5 % 

190 

100 % 

 
Pri ugotavljanju »ali izbira likovnih motivov vpliva na motiviranost likovno nadarjenih 

učencev« ni prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka in med likovnimi pedagogi do 

statistično pomembnih razlik (2 
= 16.424; g = 8, P = 0,088). 

 

Glede na smer izobrazbe lahko ugotovimo, da skoraj večina (94,4 %) likovnih pedagogov 

meni, da izbira likovnih motivov vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev zelo 

pogosto in pogosto in le 5 % jih meni, da izbira motivov na njihovo motiviranost vpliva redko 

ali včasih. 

Več kot polovica (56,4 %) učiteljev razrednega pouka meni, da izbira motivov vpliva na 

motiviranost včasih, skoraj  22 % jih meni, da ne vpliva ali vpliva redko in skoraj 22 % da 

vpliva izbira likovnih motivov na motiviranost likovno nadarjenih učencev pogosto ali pa zelo 

pogosto. 

Ugotovimo lahko pozitivno mnenje likovnih pedagogov, v skupini učiteljev razrednega pouka 

je največ odgovorov včasih, kar nam lahko potrdi, da za učitelje razrednega pouka motiv je 

pomemben vendar ne zelo pomemben dejavnik  motivacije učno vzgojnega procesa. 

 

Tabela 53:  Kako pogosto učitelji  za nadarjene učence uporabljajo dodatna nazorna učna 

sredstva in pripomočke 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

10 
53 
75 
48 
14 

5 
26,5 
37,5 

24 
7 

Skupaj  200 100,0 
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Več kot četrtina (26,5 %) učiteljev za likovno  nadarjene učence uporablja dodatna nazorna 

sredstva in  pripomočke redko, včasih jih uporabi skoraj 38 %, skoraj četrtina (24 %) jih to 

počne pogosto in 7 % zelo pogosto. 

 

Tabela 54: Ali učitelji različne smeri študija uporabljajo za nadarjene učence dodatna 

nazorna sredstva in pripomočke različno pogosto  

 

Učitelji za likovno nadarjene učence uporabijo dodatna nazorna sredstva in pripomočke skupaj 

število  

odstotek 

 nikoli redko včasih  pogosto zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

6 
4,1 % 

49 

33,3 % 

68 

46,2 % 

20 

13,6 % 

4 

2,7 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 0 5 

11,5 % 

28 

64,4 % 

10 

23,0 % 

43 

100 % 

 
Skupaj 

6 

3,2 % 

49 

26,0 % 

73 

38,7 % 

48 

25,4 % 

14 

7,4 % 

190 

100 % 

 
 
Pri ugotavljanju »kako pogosto učitelji za likovno nadarjene učence uporabijo dodatna 

nazorna sredstva in pripomočke« je prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka in med 

likovnimi pedagogi do statistično pomembnih razlik (2 
= 23.635; g = 8, P = 0,003). 

 

Glede na smer izobrazbe lahko ugotovimo, da 87,4 % likovnih pedagogov uporablja za 

nadarjene učence dodatna nazorna sredstva in pripomočke pogosto ali pa zelo pogosto, več 

kot 11 % pa to počne včasih. 

Tretjina  (33,3 %) učiteljev razrednega pouka uporablja za nadarjene učence dodatna 

nazorna sredstva in pripomočke redko, skoraj polovica (46,2 %) včasih, pogosto ali pa zelo 

pogosto pa več kot 16 % anketiranih učiteljev. 

Pozitivno mnenje o uporabi dodatnih nazornih sredstev in pripomočkov imajo likovni 

pedagogi, vendar moramo to vprašanje  analizirati še podrobneje skozi vprašanje, katera 

učna sredstva uporabljajo učitelji pri delu z nadarjenimi učenci. 

 

 

Tabela 55: Kako  uporaba nazornih učnih sredstev in pripomočkov vpliva na motiviranost 

likovno nadarjenih učencev 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

5 
39 
84 
57 
15 

2,5 
19,5 

42 
28,5 
7,5 

Skupaj  200 100,0 
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Da, na  motiviranost likovno nadarjenih učencev redko ali pa včasih vpliva dodatna  uporaba 

nazornih sredstev in pripomočkov meni več kot 61 % anketiranih učiteljev, le dobra tretjina 

(36 %) pa jih meni, da to vpliva pogosto ali pa zelo pogosto. 

 

Tabela 56: Kakšno je mnenje učiteljev različnih smeri študija o tem, ali uporaba nazornih 

sredstev in pripomočkov, vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev 

 
Uporaba nazornih učnih sredstev in pripomočkov vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev skupaj 

število  

odstotek 

 nikoli redko včasih  pogosto zelo 
pogosto 

razredni pouk -P 
 

4 

2,7 % 

30 

20,4 % 

72 

49,0 % 

33 

22,5 % 

8 

5,4 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika-LP 
 

1 

2,3 % 

5 

11,5 % 

10 

23,0 % 

24 

55,2 % 

3 

6,9 % 

43 

100 % 

Skupaj  
 

5 

2,7 % 

35 

18,5 % 

82 

43,5 % 

57 

30,2 % 

11 

5,8 % 

190 

100 % 

 
Pri ugotavljanju mnenja »ali uporaba nazornih učnih sredstev in pripomočkov vpliva na 

motiviranost likovno nadarjenih učencev« ni prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka 

in med likovnimi pedagogi do statistično pomembnih razlik (2 
= 8.558; g = 8, P = 0,381). 

 

Glede na smer študija lahko ugotovimo, da dobra tretjina (34,5 %) likovnih pedagogov meni, 

da uporaba dodatnih nazornih sredstev in pripomočkov, vpliva na motiviranost likovno 

nadarjenih učencev redko ali včasih, več kot polovica (55,2 %) meni, da to vpliva na 

motiviranost likovno nadarjenih učencev pogosto in  skoraj 7 % meni, da to vpliva zelo 

pogosto na motiviranost likovno nadarjenih učencev. 

Skoraj četrtina (23,1 %) učiteljev razrednega pouka meni, da uporaba dodatnih nazornih 

sredstev in pripomočkov ne vpliva ali pa redko vpliva  na motiviranost likovno nadarjenih 

učencev, skoraj polovica (49 %) jih meni, da včasih vpliva in dobra četrtina (27,9 %) da na 

motiviranost likovno nadarjenih učencev vpliva pogosto ali pa zelo pogosto. 

 

 

 

Tabela 57: Ali razpoložljivi čas, ki je namenjen za izvedbo likovne naloge vpliva na 

motiviranost in aktivnost likovno nadarjenih učencev 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

3 
25 
77 
75 
20 

1,5 
12,5 
38,5 
37,5 

10 

Skupaj  200 100,0 
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Da na motiviranost nadarjenih učencev redko ali včasih vpliva čas, ki je namenjen za izvedbo 

likovne naloge meni več kot  polovica (51 %) anketiranih učiteljev, skoraj polovica (47,5 %) 

pa jih meni, da čas izvedbe likovne naloge na nadarjene učence vpliva pogosto ali zelo 

pogosto. 

 

Tabela 58: Kakšno je mnenje učiteljev različnih smeri študija o tem, ali čas, ki je namenjen za 

izvedbo likovne naloge, vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev 

 
razpoložljivi čas, ki je namenjen za izvedbo likovne naloge vpliva na motiviranost in aktivnost likovno 

nadarjenih učencev 

skupaj 

število  

odstotek 
 nikoli redko včasih  pogosto zelo 

pogosto 

razredni pouk  
 

0 18 

12,2% 

70 

47,7% 

61 

41,4% 

0 147 

100% 

likovna pedagogika 
 

0 3 

6,9% 

5 

11,5% 

13 

30,0% 

20 

46,0% 

43 

100% 

Skupaj  
 

0 21 

11,1% 

75 

39,8% 

74 

39,2% 

20 

10,6% 

190 

100% 

 
Pri ugotavljanju mnenja »ali razpoložljivi čas, ki je namenjen za izvedbo likovne naloge vpliva 

na motiviranost in aktivnost likovno nadarjenih učencev« ni prišlo med odgovori učiteljev 

razrednega pouka in med likovnimi pedagogi do statistično pomembnih razlik (2 
= 6.983;  

g = 8, P = 0,539). 

 

Glede na smer študija lahko ugotovimo, da več kot 18 % likovnih pedagogov meni, da čas, ki 

je namenjen za izvedbo likovne naloge, vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev 

redko ali včasih, 30 % jih meni, da to vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev 

pogosto in skoraj polovica (46 %) meni, da to zelo pogosto vpliva na motiviranost likovno 

nadarjenih učencev. 

Več kot 12 % učiteljev razrednega pouka meni, da čas, ki je namenjen za izvedbo likovne 

naloge redko vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev, skoraj polovica (47,7 %) jih 

meni, da včasih vpliva in več kot 41 % učiteljev razrednega pouka meni, da na motiviranost 

likovno nadarjenih učencev čas, ki je namenjen za izvedbo likovne naloge vpliva pogosto.  

 

Pozitivno mnenje lahko zasledimo pri učiteljih likovne pedagogike, ob tem pa lahko zapišemo 

tudi, da učitelji prve in druge triade lahko lažje fleksibilno prilagajajo vsebine časovni 

razporeditvi ur, likovni pedagogi pa so vezani na urnik. Ob tem lahko izpostavimo že večkrat 

izrečeno misel likovnih pedagogov, da je ena ura likovne vzgoje premalo za izvedbo 

zahtevnejših likovnih nalog, kot so naloge s področja slikanja in grafike pa tudi kiparstva. 

 

Tabela 59: Ali prostor, v katerem se izvaja pouk (učilnica, zunanji prostor, galerija …) vpliva 

na motiviranost in aktivnost likovno nadarjenih učencev 



Oto Vogrin                                                              Delo z likovno nadarjenimi učenci pri pouku likovne vzgoje 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                       118 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

2 
24 
87 
68 
19 

1 
12 

43,5 
34 

9,5 

Skupaj  200 100,0 

 

Da, na motiviranost nadarjenih učencev vpliva redko ali včasih,  prostor kjer se izvaja pouk, 

meni več kot polovica  (55,5 % ) učiteljev, 43,5 % jih meni, da na motiviranost nadarjenih 

učencev vpliva prostor, v katerem se izvaja pouk pogosto ali pa zelo pogosto. 

 

Tabela 60: Kakšno je mnenje učiteljev različnih smeri študija o tem, ali prostor, v katerem se 

izvaja pouk, vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev 

 
Prostor, v katerem se izvaja pouk (učilnica, zunanji prostor, galerija …) vpliva na motiviranost in aktivnost 
likovno nadarjenih učencev? 

 

skupaj 

število  

odstotek 
 

nikoli redko včasih  pogosto 
zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

0 15 

10,2 % 

82 

55,7 % 

49 

33,3 % 

1 

0,7 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 5 

11,5 % 

3 

6,9 % 

19 

44,0 % 

16 

37,0 % 

43 

100 % 

 
Skupaj 

0 20 

10,6 % 

85 

45,0 % 

68 

36,0 % 

17 

9.0 % 

190 

100 % 

 

Pri ugotavljanju mnenja »ali prostor, v katerem se izvaja pouk (učilnica, zunanji prostor, 

galerija …) vpliva na motiviranost in aktivnost likovno nadarjenih učencev« ni prišlo med 

odgovori učiteljev razrednega pouka in med likovnimi pedagogi do statistično pomembnih 

razlik (2 
= 12.572; g = 8, P = 0,127). 

 

Glede na smer študija lahko ugotovimo, da dobrih 18 % likovnih pedagogov meni, da prostor, 

kjer se izvaja pouk, vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev redko ali včasih, 44 % 

jih meni, da to vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev pogosto in 37 % likovnih 

pedagogov meni do to vpliva zelo pogosto na motiviranost likovno nadarjenih učencev. 

Več kot 10 % učiteljev razrednega pouka meni, da prostor, kjer se izvaja pouk redko vpliva  

na motiviranost likovno nadarjenih učencev, več kot polovica (55,7 %) jih meni, da včasih 

vpliva in tretjina ( 33,3 %), da prostor, kjer se izvaja pouk na motiviranost likovno nadarjenih 

učencev vpliva pogosto. 

Rezultati vprašanja kažejo pozitivno mnenje likovnih pedagogov, vendar lahko iz pripisanih 

pripomb ugotovimo, da je motiviranost učencev večja v drugačnem prostoru, da pa se to v 

praksi redko izvaja. Zanimive so pripisane  pripombe učiteljev razrednega pouka, da na 
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učence zelo motivacijsko vpliva kadar pouk likovne vzgoje izvedejo v učilnici  likovne vzgoje 

in ne v svojih matičnih učilnicah. 

 

Tabela 61: Kako pogosto  samostojno odločanje o reševanju likovne naloge vpliva na aktivno 

in samostojno dejavnost likovno nadarjenega učenca 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

1 
21 
69 
73 
36 

0,5 
10,5 
34,5 
36,5 

18 

Skupaj  200 100,0 

 
Da samostojno odločanje o reševanju likovne naloge vpliva na aktivno in samostojno delo 

likovno nadarjenih učencev redko ali včasih, meni 45 % anketiranih učiteljev,  

54,5 % učiteljev pa meni, da takšno reševanje likovne naloge vpliva na likovno nadarjene 

učence pogosto ali zelo pogosto. 

 

Tabela 62: Kakšno je mnenje učiteljev različnih smeri študija o tem, ali samostojno odločanje 

o reševanju likovne naloge, vpliva na aktivno in samostojno dejavnost likovno nadarjenih 

učencev 

 
Samostojno odločanje o reševanju likovne naloge vpliva na aktivno in samostojno dejavnost likovno 

nadarjenega učenca 

skupaj 

število  

odstotek  
nikoli redko včasih  pogosto 

zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

0 14 

9,5 % 

67 

45,6 % 

58 

36,4 % 

8 

5,4 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 3 

6,9 % 

0 

 

12 

27,6 % 

28 

64,4 % 

43 

100 % 

Skupaj  
 

0 17 

9.0 % 

67 

35,5 % 

70 

37,0 % 

36 

19,1 % 

190 

100 % 

 
Pri ugotavljanju mnenja »ali samostojno odločanje o reševanju likovne naloge vpliva na 

aktivno in samostojno dejavnost likovno nadarjenega učenca« ni prišlo med odgovori 

učiteljev razrednega pouka in med likovnimi pedagogi do statistično pomembnih razlik  

(2 
= 8.211; g = 8, P = 0,413). 

Glede na smer študija lahko ugotovimo, da dobrih 6 % likovnih pedagogov meni, da 

samostojno odločanje o reševanju likovne naloge, vpliva na motiviranost likovno nadarjenih 

učencev redko,  92 % pa meni, da to vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev 

pogosto ali pa celo zelo pogosto. 

Skoraj 10 % učiteljev razrednega pouka meni, da samostojno odločanje o reševanju likovne 

naloge redko vpliva  na motiviranost likovno nadarjenih učencev, skoraj polovica (45,6 %) jih 
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meni, da včasih vpliva in več kot 41 % da samostojno odločanje o reševanju likovne naloge 

vpliva na motiviranost likovno nadarjenih učencev pogosto ali pa zelo pogosto. 

 

Pozitivno mnenje ob tem vprašanju imajo likovni pedagogi, saj jih velika večina meni, da 

učenčevo samostojno odločanje o reševanju likovne naloge pogosto ali pa zelo pogosto 

vpliva na aktivno delo in s tem tudi na večjo motiviranost učencev. 

 

Tabela 63: Učitelji  ob obvezni dejavnosti pri pouku likovno nadarjene učence usmerjajo še v 

dodatne likovne dejavnosti 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

5 
24 
68 
80 
23 

2,5 
12 
34 
40 

11,5 

Skupaj  200 100,0 

 
Skoraj polovica (46 %) anketiranih učiteljev usmerja likovno nadarjene učence ob obvezni 

likovni dejavnosti pri pouku še v dodatne likovne dejavnosti redko ali včasih, več kot polovica 

(51,5 %) anketiranih učiteljev pa to počne pogosto ali zelo pogosto. 

 

Tabela 64: Ali učitelji različnih smeri študija, ob obvezni dejavnosti pri pouku likovne vzgoje 

nadarjene učence usmerjajo še v dodatne dejavnosti 

 
Ob obvezni dejavnosti pri pouku likovno nadarjene učence usmerjate še v dodatne likovne dejavnosti skupaj 

število  

odstotek 

 

nikoli redko včasih  pogosto 
zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

2 
0,7 % 

20 

13,6 % 

51 

34,7 % 

70 

47,7 % 

5 

3,4 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 0 15 

34,5 % 

10 

23,0 % 

18 

41,4 % 

43 

100 % 

Skupaj  
 

2 

1,6 % 

20 

10,6 % 

66 

35,0 % 

80 

42,4 % 

2 

1,6 % 

190 

100 % 

 
Pri ugotavljanju »ali učitelji ob obvezni dejavnosti pri pouku likovno nadarjene učence 

usmerjajo še v dodatne likovne dejavnosti« ni prišlo med odgovori učiteljev razrednega 

pouka in med likovnimi pedagogi do statistično pomembnih razlik (2 
= 1.637; g = 8, P = 0,990). 

Glede na smer študija lahko ugotovimo, da več kot tretjina (34,5 %) likovnih pedagogov ob 

obvezni dejavnosti pri pouku likovno nadarjene učence usmerja še v dodatne likovne 

dejavnosti včasih, 23 % pogosto, in več kot 41 % počne to celo zelo pogosto. 

13,6 % učiteljev razrednega pouka ob obvezni dejavnosti pri pouku likovno nadarjene 

učence usmerja še v dodatne likovne dejavnosti redko, več kot tretjina (34,7 %) jih to počne 

včasih, skoraj polovica (47,7 %) pogosto, več kot 3% pa  zelo pogosto. 
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Posebej likovni pedagogi so mnenja, da so dodatne dejavnosti pomembne za razvoj likovno 

nadarjenih učencev, saj učence usmerjajo k dodatnim  dejavnostim pogosto ali pa celo zelo 

pogosto. 

 

Tabela 65: Učitelji  likovna dela nadarjenih učencev razstavijo skupaj z ostalimi likovnimi deli 

učencev 

 

 

 
Več kot (82 %) učiteljev razstavi likovna dela nadarjenih učencev skupaj z likovnimi deli 

drugih učencev pogosto ali zelo pogosto, več kot 13 % to počne včasih. 

 

Tabela 66: Ali so razlike med učitelji različnih študijskih smeri v zvezi s tem, ali likovna dela 

nadarjenih učencev razstavijo skupaj z ostalimi likovnimi deli 

 
Likovna dela nadarjenih učencev razstavite skupaj z ostalimi likovnimi deli učencev skupaj 

število  

odstotek 
 

nikoli redko včasih  pogosto 
zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

1 
 

0,7 % 

1 

0,7 % 

21 

15,0 % 

72 

49,0 % 

52 

36,0 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 
0 

 

3 

6,9 % 

12 

27,6 % 

28 

64,4 % 

43 

100 % 

Skupaj  
 

1 

0,5 % 

1 

0,5 % 

24 

12,7 % 

84 

44,5 % 

80 

42,4 % 

190 

100 % 

 
Pri ugotavljanju »ali učitelji likovna dela nadarjenih učencev razstavijo skupaj z ostalimi 

likovnimi deli učencev« ni prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka in med likovnimi 

pedagogi do statistično pomembnih razlik (2 
= 10.140; g= 6, P = 0,119). 

 

Glede na smer izobrazbe lahko ugotovimo, da likovni pedagogi likovna dela nadarjenih 

učencev razstavijo skupaj z ostalimi likovnimi deli v več kot 6 % včasih, v skoraj 28 % 

pogosto in več kot 64 % zelo pogosto. 

Učitelji razrednega pouka pa likovna dela nadarjenih učencev razstavijo skupaj z ostalimi 

likovnimi deli v 15 % včasih, skoraj polovica (49 %) pogosto in več kot tretjina (36 %) zelo 

pogosto. 

Med skupinama razredni pouk in likovna pedagogika pa v povprečju ni pomembnejših 

statističnih odstopanj, če združimo pogosto in zelo pogosto, je pri obeh skupinah rezultat več 

Odgovori  
število  

 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

2 
6 

27 
85 
80 

1 
3 

13,5 
42,5 

40 

Skupaj  200 100,0 
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kot 85 % pri likovnih pedagogih pa celo več kot 90 %, kar samo dokazuje, je za učitelje 

razstava likovnih del učencev zelo pomemben dejavnik oblikovanja estetskih meril učencev 

in hkrati primerljiv način oblikovanja likovnih kriterijev.   

 

Tabela 67: Razstavljeno delo likovno nadarjenega učenca še posebej motivira 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Skoraj četrtina (22,5 %) učiteljev meni, da razstavljeno delo likovno nadarjenega učenca 

včasih dodatno motivira, skoraj polovica (46,5 %) jih meni, da ga pogosto posebej motivira, 

več kot četrtina (26 %), da ga zelo pogosto posebej motivira in le 4,5 % učiteljev meni, da 

razstavljeno delo likovno nadarjenih učencev posebej ne motivira ali jih redko motivira. 

 

Tabela 68: Ali se pojavljajo razlike med učitelji različnih študijskih smeri v zvezi z njihovim 

mnenjem o tem ali razstavljeno delo likovno nadarjenega učenca še posebej motivira 

 
Razstavljeno delo likovno nadarjenega učenca še posebej motivira 

 

skupaj 

število  

odstotek  
nikoli redko včasih  pogosto 

zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

0 3 

2,0 % 

42 

28,6 % 

78 

53,1 % 

24 

16,3 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 1 

2,3 % 

1 

2,3 % 

13 

30,0 % 

28 

64,4 % 

43 

100 % 

Skupaj: 
 

0 4 

2,1 % 

43 

22,4 % 

91 

47,3 % 

52 

27,0 % 

190 

100 % 

 

Pri ugotavljanju »ali učitelji  menijo, da razstavljeno delo likovno nadarjenega učenca še 

posebej motivira« ni prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka in med likovnimi 

pedagogi do statistično pomembnih razlik (2 = 10.788; g = 6, P = 0,095). 

 

Glede na smer izobrazbe lahko ugotovimo, da likovni pedagogi menijo, da  razstavljeno delo 

likovno nadarjenega učenca še posebej motivira redko ali včasih le v slabih 5 % odgovorov, 

v 30 % pogosto in več kot 64 %, da  razstavljeno delo likovno nadarjenega učenca zelo 

pogosto še posebej motivira. 

Učitelji razrednega pouka menijo, da razstavljeno delo likovno nadarjenega učenca še 

posebej motivira v skoraj  29 %  anketiranih učiteljev včasih, v več kot polovica (53,1 %) 

pogosto in več kot 16 % zelo pogosto. 

 

Odgovori  
število  

 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

1 
8 

45 
93 
53 

0,5 
4 

22,5 
46,5 

26 

Skupaj  200 100,0 
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Ob tem vprašanju imajo  anketirani učitelji pozitivno mnenje. Tudi ob tem vprašanju ni 

pomembnih statističnih razlik med učitelji razrednega pouka in med likovnimi pedagogi, saj 

so skoraj vsi odgovori (več kot 95 %) razporejeni med včasih in zelo pogosto in večina, več 

kot 70 %, med pogosto in zelo pogosto. Ob tem vprašanju anketirani učitelji potrjujejo 

pomemben dejavnik razstave likovnih del učencev, ki jih največkrat pogosto ali pa zelo 

pogosto posebej motivira. Takšne motivacije se najbolj zavedajo likovni pedagogi ob 

najpogostejših odgovorih zelo pogosto, kar kaže na visoko osveščenost in odgovornost 

učitelja za razvoj likovno nadarjenih učencev. 

 

Tabela 69: Kako pogosto nadarjeni učenci pri vrednotenju likovnih izdelkov posebej izstopajo 

v analizi likovnega del 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

2 
22 
72 
72 
32 

1 
11 
36 
36 
16 

Skupaj  200 100,0 

 

Pri vrednotenju likovnih izdelkov likovno nadarjeni učenci ne izstopajo ali izstopajo redko 

meni 12 % anketiranih učiteljev, da izstopajo včasih meni 36 % učiteljev, da pogosto 

izstopajo, meni 36 % učiteljev in 16 % učiteljev meni, da pri likovnem vrednotenju likovno 

nadarjeni učenci zelo pogosto izstopajo v analizi likovnega dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 70: Odgovori učiteljev različnih smeri študija o tem, ali likovno nadarjeni učenci 

izstopajo pri vrednotenju likovnih del 

 
Likovno nadarjeni učenci pri vrednotenju likovnih izdelkov posebej izstopajo v analizi likovnega del skupaj 

število  

odstotek 
 

nikoli redko včasih  pogosto 
zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

0 18 

12,2 % 

69 

47,0 % 

56 

38,1 % 

4 

2,7 % 

147 

100 % 

likovna pedagogika 
 

0 
0 

1 

2,3 % 

14 

32,5 % 

28 

64,4 % 

43 

100 % 
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Skupaj: 
 

0 

0,0 % 

18 

9,4 % 

70 

36,4 % 

70 

36,4 % 

32 

16,6 % 

190 

100 % 

 
Pri ugotavljanju »ali učitelji  menijo, da  likovno nadarjeni učenci pri vrednotenju likovnih 

izdelkov posebej izstopajo v analizi likovnih del« ni prišlo med odgovori učiteljev razrednega 

pouka in med likovnimi pedagogi do statistično pomembnih razlik  

(2 
= 9.733; g= 10, P = 0,464). 

 

Glede na smer izobrazbe lahko ugotovimo, da likovni pedagogi menijo, da  likovno nadarjeni 

učenci izstopajo pri vrednotenju likovnih del včasih le v 2,3 % odgovorov, v  več kot 32 % 

pogosto in več kot 64 %, da  likovno nadarjeni učenci izstopajo pri vrednotenju likovnih del 

zelo pogosto. 

Učitelji razrednega pouka menijo, da likovno nadarjeni učenci izstopajo pri vrednotenju 

likovnih del redko 12 % , skoraj polovica (47 %) meni, da včasih in skoraj 39 % pogosto, a le  

manj kot 3 % zelo pogosto. 

 

Rezultati ankete kažejo izrazito pozitivno mnenje likovnih pedagogov, vendar iz opomb 

anketiranih učiteljev razrednega pouka lahko ugotovimo, da se analiza in vrednotenje 

likovnih del najpogosteje ne izvaja v takšni obliki, ki bi omogočala nadarjenim učencem  

aktivnejše sodelovanje. 

 

Tabela 71: Kako pogosto učitelji v razredu opazijo dominanten vpliv nadarjenih učencev na 

sošolce  pri izbiri motiva 

 
Odgovori  

število  
 
odstotek  

nikoli 
redko 
včasih 
pogosto 
zelo pogosto 

5 
42 
86 
50 
17 

2,5 
21 
43 
25 

8,5 

Skupaj  200 100,0 

 

Učitelji opazijo dominanten vpliv nadarjenih učencev na sošolce pri izbiri likovnega motiva 

redko v 21  %, včasih 43 %, pogosto v četrtini odgovorov (25 %) in zelo pogosto v 8,5 % 

odgovorov. 

 

Tabela 72: Ali učitelji različnih smeri študija opazijo dominanten vpliv likovno nadarjenih 

učencev glede izbire motiva različno pogosto 

 
V razredu opazite dominanten vpliv nadarjenih učencev na sošolce  pri izbiri motiva skupaj 

število  

odstotek 
 

nikoli redko včasih  pogosto 
zelo 
pogosto 

razredni pouk  
 

1 
0,7 % 

32 

21,8 % 

81 

55,0 % 

31 

21,1 % 

2 

1,4 % 

147 

100 % 
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likovna pedagogika 
 

4 

9,2 % 

6 

13,9 % 

3 

6,9 % 

15 

34,5 % 

15 

34,5 % 

43 

100 % 

Skupaj: 
 

5 

2,6 % 

38 

19,8 % 

84 

43,7 % 

46 

23,9 % 

17 

8,8 % 

190 

100 % 

 
Pri ugotavljanju »ali učitelji  v razredu opazijo dominanten vpliv nadarjenih učencev na 

sošolce  pri izbiri motiva« ni prišlo med odgovori učiteljev razrednega pouka in med likovnimi 

pedagogi do statistično pomembnih razlik (2 
= 14.516; g= 10, P = 0,151). 

 

Glede na smer izobrazbe lahko ugotovimo, da likovni pedagogi ne opazijo dominanten vpliv 

nadarjenih učencev na sošolce pri izbiri likovnega motiva v 9,2 % odgovorov, v  več kot 13 % 

zasledijo dominanten vpliv redko, v več kot 6 % včasih,  pogosto več kot pri  tretjini (34,5 %) 

anketiranih likovnih pedagogov  in prav tako več kot pri  tretjini (34,5 %) zelo pogosto. 

Učitelji razrednega pouka opazijo dominanten vpliv likovno nadarjenih učencev glede izbire 

motiva redko pri več kot 21 % odgovorov, pri  več kot polovici (55 %) opazi dominanten vpliv 

likovno nadarjenih učencev pri izbiri motiva včasih in več kot 22 % pogosto ali pa zelo 

pogosto. 

Ob tabeli  lahko ugotovimo, da zelo pogosto ali pa pogosto opazijo dominanten vpliv 

nadarjenih učencev smer likovna pedagogika, da pa ga kot pozitiven dejavnik izpostavljata 

tudi smer razredni pouk. 

 

 
 
3. 3. 1. 6. 3. UČITELJEVO SODELOVANJE S STARŠI 
 

Skozi zastavljena vprašanja smo ugotavljali, kakšno je sodelovanje s starši likovno 

nadarjenih učencev:  ali jih zanimajo dosežki in napredek otrok pri pouku likovne vzgoje, 

si lahko ogledajo razstavljena  likovna dela svojih otrok v razredu ali na hodniku šole, 

so jim  kriteriji za ocenjevanje likovnih izdelkov dovolj razumljivi, ali  njihov poklic vpliva na 

interes za likovno dejavnost, so seznanjeni o učenčevih sposobnostih, se skupaj z 

nadarjenimi učenci udeležujejo likovnih razstav v šoli in v drugih razstavnih prostorih, 

se posvetujejo z učitelji o poklicni usmeritvi učencev in ali pri pogovoru s starši o učenčevi 

likovni nadarjenosti sodeluje tudi učenec. 

 

Tabela 73: Starše likovno nadarjenih učencev zanimajo dosežki in napredek učencev pri 

pouku likovne vzgoje 

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 5 2.5 

redko 66 33.0 
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včasih 79 39.5 

pogosto 36 18.0 

zelo pogosto 14 7.0 

Skupaj  200 100.0 

 
Učitelji menijo, da  starše zanimajo dosežki in napredek  učencev pri likovni vzgoji redko ali 

včasih 72,5 %, pogosto ali pa zelo pogosto pa 25 %. 

 

Tabela 74: Ali si lahko starši nadarjenih učencev ogledajo razstavljena  likovna dela svojih 

otrok v razredu ali na hodniku šole 

  
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 1 0.5 

redko 24 12.0 

včasih 34 17.0 

pogosto 53 26.5 

zelo pogosto 88 44.0 

Skupaj  200 100.0 

 

70,5 % učiteljev je odgovorilo, da si lahko starši nadarjenih otrok ogledajo njihova likovna 

dela pogosto ali zelo pogosto, le eden je odgovoril, da si jih ne morejo ogledati nikoli. 

 

Tabela 75: Ali so staršem kriteriji za ocenjevanje likovnih izdelkov dovolj razumljivi 

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 5 2.5 

redko 28 14.0 

včasih 67 33.5 

pogosto 70 35.0 

zelo pogosto 30 15.0 

Skupaj  200 100.0 

Staršem kriteriji za ocenjevanje likovnih izdelkov niso ali pa so redko razumljivi meni 16,5% 

učiteljev, da so jim včasih razumljivi, meni 33,5 % učiteljev in 50 % učiteljev meni, da so 

kriteriji staršem razumljivi pogosto ali zelo pogosto. 

 

Tabela 76: Ali učitelji menijo, da vpliva poklic staršev na interes za likovno dejavnost 

nadarjenih učencev  

 

Odgovori  
število  odstotek  

nikoli 4 2.0 

redko 39 19.5 

včasih 62 31.0 

pogosto 70 35.0 

zelo pogosto 25 12.5 

Skupaj  200 100.0 
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Poklic staršev redko ali včasih vpliva na interes za likovno dejavnost nadarjenih otrok, meni 

polovica (50,5 %) anketiranih učiteljev, skoraj polovica (47,5 %) pa jih meni, da poklic staršev 

vpliva na  interes za likovno dejavnost nadarjenih otrok pogosto ali pa celo zelo pogosto. 

 

Tabela 77: Učitelji seznanijo starše likovno nadarjenih učencev o učenčevih sposobnosti 

 

Odgovori  
število  odstotek  

nikoli 1 .5 

redko 27 13.5 

včasih 33 16.5 

pogosto 57 28.5 

zelo pogosto 82 41.0 

Skupaj  200 100.0 

 

Skoraj 70 % učiteljev odgovarja, da seznanijo starše likovno nadarjenih učencev o njihovih 

sposobnostih pogosto ali zelo pogosto, 30 % na to odgovarja redko ali včasih. 

 

Tabela 78: Starši se skupaj z nadarjenimi učenci udeležujejo likovnih razstav v šoli in v 

drugih razstavnih prostorih  

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 3 1.5 

redko 46 23.0 

včasih 57 28.5 

pogosto 62 31.0 

zelo pogosto 32 16.0 

Skupaj  200 100.0 

Več kot polovica (51,5%) anketiranih učiteljev odgovarja, da se  starši skupaj z nadarjenimi 

učenci udeležujejo likovnih razstav redko ali včasih, skoraj polovica (47 %)  pa odgovarja, da 

starši to počnejo pogosto ali pa zelo pogosto. 

 

Tabela 79: Starši  likovno nadarjenih učencev se posvetujejo z učitelji o nadarjenosti in o 

poklicni usmeritvi učencev  

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 12 6.0 

redko 68 34.0 

včasih 67 33.5 

pogosto 33 16.5 

zelo pogosto 20 10.0 

Skupaj  200 100.0 
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Starši nadarjenih učencev se o nadarjenosti in poklicni usmeritvi posvetujejo z učitelji redko 

ali včasih, meni 67,5 % učiteljev, da se z njimi posvetujejo pogosto ali zelo pogosto pa meni 

26,5 % učiteljev. 

 

Tabela 80: Pri pogovoru s starši o učenčevi likovni nadarjenosti sodeluje tudi učenec  

 
  

 
Pri pogovoru učiteljev s starši likovno nadarjenih učencev redko ali včasih sodelujejo tudi 

učenci, meni 63,5 % anketiranih učiteljev, 28 % učiteljev odgovarja, da so učenci pri 

pogovoru prisotni pogosto ali zelo pogosto. 

 

 

3.  3. 1. 6. 4. TEŽAVE PRI DELU Z LIKOVNO NADARJENIMI UČENCI 

 

Skozi zastavljena vprašanja o težavah pri delu z likovno nadarjenimi učenci smo ugotavljali,  

kako pogoste so težave na področju poučevanju likovno nadarjenih učencev.  

Pri teh spremenljivkah nikoli pomeni negativno stališče do težav za dosego ciljev, zmeraj pa 

postavlja le-to v ospredje kot velik problem pri delu z nadarjenimi učenci. Vse spremenljivke 

so rekodirane tako, da odgovor zmeraj pomeni anketirančevo strinjanje z dano trditvijo. 

 

Težave pri delu z likovno nadarjenimi učenci: perfekcionizem ali idealitizem, izrazita  

domišljija, sanjarjenje, nedelavnost, neresnost, zanašanje na pretekle izkušnje, samosvoje 

izražanje, želijo organizirati, kontrolirati, izzivati, pretirana angažiranost, prevzemanje 

vodstvenih funkcij, preobčutljivost glede kritike, prevelika radovednost. 

 

Tabela 81: Kako pogosto je  perfekcionizem ali idealitizem težava pri delu z likovno 

nadarjenimi učenci? 

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 9 4.5 

redko 38 19.0 

včasih 84 42.0 

pogosto 53 26.5 

zmeraj 16 8.0 

Odgovori  
število  odstotek  

nikoli 17 8.5 

redko 48 24.0 

včasih 79 39.5 

pogosto 44 22.0 

zelo pogosto 12 6.0 

Skupaj  200 100.0 
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Odgovori  
število  odstotek  

nikoli 9 4.5 

redko 38 19.0 

včasih 84 42.0 

pogosto 53 26.5 

zmeraj 16 8.0 

Skupaj  200 100.0 

 

Perfekcionizem ali idealitizem ni ali je redko problem pri delu z nadarjenimi učenci meni 

23,5 % anketiranih učiteljev, 68,5 % učiteljev meni, da je ta problem prisoten včasih ali 

pogosto in 8 % anketiranih meni,  da je ta problem prisoten zmeraj. 

 

Tabela 82: Kako pogosto je  izrazita  domišljija težava pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

 
Odgovori   

število  odstotek  

nikoli 12 6.0 

redko 34 17.0 

včasih 45 22.5 

pogosto 48 24.0 

zmeraj 61 30.5 

Skupaj  200 100.0 

 
Izrazita domišljija nadarjenih učencev ni problem ali pa je redko problem meni 23 % 

anketiranih učiteljev, skoraj četrtina (22,5 %) meni, da je ta problem prisoten včasih, več kot 

polovica (54,5 %) učiteljev pa meni, da je izrazita domišljija pogost ali reden problem pri delu 

z nadarjenimi učenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 83: Kako pogosto je  sanjarjenje, nedelavnost, neresnost, težava pri delu z likovno 

nadarjenimi učenci 

 
Odgovori   

število  odstotek  

nikoli 10 5.0 

redko 30 15.0 

včasih 85 42.5 

pogosto 69 34.5 

zmeraj 6 3.0 

Skupaj  200 100.0 
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42,5 % učiteljev meni, da je sanjarjenje, nedelavnost, neresnost včasih problem pri delu z 

nadarjenimi učenci in več kot tretjina (37,5 %) jih meni, da je ta problem pogost ali pa celo 

redno prisoten. 

 

Tabela 84: Kako pogosto je  zanašanje na pretekle izkušnje težava pri delu z likovno 

nadarjenimi učenci 

 
Odgovori   

število odstotek 

nikoli 1 .5 

redko 31 15.5 

včasih 90 45.0 

pogosto 66 33.0 

zmeraj 12 6.0 

Skupaj  200 100.0 

 

78 % učiteljev meni, da je problem zanašanja na pretekle izkušnje včasih ali pogosto 

problem pri delu z nadarjenimi učenci, 6 % jih meni, da je ta problem prisoten zmeraj. 

 

Tabela 85: Kako pogosto je  samosvoje izražanje težava pri delu z likovno nadarjenimi 

učenci  

 
Odgovori  

število odstotek 

nikoli 8 4.0 

redko 37 18.5 

včasih 77 38.5 

pogosto 36 18.0 

zmeraj 42 21.0 

Skupaj  200 100.0 

 

Samosvoje izražanje pri delu z nadarjenih učencih je včasih problem meni 38,5 % učiteljev, 

da je ta problem prisoten pogosto ali pa zmeraj pa meni 39 % anketiranih učiteljev. 

 

Tabela 86: Kako pogosta težava je  pri delu z likovno nadarjenimi učenci, da želijo 

organizirati, kontrolirati, izzivati 

 
Odgovori   

število  odstotek  

nikoli 4 2.0 

redko 38 19.0 

včasih 103 51.5 

pogosto 36 18.0 

zmeraj 19 9.5 

Skupaj  200 100 
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Več kot polovica (51,5 %) anketiranih učiteljev meni, da je včasih problem nadarjenih 

učencev, da želijo organizirati, kontrolirati, izzivati, in več kot četrtina (27,5 %) učiteljev meni, 

da je ta problem prisoten pogosto ali zmeraj.  

 

Tabela 87: Kako pogosto je  pretirana angažiranost težava pri delu z likovno nadarjenimi 

učenci  

 

 

 
38,5 % učiteljev meni, da je včasih problem nadarjenih učencev pretirana angažiranost,  

43,5 % pa jih meni, da je ta težava prisotna pogosto ali zmeraj. 

 

Tabela 88: Kako pogosto je  prevzemanje vodstvenih funkcij likovno nadarjenih učencev 

težava pri delu z njimi 

 
 

 
Problem prevzemanja vodstvenih funkcij je problem pri delu z nadarjenimi učenci včasih za 

46 % učiteljev, za 36,5 % učiteljev je ta problem pogost ali reden. 

 

Tabela 89: Kako pogosto je  preobčutljivost glede kritike likovno nadarjenih učencev težava 

pri delu z njimi 

 
Odgovori  

število  odstotek  

nikoli 1 .5 

redko 51 25.5 

včasih 99 49.5 

pogosto 43 21.5 

zmeraj 6 3.0 

Skupaj  200 100.0 

 

Odgovori  
število  odstotek  

nikoli 2 1.0 

redko 34 17.0 

včasih 77 38.5 

pogosto 59 29.5 

zmeraj 28 14.0 

Skupaj  200 100.0 

Odgovori    
število  odstotek  

nikoli 1 .5 

redko 34 17.0 

včasih 92 46.0 

pogosto 58 29.0 

zmeraj 15 7.5 

Skupaj  200 100.0 
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Da je včasih problem nadarjenih učencev preobčutljivost glede kritike, meni skoraj polovica 

(49,5 %) anketiranih učiteljev, skoraj četrtina (24,5 %) pa jih meni, da je to pogost ali reden 

pojav. 

 

Tabela 90: Kako pogosto je  prevelika radovednost likovno nadarjenih učencev težava pri 

delu z njimi?  

 
Odgovori   

število  odstotek  

nikoli 10 5.0 

redko 32 16.0 

včasih 78 39.0 

pogosto 38 19.0 

zmeraj 42 21.0 

Skupaj  200 100.0 

 
Nadarjeni učenci so včasih preveč radovedni in to je včasih  problem, meni 39 % anketiranih 

učiteljev, 40 % pa jih meni, da je to pogost ali reden problem pri delu z nadarjenimi učenci. 

 

Tabela 91: Kateri so največji problemi pri delu z nadarjenimi učenci z upoštevanjem 

aritmetične sredine, standardnega odklona in rangiranja po pogostosti izpostavljanja težav 

 
 
Težave pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon      
 σ 

 

Rang 

 
r 

perfekcionizem ali idealitizem 3,15 0,97 8 

izrazita  domišljija 3,56 1,25 1 

sanjarjenje, nedelavnost, neresnost 3,16 0,89 7 

zanašanje na pretekle izkušnje 3,29 0,82 5 

samosvoje izražanje 3,34 1,12 4 

želijo organizirati, kontrolirati, izzivati 3,14 0,90 9 

pretirana angažiranost 3,39 0,96 2 

prevzemanje vodstvenih funkcij 3,26 0,85 6 

preobčutljivost glede kritike 3,01 0,78 10 

prevelika radovednost 3,35 1,13 3 

 
Ob oblikovanju vprašanj, kateri so največji problemi pri delu z nadarjenimi učenci, smo 

izhajali iz lastnosti, ki oblikujejo značilnosti nadarjenih učencev, zato nas presenečajo 

odgovori, ki lastnosti nadarjenih učencev izpostavljajo kot problem, največkrat odgovorjen z 

včasih, pogosto ali pa celo zmeraj. Vsota odgovorov zmeraj presega nad ( x =3). Najbolj 

izstopajoč odgovor ( x =3,56) se pojavi  pri enem najpomembnejših dejavnikov nadarjenih 

otrok, to je izrazita domišljija. 

 

 

3.  3. 1. 6. 5. VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL NADARJENIH UČENCEV 
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Skozi zastavljena vprašanja, kaj je pomembno pri vrednotenju likovnih del nadarjenih 

učencev, smo ugotavljali, kakšno je učiteljevo mnenje o posameznih kriterijih vrednotenja. 

Kaj je pomembno za učitelje,  pri vrednotenju likovnih del nadarjenih učencev: nadarjenost, 

izvedba likovne tehnike, izvirnost likovnega motiva, razumevanje in rešitev likovno 

teoretičnega problema, posebnosti likovno izraznih stilov, prizadevnost. 

 
Tabela 92: Kaj je pomembno za učitelje  pri vrednotenju likovnih del nadarjenih učencev z 

upoštevanjem aritmetične sredine, standardnega odklona in rangiranja po pogostosti 

dejavnikov pri vrednotenju likovnih del nadarjenih učencev.  

 
 
Kaj je pomembno za učitelje  pri vrednotenju likovnih del nadarjenih 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon      

 σ 
 

Rang 

 

r 

nadarjenost 3,26 1,12 6 

izvedba likovne tehnike 4,01 0,74 4 

izvirnost likovnega motiva 4,31 0,76 1 

razumevanje in rešitev likovno teoretičnega problema 4,16 0,77 2 

posebnosti likovno izraznih stilov 4,00 0,89 5 

prizadevnost 4,16 0,86 2 

 
Pri vrednotenju likovnih del likovno nadarjenih učencev je za učitelje pomembnih več 

dejavnikov. Odgovori posameznih segmentov pomembnosti so med ( x =3,26) in med  

( x =4,31). Za učitelje, ki so bili anketirani, je najpomembnejši dejavnik izvirnost likovnega 

motiva ( x =4,31) in najmanj pomembna nadarjenost ( x =3,26), kar je verjetno posledica, da 

se nadarjenost učenca preko likovnega dela lahko prebere skozi odgovore o izvedbi likovne 

naloge ( x =4,01), izvirnosti ( x =4,31), razumevanja in rešitve likovno teoretičnega problema 

in seveda tudi prizadevnosti ( x =4,16). Zato menimo, da je dejavnik nadarjenost 

nepomemben.  

 

Skozi zastavljena vprašanja smo ugotavljali, kaj učitelji posebej izpostavijo pri vrednotenju 

likovnih del nadarjenih učencev.                                                                                       

Učitelji  pri vrednotenju likovnih izdelkov likovno nadarjenih učencev posebej izpostavijo: 

likovni spomin, spretno uporabo likovnih materialov, občutljivost zaznavanja, domišljijo, 

občutljivost za likovne materiale. 

 

Tabela 93: Kaj učitelji posebej izpostavijo pri vrednotenju izdelkov nadarjenih učencev z 

upoštevanjem aritmetične sredine, standardnega odklona in rangiranja po pogostosti 

izpostavljanja 

 
 
Kaj učitelji posebej izpostavijo pri vrednotenju izdelkov nadarjenih učencev 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon      
 σ 

 

Rang 

 
r 

likovni spomin 3,28 0,93 5 
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spretna uporaba likovnih materialov 3,80 0,81 2 

občutljivost zaznavanja 3,76 0,95 3 

domišljija 4,07 0,67 1 

občutljivost za likovne materiale 3,71 0,88 4 

 

 

Izmed dejavnikov, ki jih učitelji posebej izpostavijo pri vrednotenju likovnega dela se 

posamezni dejavniki pojavljajo med odgovori ( x =3,28 in x =4,07). Najmanj krat izpostavljen 

je odgovor likovni spomin ( x =3,28). Če tega izvzamemo, so si ostali dejavniki blizu in se 

nahajajo (med x =3,71 in x =4,07), najbolj poudarjen je odgovor domišljija ( x =4,07). 

Domišljija kot  izpostavljen problem pri delu z nadarjenimi učenci jasno kaže tudi značilnost 

nadarjenih učencev, ki jo nadarjeni učenci vgrajujejo v svoje likovno delo, učitelji pa 

izpostavijo kot ustvarjalnost.  

 

 

3. 3. 1. 7.  POMEMBNE UGOTOVITVE - A 

 

Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da so pridobljena znanja skozi proces študija 

premajhna, da bi lahko učitelji prepoznavali likovno nadarjenost in uspešno usmerjali likovno 

nadarjene učence. To vsekakor kaže dejstvo, da se mlajši učitelji bolj zanašajo na znanja 

pridobljena skozi proces študija, starejši pa bolj na izkušnje pridobljene skozi likovno prakso, 

kar potrjuje  70 odstotkov  njihovih odgovorov. Pomembne so tudi razlike, ki se kažejo skozi 

delovne izkušnje učiteljev (leta poučevanja, samostojno likovno ustvarjanje, strokovna 

izobraževanja). Te razlike zastavljajo nova vprašanja predvsem pa analizo dodatnih 

odgovorov. 10 odstotkov anketiranih učiteljev je potrdilo, da so za posebnosti učenčevega 

likovnega razvoja slišali na šolskih konferencah in ob predstavitvah dela s splošno 

nadarjenimi učenci.  

Glede na smer študija zasledimo pomembne razlike glede pridobljenega znanja. Pri učiteljih, 

ki so se izobraževali kot likovni pedagogi, zasledimo enako visok odstotek znanj, ki so jih 

pridobili skozi študijsko izobraževanje in lastno raziskovanje, manj znanj pa so pridobili skozi 

strokovno izobraževanje in seminarje. Najvišji pa je odstotek pridobljenih znanj skozi delo z 

učenci pri pouku in drugih likovnih dejavnostih. Pomembna znanja so učitelji pridobili na 

aktivih in študijskih skupinah (predvsem pred in po aktivih, skozi sproščeno razpravo, na 

likovnih kolonijah, kjer so črpali izkušnje dela drugih mentorjev, na terenskem delu, skozi 

razprave v društvu likovnih pedagogov in preko neformalnih srečanj, razstav učencev in 

avtorskih postavitvah likovnih pedagogov).  

Učitelji uporabljajo različne metode in oblike poučevanja, ki so zajeti skozi odgovore in med 

njimi ni pomembnih odstopanj.  Najmanj krat uporabljeno didaktično sredstvo so delovni listi, 

kar pa se je v praksi pokazalo kot  skromno ali pomanjkljivo vrednotenje in opisovanje 
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likovnih del učencev in umetniških del. Ob vrednotenju likovnih izdelkov je za anketirane 

učitelje najmanj pomembna likovna nadarjenost. Tako lahko učenci s povprečnimi likovnimi 

sposobnostmi dosegajo visoke rezultate, vendar njihovi dosežki bistveno odstopajo od 

rezultatov nadarjenih učencev. Tako je mnenje učiteljev, da sama ocena ne pove veliko o 

individualnih sposobnostih učencev in je zato potrebno nadarjene učence posebej pisno 

oceniti, skozi njihove individualne sposobnosti.  

Ob vprašanju ali se med učitelji z različno smerjo izobrazbe  pojavljajo statistično pomembne 

razlike v usposobljenosti za delo z likovno nadarjenimi učenci moramo najprej pogledati 

smeri študija, ki se pojavljajo pod odgovorom drugo (pojavljajo se:  likovna izobrazba, 

učiteljišče, glasbena vzgoja, zgodovina in vzgojiteljska izobrazba). Raznolika izobrazbena 

struktura pojasnjuje tudi drugačno razporeditev pridobljenih znanj na področju likovnega 

razvoja učencev.  Za vse smeri študija pa velja, da so najmanj znanj pridobili skozi izkušnje 

pri delu z učenci-le 43 odstotkov, enakomerno so zastopana področja pridobivanje znanja 

skozi študijski proces in samostojno raziskovanje 22 odstotkov. Zanimiv pa je podatek o 

pridobljenih znanjih na izobraževanju in strokovnih seminarjih, tu izstopajo z  več kot 14 

odstotki, kar je za skoraj štiri in pol odstotke več od povprečja. Vendar nam ti rezultati ne 

morejo odgovoriti na vprašanje, ali smer študija pomembno vpliva na usposobljenost za delo 

z likovno nadarjenimi učenci, saj populacija v anketo zajetih učiteljev pod smer študija 

(drugo) zajema le 5 odstotkov anketiranih.  

Odgovor na vprašanje ali materialni in prostorski pogoji ter dodatno delo vplivajo na 

učiteljevo večjo odgovornost za razvoj likovno nadarjenih učencev, smo iskali med odgovori 

na vprašanja 16, 18, 24 in 26.  Izmed odgovorov anketiranih učiteljev smo lahko razbrali, da 

se učitelji zavedajo drugačnih potreb in intenzivnejših vzpodbud pri delu z likovno 

nadarjenimi učenci in s tem tudi odgovornosti za njihov razvoj. Odgovor 18 odgovori, da več 

80 odstotkov učiteljev meni, da drugačen likovni material dodatno vzpodbudi likovno 

nadarjene učence, izmed teh odgovorov je skoraj polovica takšnih, ki to potrjujejo s pogosto 

ali pa zelo pogosto. Iz odgovora 24 lahko razberemo, da drugačen prostor vpliva na 

motiviranost likovno nadarjenih učencev, saj je  skoraj 80 odstotkov odgovorilo včasih ali 

pogosto, vendar samo v 10 odstotkov zelo pogosto. Analiza 16. in 26. vprašanja nam pove, 

da se učitelji zavedajo pomembnosti dodatnega dela v obliki delavnic, natečajev, kolonij, 

razstav. Kljub vsemu pa nas preseneča odgovor na 16. vprašanje, kjer je odgovorilo skoraj 

15 odstotkov anketiranih učiteljev, da ne organizirajo posebne likovne dejavnosti izven 

pouka. Iz preostalih odgovorov lahko ugotovimo skrb, saj je skoraj 80 odstotkov to skrb 

potrdilo z odgovori včasih, pogosto ali pa zelo pogosto.  Ob kasnejši analizi smo ugotovili, da 

bi bil odgovor ustreznejši, če bi zastavili vprašanje: likovno nadarjen učenec se udeležuje 

drugih oblik dela ( likovnih delavnic, kolonij, natečajev, 1. krat, 2. krat, 3 … letno), s tem bi 
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dobili natančnejši vpogled in tudi pomembnost posameznih dejavnosti glede na mnenje 

učiteljev.  

Ob pripravljanju vprašalnika smo izhajajoč iz prakse-upoštevali različne oblike sodelovanja 

učiteljev s starši likovno nadarjenih učencev. Pričakovali smo, da so starši likovno nadarjenih 

učencev bolj motivirani za spremljanje dela svojih otrok. Štiri najpomembnejša vprašanja 

tega sklopa nam odgovorijo, da so odgovori v povprečju med včasih in pogosto, kar pa nam 

o interesu staršev ne pove veliko. Potrebno je izhajati iz dejstva, da smo na šolah vključenih 

v raziskavo evidentirali povprečno tri do štiri učence, ki so pokazali znake likovne 

nadarjenosti. Ob vprašanju 32 smo dobili odgovor, da se za dosežke svojih otrok na 

likovnem področju zanima pogosto ali pa zelo pogosto 25 odstotkov, kar pa pomeni le eden 

izmed staršev. Anketirani učitelji glede na rezultat ankete menijo, da polovici staršev niso 

popolnoma jasni kriteriji ocenjevanja, kar pa se vsekakor navezuje na prejšnje vprašanje in 

interes do dela svojih otrok. Pričakovali smo, da lahko na interes in razumevanje uspešnosti 

likovno nadarjenih učencev vpliva poklic staršev, vendar smo bili presenečeni ob rezultatu na 

35. vprašanje, kjer 50 odstotkov anketiranih učiteljev  meni, da poklic staršev redko ali včasih 

vpliva na interes za prepoznavanje likovnih sposobnosti. Zato lahko ob odgovorih na  38. 

vprašanje ugotovimo, da  se le eden izmed štirih staršev likovno nadarjenih učencev 

posvetuje z učitelji o njegovi poklicni usmeritvi.  

Ob načrtovanju anketnega vprašalnika smo izhajali iz teoretičnih značilnosti likovno 

nadarjenih učencev. Pričakovali smo, da učitelji poznajo značilnosti likovno nadarjenih 

učencev in da proces pouka prilagajajo tudi učencem s posebnimi potrebami, med katere 

spadajo tudi likovno nadarjeni učenci. Odgovori učiteljev na vprašanja o ovirah pri 

poučevanju likovno nadarjenih  so bili najpogosteje včasih ali pogosto. Ob teh odgovorih se 

nam že kar samo po sebi ponuja dejstvo, da je potrebno lastnosti likovno nadarjenih učencev 

prepoznati kot njihove kvalitete in ne kot ovire, saj smo že v teoretičnem delu omenili, da je 

radovednost eden od prvih dejavnikov, s katerimi nadarjeni učenci opozorijo nase. Izrazita 

domišljija ne sme  biti  ovira, kadar jo zastavimo kot fluentnost, torej kot bogastvo idej in 

rešitev in jo kot takšno tudi vzpodbujamo.  Ob vprašanju samosvojega izražanja moramo 

izhajati iz dejstva, da se za takšnim izražanjem lahko skriva individualnost likovnega 

izražanja, ki ga moramo načrtovati skozi oblike diferenciacije in individualizacije. S tem bomo 

omogočili učencem kvalitetnejši razvoj individualnih sposobnosti, ki jih ne bomo več 

spremljali kot težave ampak kot sposobnost likovno nadarjenih učencev.  Oviri iz vprašanj 

31f in 31h lahko prepoznamo kot skupno značilnost nadarjenih učencev. Potrebe učencev po 

zadovoljevanju potreb, kot so organiziranje, kontroliranje vodenje …, so lahko tako močno 

prisotne, da lahko anketiranim učiteljem verjamemo, da so to lahko včasih ali pa celo 

pogosto težave pri izvajanju učno-vzgojnega procesa. Zato je potrebno ob načrtovanju pouka 

likovne vzgoje upoštevati tudi drugačne oblike in metode dela, saj lahko skozi skupinsko delo 
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učenec organizira in kontrolira, ob posebni vlogi učenca v skupini pa tudi vodi in usmerja 

skupino do cilja likovne naloge, torej do uspešnega likovnega rezultata. Ob vprašanju glede 

preobčutljivosti na kritike moramo težavo upoštevati kot težavo vseh učencev, da pa je pri 

likovno nadarjenih učencih ta občutljivost še veliko bolj izražena skozi njihovo senzibilnost. 

Zato je potrebno, da učenci in tudi njihovi starši dobro razumejo zahteve  in kriterije 

vrednotenja in da so v njih zajete tudi individualne sposobnosti posameznika. 

Vse te ugotovitve so nam služile v procesu akcijske raziskave kot pomoč ob načrtovanju in 

uvajanju drugačnih metod in oblik dela.  
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3. 3. 2.  AKCIJSKA RAZISKAVA 
 

V raziskavi smo v skladu z zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji ugotavljali, kakšna je uspešnost 

likovno nadarjenih učencev ob uporabi splošnih in likovnih metod dela, oblik dela, različnih učnih 

sredstev, ki jih bodo učitelji spoznali in vpeljali v svoje delo v okviru akcijske raziskave. Izhodišča za 

koncipiranje raziskave smo poiskali v raziskavah, ki so bile izvedene v podobnih pogojih (šolski 

sistem, starost učencev, podobni šolski programi likovne vzgoje itd …) in so dali dovolj zanesljive 

rezultate. Uporabili smo akcijsko raziskovanje. Po teh akcijskih korakih smo uvajali spremembe v 

učni proces, ga spremljali in v okviru izvedbe risarskih in kiparskih nalog ugotavljali učinke na 

uspešnost likovno nadarjenih učencev.  

 
 
3. 3. 2. 1. MERSKI INSTRUMENTARIJ: 
 
ANEKDOTSKI ZAPISI 

Zanimalo nas je predvsem vedenje učencev, ko naletijo na nek likovni problem. Anekdotske zapise 

smo zapisali takoj, ko je prišlo do nekega posebnega razmišljanja. Pazili smo, da so ti zapisi čim 

bolj konkretni in objektivni. Pri zapisih smo upošteval predvsem to, da to naše delo ne bo vplivalo na 

delo učencev. 

 

DELOVNI ZAPISI 

Delovne zapise smo napisali s pomočjo anekdotskih zapisov. So predvsem refleksija dela 

posameznega akcijskega koraka ob zadanem likovnem problemu. Predvidevali smo, da nam bodo 

zapisi omogočili strniti posamezne ugotovitve v celoto, kar nam je olajšalo raziskovalno delo. 

 

INTERVJUJI Z UČENCI 

So nam pomagali razvozlati, kako učenci vidijo likovni problem in njegovo rešitev. Vsakega učenca 

smo intervjuvali posebej na samem, tako da je lažje povedal tisto, kar misli. Vprašanja so potekala v 

obliki usmerjenega intervjuja, že vnaprej smo določili vprašanja, ki smo jih ob posamezni nalogi 

zastavili. Vprašanja so bila odprtega tipa odgovore smo beležili med intervjujem, bolj natančno pa 

po njem, da s svojim beleženjem učencev ne bi preveč motili. 

 

PORT FOLIJA  NADARJENIH UČENCEV 

Je vsebovala likovna dela nadarjenih  učencev, ki so nastala v šolskem letu 2008 – 2009 pri pouku 

v šoli in skozi dodatno delo pri pouku in individualnem delu doma. 
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3. 3. 2. 2.  VZOREC OSEB 

 
V raziskavo so bili vključeni učenci osmih razredov devetletne osnovne šole (dva razreda iz ene 

primestne šole in en razred iz podeželske šole in en razred kombiniranega pouka iz podružnične 

šole). 

Z opazovanjem, intervjuvanjem učencev ter analizo likovnih del in postopkov smo prišli do 

podatkov, ki so odslikali in pojasnili dogajanja. Triangulacija je podala novo videnje procesa kot 

celote. Podatke pa smo obdelali s kvalitativno analizo (Mesec,  1998). 

 
 
3. 3. 2. 3.  PROCES ANALIZE 

 
Po likovnih sposobnostih smo razporedili učence v tri skupine: nadarjene, povprečno nadarjene 

učence in podpovprečno nadarjene učence.  

Uporabili smo merila za določanje stopnje nadarjenosti. Posebej smo spremljali izrazito nadarjene 

učence. Analiza je potekala tako, da smo po vsakem raziskovalnem koraku rekonstruirali potek 

dogajanja. Pri tem smo si pomagali z zapisi beležk. Pomembne ugotovitve so vplivale na 

načrtovanje naslednjega akcijskega koraka, pri tem smo upoštevali tudi odzivnost in posebnosti 

evidentiranih učencev. Analizirali smo tudi komentarje učencev in analizirali vzroke in posebnosti, ki 

so izhajali iz zapisov. Likovne rezultate smo analizirali po semantiki analize likovnega dela po Butini 

(1997). Prav tako kot likovno delo so bili pomembni komentarji in analize le-teh. Likovna dela smo 

zmeraj ovrednotili po pet stopenjski lestvici (v prilogi), kjer smo upoštevali posebnosti reševanja 

likovne naloge. 

 
 
3. 3. 2. 4.   REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
 
3. 3. 2. 4. 1.   UGOTOVLJANJE  LIKOVNE NADARJENOSTI PRI UČENCIH 
  
Najprej smo ugotovili inicialno stanje. Pri razvrščanju učencev v tri zgoraj navedene skupine smo 

izvedli likovno nalogo: konstrukcijsko risanje predmeta  (stola) po opazovanju in spominu. Izbrali 

smo motiv stol in izvedli tehniko svinčnik. 

Pred izvajanjem preverjanja inicialnega stanja smo zagotovili ustrezne enake  pogoje za vse v 

raziskavo zajete učence. Učencem smo jasno predstavili namen naloge in jih tudi vzpodbudili k 

sodelovanju. Nato smo na tablo pritrdili fotografijo stola, ki so jo učenci opazovali eno minuto. 

Format fotografije, je bil A3. Zatem smo jim predstavili navodila, v katerih smo jim pojasnili: da lahko 

za risbo na formatu A4 porabijo največ 15 minut, opozorili smo jih, naj narišejo stol prav takšen, kot 

so ga videli in naj upoštevajo vse značilnosti in podrobnosti, ki so si jih zapomnili. Risali so po 

spominu z svinčniki B5, 6. Likovno nalogo je končalo 72 učencev osmih razredov štirih oddelkov 
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treh devetletnih osnovnih šol. Po končani izvedbi likovne naloge smo likovna dela učencev izobesili 

na tablo tako, da so jih lahko razvrščali in ocenjevali. 

Kot vrednotenje smo uporabili tristopenjsko ocenjevalno lestvico, v kateri pomeni 0 najslabši 0,5 

povprečen in 1 točka najboljši dosežek. 

 
Kriteriji vrednotenja: 

1. obvladovanje proporcev 

Sposobnost upoštevanja velikostnih razmerij med deli predmeta. 

2. obvladovanje kompozicije 

Sposobnost pravilnega umeščanja narisanega objekta, na površino risalnega lista. 

3. zmožnost upodobitve predmetov in prostora pri izražanju na ploskvi                                        

Učenec prikaže razvitost vizualno-perceptivne in prostorske predstave. 

4. občutena usklajenost materiala in podlage z tehniko in  motivom 

Predstavljenost materialov objekta (les, platno, tekstura površin). 

5. vizualni spomin in predstavljivost 

Učenec opiše tri ključne značilnosti stola (usločenost zadnje noge, zavitost sprednjih nog in 

naslona za roke, vzorec na naslonjalu stola). 

(po - Roca, 1981) 

 

Prvi kriterij je spremljal učenčevo sposobnost upoštevanja velikostnih razmerij med deli predmeta. 

Tako je bilo potrebno za eno točko upoštevati (vsaj tri od štirih navedenih kriterijev), da je najbližja 

noga enaka višini naslonjala, da je sedež visok polovico višine prve noge, stol je v najširšem delu 

širok kot je polovica višine stola, naslonjalo za roke je pritrjeno na sredino naslonjala za hrbet. Za 

pol točke je bilo potrebno upoštevati vsaj dva kriterija, eden ali pa nobeden upoštevan kriterij je bil 

ocenjen z nič točk. 

Drugi kriterij je spremljal učenčevo  sposobnost pravilnega umeščanja narisanega objekta na 

površino risalnega lista. Kot pravilno umestitev stola smo upoštevali, kadar je bil narisan v sredino 

lista ali pa rahlo zamaknjen v levo, tako da je imel sprednji del več prostora, najvišja, najnižja in 

leva točka roba stola niso bile odmaknjene od ustreznega roba več kot 4 centimetre, takšno 

umestitev smo ocenili z eno točko. S pol točke smo ocenili centralno postavitev ali pa rahlo 

odstopanje v desno pa ne za več kot centimeter in pol in kadar so bile skrajne točke robov stola 

odmaknjene od roba lista od 4 do 6 centimetrov. Z nič točk smo ocenili stol,  ki je bil narisan  

premajhen, torej od roba več kot 6 centimetrov, postavljen prenizko ali previsoko ali pa preveč v 

desno. 

Pri kriteriju tri je učenec prikazal razvitost vizualno-perceptivne in prostorske predstave. Ob tem 

kriteriju je bilo potrebno za točko ena upoštevati pravilno konstrukcijo stola, njegovo smer 

pogleda, na sedež gledamo od zgoraj, upoštevane so perspektivične skrajšave, velikost nog stola, 
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naslonjal in postavitev predmeta v prostor. Za pol točke je bilo stol potrebno pravilno umestiti v 

prostor in vsaj delno upoštevati perspektivične skrajšave prvi dve nogi sta večji od zadnjih in 

sedež stola je rahlo nagnjen nazaj, kadar takšna umestitev ni bila upoštevana, prav tako niso bile 

upoštevane delne perspektivične skrajšave, je bil kriterij ocenjen z nič točkami.  

Kriterij štiri je spremljal učenčevo občuteno usklajenost materiala in podlage s tehniko in  motivom. 

Za eno točko je bilo potrebno dosledno upoštevati domiselno izrabo svinčnika (ostra, debela črta, 

črta potegnjena z močnejšim ali šibkejšim pritiskom, uporaba ploščatega dela svinčnika …), 

predstavljenost materialov objekta (les, platno, tekstura površin) in sposobnost risanja s svetlobo 

in senco. Za pol točke je bilo potrebno upoštevati zgoraj navedene kriterije delno ( primer, 

uporabljeni le dve obliki črt, izrazito prikazana le površina sedeža). Kjer ni bil upoštevan  noben ali 

pa samo en kriterij (primer samo tanke in debele črte), smo ta kriterij ocenili z nič točk.   

Peti kriterij  je spremljal učenčevo sposobnost vizualnega spomina in predstavljivosti. Z eno točko 

smo ocenili, kadar je učenec upošteval tri ključne značilnosti stola (usločenost zadnje noge, 

zavitost sprednjih nog in naslona za roke, vzorec na naslonjalu stola, ki poteka iz kroga in se z 

tankimi linijami vzpenja proti vrhu, kjer se razširi v tri vrhe naslonjača). Za pol točke je bilo 

potrebno upoštevati dva zgoraj navedena  kriterija, ena sama značilnost ni bila dovolj za pol točke, 

zato smo takšna likovna dela ocenili ob tem kriteriju z O točkami.  

Za pomoč pri točkovanju je v prilogi dodana skica kriterijev (kriteriji ocenjevanja –naloga stol) 

 

Izvedba likovne naloge za preverjanje likovne nadarjenosti 

Nariši videni objekt (stol) v prostoru. 

 

 
Navodila: 

- učenci opazujejo fotografijo stola 60 sekund, format fotografije na tabli je A3; 

- stol narišejo z svinčnikom; 

- čas likovnega ustvarjanja 15 minut; 

- format lista, na katerega rišejo je A4. 
 

- kategorizacija rezultatov 1/8/a 
- interes učencev glede na likovna področja pred in po opravljeni raziskavi 
- kategorizacija rezultatov 1/8/b 
- interes učencev glede na likovna področja pred in po opravljeni raziskavi 
- kategorizacija rezultatov 2/8 
- interes učencev glede na likovna področja pred in po opravljeni raziskav 
- kategorizacija rezultatov 3/8 
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- interes učencev glede na likovna področja pred in po opravljeni raziskavi 
 
V prilogah (13 - 20) 
 
POMEMBNE UGOTOVOTVE 

Učenec je lahko dosegel od 0 do 5 točk. Učenci, ki niso dosegli kriterij 2 točk, so evidentirani kot 

podpovprečno nadarjeni učenci – PP, učenci od 2 do 3,5 točk kot povprečno nadarjeni učenci – P in 

učenci z rezultati nad 3,5 točk kot nadarjeni učenci na likovnem področju – N. 

Likovno nadarjena učenka je dosegla 3,5 točk, kar je ne uvršča med N. Vendar je učenka že 

večkrat pokazala, da pri njej prevladuje izredno močna domišljija in predvsem je znala izkoristiti 

izraznost barve, ki ji daje prednost pred črto in obliko. Naloga je tudi ni posebej motivirala, kar je tudi 

povedala po opravljeni nalogi. Prav tako smo pozorno spremljali delo in dosežke učencev, ki so bili 

na meji, torej so osvojili 3,5 točk. To smo izvedli ob listi za identifikacijo. 

 

 

3. 3. 2. 5.  REZULTATI IN INTERPRETACIJA ZA PRVI KORAK 

 

3. 3. 2. 5. 1.  IZHODIŠČA IN IZVEDBA DEJAVNOSTI  

 

Pred izvajanjem prvega koraka smo zagotovili ustrezne pogoje, ki morajo biti enaki za vse razrede 

vključene v raziskavo. Učitelje izvajalce smo usposobili za organiziranje individualne dejavnosti in jih 

opozorili na značilnosti predvsem nadarjenih učencev v razredu, katerih delo smo posebej 

spremljali. Ob ustvarjenih enakih pogojih so bili izvajalci učno vzgojnega procesa opozorjeni, naj 

učence vzpodbudijo k aktivnemu delu in zanimivim likovnim rešitvam.  

V prvem akcijskem koraku smo načrtovali naloge iz učnega načrta v osmem razredu s področja 

risanja in kiparstva z likovnima nalogama „konstrukcijsko risanje“ in „telesne - plastične oblike“. Kot  

likovna motiva smo uporabili „tihožitje“  in „figuro“. Da bi zagotovili enake pogoje vsem učencem, 

smo pri praktičnem delu risanja vsem učencem na mizo postavili lončke s svinčniki (B5, 6), pri 

kiparstvu pa škatle z materialom za izvedbo naloge. V skladu z načrtovanjem smo  za izvedbo 

učno-vzgojnih vsebin uporabili izbrane metode dela: metodo demonstracija, besedna metoda, 

metoda s slikovnim materialom,  metodo pogovora in  diskusije. Izvedli smo frontalno in individualno 

obliko dela in posebej spremljali: motiviranost, aktivnost, odzivnost, intres, samostojnost in 

ustvarjalnost evidentiranih likovno nadarjenih učencev. Učna sredstva za izvedbo učno vzgojnega 

procesa (reprodukcije umetniških del iz učbenika Likovno izražanje in likovno snovanje 8, 

monografije (Morandi, 1964), in reprodukcije spletnih strani istega avtorja ) so bila za vse štiri 

skupine enaka, le pri postavitvi tihožitja smo uporabili njim znane in večkrat videne predmete iz 

njihove likovne učilnice. Po izvedbi vsake naloge s področja risanja in kiparstva je bila v 

posameznem razredu izvedena analiza rešitve likovne naloge po oblikovanih merilih (razumevanje 
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risarskega in kiparskega teoretičnega problema, ustreznost izvedbe risarske in kiparske tehnike, 

izvirnost v upodobitvi likovnega motiva). Izvedena je bila tudi analiza o učinkovitosti uporabljenih 

metod in oblik dela in učinkovitosti učnih sredstev v okviru motiviranosti in samostojnosti nadarjenih 

učencev.  

Likovna naloga je bila izvedena v štirih različnih oddelkih po dve blok uri za vsako likovno področje. 

V dnevnike smo zapisali za področje risanja: Risarsko oblikovanje - konstrukcijsko risanje 

predmetov in področje kiparstva: Kiparsko oblikovanje - oblikovanje montažne plastike. 

 

 

3. 3. 2. 5. 2.  POTEK DEJAVNOST 

 

Kot smo že v uvodu zapisali, je bil cilj naše raziskave predvsem ugotavljanje vpliva oblik in metod 

dela na ustvarjalnost likovno nadarjenih učencev. Učence smo poizkušali dodatno motivirati, tako 

da smo skozi metodo pogovora želeli ustvariti dobro delovno in ustvarjalno klimo, skozi diskusijo 

vzpodbuditi njihovo razmišljanje in izboljšati likovno komunikacijo. Metoda demonstracije jim je 

odprla nove poti do opisovanja motiva in preko slikovnega materiala so učenci pridobivali čut za 

estetsko vrednotenje. Naloga je bila opravljena v štirih različnih oddelkih po dve blok uri za vsako 

likovno področje. 

 

                3. 3. 2. 5. 3.  ANALIZA  IN REZULTATI  

RISARSKO OBLIKOVANJE –  

Likovna naloga: konstrukcijsko risanje predmetov  

 

Kot izbor in priprava merskih instrumentov so nam služile predvsem bogate izkušnje pedagoške 

prakse in preko njih smo delo likovno nadarjenih učencev ocenjevali: po petstopenjski ocenjevalni 

lestvici likovne izdelke učencev, iz anekdotskih zapisov, motiviranost likovno nadarjenih učencev, 

njihovo samopodobo in pripravljenost na dodatno delo. 

Problem v obeh oddelkih izbrane šole (1) je motivacija. Ker je to razred z veliko učenci različnih 

sposobnosti in interesov, je velik problem motivirati vse učence. Uspešna motivacija daje možnost 

tudi manj uspešnim učencem, ker se lahko izkažejo pred vrstniki, to pa odpravlja vzroke za njihovo 

pasivnost, oklevanje, negotovost, izmikanje ali pa celo nagajanje ostalim učencem, kar pa slabo 

vpliva tudi na motivacijo ostalih učencev. 

Analiza podatkov pridobljenih z opazovanjem učno vzgojnega procesa je pokazala, da so učenci 

vseh oddelkov dobro sodelovali. Ker smo bili pripravljeni na moteče učence smo jih v uvodnem delu 

vzpodbudili k razpravi in jim skozi demonstracijo dali možnost aktivnega sodelovanja in 

dokazovanja. Motivirala jih je predvsem tehnika viziranja predstavljena skozi demonstracijsko 



Oto Vogrin                                                              Delo z likovno nadarjenimi učenci pri pouku likovne vzgoje 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 144 

metodo in pa diskusija, ob kateri smo ugotovili, da učenci cenijo zamisli sošolcev in da tudi 

»smešni« predlogi v razpravi ne motijo, ampak ustvarjajo dobro in sproščeno delovno vzdušje.  

V uvodnem delu smo spremljali dejavnike, ki so nam pokazali motiviranost likovno nadarjenih 

učencev, njihovo duhovitost in sproščenost. Izkušnja iz pedagoške prakse nam je že večkrat 

pokazala, da je najboljša motiviranost učencev za delo duhovitost učitelja, kajti preko nje lahko 

učitelj vzpostavi bolj neposreden kontakt v komunikaciji, predvsem pa vzpodbudi učence v njihovi 

motiviranosti in ustvarjalnem mišljenju. 

Potrdila se je trditev, da lahko dober učitelj verbalno komunikacijo vodi tudi v dialogni obliki, kjer se 

lahko učitelj in učenec pojavljata kot vir in prejemnik informacije. Takšna metoda je iz same prakse 

veliko bolj učinkovita kot monologna oziroma metoda razlage. (Tacol, 2003)  

Zavedali smo se, da mora pogovor neopazno voditi k rešitvi likovnega problema. Ob pogovoru je 

nastalo sproščeno vzdušje, ki je oblikovalo nekaj duhovitih odgovorov. Na učiteljevo misel: »Vse 

lahko merimo, samo neumnost je neskončna«, se je porodila misel učenca 15/1/8/b »Lahko pa 

stehtamo kakšnega sošolca«. 

V osrednjem delu, smo izkoristili že vzpostavljeno vzdušje in komunikacijo, na katero smo navezali 

vsebine likovno teoretičnega problema. Zavedali smo se, da moramo pri frontalni obliki dela paziti, 

da je ni preveč in da likovna vzgoja vsebuje pretežno individualno delo. Skozi diskusijo so se 

oblikovala zanimiva vprašanja učencev. Vprašanje učenca 18/1/8/b: »Predmet lahko zmerimo z 

ravnilom in mere prenesemo na list.« In odgovor učitelja: »Kaj pa, če je predmet majhen in bi zavzel 

premalo površino na listu?« Zamisel učenke 4/1/8/b: »Potem ga lahko povečamo, tako kot smo 

povečali črke pri oblikovanju napisa v sedmem razredu.« Pomembna zamisel, ki kaže na logično 

povezovanje in uporabo že znanega v novi situaciji. Tekstovno in metodo s slikovnim materialom 

smo uporabili hkrati, ker ob tem druga drugo dopolnjujeta, lahko nastopata še bolj uspešno. Skozi ti 

metodi smo želeli, da se učenci, posebej pa likovno nadarjeni učenci, ob tem usposobijo o likovnem 

delu, da znajo o njem kaj povedati in tudi zapisati. Demonstracija viziranja kot predstavitev, je bila 

usmerjena v bolj doživeto dojemanje likovne vsebine in likovnega motiva. Nadarjeni učence smo 

dodatno vzpodbudili, da poiščejo napake pri viziranju in aktivno sodelujejo v razpravi. Upoštevali 

smo dejstvo, da ni nujno, da si nadarjeni učenci pri opazovanju pridobijo popolna znanja o likovnem 

pojavu, pomembno je, da pojav vzbudi v učencih zanimanje (Berce Golobova, 1990). Prav to 

zanimanje in velik interes smo lahko spremljali skozi ves individualni proces praktičnega dela. 

Vsi evidentirani likovno nadarjeni učenci (LNU) so takoj pričeli z delom, nalogo so opravljali 

samostojno in natančno. Ob samem delu je N-E učenka šole (2) prosila, če lahko za trenutek 

ugasnem luči, ker  jo moti dodatna umetna svetloba, iz tega je opazna njena občutljivost opisovanja 

oblike predmetov. Manj uspešni učenci pa so kot ponavadi dvigovali roke in prosili za pomoč. Da bi 

lahko zagotovili pozornost vsem učencem, smo se dogovorili in napovedali individualne korekture 

za vse učence. Tako smo se lahko posvetili tudi LNU in jih posebej opozorili na smeri in oblike na 

premetih, na katere naj bodo še posebej pozorni. Učencem z manj likovnimi sposobnostmi smo 
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usmerili glavno pozornost na pomanjkljivosti pri ugotavljanju proporcev. Po opravljenih korekturah 

smo opravili skupno analizo na tihožitju in jih opozorili na napete oblike in globine predmetov. 

Učenci so bili zadovoljni, ko smo med samim delom pohvalili posameznike in njihove dobre rešitve 

pokazali tudi sošolcem. 

 

 

Sliki 10 - konstrukcijsko risanje predmetov šola 2/8 

 

 

V sklepnem delu smo skozi kriterije vrednotenja, poudarili bolj dosledno uporabo novih likovnih 

pojmov in individualnost učenčevega likovnega izraza. Ob oblikovanju kriterijev vrednotenja so 

učenci uspešno sodelovali, vendar tu opažamo velike razlike pri izražanju in uporabi likovnega 

besednjaka, tokrat izstopajo LNU pa tudi drugi evidentirani NU, kar je pokazalo, da likovno nalogo 

zelo dobro razumejo, vendar je koordinacija med očesom in roko slabša, predvsem pa je zanimiva 

misel učenca: »Da imajo  nekateri učenci slabše razvite ročne spretnosti, kajti to nalogo bi lahko 

zmogel vsak, saj je to čista matematika«. Ali matematiko res zmore vsak?  Dejstvo, da ocene pri 

matematiki niso posebej visoke kaže na to, da je za nekatere učence matematika težka in težko je 

tudi viziranje, saj izhaja iz logike. Ob tej nalogi se je pokazalo, da je ustvarjalnost in domišljija 

premalo in da je bilo potrebno uporabiti tudi intelektualni potencial. Da bi lažje osvojili nove likovne 

pojme, smo učencem predlagali, da jih napišemo kot miselni vzorec in ga pritrdimo na tablo. Tako je 

bilo vrednotenje  uspešnejše, predvsem pa uporaba novih pojmov. Odločili smo se, da postane 

takšen miselni vzorec na tabli naša stalna praksa. 

 

3. 3. 2. 5. 3. 1. KRITERIJI OCENJEVANJA - 1 

 

Pri 1. nalogi  smo za spremljanje posameznih dejavnikov, ki opisujejo likovno nadarjenost, uporabili 

pet stopenjsko lestvico, kjer je bilo možnih največ 5 in najmanj 0 točk. Posamezne kriterije smo 

ocenjevali z 1 točko 0,5 točke in z 0 točk.  Kriteriji, ki smo jih uporabili pri oceni likovnega dela 



Oto Vogrin                                                              Delo z likovno nadarjenimi učenci pri pouku likovne vzgoje 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 146 

učencev, so nam odgovorili na vprašanje likovnih sposobnosti evidentiranih likovno nadarjenih 

učencev: 

1. sposobnost pravilnega umeščanja opazovanega objekta na risalni list; 

2. upoštevana velikost predmetov; 

3. upoštevanje oblike predmetov; 

4. dobro izražena struktura površin; 

5. sposobnost formiranja volumna s svetlobo in senco. 

 

Prvi kriterij nam je odgovoril na vprašanje, kako učenci pravilno umeščajo likovni motiv na površino 

risalnega lista. Z 1 točko smo ocenili likovno delo, pri katerem je zajet motiv z vsemi opazovanimi 

predmeti upodobljenimi na  risalnem  listu. Z 0,5 točke smo ocenili likovno rešitev, kjer je zajet cel 

motiv, vendar je ta narisan premajhen, tako da ostaja preveč praznega prostora, z 0 točk smo 

ocenili risbo učenca, ki ni uspel umestiti motiva na površino risalnega lista ali pa je predmete narisal 

popolnoma drugačnih oblik (okrogla svetilka, oglat ročaj košare …). 

Z drugim kriterijem smo spremljali učenčevo sposobnost določanja in merjenja velikostnih odnosov 

med samimi predmeti. Z 1 točko smo ocenili likovne izdelke, pri katerih je velikost košare razdeljena 

na dva enako velika dela, torej je bil ročaj tako velik kot koš, oglata svetilka je z zgornjim robom 

segala do sredine košare, pokrov pa je segal nad njo, petrolejka je segala do zgornjega roba 

košare, žičnat ročaj pa še eno tretjino višine nad njo. Glede na dolžino košare je bila oglata svetilka 

široka eno tretjino, petrolejka pa polovice širine košare. Z 0,5 točke smo ocenili manjša odstopanja 

od kriterijev za 1 točko, večja odstopanja (npr. ozka  in visoka košara, oglata svetilka večja kot 

petrolejka …) pa smo ocenili z 0 točkami. 

Tretji kriterij je od učencev zahteval natančno opazovanje oblik predmetov. Z 1 točko smo ocenili 

likovni izdelek, kjer je bila košara oblike kroga, Pri oglati svetilki so bili robovi vzporedni, pri petrolejki 

pa sta navpična nosilca od najdaljšega dela spodaj lezla skupaj proti zgornjemu delu. Z 0, 5 točke 

smo ocenili manjša odstopanja (oglat spodnji del košare, robovi oglate košare lezejo rahlo skupaj 

proti vrhu, nosilca petrolejke sta vzporedna). Z 0 točkami smo ocenili likovno delo, pri katerem je 

bila celotna košara preveč oglata, kadar so pri oglati svetilki robovi lezli navznoter od zgoraj navzdol 

in so bili nosilci petrolejke zgoraj daljše kot spodaj. 

S četrtim kriterijem smo ocenjevali učenčevo sposobnost in občutljivost za opisovanje strukture 

površin. Z 1 točko smo ocenili likovno rešitev, kjer je bila jasno prepoznavna prepletenost 

košarinega šibja na košu in ročaju in da sta bili svetilki narisani z manj intenzivno močjo likovnega 

zapisa ki je opisoval prah in patino starih predmetov, pokrov oglate svetilke je imel pod robom 

okrogle ostro zarisane luknje, saj je skozi njih prihajala svetloba. Z 0,5 točke smo ocenili manj 

občutljivo opisovanje prepletenosti košare in preostre robove svetilk. Z 0 točkami smo ocenili, kadar 

je bila struktura košare obdelana samo z navpičnicami in vodoravnicami ali pa sploh ni bilo 

nikakršnih obdelav površin.  
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Namen petega kriterija je bil oceniti učenčevo sposobnost formiranja volumna s senčenjem. Z 1 

točko smo ocenili rešitve, ki so opisovale zabrisan prehod svetlobe in sence na okroglih oblikah in 

jasno opisana senca pod pokrovom oglate svetilke in notranjost kot luknja prav te svetilke, na košari 

je bila vidna senca svetilk, saj sta bili pred njo. Z 0,5 točke smo ocenili manj izrazito zabrisano 

senco na okroglih oblikah in risbe, na katerih učenci niso upoštevali sence predmetov prvega plana, 

ki padajo na košaro, kadar je pokrov oglate svetilke zgoraj temnejši kot spodaj in prav tako 

zasenčeni zunanji robovi in ne notranjost oglate svetilke. Z 0 tok smo ocenili likovne izdelke, pri 

katerih ni bilo uporabljeno formiranje volumna s senčenjem ali pa je učenec neorganizirano narisal 

sence po predmetih tako, da le-ti niso upodobili oblike. 

Za pomoč pri točkovanju je v prilogi dodana skica kriterijev (kriteriji ocenjevanja – naloga 1,  

priloga 7). 

Ob nalogi risarsko oblikovanje - konstrukcijsko risanje predmetov, smo še posebej ocenjevali 

elaboracijo priprave likovne rešitve in kompozicije. Ugotovili smo, da so likovno nadarjeni učenci 

pravilno razporedili predmete na kompoziciji glede na položaj postavitve, da so uporabili 

uravnoteženo strukturo površin, poudarili tematski smisel risbe in ga povezali z likovnim problemom. 

Vsi evidentirani učenci so ob tem kriteriju dosegli več kot kriterij, ki je opisoval povprečne učence 

(ne uskladi v celoti likovnega motiva z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji).  

 

 

Fotografija postavljenega tihožitja 

1/8/a 

 

 

 

Likovno delo NU 1/8/a 

 

 

Ocena likovnega dela: 

1. sposobnost pravilnega 
umeščanja opazovanega 
objekta na površini risalnega 
lista 
2. upoštevana velikost 
predmetov 
3. upoštevanje oblike predmetov 
4. dobro izražena struktura 
površin 
5. sposobnost formiranja 
volumna z senčenjem 

 

Sliki 11: motiv in rezultat dela učenca 1/8/a 

NU 1/8/a je opisal likovno delo sošolca z upoštevanjem novih pojmov: 

S pomočjo likovnega merjenja – viziranja je (ga je poimenoval) sošolec določil velikost razmerja 

predmeta. Vizirko je uporabil natančno, kar se vidi iz mreže, ki jo je narisal ob povečavi proporcev. 

Upošteval je zorni kot, zato se iz risbe vidi, da je tihožitje gledal od spodaj. Risarska modelacija je 

upoštevana kot različne izrazne možnosti svinčnika in zato imajo predmeti tudi svojo obliko, 

volumen in vidi se material predmetov. 

N-E-učenec je opisal likovno delo sošolca z upoštevanjem novih pojmov: 
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Učenec je uporabil viziranje v pomoč pri določanju razmerij. Vizirka je bila svinčnik, ki ga je uporabil 

pri viziranju. Na risbi lahko vidimo zorni kot, ki je naravnost. Uporabljene so teksture, iz katerih 

lahko razberemo material. Na tem likovnem delu je vidno razmerje. Do risbe je prišlo s 

konstrukcijskim risanjem, ki je nanašanje mer. Predstavljena je risarska modelacija z izjemnimi 

izraznimi možnostmi. 

 

Slike 12: Likovna dela drugih učencev (priloga 21) 

 

3. 3. 2. 5. 4. ANALIZA  IN REZULTATI 

KIPARSKO OBLIKOVANJE –  

Likovna naloga: oblikovanje montažnega kipa  

 

V uvodnem delu smo predstavili estetske užitke, ki jih lahko doživi gledalec ob gledanju likovnega 

dela. Skozi frontalno obliko pogovora smo ugotovili, da učenci zelo slabo poznajo in tudi 

uporabljajo različna čutila za dojemanje likovnega dela, zato je diskusija vzpodbudila dodatno 

razpravo v smeri odkrivanja estetskih užitkov. Razprava je pokazala, da učenci najprej vidijo 

likovno delo kot celoto in  na njega čustveno odreagirajo, šele vzpodbuda učitelja jih lahko usmeri v 

odkrivanje posameznih oblik  in na to na kaj in zakaj naj bodo pozorni na posamezne dele 

likovnega dela. To je še posebej pomembno za likovno nadarjene učence.  Vprašanja, ki so jih 

učenci oblikovali skozi diskusijo, so pokazala praktičnost in logično povezanost likovnosti z 

vsakdanjim življenjem. V diskusiji so aktivno sodelovali tudi neevidentirani, kar je tudi odprlo 

možnost, da spremljamo še druge učence in da krog evidentiranih učencev ne sme biti zaprt 

ampak, da ga je potrebno skozi samo raziskavo dopolnjevati in tudi preoblikovati. Razmišljanje 

učenca N-E (neevidentiran učenec): »Ali lahko tudi prave kipe potipamo?« Odgovor učitelja: »Prav 

bi bilo, da bi lahko, vendar pri nas tega ne poizkušajte v galerijah.«  

Namen raziskave je bil v osrednjem delu opozoriti učence na dve ključni dilemi posredovane 

likovne naloge, na likovni motiv in material. Sinteza obeh mora vzpodbuditi učenčevo čustveno 

reakcijo in jo voditi do likovnega rezultata. Metodo s slikovnim materialom smo zasnovali preko 

reprodukcij aktualnih avtorjev (Giacomettija  in Marinija), zavedajoč se, da pomeni nepogrešljivo 

pot v proces spoznavanja likovnih pojmov, posebnosti likovnih tehnik in motivov, saj temelji na 

združevanju znanja s pomočjo informacij. Ob tem smo bili posebej pozorni na odzivnost in 

pozornost likovno nadarjenih učencev, saj smo predpostavili, da jih bodo reprodukcije avtorjev zelo 

motivirale. Zastavljena predpostavka se je v veliki meri realizirala in tudi odprla še dodatno 

razmišljanje, ki ga zagovarja tudi  Trstenjak (1981), ko trdi, da je ustvarjalnost spontan proces, ne 

pa proces »na ukaz«. Če Trstenjakovo razmišljanje apliciramo v našo raziskovalno prakso, lahko 

razložimo tudi pojav učenca 9/1/8/a. Omenjeni učenec je prosil, če si lahko knjigo avtorja Marinija 
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podrobneje ogleda. Omogočili smo mu posebno mesto v učilnici, kjer imamo zložene tudi druge 

knjige, s strani učenca je bilo jasno izraženo, da se še ni pripravljen lotiti praktičnega dela, saj so 

ga reprodukcije avtorja tako motivirale, da jih je želel podrobneje raziskati in praktično delo preložiti. 

Metoda praktičnega dela je pokazala velike individualne razlike učencev, saj so nekateri nestrpno 

čakali začetek dela, drugi previdneje raziskovali material nekateri ustvarjali risbe … Diskusija 

dojemanja likovnega dela je pri NE učencu vzpodbudila raziskovanje materiala z zaprtimi očmi, kar 

so posnemali tudi sošolci. Pri dveh likovno nadarjenih učencih je bil izrazito prisoten vpliv 

prikazanih avtorjev. Zato ni presenetilo vprašanje učenca 9/1/8/a »Ali lahko oblikujemo, tudi 

živalsko figuro, saj je lahko tudi žival športnik (konjenik)?« Odgovor učitelja: »Načeloma da, vendar 

če boste oblikovali konja in jezdeca, boste verjetno za to imeli premalo časa, lahko pa poizkusiš.« 

Na učenca so zelo močno vplivale reprodukcije, ki so bile prikazane skozi motivacijske vsebine. 

Učenec se je izredno odzval na kipe Marinija. Učenca (18/1/8/b) so zelo motivirali kipi Giacomettija 

in je prenesel njegov zapis v svoje likovno delo. Zadnji dve ugotovitvi kažeta, da učenci zelo radi 

vstopajo v svet likovne umetnosti in zato smo se odločili, da jim po vsaki uri skozi analizo njihovega 

dela ponudimo tudi avtorje, katere jim želimo še dodatno predstaviti preko njihovega individualnega 

dela in brskanja po spletnih straneh. Druga možnost spoznavanja likovne umetnosti je knjižna 

polica v razredih, ki jo lahko učenci koristijo pred in po pouku in med odmori. Njihov interes do 

raziskovanja umetnosti preko slikovnega materiala smo beležili, predvsem pa smo spremljali, 

katere avtorje izbirajo in ali se pojavljajo tudi v njihovih delih vplivi avtorjevih posebnosti.   

 

  
Sliki 13:  -  oblikovanje montažne plastike 1/8/a 

 

Analiza vrednotenja likovnih del učencev je pokazala, kako pomemben dejavnik pouka likovne 

vzgoje je načrtovanje pouka. V izhodiščih za izvedbo prvega akcijskega koraka smo zapisali, da 

smo vsem učencem omogočili enake delovne pogoje v obliki pripravljenega materiala in se s tem 

izognili, kakor opisuje (Duh, 2004) prav banalnim vzrokom za slabše uspele likovne rezultate, ki so 

nastali zaradi slabega orodja ali pa pomanjkanja materiala. Zanimivo je, da so pozabljivi in nemarni 

učenci glede prinašanja likovnih potrebščin in materiala tudi likovno nadarjeni učenci (iz evidence v 
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raziskavo zajetih učiteljev), pri tem so med nadarjenimi učenci izstopali le dečki. Osnovni kriteriji 

vrednotenja so bili učencem jasno posredovani, ti so zajemali vidike realizacije likovnega problema, 

ustvarjalnosti, likovnega znanja, tehnične izvedbe in prizadevanja. Skozi vrednotenje je potekala 

večsmerna komunikacija med učenci, učitelji, likovnimi izdelki in kriteriji. Tako so lahko učenci 

likovna dela bolj emocionalno podoživljali, posebej pri likovno nadarjenih učencih pa so bile 

aktivirane tudi racionalne komponente, ki so našle osnovo skozi dojemanje novih likovnih pojmov. 

 
 
3. 3. 2. 5. 4. 1.  OCENJEVALNA LESTVICA – 2 - posebej izpostavljeni kriteriji, ki opisujejo 

učenčevo likovno nadarjenost skozi izvedbo likovnega izdelka.  

 
OCENE 

UČENČEVE 
LIKOVNE 

USPEŠNOST
I 

STOPNJA 
UČENČEVE 
LIKOVNE 

NADARJENOSTI 

ELEMENTI SPREMLJANJA  
(rešitev likovnega problema in možnost besednega opisovanja likovnih pojmov, 

izvedba likovne tehnike,  izvedba likovnega motiva, odzivnost) 
 

5. (odl) N - inovativno reši posredovani likovni problem (dobro opažen na likovnem delu) 
- samostojno poveže že usvojena spoznanja z novo spoznanimi likovnimi pojmi in jih 
uporabi pri likovnem izražanju 
- postopke likovne tehnike izvede brez učiteljeve pomoči 
- odkrije nove možnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike 
- dosledno in kompleksno izvede likovno tehniko 
- izkaže neobičajne ideje (izvirnost in domiselnost) 
- gibko (dinamično) reši likovni motiv 
- izkaže originalnost (osebnostne lastnosti, lastno mišljenje, bogato domišljijo) 
- uskladi likovni motiv z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji 
- samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in pri likovni dejavnosti 

 
 

3. 3. 2. 5. 4. 2.  KRITERIJI OCENJEVANJA - 2 

 

Pri 2 nalogi  smo za spremljanje posameznih dejavnikov, ki opisujejo likovno nadarjenost uporabili 

pet stopenjsko lestvico, kjer je bilo možnih največ 5 in najmanj 0 točk. Posamezne kriterije smo 

ocenjevali z 1 točko 0,5 točke in z 0 točk. Kriteriji, ki smo jih uporabili pri oceni likovnega dela 

učencev, so nam odgovorili na vprašanje likovnih sposobnosti evidentiranih likovno nadarjenih 

učencev:                                                                                                                                              

1. zmožnost oblikovanja tridimenzionalnih oblik in prostora; 

2. trdnost in stabilnost postavljene figure; 

3. občutljivost za izrazne možnosti materiala; 

4. občutena usklajenost obdelave materiala in motiva; 

5. dinamičnost oblik figure (športnik). 

 

Prvi kriterij nam je odgovoril na vprašanje, kako učenci pravilno oblikujejo tridimenzionalno figuro v 

prostoru. Z 1 točko smo ocenili likovno delo, pri katerem je figura oblikovana tridimenzionalno v 

vseh sestavnih delih. Z 0,5 točke smo ocenili likovno rešitev, kjer so samo nekateri deli oblikovani 
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tridimenzionalno, drugi so še vedno samo ploskve, najpogosteje so tako oblikovali trup ali pa glavo 

kot krog, ki so mu narisali oči, nos in usta. Z 0 točkami smo ocenili montažni kip, ki je bil sestavljen 

iz samih ploskev ali pa celo iz enega samega ploskega dela.  

Z drugim kriterijem smo spremljali učenčevo sposobnost oblikovanja obstojne in stabilne figure. Z 1 

točko smo ocenili likovne izdelke pri katerih so bili deli med seboj ustrezno povezani in je dajala 

figura videz nedvomne trdnosti. Z 0,5 točke smo ocenili manjša odstopanja od kriterijev za 1 točko 

(deli so bili pritrjeni, vendar manj spretno in dosledno in figura je stala, vendar dokaj nestabilno). 

Izdelki ocenjeni z 0 točkami so bili narejeni površno, poleg tega pa niso imeli nobene stabilnosti. 

Tretji kriterij je od učencev zahteval natančno načrtovanje in  občutljivost za izrazne možnosti 

materiala. Z 1 točko smo ocenili likovni izdelek, kjer je učenec izbral različne materiale in jih 

ustrezno povezal v montažno plastiko. Z 0, 5 točke smo ocenili skromnejšo izbiro materialov in 

manj ustrezno izkoriščenost njihovih izraznih možnosti. Z 0 točkami smo ocenili likovno delo, pri 

katerem je bil uporabljen en sam material in pri katerem niso bile izkoriščene njegove izrazne 

možnosti. 

S četrtim kriterijem smo ocenjevali učenčevo občutljivost usklajevanja obdelave in uporabe 

materialov usklajeno z dinamično figuro. Z 1 točko smo ocenili likovno rešitev, kjer so bili različni 

materiali smiselno uporabljeni (papir zgiban, upognjen, nacefran …, žica uporabljena za sklepe in 

je poudarjala aktivne roke in noge, pluta je bila uporabljena kot lahek material, da ni ustvarjala 

dodatne teže figure). Z 0,5 točke smo ocenili manj občutljivo uporabo materialov (žica je štrlela iz 

telesa, za noge so bile uporabljene ravne paličice, trup je bil v veliko primerih narejen iz plastenk, ki 

niso dopuščale posebej velike aktivnosti motiva). Z 0 točkami smo ocenili figure, katerih okončine 

so bile v enem delu zabodenem v trup brez možnosti izraziti gibanje, pa tudi proporci človeške 

figure niso bili upoštevani.  

Namen petega kriterija je bil oceniti učenčevo sposobnost opisovanja dinamične aktivnosti 

športnika z danimi izraznimi možnostmi materialov. Z 1 točko smo ocenili rešitve, ki so dosledno 

ponazarjale aktivnost rok, nog, telesa in glave. Z 0,5 točke smo ocenili manj izrazito dinamičnost 

figure (razgibane so bile samo roke ali noge, pa še te v razmeroma omejenih izraznih možnostih 

materiala). Z 0 točkami smo ocenili figure, ki niso ponazarjale aktivnosti, so bile preveč statične, 

nekatere so imele le odročene roke  ali pa samo eno roko. 

Za pomoč pri točkovanju je v prilogi dodana skica kriterijev (kriteriji ocenjevanja – naloga 2, priloga 

8). 
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Slika  14: Likovno delo NU 1/8/a 

Ocena likovnega dela: 
1. zmožnost oblikovanja tridimenzionalnih oblik in prostora 
 2. stabilnost postavljene figure 
 3. občutljivost za izrazne možnosti materiala 
 4. občutena usklajenost obdelave materiala in motiva 
 5. dinamičnost oblik figure (športnik) 

 

NU 1/8/a je opisal likovno delo sošolca z upoštevanjem novih pojmov: 

Učenec (poimenovan) je oblikoval predmetni ali figuralni kip plesalke, kot montažni kip z domiselno  

uporabo različnih materialov. Za plesalko lahko rečemo, da je mala plastika zaradi njene velikosti in 

ker jo lahko postavimo v vsak prostor. Na primer tudi na polico v učilnici, takrat sicer ne bo obhodni  

kip, ker je ne moremo obhoditi, lahko pa jo postavimo tudi na mizo, tako da jo lahko vidimo iz vseh  

strani. Obli kip pa je zato, ker ima svojo obliko, ki jo lahko občutimo. Učenec (poimenovan) je  

domiselno oblikoval gibanje, ki ga lahko zaradi materiala (žice) spreminja. 

 

DODATNO VPRAŠANJE. 

Ali misliš, da je na učenca vplivalo katero izmed kiparskih del, ki ste si jih ogledali. 

Seveda Giacomettijevo delo. 

 

N-E-učenec je opisal likovno delo sošolca z upoštevanjem novih pojmov: 

Kip predstavlja malo plastiko. Narejen je iz različnih materialov, ter je samostojen kip. 

 
Slike 15: Likovna dela drugih učencev (priloga 22) 

 
Analiza izdelkov vseh razredov je pokazala, da je večina učencev bolje razumela likovno naloga 

predvsem pa so bili za delo bolj motivirani. Najbolj jih je pritegnila demonstracija, kjer so preko 

akcije spoznali orodje, ki jim omogoča natančnejše opazovanje in opisovanje posredovanega 

motiva. Prav tako smo iz intervjuja z učenci razbrali, da jim je všeč sproščeno vzdušje, ki je nastalo 

skozi metodo razgovora in diskusije. Interes za samostojno delo in raziskovanje skozi dela 

umetnikov je bil prisoten pri petih od sedmih učencev. Vendar smo z analizo teh rezultatov počakali 

saj smo predvidevali, da je bilo to trenutno navdušenje, ki smo ga morali potrditi skozi opazovanje 

interesa učencev v daljšem obdobju. Zanimiv podatek ob analizi likovnih del učencev kaže tudi 

občutljivost za individualne razlike likovnega izraza. Učenci so opazili različne možnosti uporabe 

materiala. Skozi delo z učenci smo v naslednjih korakih spremljali tudi odzivnost učencev na 

dodatne naloge in na samostojno pridobivanje znanja preko individualnega raziskovanja umetnin. 
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Pomembno pa je tudi dejstvo, da smo skozi analizo del učencev in intervjuje z njimi ugotovili, da 

krog evidentiranih učencev ne sme biti zaprt, saj so se skozi rezultate likovnega dela pojavili tudi 

drugi uspešni učenci z veliko interesa, občutka za material, in dobro likovno komunikacijo. Zato 

smo se odločili, da  bomo seznam učencev z likovnimi sposobnostmi razširili in spremljali tudi 

druge učence. To velja predvsem za učenko šole 3/8, ki je nismo evidentirali kot nadarjeno učenko. 

 
Analiza1: 

AKCIJSKA RAZISKAVA 
OTO VOGRIN 

 

ANEKDOTSKI ZAPISI: 
Akcijski korak: 

ŠT:1 

DATUM: 
SKUPINA: 

1/8/a, 1/8/b, 2/8, 3/8, 

Zš Ime priimek učenca: Motiviranost: Zadovoljnost: Dodatno delo: 

Uvodni 
del 

Praktično 
delo 

Analiza 
likovnih 

del 

N
M 

M Z
M 

N
M 

M Z
M 

N
M 

M Z
M 

N Z ZZ O S SŽ 

1. 9/1/8/a  
 

+  
 

 
 

 
 

+  
 

+  
 

 
 

+   
 

+  

2. 15/1/8/a 
 

 
 

+  
 

 
 

 
 

+  
 

 
 

+  
 

+  
 

 
 

+  
 

3. 25/1/8/a 
 

 
 

 
 

+  
 

 
 

+  
 

 
 

+  
 

+  
 

 
 

 
 

+ 

4. 4/1/8/b 
 

 +    +  
 

+  
 

  +  +  

5. 15/1/8/b 
 

  +   +  
 

+  
 

   
+ 

 
+ 

  

6. 18/1/8/b 
 

 +   +  + 
 

 
 

 
 

+   +   

7. 14/2/8  +    +  
 

+  
 

 +   +  

LEGENDA: 

MOTIVIRANOST: 
- učenec ni motiviran – NM 

(učenec ne prične z ustvarjanjem kljub 
večkratni vzpodbudi) 

- učenec je motiviran – M 
(učenec ustvarja vendar potrebuje 

učiteljevo potrditev) 
- učenec je zelo motiviran – ZM 

(učenec samostojno ustvarja in razvija 
lastne zamisli) 

ZADOVOLJNOST: 
- učenec ni zadovoljen s svojim likovnim 

delom - N 
- učenec je zadovoljen s svojim likovnim 

delom - Z 
- učenec je zelo zadovoljen s svojim 

likovnim delom - ZZ 
 

DODATNO DELO: 
- učenec odklanja dodatno delo - O 
- učenec sprejema dodatno delo - S 

- učenec želi dodatno delo - SŽ 
 

Motiviranost se od običajne dvigne pri 
dveh učencih. Pri ostalih je bila dobra že 

prej. 

Pri dveh učencih je samopodoba višja. 
Pri ostalih je enako dobra kot prej 

Štirje učenci so sprejeli dodatno delo, 
ena učenka je pokazala celo navdušenje 

in dodatno nalogo tudi opravila že isti 
dan. Dva učenca sta dodatne naloge 

odklonila oziroma za njih nista pokazala 
interesa. 

 

 
Odgovore na vprašanja o motiviranosti, samopodobi in pripravljenosti za dodatno delo smo 

preverili ob analizi intervjuja z učenci in delovnimi zapisi ob samem delu. Tako smo motiviranost 

učencev analizirali preko delovnih zapisov, samopodobo ob analizi odgovorov na vprašanje 

intervjuja (3, 4 in 5), ogovore na pripravljenost na dodatno delo pa iz intervjuja z učenci ob 

odgovoru na vprašanje (6).  

Skozi uvodni del se kaže motivacija in učenčev sproščen odnos skozi karakter osebnosti, večina 

učencev je bolj zadržanih, kažejo resnejši odnos od ostalih učencev, zato se tudi redkeje 

vključujejo v sproščeno razpravo. Kažejo manj duhovitosti od ostalih učencev, z nestrpnostjo 

pričakujejo praktično delo. Učenka (25/1/8/a) kaže izredno pozitiven odnos, rada se vključuje v 

razpravo, odpira nove možnosti in sošolce dodatno vzpodbudi. Učenec (15/1/8/b) kaže povsem 
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drugačen odnos, je zelo samozavesten in komentira vsako razpravo sošolcev, velikokrat na meji 

žaljivega, zato ga je potrebno večkrat opomniti. Njegove pripombe so zelo sproščene in tudi 

duhovite. 

Motiviranost učencev je največja skozi fazo praktičnega dela. To kaže na izredno željo in veselje 

do likovnega ustvarjanja. Samo pri eni učenki je ta želja povprečna, vendar ta učenka tudi na 

drugih predmetnih področjih (po razgovoru razredničarko) kaže pasiven odnos do dela in izredno 

nizko notranjo motivacijo.  

Skozi analizo likovnih del opazimo, da učenci sicer kažejo željo in zadovoljstvo nad nastalimi deli, 

vendar je opaziti, da je njihovo izrazoslovje precej skromno in da so osvojeni likovni pojmi površni 

in le redko uporabljeni. Ko smo jih opozorili na uporabo le-teh, motivacija pade in izstopali sta le 

dve učenki iz istega razreda. Odločili smo, da smo skozi naslednja koraka nove pojme pritrdili na 

tablo in tako učencem omogočili lažjo komunikacijo, boljše razumevanje in jih s tem vzpodbudili, da 

o likovnih delih spregovorijo na višjem likovno teoretičnem nivoju. 

Zadovoljnost smo ocenjevali skozi mnenje učencev o njihovem nastalem likovnem delu. Večina 

učencev je samozavestna, vendar zadržana, zadovoljna, vendar tudi dovolj kritična, da prizna 

likovne dosežke sošolcev in jih tudi pohvali. Dva učenca sta pokazala zelo visoko samozavest, 

navdušena sta bila le nad svojim likovnim delom, ostalih likovnih del sošolcev sploh ne opazita.  

Učenec (15/1/8/b) se rad ponorčuje iz likovnih del sošolcev,  bil je zelo tekmovalen in skozi svoje 

likovno delo še dodatno dvigoval samozavest, ki mu je tako ali tako nikoli ni primanjkovalo. Učenka 

(18/1/8/b) ni kazala posebnega zadovoljstva in  je bila odsotna, njena nezainteresiranost je bila 

očitna skozi  odnos, da je tako ali tako vse skupaj brez veze. 

Dodatno delo smo ponudili vsem učencem, ne da bi posebej vzpodbudili nadarjene. Odziv  je bil po 

pričakovanju povprečen, le ena učenka je pokazala velik interes za dodatno delo, štirje učenci so 

delo sprejeli, vendar kasneje svojih rezultatov niso prinesli v šolo. Povedali so tudi, da še niso imeli 

časa za dodatne naloge. En učenec je dodatno nalogo jasno zavrnil (saj se njemu tako ali tako ne 

ljubi dodatno delati in se mu to zdi brez veze). Učenka z manjšo motivacijo se za dodatno delo 

sploh ni zanimala. Zanimivo je bilo, da je dodatno delo vzpodbudilo tudi druge učence, ki pa so 

naslednjo uro izdelke tudi prinesli v šolo, bili so zadovoljni s svojimi zamislimi in pokazali tudi velik 

interes za nadaljnje delo. 
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intervjuji z učenci 1: 
 

 
AKCIJSKA RAZISKAVA 

OTO VOGRIN 
 

 
INTERVJU 
Z UČENCI: 

Akcijski 
korak: 
ŠT:1 

 
DATUM: 

Datum: 
SKUPINA: 1/8/a, 1/8/b, 2/8, 3/8, 

 

 
Zš. 

 

 
VPRAŠANJE 

 
UČENEC: 

 
ODGOVOR UČENCA: 

 
1. 
 

 
Kaj ti je bilo pri našem 
likovnem delu najbolj 
zanimivo? 

9/1/8/a RAZGOVOR 

15/1/8/a DEMONSTRACIJA VIZIRANJA 

25/1/8/a ANALIZA LIKOVNIH DEL 

4/1/8/b SPROŠČENO VZDUŠJE 

15/1/8/b RAZGOVOR 

18/1/8/b REPRODUKCIJE UMETNIŠKIH DEL 

14/2/8 VIZIRANJE 

 
2. 
 

 
Ali te je pri pouku kaj motilo? 
 

9/1/8/a NIČ 

15/1/8/a PREMALO ČASA 

25/1/8/a ŽELELA BI VEČ ČASA ZA DELO IN MANJ RAZLAGE 

4/1/8/b NIČ 

15/1/8/b NIČ 

18/1/8/b NIČ 

14/2/8 NIČ 

 
3. 
 

 
Si zadovoljen z svojim 
likovnim delom? 
 

9/1/8/a DA 

15/1/8/a DA 

25/1/8/a DA 

4/1/8/b ZELO 

15/1/8/b ZELO 

18/1/8/b NE 

14/2/8 DA 

 
4. 
 

 
 
Katero izmed nastalih likovnih 
del ti je najbolj všeč. 

9/1/8/a 8 

15/1/8/a 9/1/8/A 

25/1/8/a 4 

4/1/8/b 9/1/8/A 

15/1/8/b 13 

18/1/8/b 2 

14/2/8 6 

 
5. 
 

 
Ali želiš, da vaša likovna dela 
vidijo tudi starši na razstavi v 
šolski avli? 
 

9/1/8/a DA 

15/1/8/a DA 

25/1/8/a LAHKO 

4/1/8/b LAHKO 

15/1/8/b DA 

18/1/8/b NE 

14/2/8 DA 

 
6. 
 

 
Želiš dodatne naloge za delo 
doma? 
 

9/1/8/a DA 

15/1/8/a DA 

25/1/8/a SE VESELIM 

4/1/8/b DA 

15/1/8/b NE 

18/1/8/b NE 

14/2/8 DA 

 
PRISOTNI: 
Učenci 8, r. 
Likovni pedagog 

 
 
 

 
Intervju je dal odgovore še na vprašanja liste za identifikacijo likovno nadarjenih učencev, ki smo jo 

dopolnili skozi analizo in ugotovitvami delovnih zapisov in intervjuja z učenci. Tako vprašanje ena 

odgovarja na vprašanje, kako in s kakšno motivacijo učenec sprejema drugačne oblike in metode 

dela. Rezultati vprašanja ena kažejo različen interes do posameznih metod in oblik dela, skupna 

ocena odgovorov kaže, da radi razpravljajo, spoznavajo nove likovne pojme, rešitve likovnih 
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ustvarjalcev in da jih motivira sproščeno vzdušje v razredu. Vprašanje dve odgovarja na vprašanje 

lastnosti likovno nadarjenih učencev, opisuje njihov kritičen odnos in večjo željo po likovnem 

ustvarjanju. Vprašanje pet kaže potrebo po razstavi likovnih del učencev, potrebo po 

zadovoljevanju estetskih potreb in željo, da njihovo delo spoznajo tudi straši. Pasivno se je na ta 

odgovor odzvala samo ena učenka.   

 

3. 3. 2. 5. 5.  POMEMBNE UGOTOVITVE - B 

 

Drugačne metode dela so bile prednosti, ki dobro vplivajo na vse učence in največja prednost je 

bila, da so tudi moteči učenci sodelovali in s tem omogočili sproščeno in ugodno delovno klimo. 

Diskusija  omogoča potrditev učencev in prav to je dobra motivacija za ustvarjalnejše delo. Vendar 

so se pojavile tudi slabosti, v razredu je bilo preveč učencev in vsi bi želeli pozornost zase. Tako, 

da je za LNU zmanjkalo dodatnega časa za individualne pogovore. Možna rešitev je bila, da smo z 

učenci ob ogledu razstave ugotavljali prednosti in slabosti, ponudili smo jim dodatne naloge in jih 

povabili v za učence odprt atelje, ki smo ga  enkrat tedensko organizirali na osnovnih šolah. Tam 

smo lahko spregovorili o razstavah, njihovih in naših gledanjih in jim priporočili tudi avtorje, ki so si 

jih lahko ogledajo preko interneta ali na reprodukcijah knjig v razredu. Ob sproščenem delu smo 

tako omogočili učencem, da so osvojili novo  likovno besedišče, ki je izhajalo iz teorije likovne 

rešitve in tako so učenci razumeli zakaj in ne samo kako. Likovno nadarjeni učenci so našli nov 

izziv in možnosti individualne raziskave. Rezultat takšnega dela: 

deklica 1/8/b nam je že naslednji dan prinesla rešitve z barvnimi svinčniki.  

Potrebno pa je bilo upoštevati tudi karakter učencev. Učenec 15/1/8/b je bil zelo kritičen do likovnih 

del sošolcev in se poizkušal iz njih celo norčevati. Opozorili smo ga na individualne razlike in lasten 

likovni izraz posameznika. 

Ob primerjavi šol se je pojavilo nekaj izrazitih posebnosti: šola ena je imela veliko število učencev v 

obeh oddelkih, ti učenci so bili zelo različnih sposobnosti in interesov, šola dve je imela manj 

učencev, vendar je po sposobnostih in interesih izstopala le ena učenka, ki pa ni imela dovolj dobre 

primerjave s sošolci, pa tudi ne pridobljene tekmovalnosti, saj so sošolci zanjo menili, da je tako 

najboljša, na šoli tri je bila kombinirana skupina učencev osmih in devetih razredov, vsi učenci so 

bili podobnih interesov, vendar je bilo jasno vidno, da so se osmošolci ozirali na mnenje in delo 

devetošolcev, ter da so na nek način poizkušali z njimi tudi tekmovati. Pri učencih šole (2) je  bilo 

jasno prisotno pomanjkanje likovne komunikacije in uporabe novih likovnih pojmov skozi 

vrednotenje likovnih del, še bolj pa je to bilo prisotno na šoli (3), kjer je bil še bolj prisoten strah 

pred neznanjem in pomanjkanje razvijanja likovne komunikacije, zato so bile oblike vrednotenja za 

njih nekaj novega in neznanega.  

Ob analizi prvega koraka so se vidno pokazale značilnosti učencev, ki razlikujejo nadarjenega 
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učenca od učencev, ki niso tako likovno nadarjeni. Posej so bili izpostavljeni znaki: pokazali so 

večji izbor v izbiri motivov, bolj razvito nenavadno domišljijo, sposobni so bili prikazati gibanje na 

kipu, pokazali so večji interes za estetske kvalitete umetniških del in spoznavanje avtorjev. 

Skozi analizo so se pojavile razlike, ki smo jih vključili v drugem koraku ob načrtovanih drugačnih 

oblikah in metodah dela. Glavne pomanjkljivosti, ki so se pokazale skozi analizo dela v prvem 

koraku smo načrtno spremljali v drugem koraku. Ugotovljene pomanjkljivosti: velike razlike med 

interesi in sposobnostmi posameznih učencev (šola 1), slabše obvladovanje likovnih pojmov (šola 

2), malo število učencev, zato je težja primerjava in vrednotenje (šola 3). 

 

3. 3. 2. 5. 6.  DODATNO DELO Z LIKOVNO NADARJENIMI UČENCI - 1 

 

Ob zaključku prvega koraka smo ob dejavnikih, ki se nanašajo na likovno ustvarjalnost, potrdili 

lastnosti likovno nadarjenih učencev iz liste za identifikacijo. Likovno nadarjenim učencem smo 

skozi drugo delo ponudili naloge in opazovali njihove značilnosti. Ob prvem koraku smo učencem 

kot drugo delo ponudili pripravo izvedbe učne ure namesto učitelja in udeležbo na kiparski likovni 

koloniji Malečnik. Namen obeh oblik drugega dela je bil preveriti učenčevo sposobnost elaboriranja 

in fleksibilnosti ob reševanju likovnih problemov. 

Učenčevo sposobnost elaboriranja, variante priprave likovne rešitve in kompozicije  smo spremljali 

skozi dodatno zahtevnejšo nalogo. Učencem smo ponudili pripravo in organizacijo pouka namesto 

učitelja skozi vsebino predstavitve kompozicije. Dodatno likovno nalogo so opravili vsi evidentirani 

učenci. 

Ena izmed zamisli učenca predstavljena skozi zamisel in izvedbo likovne naloge. 

 
- zamisel organizacije pouka 
in izvedba 
 
Oblikuj likovno kompozicijo, 
tako da postaviš roke na list 
in jih fotografiraš z digitalnim 
fotoaparatom. Fotografije 
nato obdelaj v računalniškem 
programu. 

                 

 
 

Slike 41: zamisel naloge učenca – oblikovanje kompozicije 

 
Osebnostne lastnosti, ki smo jih lahko prepoznali preko dodatnih zahtevnejših nalog: 

- miselno-spoznavno področje: razvito divergentno mišljenje, razvito logično mišljenje, nenavadna 

domišljija; 

- socialno čustveno področje: neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na 

druge, izrazit smisel za organizacijo;  

- motivacija: raznoliki in močno izraženi interesi, uživanje v dosežkih. 
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Ob tej nalogi smo potrdili posebnosti likovno nadarjenih učencev izpostavljenih ob listi za 

identifikacijo, zato lahko za te učence trdimo, da imajo naslednje značilnosti: 

- interes za ugotavljanje značilnosti predmetov ali likovnih izdelkov (tekstura, - volumen);  

- sposobnost oblikovanja, kompozicije; 

- sposobnost, da sami odkrijejo likovni problem in da ga izvedejo do konca;  

- izkazovanje iniciativnosti pri kolektivnem likovnem izražanju. 

 

Učenčeva udeležba na kiparski likovni koloniji Malečnik nam je odgovorila na vprašanje učenčeve 

fleksibilnosti pri reševanju likovnega problema. Vsa pestrost pri izbiri likovnega materiala je vodila 

mlade ustvarjalce v različne samosvoje rešitve. Kiparska dela so bila usmerjena v realizacijo ideje 

skozi dimenzijo prostora, nekateri  so se dotaknili celo časa in razpoloženja pa tudi gibanja, ki ga je 

lahko gledalec opravil sam ali pa celo skulptura namesto njega. Učenci so tako poleg vseh užitkov 

oblikovanja, doživeli tudi drugačne oblike pouka, oblikovanje kiparskega dela od ideje do razstave, 

nove postopke in metode dela in nenehno iskanje nekaj novega in drugačnega, nekaj, kar je  

dajalo posebni estetski užitek. Likovne kolonije Malečnik 2008 sta se udeležila dva evidentirana 

učenca. 

Osebnostne lastnosti likovno nadarjenih učencev, ki smo jih lahko prepoznali preko sodelovanja na 

izvenšolskih dejavnostih (likovne kolonije): 

- miselno-spoznavno področje: razvito divergentno mišljenje, razvito logično mišljenje, nenavadna 

domišljija, smisel za humor; 

- učno storilnostno področje: široka razgledanost; 

- socialno čustveno področje: neodvisnost in samostojnost, empatičnost; 

- motivacija: visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in močno 

izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih. 

 

   
Slike 46: Likovna kolonija 2008 Malečnik NU 8/1/8/a 

 
Ob tej nalogi smo potrdili posebnosti likovno nadarjenih učencev izpostavljenih ob listi za 

identifikacijo, zato lahko za ta učenca trdimo, da imata naslednje značilnosti: 

- velika tehnična veščina v likovnem izražanju;  
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- sposobnost lahkega prehoda z enega likovnega materiala na drugega;  

- strpnost pri zahtevnem reševanju v času likovnega problema z likovnim izražanjem. 

 
 
3. 3. 2. 6.  REZULTATI IN INTERPRETACIJA ZA DRUGI KORAK 
 
3. 3. 2. 6. 1. IZHODIŠČA IN IZVEDBA DEJAVNOSTI 
 
Pred izvajanjem drugega koraka smo zagotovili ustrezne pogoje, tako da smo: na šoli (1) načrtovali 

odpraviti razlike v interesih in sposobnostih učencev ob delu v skupini, ki je  prikrilo razlike v 

sposobnostih in motivaciji pri manj nadarjenih učencih, nadarjenim učencem pa smo omogočili, da 

razvijajo potrebo po dokazovanju, vodenju in organiziranju dejavnosti skozi lastne zamisli, na šoli 

(2) uvedli pisno analizo in vrednotenje likovnih del s poudarkom na uporabi likovnih pojmov, na šoli 

(3) ob vrednotenju predstavili likovna dela učencev šole (1) in jih s tem dodatno vzpodbudili ter jim 

dali možnost primerjave z več likovnimi deli od zelo uspešnih pa tudi manj uspešnih rešitev. Učitelje 

izvajalce smo opozorili, naj ob nadarjenih učencih spremljajo še znake drugih učencev, ki izstopajo 

po ustvarjalnosti in dobri motivaciji. Ob ustvarjenih kvalitetnejših pogojih so bili izvajalci učno 

vzgojnega procesa opozorjeni, naj učence vzpodbudijo k aktivnemu delu in zanimivim likovnim 

rešitvam.  

V drugem akcijskem koraku smo načrtovali naloge iz učnega načrta v osmem razredu likovna 

naloga s področja risanja in kiparstva z likovno teoretičnima problemoma: „zmanjševanja in 

prekrivanje oblik“ in  “visok, nizek in globok relief“ ter likovnima motivoma „naš kraj po domišljiji“ in 

„tihožitje“. Kot  likovne tehnike smo uporabili pri risanju tehniko črni tuš in risalo (špila, pero - 

peresnik, trstika) in pri kiparstvu: sestavljanje, leplenje ... Izbirali smo ustrezne metode dela 

(besedilna metoda, metoda s slikovnim materialom, metoda praktičnega dela, metoda 

transponiranja in alternative, metoda demonstracijske ponazoritve, metoda uzavedanja lastne 

senzibilnosti), ki so odgovorile na zastavljena vprašanja: kakšna je uspešnost likovno nadarjenih 

učencev ob uporabi splošnih in likovnih metod dela, oblik dela, različnih učnih sredstev in dela v 

dvojicah ter skupinskega dela. Po izvedbi vsake naloge s področja risanja in kiparstva je bila v 

posameznem razredu izvedena analiza rešitve likovne naloge nastalih risb in reliefov po 

oblikovanih merilih (razumevanje risarskega in kiparskega problema, ustreznost izvedbe risarske in 

kiparske tehnike, izvirnost v upodobitvi likovnega motiva). Izvedena je bila tudi analiza o 

učinkovitosti uporabljenih metod in oblik dela in učinkovitosti učnih sredstev v okviru motiviranosti in 

samostojnosti nadarjenih učencev. Po končani drugi uri so bile učencem ponujene dodatne naloge:  

- ugotovi razlike likovnega zapisa med posameznimi risali, 

- kakšen motiv bi izrazil s posameznim risalom. 

V dnevnike smo zapisali za področje risanja: Risarsko oblikovanje - prostorski ključi – 1 in področje 

kiparstva: Kiparsko oblikovanje - oblikovanje nefiguralnega reliefa. 
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3. 3. 2. 6. 2.  POTEK DEJAVNOSTI  
 
Dejavnost drugega koraka je temeljila na ugotovitvah in problemih prvega koraka. Skozi cilj naše 

raziskave smo vključili ugotovitve drugačnih oblik in metod dela. Zanimalo nas je kako se likovno 

nadarjeni učenci vključujejo v delo dvojic in skupinsko delo. Učence smo poizkušali dodatno 

motivirati, tako da smo skozi metodo pogovora želeli ustvariti dobro delovno in ustvarjalno klimo, 

skozi diskusijo vzpodbuditi njihovo razmišljanje in še izboljšati likovno komunikacijo. Metoda 

demonstracije jim je odprla nove poti do opisovanja motiva in preko slikovnega materiala so učenci 

pridobivali čut za estetsko vrednotenje, predvsem pa sprejemanje drugačnosti, ki so ga učenci 

spoznavali preko likovnih del učencev, predvsem pa preko že uveljavljenih likovnih ustvarjalcev. Ob 

uvajanju metode uzavedanja lastne senzibilnosti smo izhajali iz izrazitega vzpodbujanja 

individualnega likovnega izražanja posameznega likovno nadarjenega učenca. Metoda 

transponiranja in alternative je temeljila na  razvoju ustvarjalnost. Likovno nadarjene učence smo 

vzpodbudili, da motiv izrazijo čimbolj doživeto,  tako da so spodbujena domišljija, likovni spomin in 

njihove lastne zamisli zaživele v izraznih možnostih, ki jih posamezni materiali omogočajo. Naloga 

je bila opravljena v štirih različnih oddelkih po dve blok uri za vsako likovno področje. 

 
 
3. 3. 2. 6. 3. REZULTATI IN ANALIZA 

RISARSKO OBLIKOVANJE –  

Likovna naloga: oblikovanje motiva po spominu s pomočjo prostorskih ključev 

 

V uvodnem delu smo skozi slikovni material predstavili, kako učenci različnih starosti razumejo in 

opisujejo predmete in pojave.  

Osrednji del je potekal tako, da smo učence razdelili v dvojice in jim predstavili delovne liste. 

Osnovni namen delovnih listov je bil, da učenci vzpostavijo komunikacijo med likovnim problemom, 

rešitvijo in drugačnim mnenjem sošolca. Ob dokumentacijski metodi so učenci v parih samostojno 

spoznavali in raziskovali zakonitosti upodobitve prostora na ploskvi, prostorskih ključev ( nizanje 

oblik v višino, nizanje planov z zmanjševanjem oblik, delno prekrivanje …). Zastavljena vprašanja 

so bila jasna, vendar za nekatere učence težka, zato so bile rešitve zelo različne. NU so brez težav 

rešili delovne liste, vendar so bili njihovi odgovori enostavni, zato smo jih vzpodbudili, naj bodo bolj 

ustvarjalni. Po predstavljenih rešitvah smo skupaj ugotovili, da so nekatere dvojice nalogo opravile 

odlično, nekateri delovni listi pa so ostali skoraj prazni. Zanimivo je bilo, da tokrat niso izstopali le 

učenci skupin 2 in 3. To dokazuje misel iz prejšnjega kroga, da je bilo smiselno spremljati še 

nekatere učence, ki jih je drugačno delo dodatno vzpodbudilo. Njihovi delovni listi so bili rešeni vsi, 

nekateri celo s pripisom osebnega vtisa in razmišljanja, ne le zgolj s tehničnimi podatki.  
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Sliki 16: -  risanje z upoštevanjem prostorskih ključev 3/8 

 
Sklepni del je skozi vrednotenje in analizo likovnih del potekal v treh fazah: 

1./ Predstavitev likovnega dela skozi analizo likovnega problema – prostorskih ključev. Delo je 

potekalo po učnih listih. 

2./ Analizo dela posameznika in njegov prispevek k nastali rešitvi. 

Ob metodi uzavedanja lastne senzibilnosti smo poizkušali  vzpodbuditi individualnost likovnega 

izražanja posameznega učenca skozi njegovo funkcijo dominantnosti ali podrejanja pri delu v 

dvojicah.  Že ob prvem koraku je bila prisotna občutljivost posameznih učencev na videne 

reprodukcije in njihov individualni način (slog) izražanja. Za lažje razumevanje individualnega 

likovnega izraza je bilo pomembno, da učitelj učence pozna in tudi upošteva njihov slog izražanja, 

na ta način so učenci bolje izkoristili svoje izkušnje in širili občutljivost za likovne elemente, 

oblikovalna načela in boljšo izrabo likovnih materialov.  

Analize so podali predstavniki dvojic. Pri vseh dvojicah razen dveh je predstavitev  

podal učenec, ki je bil dominanten skozi proces nastajanja dela. 

Beležka o dvojici 1/I/8/b. V dvojici I. je analizo podala učenka, ki ni posebej likovno aktivna, je pa 

zelo aktivna pri obšolskih dejavnostih, ki jih razred počne v prostem času. Po razgovoru z njo je bilo 

čutiti, da je bila osebno izzvana »daj ti«.  

Svojo nalogo je dobro opravila, čeprav je bila  ob delu v dvojici manj aktiven  

izvajalec likovnega dela. Na to dejstvo je tudi ob analizi dela v dvojici samokritično priznala.  

Beležka o dvojici 1/III/8/b. Sestava dvojice III. je bil precej ponesrečen poizkus dela. Učenca v 

skupini veljata za zelo sposobna, evidentirana sta kot ustvarjalna in nadarjena na več področjih. 

Njuno delo je bilo porušeno v samem začetku, ker nista uspela najti skupne poti in načina rešitve. 

Vsak je imel svojo zamisel. Njuni pogledi na rešitev so bili tako različni, da je bil rezultat skoraj 

nemogoč. Ker smo vztrajali pri delu v dvojici, sta si učenca izbrala svoj motiv, lastno nalogo in 

rešitev. Na koncu sta nam jo želela tudi predstaviti. Ob poročanju so učenci pokazali svojo 

samozavest in individualnost lastnega likovnega izraza.  

 3./ Ob analizi likovnih del učencev je sledila tudi postavitev razstave v šolski avli. Ob postavitvi 

smo lahko opozorili na dejstvo iz uvodnega dela o individualnosti likovnega izražanja 
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posameznega učenca. Likovno nadarjenim učencem smo s tem omogočili uzavedanje lastne 

senzibilnosti, ob tem pa smo jih opozorili tudi na sprejemanje drugačnosti. Sledila je zanimiva 

razprava, učenec (15/1/8/b) je ugotavljal: »Tovariš, kak lahko eni rišejo tak, kot da so v prvem 

razredu?« 

Učitelj: »Veš obstajajo individualne razlike med posameznimi učenci in vsak učenec ima svoj 

likovni svet.« 

Nadaljnje razmišljanje učenca (15/1/8/b): »Ali se vam ne zdi, da je njihov svet malo zaostal« 

Učitelj: »Ne. Veš njihov svet nam je zanimiv, ker je drugačen. Veliko likovnih ustvarjalcev je želelo 

izraziti likovni izraz učencev, pa večini ni uspelo. Poglej si kakšno reprodukcijo Miroja pa boš tudi ti 

gotovo navdušen nad njegovo preprosto iskrenostjo likovne govorice.«Tej postavitvi je sledila 

otvoritev razstave za starše in učence in pogovor s starši učencev. Dan razstave smo izkoristili na 

dan pogovornih ur in to vključili kot obliko in možnost staršev, da spoznajo tudi te sposobnosti 

svojih otrok. Udeležba staršev je bila dobra, vendar se starši dveh otrok razstave niso udeležili, 

eden od staršev se je opravičil po telefonu, starši drugega učenca so odsotnost opravičili preko 

učenca. Iz pogovora z učencema je bilo jasno, da so straši prezaposleni in da jih delo na likovnem 

področju ne zanima preveč. Učenec (15/1/8/a) je jasno pokazal, da mu je žal, da starši ne 

spremljajo bolj njegovih dosežkov tudi na tem področju. Drug učenec (4/1/8/b) je prezaposlen z 

drugimi dejavnostmi, predvsem športnimi in se tako ali tako razstave ne bi udeležil. 

Prisotni starši so bili presenečeni in iz razgovora smo ugotovili, da likovne sposobnosti svojih otrok 

skoraj ne poznajo, zato jih k tej dejavnosti tudi težko vzpodbujajo in usmerjajo. Učitelji smo ob 

vrednotenju likovnih del izpostavili individualnost likovnega izraza, posebej izrazitih tipoloških plasti 

posameznega likovno nadarjenega učenca in te primere nadgradi s primeri umetniških stilov. Berce 

Golobova (1993) meni, da  se na tak način likovni doživljaj oziroma likovno ustvarjanje, kot 

uzavedanje lastne senzibilnosti, obdrži pri učencih v zavesti kot likovna izkušnja.  

 
3. 3. 2. 6. 3. 1. OCENJEVALNA LESTVICA - 3 
 

OCENE 
UČENČEVE 
LIKOVNE 

USPEŠNOS
TI 

STOPNJA 
UČENČEVE 
LIKOVNE 

NADARJENOS
TI 

ELEMENTI SPREMLJANJA  
(rešitev likovnega problema in možnost besednega opisovanja likovnih pojmov, izvedba 

likovne tehnike,  izvedba likovnega motiva, odzivnost) 
 

5. (odl) N - inovativno reši posredovani likovni problem (dobro opažen na likovnem delu) 
- postopke likovne tehnike izvede brez učiteljeve pomoči 
- odkrije nove možnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike 
- dosledno in kompleksno izvede likovno tehniko 
- izkaže neobičajne ideje (izvirnost in domiselnost) 
- gibko (dinamično) reši likovni motiv 
- izkaže originalnost (osebnostne lastnosti, lastno mišljenje, bogato domišljijo) 
- uskladi likovni motiv z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji 
- izkaže pripravljenost za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje (navdušenje, 
užitek) 
- zmožnost dobre motivacije 
- vztrajnost in doslednost 
- samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in pri likovni dejavnosti 
- sprejema spodbude učiteljevega individualnega in skupinskega posredovanja 
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3. 3. 2. 6. 3. 2. KRITERIJI OCENJEVANJA - 3 
 
Pri nalogi 3. smo za spremljanje posameznih dejavnikov, ki opisujejo likovno nadarjenost, uporabili 

pet stopenjsko lestvico, kjer je bilo možnih največ 5 in najmanj 0 točk. Posamezne kriterije smo 

ocenjevali z 1 točko, 0,5 točke in z 0 točk. Kriteriji, ki smo jih uporabili pri oceni likovnega dela 

učencev, so nam odgovorili na vprašanje likovnih sposobnosti evidentiranih likovno nadarjenih 

učencev:                                                                                                                                              

1. razumevanje prostorskih ključev in upoštevanje posebnosti pri likovnem izražanju; 

2. obvladovanje kompozicije; 

3. učenec prikaže razvitost vizualno-perceptivne in prostorske predstave; 

4. pravilna in domiselna izraba likovnih sredstev v prikazovanju objekta v prostoru, ob  upoštevanju 

intenzivnosti črte in kvaliteti ploskve ter s svetlobo in senco; 

5. likovni prikaz objekta v prostoru kaže interes za estetske kvalitete. 

 

Prvi kriterij nam je odgovoril na vprašanje, kako učenci obvladajo uporabo prostorskih ključev pri 

likovnem ustvarjanju. Z 1 točko smo ocenili likovno delo, pri katerem je učenec upošteval, da, se 

objekti po velikosti razlikujejo, čim višje so na listu tem manjši so, se delno prekrivajo, upošteval je  

intenzivnost svetlobe in sence v prostoru pa tudi podrobnosti po prostorskih planih. Z 0,5 točke 

smo ocenili likovno rešitev, kjer sta upoštevana vsaj dva principa opisovanja prostorskih ključev, 

upoštevanje enega ali pa nobenega prostorskega ključa smo ocenili z  0 točkami.  

Z drugim kriterijem smo spremljali učenčevo sposobnost oblikovanja kompozicije. Z 1 točko smo 

ocenili likovne izdelke, pri katerih je učenec oblikoval domiselno in uravnoteženo kompozicijo 

(poševna kompozicija) . Z 0,5 točke smo ocenili večkrat ponovljene trikotne kompozicije, ki so bile 

delno uravnotežene. Izdelki ocenjeni z 0 točkami so bili narejeni brez urejene in uravnotežene 

kompozicije. 

Tretji kriterij je prikazal učenčevo razvitost vizualno-perceptivne in prostorske predstave . Z 1 točko 

smo ocenili likovni izdelek, kjer je učenec natančno upodobil predmete v prostoru z ene točke . Z 0, 

5 točke smo ocenili likovne rezultate, pri katerih je učenec predmete opisoval z linearno 

perspektivo, vendar pa točka pogleda ni bila dosledno upoštevana. Z 0 točkami smo ocenili likovno 

delo, pri katerem učenec ni uspel uporabiti linearne perspektive, temveč se izraža zgolj ploskovno. 

S četrtim kriterijem smo ocenjevali učenčevo domiselna izraba likovnih sredstev v prikazovanju 

objekta v prostoru. Z 1 točko smo ocenili likovno rešitev, kjer učenec uporabil različno intenzivnost 

likovnega zapisa, domiselno podredil senco obliki in upošteval pravila prikazovanja svetlobe na 

okroglih in oglatih predmetih. Z 0,5 točke smo ocenili manj občutljivo uporabo likovnih materialov in 

upoštevanje svetlobe in sence na njih. Z 0 točkami smo ocenili likovne izdelke, pri katerih učenec ni 

prikazal prostora s pomočjo senčenja objektov.  

Namen petega kriterija je bil oceniti učenčevo senzibilnost grafičnega izraza črte. Z 1 točko smo 
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ocenili rešitve, kadar je učenec izhajal iz strukture materiala in mu podredil grafični zapis, upošteval 

izbočene oblike in vbočene in jim podredil svoj lastni likovni zapis. Z 0,5 točke smo ocenili manj 

izvirne in domiselne oblike grafičnega izraza črte. Z 0 točkami smo ocenili likovne izdelke, kjer so 

bili objekti le obrisani. 

Za pomoč pri točkovanju je v prilogi dodana skica kriterijev (kriteriji ocenjevanja – naloga 3, priloga 

9). 

 

Ob nalogi risarsko oblikovanje – prostorski ključi -1, smo še posebej ocenjevali originalnost, torej 

različne pristope k reševanju likovnega problema. Ugotovili smo, da so se likovno nadarjeni učenci  

na različne načine lotevali opisovanja motiva, da so izhajali iz originalne kompozicije, vključevali 

svoj lasten likovni izraz (osebnostne lastnosti) ali pa likovno tehniko nadgradili z osebno raziskavo 

materiala, svoje originalne rešitve pa so gradili na likovnem motivu (z bogato domišljijo),  ki so ga 

povezali z likovnim problemom. Trije evidentirani učenci so ob tem kriteriju dosegli več kot kriterij, ki 

je opisoval povprečne učence (izkaže manj izvirnosti in domiselnosti).  

 

  
 
Slika 17: Likovno delo NU 9/1/8/a 

 
Ocena likovnega dela: 

 
1. razumevanje prostorskih ključev; 
2. obvladovanje      kompozicije; 
3. učenec prikaže razvitost vizualno-perceptivne in prostorske 
predstave; 
4. pravilna in domiselna izraba likovnih sredstev v prikazovanju 
objekta v prostoru, ob  upoštevanju intenzivnosti črte in kvaliteti 
ploskve ter svetlobe in sence; 
5. likovni prikaz objekta v prostoru kaže dosežek učenca. 

 

 

 

NU 1/8/a je opisal likovno delo sošolca z upoštevanjem novih pojmov: 

Učenec (15/1/8/a) je opisal vizualni prostor in upošteval prostorske ključe: spodaj je narisal 

večje hiše, šola spredaj je večja od hiš, ki so oddaljene, hiše  in predmeti se ne vidijo celi, 

ker jih šola zakriva. Iz risbe se vidijo tudi štirje prostorski plani: šola, ki je tako blizu, da se 

ne vidi cela, telovadnica drugi plan, Kristal in hiše dalje in hribi. Všeč mi je, da je 

(poimenovan učenec) sošolec hiše narisal po strani. 

Dodatno vprašanje: 

Ali lahko opišeš, kakšno kompozicijo je sošolec uporabil. 

Diagonalno. 

N-E-učenec je opisal likovno delo sošolca z upoštevanjem novih pojmov: 

Motiv je vidni prostor in ne naša iluzija. Narisan pa je na risalni list, ki pa je likovni prostor. 

Jasno se vidi razumevanje prostorskih ključev, saj je stavba spredaj na spodnjem robu 
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večja, ker nam je bližje. Predmeti, ki so od nas oddaljeni, so manjši ter slabše vidni. 

Prostorski plani so jasno vidni. 

 
Slike 18: Likovna dela drugih učencev (priloga 23) 

 
 

3. 3. 2. 6. 4. REZULTATI IN ANALIZA 

KIPARSKO OBLIKOVANJE –  

Likovna naloga: oblikovanje nizkega reliefa 

 

Uvodni del je ob uvodni motivaciji odprl temeljno vprašanje umetnosti, torej način, kako je 

umetnost zmeraj služila človeku in ga razveseljevala. Čeprav je beseda »lepo« relativna in 

za vsakega pomeni kaj drugega, je umetnina ta, ki je preživela čas in ostala živa do danes, 

pa naj si je opisovala katerikoli čas. Skozi metodo pogovora so učitelji  spregovorili o 

umetnosti, z namenom pripraviti učence na uvajanje metode transponiranja in alternative. 

Učenci so se odzvali izredno čutno, kar je v njih izzvalo in omogočilo sprejemanje čutnih 

doživetij. Učitelji so nadgradili njihovo pripravljenost sprejemanja s slikovnim materialom, 

upoštevajoč, da učenec lahko verjame samo to, kar vidi, sliši ali čuti in reši lahko samo to, 

kar popolnoma razume. Metodo s slikovnim materialom smo gradili ob klasičnih primerih 

likovnega ustvarjanja postopoma,  preko njim znanim domačim primerom do  primerov 

sodobnega likovnega ustvarjanja.  

Ob tem smo uvajali nove likovne pojme, ki so si jih učenci tudi zapisovali. Opazili smo, da 

so si učenci posamezne primere tudi skicirali, ob tem je izstopala učenka (14/2/8). Ob 

samem procesu je bila močno prisotna želja po likovnem izražanju. Napovedano delo v 

skupini je izzvalo različne reakcije pri učencih, tako da so nekateri kar nadaljevali s skicami 

svojih zamisli, drugi so poizkušali organizirati delo v skupini, nekateri pa so le pasivno 

čakali. Upoštevali smo, da učenca, ki že v paru nista bila sposobna ustvariti skupnega dela 

nismo postavili v isto skupino. Nam je bila posebej zanimiva reakcija likovno nadarjenih 

učencev, dva od njih sta nadaljevala s svojim risanjem zamisli, ostali so organizirali delo. 

Vprašanja, ki so jih učenci oblikovali skozi praktično delo: učenka N-E se sprašuje: »Zakaj 

moramo oblikovati tihožitje, ali lahko oblikujemo samo kak vzorec?« Učitelj odgovarja: 

»Načeloma da, ampak samo če je tak vzorec sestavni del posode, vrča prta …« 

Razmišljanje učenca N-E »Učitelj, kaj menite o tem, da vsak izmed nas oblikuje 

samostojno en del celote našega okroglega reliefa.« Odgovor učitelja: »Zelo dobra 

zamisel, saj boste tako kljub skupinskemu delu ohranili vsak svojo individualnost likovnega 

izraza.« Učenko N-E je motilo nedelo sošolcev: »Učitelj pri nas pa tadva nočeta delati, kaj 

naj naredimo?« Sledilo je razmišljanje in poduk učitelja skozi lastne izkušnje: »Veš v 
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življenju je zmeraj tako, da se nekateri pač skrivajo za delom drugih. Poizkusite jim dati 

konkretne naloge, tako da bo njihovo delo na koncu jasno in natančno merljivo.« Učenkin 

odnos kaže izredno občutljivost do svari, ki jo pri ljudeh motijo. Jasno izrazi kritično 

nezadovoljstvo in opozori na napake posameznikov.  

Cilj naloge je bil razvijati ustvarjalnost skozi doživeto domišljijo in izogibanju podob po 

ustaljenih vzorcih. Domišljija je zaživela v  izraznih možnostih, ki jih relief kot tehnika in 

materiali omogočajo. Zato je bilo zelo pomembno, da učenci raziskujejo nove izrazne 

možnosti v uporabljenih materialih.  

Najpomembnejši rezultat vrednotenja je bilo zadovoljstvo učencev nad nastalimi reliefi. 

Zadovoljstvo je bilo prisotno kot rezultat vztrajnega in dobro vodenega dela s strani 

posameznih največkrat likovno nadarjenih učencev, le eden evidentiran kot likovno 

nadarjeni učenec ni uspel v skupini realizirati lastne zamisli. Skozi te izkušnje smo ob 

vrednotenju izpostavili izvirne zamisli, ki so temeljile na dobrem in usklajenem povezovanju 

doživetega motiva in uporabe materiala. Pri večini učencev je bila prisotna ustvarjalnost 

skozi  vzpodbujeno domišljijo, le v enem primeru (15/1/8/b) se je kot motiv pojavila glava 

zajčka kot logotip Playboyeve revije. Po razgovoru z učenci je bila ideja učenke iz skupine 

tako močna, da jo je omenjen učenec realiziral na njeno željo.  

 
 
3. 3. 2. 6. 4. 1. OCENJEVALNA LESTVICA - 4 
 

OCENE 
UČENČEVE 
LIKOVNE 

USPEŠNOS
TI 

STOPNJA 
UČENČEVE 
LIKOVNE 

NADARJENOS
TI 

ELEMENTI SPREMLJANJA  
(rešitev likovnega problema in možnost besednega opisovanja likovnih pojmov, 

izvedba likovne tehnike,  izvedba likovnega motiva, odzivnost) 
 

5. (odl) N - inovativno reši posredovani likovni problem (dobro opažen na likovnem delu) 
- samostojno poveže že usvojena spoznanja z novo spoznanimi likovnimi pojmi in jih 
uporabi pri likovnem izražanju 
- postopke likovne tehnike izvede brez učiteljeve pomoči 
- odkrije nove možnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike 
- dosledno in kompleksno izvede likovno tehniko 
- izkaže neobičajne ideje (izvirnost in domiselnost) 
- izkaže originalnost (osebnostne lastnosti, lastno mišljenje, bogato domišljijo) 
- uskladi likovni motiv z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji 
- izkaže pripravljenost za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje (navdušenje, 
užitek) 
- vztrajnost in doslednost 
- sprejema spodbude učiteljevega individualnega in skupinskega posredovanja 
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3. 3. 2. 6. 4. 2. KRITERIJI OCENJEVANJA - 4 

 

Pri nalogi 4 smo za spremljanje posameznih dejavnikov, ki opisujejo likovno nadarjenost 

uporabili pet stopenjsko lestvico, kjer je bilo možnih največ 5 in najmanj 0 točk. 

Posamezne kriterije smo ocenjevali z 1 točko, 0,5 točke in z 0 točkami. Kriteriji, ki smo jih 

uporabili pri oceni likovnega dela učencev, so nam odgovorili na vprašanje likovnih 

sposobnosti evidentiranih likovno nadarjenih učencev:                                                                                                                                              

1. obvladovanje kompozicije z podrejanjem motiva formatu; 

2. zmožnost poenostavljanja  oblik in prostora; 

3. občutljivost za izrazne možnosti materiala; 

4. občutena usklajenost; obdelave materiala, podlage in motiva;                                                                   

5. vztrajnost in doslednost pri reševanju naloge.  

 

Prvi kriterij nam je odgovoril na vprašanje, kako učenci obvladajo podrejanje motiva 

formatu. Z 1 točko smo ocenili likovno delo, pri katerem je učenec domiselno podrejal motiv 

formatu (primer podrejanje cerkvenega zvonika v trikotnik ali pa obračanje motiva v štiri 

nove podobe ali pa eno v obliki trapeza) . Z  0,5 točke smo ocenili likovno rešitev, kjer je 

učenec likovni motiv vsaj ritmično menjaval (polno - prazno), ali pa ga zrcalil, kadar pa so 

bili upodobljeni motivi brez konkretnega podrejanja formatu, smo likovni izdelek ocenili z  0 

točkami.  

Z drugim kriterijem smo ugotavljali učenčevo sposobnost poenostavljanja oblik. Z 1 točko 

smo ocenili likovne izdelke, pri katerih je učenec poenostavil likovni motiv v še 

prepoznavno vsebino in pri tem uporabil raznovrstne oblike. Z 0,5 točke smo ocenili 

poenostavljanje z manj prepoznavno vsebino in je učenec pri tem uporabil ploskve enakih 

oblik. Z 0 točkami so bili ocenjeni likovni izdelki, pri katerih likovni motiv ni bil več 

prepoznaven in za njegovo oblikovanje so bile uporabljene ploskve naključnih oblik . 

Tretji kriterij je ocenjeval učenčevo občutljivost za izrazne možnosti materiala. Z 1 točko 

smo ocenili likovni izdelek, kjer je učenec upošteval in uporabil ploščice različnih oblik 

(okrogle, oglate), različnih velikosti (večje, manjše), različnih barv in med njimi puščal 

različno velike presledke (fuge) ali pa oblikoval brez njih. Z 0, 5 točke smo ocenili likovne 

rezultate pri katerih je učenec uporabil vsaj dva z eno točko ocenjena kriterija (obliko, 

velikost, barvo ali razmik med uporabljenimi ploščami. Z 0 točkami smo ocenili likovno 

delo, pri katerem je učenec uporabil le enega z od kriterijev ocenjenih z eno točko (obliko, 

velikost, barvo ali razmik med uporabljenimi ploščami). 

S četrtim kriterijem smo ocenjevali učenčevo sposobnost občutenega usklajevanja 



Oto Vogrin                                                              Delo z likovno nadarjenimi učenci pri pouku likovne vzgoje 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 168 

obdelave materiala, oblike podloge (plošče reliefa) in motiva. Z 1 točko smo ocenili likovno 

rešitev, kjer učenec uporabil motiv, ki ga je jasno podredil obliki, uporabil naravne in 

umetne materiale ozirajoč se na vsebino uporabljenega motiva (rastlina, objekt) in razvijal 

plastično razgibanost z različnimi višinami uporabljenih oblik. Z 0,5 točke smo ocenili manj 

občutljivo usklajevanje, materiala, oblike podloge (plošče reliefa) in motiva (učenec je 

uporabil delno vsaj en kriterij: oblika geometrijska in nepravilna, material naravni in umetni 

in visoke in nizke uporabljene ploščice). Z 0 točkami smo ocenili likovne izdelke, pri katerih 

učenec ni uporabil nobeno izmed zgoraj naštetih nasprotij (oblike, materiala ali velikosti), 

da bi izrazil motiv.  

Namen petega kriterija je bilo spremljanje učenčeve vztrajnosti in doslednosti pri reševanju 

likovne naloge. Z 1 točko smo ocenili rešitve, kadar je učenec vztrajno gradil kompozicijo in 

bil dosleden in natančen skozi ves potek dela (upošteval oblike, razmike med ploščicami, 

katere je natančno pripravil in pritrdil na ploščo reliefa). Z 0,5 točke smo ocenili manj 

dosledno, vendar še vedno organizirano obdelavo plošče reliefa (bilo je opaziti, da 

doslednost in natančnost ni bila enaka skozi ves potek dela). Z 0 točkami smo ocenili 

likovne izdelke, kjer so bili ploščice neorganizirano razporejene, med seboj so se 

prekrivale in celo odpadale iz plošče reliefa.   

Za pomoč pri točkovanju je v prilogi dodana skica kriterijev (kriteriji ocenjevanja – naloga 4, 

priloga 10). 

 

Ob nalogi kiparsko oblikovanje – oblikovanje nizkega reliefa, smo še posebej ocenjevali 

redefinicijo, kako likovno nadarjen učenec poveže že usvojena znanja z novospoznanimi 

pojmi in jih poveže pri reševanju likovnega problema. Ugotovili smo, da so se likovno 

nadarjeni učenci  na različne načine lotevali opisovanja motiva, nefiguralni motiv tihožitja  

vodi k mnogim realnim, konstruktivnim in fantastičnim oblikam ter oblikam v naravi. Čimbolj 

se je rešitev oddaljevala od klasične upodobitve tihožitja, tem boljši je rezultat, najbolj 

redefinirana oblika je vsebovala veliko domišljije. Štirje evidentirani učenci so ob tem 

kriteriju dosegli več kot kriterij, ki je opisoval povprečne učence (izkaže manj originalnosti - 

osebnostnih lastnosti, lastnega mišljenja in domišljije).  
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    Ocena likovnega dela: 
 

1. obvladovanje kompozicije z podrejanjem motiva formatu; 
2. zmožnost poenostavljanja  oblik; 
3. občutljivost za izrazne možnosti materiala; 
4. občutena usklajenost; obdelave materiala, podlage in 
motiva; 
5. vztrajnost in doslednost pri reševanju naloge 

Slika 19: Likovno delo skupine NU 8/b 

 
NU 1/8/a je opisal likovno delo sošolca z upoštevanjem novih pojmov: 

Skupina učencev je domiselno oblikovala relief, kjer je vsak naredil svoj del. Ta relief bi 

lahko bil tudi na steni občine, ker predstavlja značilnosti našega kraja, tako bi bil tudi 

arhitekturni relief.  

Dodatno vprašanje: 

Ali se ti zdi, da je to pravi vzorec ali ornament. 

Ne, ker se slike ne ponavljajo, lahko pa bi na primer ponavljali samo jabolka, ki so značilna 

za naš kraj. 

N-E-učenec je opisal likovno delo sošolca z upoštevanjem novih pojmov: 

Učenec je ustvaril mozaik iz keramičnih ploščic. Lahko je tudi arhitekturni nizek relief. 

Motivi so mi všeč, saj so zelo sporočilni. 
 

 
Slike 20: Likovna dela drugih učencev istega razreda (priloga 24) 
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Analiza 2 : 
AKCIJSKA RAZISKAVA 

OTO VOGRIN 
 

ANEKDOTSKI ZAPISI: 
Akcijski korak: 

ŠT:2 

DATUM: 
SKUPINA: 

1/8/a, 1/8/b, 2/8, 3/8, 

Zš. Ime priimek 
učenca: 

Motiviranost: Zadovoljnost:: Dodatno delo: 

Uvodni del Praktično 
delo 

Analiza 
likovnih del 

NM M ZM N 
M 

M ZM NM M ZM N Z ZZ O S S
Ž 

1. 9/1/8/a  +    +  +   
 

+   
 

 
 

+ 

2. 15/1/8/a 
 

 
 

 
 

+  
 

 
 

+  
 

 
 

+  
 

+  
 

 
 

+  
 

3. 25/1/8/a 
 

 
 

 
 

+  
 

 
 

+  
 

 
 

+  
 

+  
 

 
 

 
 

+ 

4. 4/1/8/b 
 

  +   +  
 

 
 

+   +  +  

5. 15/1/8/b 
 

  +   + 
 

 
 

+  
 

  + 
 

+   

6. 18/1/8/b 
 

 +   +   
 

+ 
 

 
 

+   +   

7. 14/2/8   +   +  
 

 
 

+  +   +  

LEGENDA: 

MOTIVIRANOST: 
- učenec ni motiviran – NM 

(učenec ne prične z ustvarjanjem 
kljub večkratni vzpodbudi) 
- učenec je motiviran – M 

(učenec ustvarja vendar potrebuje 
učiteljevo potrditev) 

- učenec je zelo motiviran – ZM 
(učenec samostojno ustvarja in 

razvija lastne zamisli) 

ZADOVOLJNOST: 
- učenec ni zadovoljen s svojim 

likovnim delom - N 
- učenec je zadovoljen s svojim 

likovnim delom - Z 
- učenec je zelo zadovoljen s svojim 

likovnim delom - ZZ 
 

DODATNO DELO: 
- učenec odklanja dodatno delo - O 
- učenec sprejema dodatno delo - S 

- učenec želi dodatno delo - SŽ 
 

Motiviranost se od običajne dvigne 
pri treh učencih. Pri ostalih je bila 

dobra že prej. 

Samopodoba je enaka kot pri analizi 
prvega kroga 

Trije učenci so sprejeli dodatno delo, 
dva učenca sta pokazala celo 

navdušenje in dodatno nalogo tudi 
opravila že isti dan. Dva učenca sta 

dodatne naloge odklonila oziroma za 
njih nista pokazala interesa. 

 

 
Skozi uvodni del se kaže motivacija in učenčev sproščen odnos skozi karakter osebnosti, večina 

učencev kaže večji interes, da se  vključujejo v sproščeno razpravo. Kažejo več duhovitosti in 

sproščenosti od ostalih učencev, z nestrpnostjo pričakujejo praktično delo. Učenec (15/1/8/b) je še 

zmeraj duhovit, vendar pokaže tudi občutljivost ob komentarju sošolca glede njegove izjave. 

Pokaže, da ne prenese kritike se odzove žaljivo na pripombo sošolca. 

Motiviranost učencev je tudi pri drugem koraku največja skozi fazo praktičnega dela. Motiviranost  

učenke (18/1/8/b) je boljša vendar še vedno zaostaja po interesu za drugimi evidentiranimi učenci. 

Nove likovne pojme smo izobesili na tablo, to vsekakor prispeva k boljši interpretaciji likovnih del in 

večji motiviranosti ob analizi še drugih dveh učenk.  

Dva učenca še vedno kažeta zelo visoko samozavest, navdušena sta nad svojim likovnim delom . 

Vendar učenka za razliko prvega koraka prizna tudi druga dobra likovna dela in jih pohvali. 

Dodatno delo smo ponudili vsem učencem, vendar še  posebej vzpodbudili nadarjene. Odziv  je bil 

večji, dva učenca sta pokazala velik interes za dodatno delo, trije učenci so delo sprejeli, vendar 

kasneje svojih rezultatov niso prinesli v šolo. Povedali so tudi, da še niso imeli časa dodatne 

naloge opraviti. Dva učenca se na dodatno delo nista odzvala. Dodatno delo je vzpodbudilo tudi 

druge učence, vendar sta izdelke poleg evidentiranih učencev prinesla le dva učenca. 
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intervjuji z učenci 2 : 
 

AKCIJSKA RAZISKAVA 
OTO VOGRIN 

 

 
INTERVJU Z UČENCI: 

Akcijski korak: 
ŠT:2 

DATUM: 
Datum:  

SKUPINA: 1/8/a, 1/8/b, 2/8, 3/8, 
 

Zš. VPRAŠANJE UČENEC: ODGOVOR UČENCA: 

 
1. 
 

 
Kako ti je všeč delo v skupini? 

9/1/8/a DOBRO JE BILO, VENDAR BI BIL RAJE SAM. 

15/1/8/a ZELO 

25/1/8/a SUPER 

4/1/8/b DOBRO 

15/1/8/b SPLOH MI NI – BREZ VEZE. 

18/1/8/b ZELO 

14/2/8 ZELO 

 
2. 
 

 
Ali lahko v skupini izraziš 

svoje ideje? 
 

 

9/1/8/a DA 

15/1/8/a DA 

25/1/8/a DA 

4/1/8/b DA 

15/1/8/b NITI SLUČAJNO 

18/1/8/b DA 

14/2/8 DA 

 
3. 
 

 
Ali meniš, da so vsi učenci po 

svojih močeh prispevali k 
vašemu rezultatu? 

 

9/1/8/a VSI SO SE POTRUDILI 

15/1/8/a DA 

25/1/8/a VSAK PO SVOJIH MOČEH 

4/1/8/b VSI ENAKO 

15/1/8/b NE 

18/1/8/b DA 

14/2/8 DA 

 
4. 
 

 
Si zadovoljen z vašim 

izdelkom? 
 

9/1/8/a ZELO 

15/1/8/a SEM 

25/1/8/a SEM 

4/1/8/b SEM 

15/1/8/b NE PREVEČ 

18/1/8/b KAR DOBER JE 

14/2/8 SEM 

 
5. 
 

 
So te predstavljene 

reprodukcije dodatno 
vzpodbudile k delu in ali si 

kakšne videne likovne 
elemente tudi uporabil? 

 

9/1/8/a SO VENDAR JIH NISEM UPORABIL 

15/1/8/a SO MI BILE VŠEČ 

25/1/8/a SO 

4/1/8/b LEPO JE KAJ VIDETI 

15/1/8/b PREVEČ JIH JE BILO 

18/1/8/b SO IN SMO TUDI UPORABILI RIBE 

14/2/8 SO VENDAR NISMO NIČ UPORABILI 

 
6. 
 

Kako bi lahko vašo rešitev 
uporabili? 

 
 

9/1/8/a V KOPALNICI 

15/1/8/a ZA MIZO 

25/1/8/a PLOŠČICE V STANOVANJU. 

4/1/8/b PULT V STANOVANJU 

15/1/8/b OBDELAJMO DEL ŠOLSKE FASADE 

18/1/8/b MIZA 

14/2/8 TLA  

PRISOTNI: 
Učenci 8, r. 
Likovni pedagog 

 
 
 

 
Odgovori intervjuja so dali nove odgovore o načinu sprejemanja dela v dvojicah skozi vprašanje 

ena in dve. Večina učencev dobro sprejema delo v dvojicah ali skupini. Samo en učenec jasno in 

odločno zavrača takšno delo. Odgovor tri kaže tolerantnost in strpnost učencev do dela sošolcev in 

jih sprejemajo skozi njihove sposobnosti.  Le en učenec je kritičen in podcenjuje sposobnosti 

sošolca, ki je zaradi tega tudi manj motiviran za delo. Četrto vprašanje odgovarja o sposobnostih 

ocenjevanja lastnega likovnega dela, rezultati kažejo, da je samopodoba učencev dobra, da so 
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kritični, vendar bolj samozavestni od analize prvega koraka. Le en učenec ni preveč zadovoljen s 

svojim likovnim delom, kar pa je posledica dela v dvojicah in ne rezultata dela samega. Vprašanje 

pet pokaže interes učencev do gledanja reprodukcij likovnih del umetnikov, pokaže pa tudi njihovo 

samozavest in individualnost ob sprejemanju odločitev in izbora lastne ideje likovnega ustvarjanja. 

Reprodukcije videnih likovnih del na njih niso posebej vplivale, razen v enem primeru, kjer je 

učenka poustvarjala videno likovno delo. Vprašanje šest, potrjuje dejstvo, da imajo evidentirani 

učenci veliko idej, bogato domišljijo in takoj najdejo novo rešitev. 

 
3. 3. 2. 6. 5.  POMEMBNE UGOTOVITVE - C 
 
Ugotovili smo, da učence, učitelji kljub temu da jih poučujejo že več let, ne poznajo dovolj dobro. 

Zato smo se o njihovih individualnih posebnostih pogovoril z razredničarko in psihologinjo. Spoznali 

smo, da nekateri učenci, kot posamezniki, delujejo samozavestno in ustvarjalno, v skupini pa se 

pustijo voditi, drugi učenci pa potrebujejo dominanten vpliv drugače v skupini ne delujejo. Berce 

Golobova (1993) o tem meni, da likovna vzgoja vsebuje pretežno individualno delo, individualne 

besedne interpretacije pa tudi individualne likovne rešitve. Če bi preveč uporabljali frontalno obliko 

dela  in delo v skupini, bi s tem vsiljevali enotne rešitve in uniformirali likovno vzgojno delo. Ob tem 

bi zanemarjali učenčev individualni izraz, predvsem pa onemogočili kvalitetnejši razvoj likovno 

nadarjenih učencev. Učenec (15/1/8/b) odklanja skupinsko delo in zahteva likovni proces kot 

individualno rešitev. Zmeraj išče možnost za pogovor o svojem delu. Zato menimo, da je za  

takšnega učenca najbolje, da se mu omogoči samostojno delo in da sam razvija svojo ustvarjalno 

zamisel. To možnost tudi velikokrat izkoristi na uri odprtega ateljeja. Ta je planirana enkrat 

tedensko za nadarjene in učence, ki pokažejo poseben interes za likovno ustvarjanje. Ker je ta 

želja najbolj izrazita ravno v oddelku 8/b, je ura idealno planirana po njihovi končani uri likovne 

vzgoje in tudi njihovi zadnji uri. Učence drugih razredov pa k tej uri povabimo. Takšne oblike dela 

odpirajo nove možnosti boljše komunikacije med učenci – likovno vsebino in učiteljem. Spoznali 

smo, da so lahko tudi učenci oddelka 3 pri delu sproščeni in se zabavajo. Njihovo mnenje je, da 

mentorja potrebujejo veliko bolj in  večkrat kot pri običajnih urah. 

Ena izmed prednosti takšnega dela je boljša komunikacija med učiteljem in učenci, ob potrebi 

učenca po svetovalcu in ne avtoritativnem izvajalcu učnega programa. Že večkrat pa se pokaže kot 

slabost  preveč učencev v oddelkih 1/8/a in 1/8/b. Zato je mnenje vseh sodelujočih izvajalcev tega 

programa delitev oddelkov učencev v razredih, ki presegajo petnajst učencev. Takšna delitev naj bi 

se izvajala pri praktičnih nalogah s področja kiparstva in tudi grafike.  

Ob primerjavi šol se pojavi nekaj izrazitih posebnosti: problem šole (1) je bil že izpostavljen v prvem 

krogu, veliko število učencev v obeh oddelkih in njihovi različni interesi in sposobnosti, ker učencev 

ne moremo deliti, je možnost uporabe dodatnega dela in pa uporabe različnih metod dela, kar smo 

tudi načrtovali skozi zastavljeno raziskavo.  Z učenci šole (2) smo opravili pisno vrednotenje ob 
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izpostavljenih novih pojmih na tabli, že sami učenci so ugotovili, da so veliko bolj uspešni in da jih 

upoštevanje in poznavanje likovnih pojmov vodi k uspešnejšim likovnim rešitvam. Na šoli (3) smo 

po končani nalogi ponudili v ogled likovne rešitve učencev šole (1), bili so presenečeni nad 

raznolikostjo rešitev, kritično so jih ovrednotili in jih poizkušali primerjati s svojimi rešitvami. 

Ugotovili so, da je pri njih skozi vrednotenje veliko manj razlik, kar je tudi normalno, saj so samo tri 

in vsi zelo uspešni učenci.  

Potrebno je, da omenimo interes staršev za delo svojih otrok, saj kakor smo zapisali v teoretičnem 

delu je ta izredno pomemben za motivacijo likovno nadarjenih otrok. Odločili smo se, da starša 

nadarjenih učencev o delu njihovih otrok najprej informirata razredničarki in jih nato vljudno 

povabita, naj se o uspehu učencev informirata pri likovnem pedagogu. 

Ob analizi drugega koraka se pokažejo vidne karakteristike učencev, ki razlikujejo nadarjenega 

učenca od učencev, ki niso tako likovno nadarjeni. Posej so izpostavljeni znaki: prekašajo 

povprečne učence v zavestnem poskusu grupiranja objektov, zavedajo se možnosti in omejitev 

posameznih likovnih medijev, popolna percepcija jim je bolj vizualno orientirana in opazovanje 

preciznejše. Pri likovno nadarjenih učencih je izrazito prisotna želja po likovne ustvarjanju in 

prepoznavanju svojih individualnih likovnih senzibilnostih. 

Ker smo skozi raziskavo prepoznali tudi nekaj splošnih znakov nadarjenosti, bomo za načrtovanje 

tretjega koraka povabili k sodelovanju tudi šolski psihologinji. Tako smo lažje upoštevali 

dominantnost in učenčevo delovanje v skupini. Pomembno pa je tudi potrditi kritičen odnos učenke 

do sošolcev, ki opisuje enega od temeljnih znakov nadarjenosti kot kritičen odnos do okolice in do 

pojavov v družbi.  

 
 
3. 3. 2. 6. 6.  DODATNO DELO Z LIKOVNO NADARJENIMI UČENCI - 2 
 
Ob zaključku drugega koraka smo likovno nadarjene učence  spremljali skozi drugo delo, 

sodelovanje na likovnem natečaju in jim ponudili reševanje nalog redefinicije. Namen obeh oblik 

drugega dela je bil preveriti učenčevo originalno ustvarjalno sposobnost in sposobnost redefiniranja 

poznanega v novo obliko formata. 

Pri šolskem likovnem natečaju ob kulturnem prazniku smo skozi izdelke likovno nadarjenih 

učencev spremljali njihovo odzivnost,  ustrezno izbrani motiv in tehniko primerno njegovi stopnji 

likovnega razvoja. 

 

 
Slika 52: Likovno delo NU učenke in kriteriji vrednotenja za leto 2009 
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KRITERIJI VREDNOTENJA 

-  izvirnost in domišljija likovnega dela; 

-  upoštevanje izraznih možnosti materiala; 

-  upoštevanje likovno teoretičnih zakonitosti ( kompozicije, nasprotja črt, barvno nasprotje in 

uravnoteženost kompozicije). 

 

Osebnostne lastnosti, ki smo jih lahko prepoznali preko samostojnega sodelovanja na likovnem 

natečaju: 

- miselno-spoznavno področje: razvito logično mišljenje, nenavadna domišljija;  

- učno storilnostno področje: široka razgledanost in občutljivost za aktualne probleme; 

- socialno čustveno področje: samostojnost; 

- motivacija: visoka storilnostna motivacija, potreba po doseganju odličnosti, vztrajnost pri 

reševanju nalog, uživanje v dosežkih. 

 

Ob tej nalogi smo potrdili posebnosti likovno nadarjenih učencev izpostavljenih ob listi za 

identifikacijo, zato lahko za te učence trdimo, da imajo naslednje značilnosti: 

- zavest o možnostih in omejitvah likovnih materialov (npr. svinčnik, glina, barva);  

- sposobnost za samostojno ter svobodno eksperimentiranje in igro; 

- zmožnost določanja doseženega in plan za naslednjo akcijo. 

 

Učenčevo sposobnost redefinicije smo spremljali ob izvedbi grafična delavnice za nadarjene 

učence. Dejavnosti grafične delavnice so predstavljale nadaljevanje in usmerjanje likovnega 

raziskovanja sveta, odkrivanje posebnosti likovnega izražanja in poglabljanja posluha za likovna 

dela umetnikov in likovne problematike refleksirane skozi problem likovnega temeljnika, formata 

trikotnika, predvsem pa drugačnih grafično izraznih možnosti. Skozi redefinicijo likovne elemente 

spremeniti v nekaj novega so format trikotnika obravnavali na dva načina: prvič, kako so oblike 

razporejene glede na ploskev in drugič, kako so ti razporejeni glede na prostor. Način, kako je 

likovno delo kompozicijsko urejeno, je odločalo tudi o učinkovanju likovnega dela. Zato so likovno 

nadarjeni učenci, izhajajoč iz trikotnika, razporedili likovne oblike tako, da  so se le-ti temu podredili. 

Na grafični delavnici so sodelovali učenci različnih starosti, vendar vsi z opaženimi sposobnostmi 

likovne nadarjenosti. 
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Slike 44: učenka 2. r, (od osnutka preko matrice do odtisa) 

 
Osebnostne lastnosti, ki  smo jih lahko prepoznali ob sodelovanju na likovni delavnici: 

- miselno-spoznavno področje: razvito logično mišljenje, nenavadna domišljija;  

- učno storilnostno področje: široka razgledanost; 

- 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: neodvisnost in samostojnost. 

 

Ob tej nalogi smo potrdili posebnosti likovno nadarjenih učencev izpostavljenih ob listi za 

identifikacijo, zato lahko za te učence trdimo, da imajo naslednje značilnosti: 

- interes za branje (gledanje) knjig o umetnosti;  

- interes za zbiranje reprodukcij ali drugega likovnega materiala;  

- risanje skic in besedni zapisi likovnih idej; 

- sposobnost oblikovanja kompozicije. 

 
 
 
3. 3. 2. 7.  REZULTATI IN INTERPRETACIJA ZA TRETJI KORAK 
 
 
3. 3. 2. 7. 1. IZHODIŠČA IN IZVEDBA DEJAVNOSTI  
 
Na osnovi zbranih izsledkov smo podrobno opredelil vsebinski načrt dela tretjega koraka. Pred 

izvajanjem tretjega koraka smo zagotovili ustrezne pogoje, tako da smo v vseh spremljanih 

oddelkih  načrtovali upoštevanje individualnih posebnosti likovno nadarjenih učencev. Spremljali 

smo delo z starši in jih vzpodbujali k sodelovanju preko različnih oblik dela (pogovorne ure, skupni 

ogledi razstav, interes za delo učencev v šoli, vzpodbujanje dodatnih likovnih dejavnosti). Učitelje 

izvajalce smo opozorili, naj dosledno upoštevajo vlogo učitelja kot svetovalca, ki naj učence 

motivira in vzpodbudi tudi z predstavitvijo lastnega likovnega ustvarjanja. Ohranili pa smo temeljni 

cilj  učence vzpodbuditi k aktivnemu delu in zanimivim likovnim rešitvam.  

V tretjem akcijskem koraku smo načrtovali naloge iz učnega načrta v osmem razredu likovna 

naloga s področja risanja in kiparstva z likovno teoretičnima problemoma: „prostorski ključi“ in 
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„votla plastika“ ter likovnima motivoma „naš kraj“ in „posoda“. Kot  likovne tehnike smo pri risanju 

uporabili mešano tehniko (lepljenka, flomaster – črta) in pri kiparstvu modeliranje. Izbirali smo 

ustrezne metode dela (demonstracija, metoda estetske komunikacije, metodo kompleksnosti in 

prepletanja, metodo širjenja in udejanja (elaboriranja) likovnih senzibilnosti, ki so odgovorile na 

zastavljena vprašanja: kakšna je uspešnost likovno nadarjenih učencev ob uporabi splošnih in 

likovnih metod dela, oblik dela, različnih učnih sredstev in oblik dela v v skupini, kjer je učenec 

vodja in koordinator skupine, in kjer pri  izvajanju učno-vzgojnega procesa sodeluje asistent 

tehnolog.  Po izvedbi vsake naloge s področja risanja in kiparstva je bila v posameznem razredu 

izvedena analiza rešitve likovne naloge nastalih risb in posod po oblikovanih merilih (razumevanje 

risarskega in kiparskega problema, ustreznost izvedbe risarske in kiparske tehnike, izvirnost v 

upodobitvi likovnega motiva). Izvedena je bila tudi analiza o učinkovitosti uporabljenih metod in 

oblik dela in učinkovitosti učnih sredstev v okviru motiviranosti in samostojnosti nadarjenih 

učencev.  

Po končani drugi uri so bile učencem ponujene dodatne naloge:  

- prostori z napakami - opiši napake in pomanjkljivosti  doriši.  

Naloga je bila opravljena v štirih različnih oddelkih po dve blok uri za vsako likovno področje. V 

dnevnike smo zapisali za področje risanja: Risarsko oblikovanje - prostorski ključi – 2 in področje 

kiparstva: Kiparsko oblikovanje - oblikovanje votle plastike. 

 
3. 3. 2. 7. 2.  POTEK DEJAVNOSTI 
 
Tudi v sklopu  tretjega koraka smo izvajanje raziskovalnega pristopa spremljali skozi vprašanja, ki 

so se pojavila v prejšnjem koraku in jih vključevali v  cilj naše raziskave - ugotoviti vpliv  drugačnih 

oblik in metod pri delu z likovno nadarjenimi učenci. Zanimalo nas je kako se likovno nadarjeni 

učenci vključujejo v delo v skupini kot koordinator in vodja, in kako na njih vpliva prisotnost 

asistenta- tehnologa v učno-vzgojnem procesu. Učence smo poizkušali dodatno motivirati, tako da 

smo za dobro delovno in ustvarjalno klimo spremenili postavitev miz v učilnici likovne vzgoje in s 

tem izboljšali likovno komunikacijo med učenci. Nalogo iz področja kiparstva pa smo opravili v 

keramičnem ateljeju. Metodo demonstracije smo opravili ob predstavitvi lastnih likovnih rešitev in 

ob votlih plastikah nastalih v keramični delavnici, ob njih so učenci pridobivali čut za estetsko 

vrednotenje, predvsem pa sprejemanje izraznih možnosti, ki  jih omogoča keramika. Ob metodi 

kompleksnosti in prepletanja smo  likovno nadarjenim učencem omogočili, da povežejo umevanje 

teoretičnega likovnega problema skozi doživljanje motiva in poznavanje posebnosti likovnih 

materialov in orodij, kar je vse skupaj vodilo v samosvoj način in izvirno likovno izražanje. Ob tem 

smo uporabili video projekcijo kot način posredovanja likovnega motiva. Motiv je bil projiciran ves 

čas  poteka praktičnega dela in je predstavljal izhodišče za zasnovo likovnega problema. Metodo 

širjenja in udejanjanja (elaboriranja) likovnih senzibilnosti smo vpeljali v keramični delavnici, saj 
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smo tako lahko učencem omogočili predhodno dobro poznavanje zakonitosti likovnega jezika, 

značilnosti in kakovosti likovnih materialov, posebnosti orodij in postopkov likovnih tehnik. Skozi 

proces dela smo vzpodbudi učenčeva  čustva za vse, kar obstaja v njihovi zavesti ali kot druga 

izkušnja iz katere izhajajo predstave in burijo domišljijo njihove podzavesti. Ob tej metodi smo 

ugotovili: originalnost in izvirnost likovnih rešitev, razvili smo učenčevo zmožnost besednega 

poimenovanja likovnih elementov in njihovih posebnosti, predvsem likovno nadarjeni učenci so 

začutili  ob izvirni izbiri ustreznega vizualnega znaka poseben likovno estetski doživljaj in povečala  

se je njihova  občutljivost za likovne materiale. Naloga je bila opravljena v štirih različnih oddelkih 

po dve blok uri za vsako likovno področje. 

 
3. 3. 2. 7. 3.  REZULTATI IN ANALIZA 

RISARSKO OBLIKOVANJE –  

Likovna naloga: oblikovanje motiva po spominu s pomočjo prostorskih ključev - 2 

 

Ker smo že iz predhodnik korakov uvideli, kako pomembna je uvodna motivacija, smo ob metodi 

pogovora aktivirali večsmerno komunikacijo, predvsem z namenom emocionalnega doživljanja 

likovnega motiva. Učence smo nagovorili: »Sodobni mediji so nam omogočili, da smo naš kraj 

zabeležili pri temperaturi (-14 stopinj C), izkoristili bomo video posnetke in fotografije, ki so jih 

zabeležili vaši sošolci na uri odprtega ateljeja«. Tako smo že umestili likovno nadarjene učence kot 

sestavni del oblikovanja priprave učne ure. 

Osrednji del  posredovanja likovne vsebine je potekal  ob demonstraciji s slikovnim materialom, kjer 

smo si najprej ogledali likovne zapise, ob katerih smo predstavili pogled likovnih pedagogov na 

izrazne možnosti svinčnika iz mape likovnih zapisov »RIŠEM TOREJ SEM«. Ob tej metodi smo 

predstavili različne oblike izraznih možnosti in jih opozorili, da imajo vsi materiali svoje posebnosti, 

samo najti in prepoznati jih je potrebno. Posebej pri likovno nadarjenih učencih smo opazili 

vznemirjenje nad prikazanimi likovnimi izdelki, saj so nekateri izmed teh učencev že večkrat izrazili 

željo, da vidijo kakšen izdelek svojih likovnih pedagogov, predvsem pa so jih vznemirili likovni 

primeri, ki so bili originali in ne običajno uporabljene reprodukcije. V nadaljevanju smo predstavili 

vlogo učenca kot koordinatorja skupine. Njegova naloga je bila, da tako kot arhitekt oblikuje 

prostor, usklajuje ideje učencev v prostorsko usklajeno upodobitev kraja. Učence smo opozorili, da 

lahko ustvarjajo po spominu, opazovanju in domišljiji, pomembno pa je bilo, da so  začutili motiv, 

tako, kot ga je zapisala kamera, fotoaparat in glasbena podlaga. Praktično delo se je podredilo 

motivu.  Ob metodi kompleksnosti in prepletanja smo  likovno nadarjenim učencem omogočili, da 

povežejo umevanje teoretičnega likovnega problema skozi doživljanje motiva in poznavanje 

posebnosti likovnih materialov in orodij, kar je vse skupaj vodilo v samosvoj način in izvirno likovno 

izražanje. Uporabili so že narisane predloge, ki so jih učenci lepili v želeno kompozicijo in dodajali 

podrobnosti. Delo je potekalo veliko bolj sproščeno kot običajno, vendar izredno ustvarjalno. 
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Pokazalo se je, da imajo učenci, ki so likovno nadarjeni dominanten vpliv nad načrtovanjem in 

izvedbo likovne naloge. To so učenci, ki jih sošolci ocenjujejo: »Toti pa tak lepo rišejo«. Vodje 

skupin posamezniki so zelo resno in ustvarjalno vodili skupine, pritegnili so prav vse in jih tudi 

aktivno zaposlili. Skozi delo v skupini so se pokazale različne sposobnosti vodij. Nekaj zanimivih 

zapisov ob delu učencev. Učenec (15/1/8/b) ne opravi delo arhitekta skupine, je delaven, vendar ni 

prepričljiv. Drugi učenci vsiljujejo svoja mnenja in jih tudi uveljavijo. Ker smo bili na to tudi 

pripravljeni, smo učencu omogočili, da samostojno oblikuje lastno kompozicijo. Že iz predhodnih 

analiz je bilo jasno, da učenec zelo težko ustvarja v skupini, zanj je naloga individualna in se je 

zmeraj tako tudi loteva. Učenka (4/1/8/b) je potrdila,  da lahko tudi v skupini uspešna in ustvarjalna. 

Na prijeten in sproščen način je pritegnila k delu tudi sošolce, vzpodbujala  njihove zamisli, vendar 

je likovno nalogo vodila do jasno zastavljenega cilja, kot si ga je zamislila. Pri delu je bila 

sproščena, pa tudi zelo samozavestna, kar so sošolci dobro sprejeli in ji sledijo do končnega 

likovnega rezultata. Vse učence je naloga prevzela. Zato so se je vsi z veseljem lotili, tudi tisti, ki so 

pri delu običajno bolj pasivni. Likovno nadarjene učence je še posebej prevzela raziskava izraznih 

možnosti preizkusiti le-te tudi v predstavljeni nalogi skozi analizo motiva. Skozi ustvarjalno delo se 

je pokazal nov likovni problem, »kako opisati predmete v likovnem  prostoru«. Prav to pa je bil tudi 

naš namen vrednotenja likovnih del. Likovna dela smo razstavili in ob ogledu oblikovali kriterije 

vrednotenja, ki so nam ob motivu odgovorili na zastavljeno vprašanje, kako rišemo predmete v 

prostoru z upoštevanjem prostorskih ključev. Vrednotenje je pritegnilo vse učence in vsi so želeli 

oceniti delo sošolcev. Zanimivo je bilo razmišljanje učenke, ki je običajno manj aktivna, bolj kot 

likovni problem jo je motila vsebina (motiv): » Ta hiša pa res ni tako velika« in »Rože so na oknih 

zelo redko – samo takrat, ko je praznik« (iz delovnih zapisov oddelka). Odzivnost je bila precej 

drugačna v oddelkih 2 in 3. Njihova analiza je bila plaha in izrazoslovje skromno, vendar so se pri 

posameznikih že pojavili samozavestnejši nastopi, kar prav gotovo izhaja iz uvajanja v drugem 

krogu, kjer so pisno analizirali likovna dela s pomočjo miselnega vzorca novih pojmov. Skozi 

analizo se je tudi pri njih vedno bolj redko uporabljal izraz »lepo«, ampak so s pomočjo novih 

likovnih pojmom posamezniki že tvorili domiselne analize likovnih del.  

 

  
Sliki 21: praktično delo učencev 
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3. 3. 2. 7. 3. 1.  OCENJEVALNA LESTVICA - 5 
 

OCENE 
UČENČEVE 
LIKOVNE 

USPEŠNOSTI 

STOPNJA 
UČENČEVE 
LIKOVNE 

NADARJENOSTI 

ELEMENTI SPREMLJANJA  
(rešitev likovnega problema in možnost besednega opisovanja likovnih pojmov, 

izvedba likovne tehnike,  izvedba likovnega motiva, odzivnost) 
 

5. (odl) N - samostojno razčleni in razloži posredovane likovne pojme na izdelkih učencev in 
umetniških delih 
- samostojno poveže že usvojena spoznanja z novo spoznanimi likovnimi pojmi in jih 
uporabi pri likovnem izražanju 
- postopke likovne tehnike izvede brez učiteljeve pomoči 
- odkrije nove možnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike 
- dosledno in kompleksno izvede likovno tehniko 
- izkaže neobičajne ideje (izvirnost in domiselnost) 
- gibko (dinamično) reši likovni motiv 
- izkaže originalnost (osebnostne lastnosti, lastno mišljenje, bogato domišljijo) 
- uskladi likovni motiv z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji 
- vztrajnost in doslednost 
- sprejema spodbude učiteljevega individualnega in skupinskega posredovanja 

 

 
 
3. 3. 2. 7. 3. 2.  KRITERIJI OCENJEVANJA - 5 

 

Pri nalogi 5. smo za spremljanje posameznih dejavnikov, ki opisujejo likovno nadarjenost, uporabili 

pet stopenjsko lestvico, kjer je bilo možnih največ 5 in najmanj 0 točk. Posamezne kriterije smo 

ocenjevali z 1 točko 0,5 točke in z 0 točkami. Kriteriji, ki smo jih uporabili pri oceni likovnega dela 

učencev, so nam odgovorili na vprašanje likovnih sposobnosti evidentiranih likovno nadarjenih 

učencev:                                                                                                                                              

1. razumevanje posebnosti linearne perspektive; 

2. gradnja likovnega dela z upoštevanjem horizonta in očišča; 

3. občutljivost za podrobnosti; 

4. občutljivost za izrazne možnosti materiala;                                                                                                   

5. občutena usklajenost obdelave materiala, podlage in motiva. 

Prvi kriterij nam je odgovoril na vprašanje, kako učenci obvladajo uporabo linearne perspektive. Z 1 

točko smo ocenili likovno delo, pri katerem je učenec brez težav upodobil tridimenzionalni prostor 

na dvodimenzionalni podlagi in ob tem uporabil linearno perspektivo pa tudi druge načine 

upodobitve navideznega prostora. Z 0,5 točke smo ocenili likovno rešitev kjer so bile opazne 

manjše težave pri upodobitvi linearne perspektive, kadar pa so bili upodobljeni objekti večidel 

ploski,  smo likovni izdelek ocenili z  0 točkami.  

Z drugim kriterijem smo spremljali učenčevo sposobnost gradnje likovnega dela z upoštevanjem 

očišča in horizonta. Z 1 točko smo ocenili likovne izdelke, pri katerih je učenec dosledno upošteval 

stekanje linij v točko očišča na horizontu, jasno je bila prikazana čelna in bočna stran objekta, ki je 

podrejena očišču . Z 0,5 točke smo ocenili manjše napake ob upoštevanju stekanju linij v točko 

očišča na horizontu. Z 0 točkami so bili ocenjeni likovni izdelki, pri katerih linije iz robov potujejo v 
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očišče na horizontu, vendar se objekti temu ne podrejajo in so narisani izrazito plosko. 

Tretji kriterij je ocenjeval učenčevo občutljivost za podrobnosti. Z 1 točko smo ocenili likovni 

izdelek, kjer je učenec dosledno upodobil obliko videnih objektov in na njih upodobil tudi 

podrobnosti (primer: oblika cerkvenega zvonika, na katerem je narisan križ, zvonik, ura …). Z 0, 5 

točke smo ocenili likovne rezultate, pri katerih je učenec opazil oblike videnih zgradb, vendar ni 

upodobil videnih podrobnosti ali pa si jih je kar izmislil. Z 0 točkami smo ocenili likovno delo, pri 

katerem učenec ni upošteval videnih oblik in podrobnosti, ampak je objekte risal kar po domišljiji. 

S četrtim kriterijem smo ocenjevali učenčevo občutljivost za izrazne možnosti materiala. Z 1 točko 

smo ocenili likovno rešitev, kjer učenec uporabil različne tehnike risanja s tušem (z različnimi risali 

in laviranjem) in jih domiselno nadgradil z kolažnimi dodatki. Z 0,5 točke smo ocenili manj občutljivo 

izvedbo likovne tehnike, ki je nastala s pomočjo vzpodbude učitelja. Z 0 točkami smo ocenili likovne 

izdelke, pri katerih učenec ni prikazal interesa za iskanje zanimivih izraznih možnosti, ampak se je 

zadovoljil z narisano črto enega samega risala.  

Namen petega kriterija je bil oceniti učenčev  občutek usklajene obdelave materiala, podlage in 

motiva. Poseben poudarek smo posvetili oceni razmerja med črtami in prazninami likovnega 

prostora. Z 1 točko smo ocenili rešitve, kadar je učenec občuteno uskladil izrazne možnosti 

materiala z opisovanjem motiva in ustvaril uravnoteženost likovne kompozicije. Z 0,5 točke smo 

ocenili manj občuteno usklajene izrazne možnosti materiala in motiva, predvsem pa slabše 

uravnoteženo kompozicijo (običajno je bilo preveč neobdelanih površin, v enem primeru pa celo 

preveč obdelanih površin) . Z 0 točkami smo ocenili likovne izdelke, kjer so bili objekti le obrisani,  

površine objektov prazne, ali pa obdelane manj domiselno (primer okrog zgradbe je narisana trava 

s kratkimi navpičnimi črtami po velikem delu risalnega lista).   

Za pomoč pri točkovanju je v prilogi dodana skica kriterijev (kriteriji ocenjevanja – naloga 5,  

priloga 11). 

 

Ob risarski nalogi oblikovanje motiva s prostorskimi ključi – 2, smo še posebej ocenjevali 

samostojnost in zmožnost usklajevanja  likovnega motiva z likovnim problemom, likovnimi materiali 

in orodji. Ugotovili smo, da je bila pri likovno nadarjenih učencih močno prisotna samozavest in 

dobro razumevanje povezovanja likovnega motiva s problemom prostorski ključi, raziskavo 

materiala in spretno uporabo orodij. Vsi evidentirani učenci so ob tem kriteriju dosegli več kot 

kriterij, ki je opisoval povprečne učence (ne uskladi v celoti likovnega motiva z likovnim problemom, 

likovnimi materiali in orodji).  
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Ocena likovnega dela: 
 
1. razumevanje linearne perspektive; 
2. gradnja likovnega dela z upoštevanjem 
horizonta in očišča; 
3. občutljivost za podrobnosti; 
4. občutljivost za izrazne možnosti materiala; 
5. občutena usklajenost obdelave materiala, 
podlage in motiva. 

Slika 22:  risanje z upoštevanjem horizonta in očišča 1/8/a  

NU 1/8/a je opisal likovno delo sošolca z upoštevanjem novih pojmov: 

Učenec je upošteval prostorske ključe. Dobro se vidi stekanje linij, ki se končajo v očišču na 

horizontu. Horizont zaključujejo hribi tako daleč, kot se vidi. Natančno se vidi linearna perspektiva, 

pri kateri so hiše dalje natančno manjše. Najboljše pa so naredili naš kraj zato, ker je v centru res 

tako ozek, da se avtomobili komaj srečajo. 

N-E-učenec je opisal likovno delo sošolca z upoštevanjem novih pojmov: 

Linije se stekajo v očišču na horizontu. Geometrijska in linearna perspektiva sta mi zelo všeč, ker 

jasno opisujeta oddaljenost predmetov. 

 
Slike 23: likovna dela drugih učencev istega razreda (priloge 25) 

 
 

3. 3. 2. 7. 4.  REZULTATI IN ANALIZA 

KIPARSKO OBLIKOVANJE –  

Likovna naloga: oblikovanje votle plastike iz mehkega materiala  

 

Izvedba kiparske naloge je potekala v gimnaziji, ki je nasledila tradicijo oblikovanja keramike, saj 

je bila to najprej kemična šola. Gimnazija je dobro opremljena in daje prijeten občutek 

keramičnega ateljeja. Zaradi zahtevnosti postopkov in pomoči pri samem delu smo uporabili 

kemičnega tehnologa, ki izvaja ta proces na šoli in dobro pozna postopke obdelave keramike. 

Uvodno motivacijo je predstavljal drug prostor za izvedbo likovne naloge in pomoč asistenta- 

tehnologa pri izvedbi naloge. Likovno nadarjenim učencem smo ponudili možnost, da začutijo 

ustvarjalni užitek dela v ateljeju.  

Demonstracijsko metodo smo uporabili ob ogledu stalne zbirke. Učenci so si najprej ogledali 

izdelke, ob katerih je tehnolog predstavil tudi postopke oblikovanja keramike. Ob predstavitvi 

postopkov so učenci spoznali postopke in preko nastalih del oblikovali estetske kriterije osebnega 
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vrednotenja. Učenci prve skupine (1/8/a) so bili zelo razigrani in vse jim je bilo zanimivo. Ker je bila 

njihova razigranost prevelika, smo jih na to opozorili. Sledili so zanimivi odzivi posameznikov: 

učenka (4/1/8/b) je bila zelo kritična do sošolcev in je to tudi z negodovanjem pokazala, to kaže, 

kako jo moti nered in kako si želi izkoristiti čas, ki je namenjen za ustvarjanje.  

Ob predstavitvi je metoda širjenja in udejanjanja likovnih senzibilnosti omogočila  likovno 

nadarjenim učencem jasno pa tudi praktično poznavanje zakonitosti likovnega jezika keramike, 

značilnosti in kakovosti likovnih materialov, posebnosti postopkov  in likovnih tehnik. Načrtovali 

smo, da proces dela sam vzpodbudi učenčeva  čustva za vse, kar obstaja v njihovi zavesti ali kot 

druga izkušnja, iz katere izhajajo predstave in burijo domišljijo njihove podzavesti. Dodatna 

motivacija za praktično delo ni bila potrebna. Opozorili smo jih naj izkoristijo svojo domišljijo in naj 

ne pozabijo na zakonitosti in posebnosti oblikovanja votle plastike. Praktično delo je potekalo 

sproščeno in ustvarjalno. Učencem je postopek oblikovanja gline uspeval zelo različno, pa tudi 

njihova pričakovanja in kritičen odnos do nastalih likovnih del so se zelo razlikovala. Učenka 

(4/1/8/b) je tudi prvič doživela in spoznala težavo drugačnega materiala, ki je ne uboga. Zelo se je 

trudila, vendar ji je glina ves čas bežala iz rok in je ni ubogala. Malo pred koncem druge ure je 

osvojila material in »Vrč - ptica« je začel nastajati, vendar je bila ob vrednotenju še v zelo grobem 

stanju. Priznala je svoj neuspeh, vendar je bila vesela, da je spoznala nekaj novega. Ocena je 

pravzaprav ni zanimala, bilo ji je iskreno žal, da nima več časa za ustvarjanje. Zato smo se 

odločili, da svoj vrč zgnete v veliko kepo, jo zavije v  »PVC« vrečko in se z njo spopade doma. 

Učenka (9/1/8/a)  je pokazala slabo voljo zaradi sošolcev, kar se je pokazalo tudi skozi njeno delo. 

Gnetla je glino, vendar je njen izraz obraza jasno kazal nezadovoljstvo nad njenim izdelkom. 

Izdelek učenke je bil na koncu zelo uspešen, vendar se njeno razpoloženje ni posebej spremenilo. 

Zanimivo je njeno razmišljanje po končani uri: »Ali je potrebno res vse učence peljati v takšno 

delavnico?« 

Pričakovala je odgovor v potrditev njenega razmišljanja, vendar je  odgovor, ki ga je dobila ni 

zadovoljil, kajti v osnovni šoli morajo imeti vsi enake možnosti, vendar pa je tudi res, da nihče 

nima pravice sošolcem jemati  pravice, da spoznajo kaj novega. Učenec (15/1/8/a) je neprizadeto 

ustvarjal in užival v novem in drugačnem prostoru. Njegov čas je zmeraj racionalno izkoriščen, 

tako da je tudi to likovno delo izredno uspešno dokončal. Po končani uri je tudi on izrazil željo in 

prošnjo, če lahko dobi kepo gline, saj bi želel oblikovati se en vrč doma. Tudi njemu smo zavili 

kepo gline za domov. Zanimivo je bilo njegovo razmišljanje in doživljanje videnih reprodukcij 

Picassove keramike. »Ta Picasso je pa bil res zadet, kako je dober«. Učenčevo mnenje kaže 

resničen občutek za vrednotenje ustvarjenih del umetnikov. Priporočali smo mu, naj si ogleda še 

več reprodukcij Picassove keramike na internetu. Naslednji dan, nas je poiskal in nam z veseljem 

povedal, da si je reprodukcije ogledal in tudi sam poizkusil oblikovati nekaj podobnega. Učenka 

(4/1/8/b) je pokazala izreden občutek za oblikovanje v materialu – glini. Izredno samozavestno je 
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oblikovala posodo s pokrovom in pokazala svojo nagnjenost do dekorativnega načina dela. 

Zanimivo je tudi njeno razmišljanje ob koncu, ko smo zložili izdelke k sušenju. »Učitelj, ali bomo 

lahko izdelke odnesli domov?« Odgovor je bil jasen: »Saj pa jih lahko zmeraj odnesete, mar ne?«. 

Učenka kaže izreden občutek navezanosti na svoja likovna dela. To upoštevamo tudi, ko 

pošiljamo likovna dela na natečaje, pri njej izberemo zmeraj le kakšno grafiko, saj ima več odtisov 

in ji kakšen tudi ostane. 

Veliko interesa in sposobnosti oblikovanja v glini so pokazali še drugi učenci, pri katerih običajno 

likovna dela ne izstopajo. 

 

 
Sliki24:  oblikovanje votle plastike 

 

 

Likovno vrednotenje je predstavljalo oceno nastalih likovnih izdelkov  skozi doživljaje in  estetsko 

umestitev keramike v naš časovni in uporabni prostor.  Načrtovali smo razpravo med razlikami 

stališč. Upoštevali smo, da isti doživljaji ne pomenijo negativne ocene drugega učenca, ampak 

lahko pomeni dodatno motivacijo, da se ocena dopolnjuje. Opozorili smo jih na pomembnost 

poznavanja drugačnosti, ki je bila skozi naše delo že večkrat izpostavljena. Keramika ima v našem 

kulturno etnološkem prostoru pomembno mesto, zato smo vzpodbujali razpravo. Učenec 

(15/1/8/a) je izrazil mnenje: »Videl sem že toliko brezzveznih krožnikov, da se pravzaprav ne 

morem odločiti ali mi je keramika všeč« To je predstavljalo materijo razprave, ki je omogočila 

učencem izraziti svoje mnenje. Ugotovitev, ki je predstavljala nekakšen skupen odgovor pa je 

temeljila  na upoštevanju mnenja posameznika, na katerega pa premočno vplivajo različni 

dejavniki iz okolja. Dogovorili smo se, da se o tem pogovorijo s svojimi starši in da vrednotenje 

keramike v vsakdanjem življenju opravimo v eni izmed naslednjih ur, morda celo skupaj z straši. 
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3. 3. 2. 7. 4. 1.  OCENJEVALNA LESTVICA - 6 

 
OCENE 

UČENČEVE 
LIKOVNE 

USPEŠNOSTI 

STOPNJA 
UČENČEVE LIKOVNE 

NADARJENOSTI 

ELEMENTI SPREMLJANJA  
(rešitev likovnega problema in možnost besednega opisovanja likovnih pojmov, 

izvedba likovne tehnike,  izvedba likovnega motiva, odzivnost) 
 

5. (odl) N - inovativno reši posredovani likovni problem (dobro opažen na likovnem delu) 
- samostojno poveže že usvojena spoznanja z novo spoznanimi likovnimi pojmi in 
jih uporabi pri likovnem izražanju 
- postopke likovne tehnike izvede brez učiteljeve pomoči 
- izkaže neobičajne ideje (izvirnost in domiselnost) 
- izkaže originalnost (osebnostne lastnosti, lastno mišljenje, bogato domišljijo) 
- uskladi likovni motiv z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji 
- izkaže pripravljenost za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje 
(navdušenje, užitek) 
- vztrajnost in doslednost 
- samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in pri likovni dejavnosti 

 
 
 
3. 3. 2. 7. 4. 2.  KRITERIJI OCENJEVANJA -6 

 

Pri nalogi 6 smo za spremljanje posameznih dejavnikov, ki opisujejo likovno nadarjenost, uporabili 

pet stopenjsko lestvico, kjer je bilo možnih največ 5 in najmanj 0 točk. Posamezne kriterije smo 

ocenjevali z 1 točko 0,5 točke in z 0 točkami. Kriteriji, ki smo jih uporabili pri oceni likovnega dela 

učencev, so nam odgovorili na vprašanje likovnih sposobnosti evidentiranih likovno nadarjenih 

učencev:                                                                                                                                              

1. oblikovanje votle plastike z različnimi postopki modelirane keramike; 

2. izvirnost oblik votle plastike; 

3. skladno oblikovanje  celote in podrobnosti; 

4. dosledna in kompleksna izvedba likovne naloge;                                                                                        

5. vpliv tradicij slovenskega lončarstva. 

 

Prvi kriterij nam je odgovoril na vprašanje, kako učenci obvladajo in uporabljajo postopke 

modelirane keramike. Z 1 točko smo ocenili likovno delo, pri katerem je učenec brez težav 

oblikoval posodo in ob tem uporabil postopke modelirane keramike (gnetenje s prsti, oblikovanje z 

glinenimi kačicami, oblikovanje iz glinenih trakov, glinenih ploščic). Z 0,5 točke smo ocenili likovno 

rešitev, kjer sta bila uporabljena vsaj dva zgoraj navedena postopka modelirane keramike, kadar 

pa je bil upodobljen samo en postopek (primer, samo gnetenje s prsti),  smo likovni izdelek po 

kriteriju obvladovanja postopkov modeliranja  ocenili z  0 točkami.  

Z drugim kriterijem smo spremljali učenčevo izvirnost oblikovanja oblike votle plastike. Z 1 točko 

smo ocenili likovne izdelke pri katerih je učenec odstopal po svoji obliki od običajne okrogle 

posode ravnih sten. Z 0,5 točke smo ocenili izdelke, pri katerih je bila uporabljena običajna okrogla 

oblika, vendar ji je bilo še kaj dodanega (ročaj, pokrov, izstopajoči reliefni vzorci …). Z 0 točkami 
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so bili ocenjeni likovni izdelki, pri katerih oblika ni izstopala po izvirnosti. 

Tretji kriterij je ocenjeval učenčevo občutljivost za oblikovanje celote in podrobnosti. Z 1 točko smo 

ocenili likovni izdelek, kjer je učenec domiselno oblikovani celoti še podredil podrobnosti, kot so 

ritmični in svobodni ornamenti ali pa figuralni motivi. Z 0, 5 točke smo ocenili likovne rezultate, pri 

katerih je učenec oddal podrobnosti, ki so bile ritmične, vendar nedosledno izvedene ali pa 

svobodne, ki se niso podrejale obliki. Z 0 točkami smo ocenili likovno delo, pri katerem učenec ni 

oblikoval podrobnosti. 

S četrtim kriterijem smo ocenjevali učenčevo dosledno in kompleksno izvedbo likovne naloge. Z 1 

točko smo ocenili likovno rešitev, kjer je učenec uporabljene tehnike modelirane keramike izvedel 

dosledno, tako da so bile stene posode enakih debelin in natančno obdelane, okraski na posodi 

domiselno oblikovani z modelirkami, pečatniki in drugimi domiselno uporabljenimi trdimi predmeti . 

Z 0,5 točke smo ocenili manj občutljivo izvedbo likovne tehnike, pri kateri stene posode niso bile 

enako debele, ali pa smo jih morali opozoriti na manjše razpoke, ob okraševanju so uporabili 

samo pripomočke, ki smo jim jih priporočili. Z 0 točkami smo ocenili likovne izdelke, pri katerih 

učenec ni dosledno izpeljal postopkov modelirane keramike, ki je bila z razpokami in z zelo 

različnimi debelinami sten, vzorcev ni bilo dodanih ali pa so bile le vrezane črte z modelirko.  

Namen petega kriterija je bil oceniti učenčevo  občutljivost za prenašanje videnih tradicionalnih 

oblik slovenskega lončarstva v svoje lastne zamisli. Z 1 točko smo ocenili rešitve, kadar je učenec 

občuteno uporabil videno obliko ali ornament v svoji zamisli in jo dopolnil s svojo zamislijo. Z 0,5 

točke smo ocenili manj občuteno uporabo kakšne podrobnosti oblike ali vzorca, ali pa posnemanje 

videnega na njegov način. Z 0 točkami smo ocenili likovne izdelke učencev, kjer videna 

tradicionalna in sodobna keramika ni pustila vtisa na likovno delo učenca. 

Za pomoč pri točkovanju je v prilogi dodana skica kriterijev (kriteriji ocenjevanja – naloga 6,  

priloga 12). 

 

Ob kiparski nalogi oblikovanje – votle plastike iz mehkega materiala smo še posebej ocenjevali 

fluentnost, kako nadarjen učenec izkaže neobičajne ideje (izvirnost in domiselnost) in jih poveže z 

novo spoznanimi materiali. Ugotovili smo, da se pri vseh likovno nadarjenih učencih pojavljajo 

izvirne zamisli skozi bogastvo njihovih idej, vendar pa moramo ob tem tudi zapisati, da dva učenca 

svojih zamisli nista uspela v celoti realizirati v materialu. Zato smo ob analizi njunih del glede 

fluentnosti zapisali, da sta postopke likovne tehnike izvedla ob delni učiteljevi pomoči. 
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Slika 25: likovno delo NU 2/8 

 
 

Ocena likovnega dela: 
 

1. oblikovanje votle plastike z različnimi postopki modelirane keramike; 
2. izvirnost oblik votle plastike; 
3. skladno oblikovanje  celote in podrobnosti; 
4. dosledna in kompleksna izvedba likovne naloge; 
5.  vpliv tradicij slovenskega lončarstva . 

 
NU 1/8/a je opisal likovno delo sošolca z upoštevanjem novih pojmov: 

Učenka (poimenovana) je oblikovala votlo plastiko, ker lahko v njo nekaj damo, na primer rože. 

Ko smo jo posušili, zapekli in premazali z glazuro je prišla iz peči keramika, zame je to bila 

umetniška keramika. Tako kot sem zapisala, bi lahko bila tudi uporabna umetnost, če bi v njo kaj 

dali na primer bombone. Ni kič ker je lepo oblikovana. Žal nam vretena keramika ni posebej 

uspela. Keramiko smo modelirali tudi s pomočjo modelirke. Ko glino zažgemo v peči, nastane 

terakota ali žgana glina. Res mi je všeč, kaj smo naredili.  

N-E-učenec je opisal likovno delo sošolca z upoštevanjem novih pojmov: 

Pred nami je skleda kot votla plastika, z njo lahko pečemo kruh. Narejena je kot lončarska 

keramika, ki je stara obrt, ki se je ohranila do danes. Razgibana oblika z rahlimi valovi na koncih 

je modelirana. Lončarstvo je uporabna umetnost, saj lahko lonce in vrče uporabljamo v 

vsakdanjem življenju. 

 
Slike 26: likovna dela drugih učencev istega razreda (priloge 26) 
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Analiza 3: 
 

AKCIJSKA RAZISKAVA 
OTO VOGRIN 

 

ANEKDOTSKI ZAPISI: 
Akcijski korak: 

ŠT:3 

DATUM: 
SKUPINA: 

1/8/a, 1/8/b, 2/8, 3/8, 

Zš. Ime priimek učenca: Motiviranost: Zadovoljstvo: Dodatno delo: 

Uvodni 
del 

Praktičn
o delo 

Analiza 
likovnih 

del 

N
M 

M Z 
M 

N
M 

M Z 
M 

N
M 

M Z
M 

N Z ZZ O S SŽ 

1. 9/1/8/a 
 

 
 

+  
 

 
 

 
 

+  
 

 
 

+  
 

 
 

+  
 

 
 

+ 

2. 15/1/8/a 
 

 
 

 
 

+  
 

+  
 

 
 

 
 

+  
 

+  
 

 
 

 
 

 
 

3. 25/1/8/a 
 

 
 

 
 

+  
 

+  
 

 
 

 
 

+ +  
 

 
 

 
 

 
 

+ 

4. 4/1/8/b 
 

  +   +  
 

+  
 

  +   
 

+ 

5. 15/1/8/b 
 

  +   
 

+  
 

+  
 

  + +   

6. 18/1/8/b 
 

 + 
 

   +  
 

+ 
 

 
 

 +  +   

7. 14/2/8   +   +  
 

 
 

+ 
 

 +   +  

LEGENDA: 

MOTIVIRANOST: 
-učenec ni motiviran – NM 

(učenec ne prične z ustvarjanjem kljub 
večkratni vzpodbudi) 

-učenec je motiviran – M 
(učenec ustvarja vendar potrebuje 

učiteljevo potrditev) 
-učenec je zelo motiviran – ZM 

(učenec samostojno ustvarja in razvija 
lastne zamisli) 

ZADOVOLJSTVO: 
-učenec ni zadovoljen s svojim likovnim 

delom - N 
-učenec je zadovoljen s svojim likovnim 

delom - Z 
-učenec je zelo zadovoljen s svojim 

likovnim delom - ZZ 
 

DODATNO DELO: 
-učenec odklanja dodatno delo - O 
-učenec sprejema dodatno delo - S 

-učenec želi dodatno delo - SŽ 
 

Motiviranost učencev je dobra vendar so 
prevelika pričakovanja prinesla nihanja 
motiviranosti predvsem pri kiparskem 

delu, ki je tudi ocenjen skozi anekdotski 
zapis. 

Pri treh učencih je samopodoba dobra. 
Pri ostalih je zelo kritična, vendar realna. 

Dva  učenca sta sprejela dodatno delo, 
trije učenci so pokazali navdušenje nad  

dodatno nalogo. Dva učenca sta 
dodatne naloge odklonila oziroma za 

njih nista pokazala interesa. 
 

 
Motiviranost učencev je precej različna skozi risarski del in kiparsko delo v keramični delavnici. Pri 

samem risarskem delu v skupini se analiza bistveno ne razlikuje od rezultatov drugega koraka. Pri 

kiparskem delu  pa je nekaj izrazitih odstopanj, ki kažejo na občutljivost učencev na vzdušje pri 

delu in seveda prilagajanje novim materialom.  

Trije  učenci kažejo zelo visoko samozavest, navdušeni so nad svojimi likovnimi deli, pa tudi nad 

kiparskimi izdelki sošolcev.  

Dodatno delo smo ponudili kot obliko izvenšolskih dejavnosti v sklopu organiziranih delavnic za 

učence. Odziv je dober, razen pri učencih, ki tudi ob prejšnjih oblikah dodatnega dela niso 

pokazali posebnega interesa. 
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intervjuji z učenci 3: 
 

 
AKCIJSKA RAZISKAVA 

OTO VOGRIN 
 

 
INTERVJU Z UČENCI: 

Akcijski korak: 
ŠT:3 

 
Datum: 

SKUPINA: 1/8/a, 1/8/b, 2/8, 3/8, 
 

 
Zš. 

 
VPRAŠANJE 

 
UČENEC: 

 
ODGOVOR UČENCA: 

 
1. 
 

Ali se ti zdi zanimivo takšno 
delo v delavnici? 

9/1/8/a JASNO 

15/1/8/a SUPER 

25/1/8/a ZELO 

4/1/8/b SUPER 

15/1/8/b SUPER  

18/1/8/b SUPER 

14/2/8 DA 

 
2. 
 

Kaj meniš o prisotnosti 
asistenta? 

 
 

9/1/8/a POTREBOVALI BI JIH VEČKRAT 

15/1/8/a RAZRED BI MORAL BITI MANJŠI 

25/1/8/a ME NE MOTI 

4/1/8/b UČENCI BI MORALI BITI RAZDELJENI PO INTERRESIH 

15/1/8/b VEČ ASISTENTOV 

18/1/8/b SUPER 

14/2/8 DOBRO JE 

 
3. 
 

 
Ali se boste sami udeležili 

kakšnega tečaja keramike? 
 

 

9/1/8/a IMEJMO TO PRI NAS NA ŠOLI 

15/1/8/a IMEJMO TO PRI NAS NA ŠOLI 

25/1/8/a IMEJMO TO PRI NAS NA ŠOLI 

4/1/8/b VI TOVARIŠ GA ORGANIZIRAJTE 

15/1/8/b ŽELIM SI SVOJE LONČARSKO VRETENO 

18/1/8/b SE BI UDELEŽILA 

14/2/8 SE BOM 

 
4. 
 

 
Kaj menite o Picassovi 

keramiki? 
 

9/1/8/a SUPER 

15/1/8/a BIL JE ZELO DOBER 

25/1/8/a VŠEČ MI JE, DA SMO TO SPOZNALI 

4/1/8/b POZNAMO PREMALO LIKOVNIH DEL 

15/1/8/b DOBRO 

18/1/8/b MORALI BI IMETI PREDMET – TO JE LEPO – IN SI SAMO 
OGLEDOVATI STVARI 

14/2/8 SANJE 

 
5. 
 

 
Ali vam je kiparstvo tudi zaradi 

te delavnice, kaj bolj všeč? 
 

9/1/8/a JE  

15/1/8/a ZELO 

25/1/8/a KERAMIKA JE NAJBOLJŠA 

4/1/8/b JA 

15/1/8/b MI JE VŠEČ 

18/1/8/b VELIKO BOLJ 

14/2/8 DA 

 
6. 
 

 
Ali želite da organiziramo 

počitniško delavnico 
keramike? 

 

9/1/8/a SUPER 

15/1/8/a SUPER 

25/1/8/a SUPER 

4/1/8/b VENDAR MALA SKUPINA 

15/1/8/b SAMO TA PRAVI LAHKO PRIDEJO 

18/1/8/b ŽELIM 

14/2/8 NE VEM, ČE BOM DOMA 

PRISOTNI: 
Učenci 8, r. 
Likovni pedagog 

 
 
 

 
Odgovori intervjuja so dali odgovore na radovednost in interes  opravljanja likovne dejavnosti v 

drugih prostorih ob prisotnosti asistenta. Večina učencev je takšno delo dobro sprejela, o tem 

kažejo pozitivni odgovori na vprašanje ena in dve ter šest.  Tretje in šesto vprašanje pokažeta zelo 

dober interes za dodatno delo, vendar bi učenci želeli to delo opraviti v šoli, vezani so na domače 

okolje in tudi po razgovoru s starši nimajo podpore in vzpodbude od doma. Iskanje znanja in 

pridobivanje  likovnih izkušenj se za njih konča v šolskem programu. Vprašanje štiri pokaže večji 
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interes učencev do gledanja reprodukcij likovnih del umetnikov. Reprodukcije videnih likovnih del 

so tokrat na njih posebej vplivale, delno zaradi manjših izkušen pri delu s keramiko, delno pa tudi 

zaradi enostavnih in jasno berljivih likovnih zapisov skozi Picassovo keramiko.  

 
 
3. 3. 2. 7. 5.  POMEMBNE UGOTOVITVE - D 
 
Prednosti uvajanja drugačnih metod (metodo demonstracije, metodo estetske komunikacije, 

metodo kompleksnosti in prepletanja, metodo širjenja in udejanjanja (elaboriranja) likovnih 

senzibilnosti) in oblik dela (delo v skupini, učenec vodja in koordinator skupine, sodelovanje 

asistenta) so bile v tretjem koraku najbolj opazne. 

Učenci so bili veseli drugačnih metod in oblik dela. Zelo veseli so bili tudi asistenta pri uri, saj so 

lahko ob njem spoznavali nove tehnologije in dobili tudi pozornost, ki so jo v veliki skupini pač 

manj krat deležni. Kot slabost pa se je pokazala različna opremljenost šol, ki nimajo tako dobrih 

možnosti izvajanja dela v keramični delavnici pa tudi možnosti uporabiti asistenta pri keramiki in 

tudi pri zahtevnejših grafičnih tehnikah. Rešitev lahko predstavljajo fleksibilne oblike predmetnika, 

kjer lahko združimo več ur ali pa celo izvedemo delavnice v drugih prostorih. Ena izmed možnosti 

je vsekakor mednarodni grafični center v Ljubljani in mislim, da bi takšne oblike keramičnih 

delavnic lahko ponudila tudi gimnazija Ruše.  

Skozi originalnost likovnih rešitev, občutljivo in skladno oblikovane posode se kaže velik interes 

ponujenih izkušenj pri delu z glino in predvsem želja po raziskovanju in spoznavanju novega v 

danem materialu. 

Pomembno so se zmanjšale razlike med likovno komunikacijo učencev in njihovi uporabi novih 

likovnih pojmov v praktičnem delu in analizi likovnih del. 

Ob analizi tretjega koraka se pokažejo vidne karakteristike učencev, ki razlikujejo nadarjenega 

učenca od učencev, ki niso tako likovno nadarjeni. Posej so izpostavljeni znaki: likovno so razviti 

veliko bolj od svojih vrstnikov, zavedajo se možnosti in omejitev posameznih likovnih medijev, 

pripravljeni so raziskovati nove materiale in likovno izraznost, sposobni in pripravljeni so, da 

razširijo interes na nove izzivne vsebine, nasprotno od povprečnih učencev, ki imajo radi 

osamljeno likovno aktivnost, oni iščejo pojasnitev in poduk, občutljivi so za nenavadne predmete, 

oblike in vsebine in na njih bolj vpliva nenavaden pristop umetnika. 

Ena najpomembnejših ugotovitev te raziskave pa je prav gotovo dejstvo, kjer lahko evidentirane 

učence definiramo kot talentirane, te ki so pokazali izvajalske sposobnosti na likovnem področju in 

na tiste, ki jim lahko pripišemo nadarjenost, saj so pokazali več sposobnosti s potencialnimi 

možnostmi za dosežke na kreativno produktivnem, vodstvenem, vizualno izvajalskem, motoričnem 

pa tudi splošno intelektualnem področju, kar vsekakor dokazuje, da je potrebna visoka 

intelektualna sposobnost kot ena izmed pomembnih sposobnosti likovne nadarjenosti. (Travis, 

Elliot in Kratochwill, 1993) 
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3. 3. 2. 7. 6.  DODATNO DELO Z LIKOVNO NADARJENIMI UČENCI - 3 

 

Ob zaključku tretjega koraka smo ob dejavnikih, ki se nanašajo na likovno ustvarjalnost potrdili 

lastnosti likovno nadarjenih učencev iz liste za identifikacijo. Likovno nadarjenim učencem smo 

skozi drugo delo ponudili naloge in opazovali njihove značilnosti. Ob tretjem koraku smo likovno 

nadarjenim učencem kot drugo delo ponudili ogled razstave in nalogo tangramskih ploščic. Namen 

obeh oblik drugega dela je bil preveriti učenčevo občutljivost za likovne probleme in verbalno 

izraženo likovno občutljivost ter fluentnost skozi bogastvo idej in rešitev. 

Učenčevo verbalno izraženo likovno občutljivost smo opazovali ob skupnem ogledu dveh likovnih 

razstav. Ob ogledu razstav smo spremljali odziv in osebno mnenje učencev o likovnih delih, skozi 

pogovor smo opazili kritičen odnos učencev do svojih pa tudi likovnih del drugih učencev. Ugotovili 

smo, da se učenci zelo redko udeležujejo likovnih razstav, zato je zelo pomembno vzpodbuditi jih 

za tovrstne oglede  razstav v galerijah in muzejih. Obliko skupnega ogleda likovne razstave smo v 

šolskem letu 2008/2009 omogočili štirim likovno nadarjenim učencem. 

 

 

 

 

Graz 2008 Likovni salon Rotovž 2009 
Sliki 53: razstavi učencev  
 

Osebnostne lastnosti likovno nadarjenih učencev, ki smo jih lahko prepoznali ob skupnem ogledu: 

- miselno-spoznavno področje: razvito divergentno mišljenje, razvito logično mišljenje, 

ustvarjalna domišljija; 

- socialno čustveno področje: čustveno estetska občutljivost, dovzetnost za dogodke; 

- motivacija: raznoliki in močno izraženi interesi, uživanje v dosežkih, velik interes za likovno 

ustvarjanje. 

 

Ob tej nalogi smo potrdili posebnosti likovno nadarjenih učencev, izpostavljenih ob listi za 

identifikacijo, za te učence lahko potrdimo, da kažejo lastnosti kot so: 

- dolga obdobja opazovanja reprodukcij, slik in drugih umetniški del; 

- izrazita sposobnost opazovanja podrobnosti; 
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- izrazita sposobnost pomnjenja vizualnih podrobnosti in celotne strukture opazovanih oblik; 

- sposobnost ocenjevanja lastnega likovnega rezultata; 

- zmožnost postavljanja visokih kriterijev pri ocenjevanja lastnega in tujega likovnega dela. 

 

Likovno nadarjenim učencem smo kot drugo obliko dela ponudili tudi tangramske uganke, ki so 

morda po izvoru najbolj starodavne od vseh ugank sestavljank. Prevladuje mnenje, da so se na 

Kitajskem pojavile pred 4000 leti, najstarejša poznana omemba teh ugank pa je lesorez avtorja 

Utamore iz leta 1780. Tangrami so idealen način za urjenje ustvarjalnosti, prostorskih predstav 

domišljije in umetniških darov. (Carter in Russell, 2001) 

Naloga: iz vseh sestavnih delov sestavi ptico. Tangramske ploščice (tane) je treba sestaviti v 

tangramske like ptice. Pri tem moramo uporabiti vseh sedem tanov. Ti se morajo dotikati, 

prekrivati pa se ne smejo. Noben tan ne sme stati po konci. Dober rezultat je veliko število 

kombinacij. Čas sestavljanja ni bil omejen, tako so učenci sestavljali približno eno šolsko uro, ena 

evidentirana učenka celo dve šolski uri. Njihovi rezultati so bili od pet rešitev štirje učenci, šest 

rešitev dva učenca in učenec osem rešitev. Ob tem delu smo kasneje ugotavljali tudi originalnost 

rešitev in ponudili učencem tudi druge tangramske naloge za delo doma. 

 

 

 
 
   

Slike 28: primeri ptic oblikovanih z tangramskimi ploščicami 
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Likovna rešitev, ki so jo skupaj oblikovali likovno nadarjeni učenci kot jaslično postavitev. 

 

 

 

 

 
 
Slika 29: jaslice oblikovane iz tangramskih ploščic 

 
Tangramska sestavljanka je pomagala učencem razvijati vidno predstavo in usvojiti pojem 

podobnosti, razumevanje ustvarjalnosti, prostorskih predstav domišljije in umetniških darov. 

Tangramske naloge so se pokazale kot primerne tudi za urjenje: splošnih intelektualnih 

sposobnosti, sposobnosti ustvarjalnega in produktivnega mišljenja. 

Osebnostne lastnosti, ki smo jih lahko prepoznali preko tangramskih nalog: 

- miselno-spoznavno področje: razvito divergentno mišljenje, razvito logično mišljenje, 

nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin; 

- socialno čustveno področje: neodvisnost in samostojnost; 

- motivacija: radovednost, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, 

uživanje v dosežkih. 

 

Ob tej nalogi smo potrdili posebnosti likovno nadarjenih učencev, izpostavljenih ob listi za 

identifikacijo, za te učence lahko potrdimo, da kažejo lastnosti kot so: 

- dolga obdobja angažiranosti pri likovnem izražanju;  

- domišljija, veliko število različnih idej;  

- užitek ob reševanju težkih likovnih nalog;  

- hitri izbor ideje in pričetek izvedbe. 

 

Če strnemo osebnostne lastnosti, ki smo jih opazili skozi dodatno delo z nadarjenimi učenci, lahko 

z gotovostjo trdimo, da so pri njih prisotni faktorji divergentnega razmišljanja (fleksibilnost, 
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fluentnost in izvirnost). Torej po Guilfordu (1959) temelj ustvarjalnosti. Vendar pa lahko opazimo, 

da ima tukaj ustvarjalnost tudi nekaj skupnih obeležij z inteligentnostjo. Če nič drugega, je to faktor 

fluentnosti, ki je tako eden izmed primernih faktorjev divergentnega mišljenja. Ustvarjalnost je tako 

videti povezana z osebnostnimi lastnostmi, da se lahko vprašamo, ali gre za sposobnost in 

talente, ali osebnostne poteze. Med konativnimi osebnostnimi značilnostmi, ki so povezane z 

ustvarjalnostjo lahko zasledimo: radovednost, ambicioznost, samozavest, dominantnost, 

vztrajnost, delavnost, storilnost, kar potrjujejo tudi Amabile (1983) in drugi. Za vrhunsko 

ustvarjalnost bi lahko resnično veljala kombinacija visoke inteligentnosti, skrajno visoke (notranje) 

motiviranosti in kombinacija temeljnih dimenzij osebnosti – psihoticizem,  čustvena stabilnost,  

introvertnost, odprtost, meni Musek (1993). Ustvarjalnost je tesno povezana z nadarjenostjo, za 

nekatere avtorje sta oba pojma sinonimna. Vplivna teorija »treh prstanov« pa pojmuje nadarjenost 

široko, in sicer kot sklop treh dimenzij: nadpovprečne sposobnosti, ustvarjalnosti in visoki 

zavezanosti nalogi, kar pomeni veliko motiviranost (Renzulli, 1978, 1994). Tako lahko potrdimo, da 

je dodatno delo pokazatelj osebnostnih lastnosti in faktorjev divergentnega mišljenja in da imajo ti 

učenci znake likovne nadarjenosti. 

 
 
3.3. 2. 7. 7.  ANALIZA REZULTATOV ANEKDOTSKIH ZAPISOV 1, 2, 3 
 

AKCIJSKA RAZISKAVA 
OTO VOGRIN 

 

ANALIZA ANEKDOTSKIH ZAPISOV: 
Akcijskih korakov: 

ŠT:1-2-3 

DATUM: 
SKUPINA: 

1/8/a, 1/8/b, 2/8, 3/8, 

Zš. Ime priimek 
učenca: 

 Motiviranost: Zadovoljstvo: Dodatno delo: 

Uvodni 
del 

Praktičn
o delo 

Analiza 
likovnih 

del 

N
M 

M Z 
M 

N
M 

M Z 
M 

N
M 

M Z
M 

N Z ZZ O S SŽ 

 
1. 

9/1/8/a 
 

AK-1  +    +  +   +   +  

AK-2  +    +  +   +    + 

AK-3  +    +   +   +   + 

 
2. 

15/1/8/a 
 

AK-1  +    +   +  +   +  

AK-2   +   +   +  +   +   

AK-3   +  +    +  +   +  

 
3. 

25/1/8/a 
 

AK-1   +   +   +  +    + 

AK-2   +   +   +   +   + 

AK-3   +  +    + +     + 

 
4. 

4/1/8/b AK-1  +    +  +    +  +  

AK-2   +   +   +   +  +   

AK-3   +   +  +    +   + 

 
5. 

15/1/8/b 
 

AK-1   +   +  +    + +   

AK-2   +   +  +    + +   

AK-3   +   +  +    + +   

 
6. 

18/1/8/b 
 

AK-1  +   +  +   +   +   

AK-2  +   +   +  +   +    

AK-3  +    +  +   +  +   

 
7. 

14/2/8 AK-1  +    +  +   +   +  

AK-2   +   +   +  +   +  

AK-3   +   +   +  +   +  

Rdeča barva – pozitivne spremembe 
Zelena barva nespremenjeno 
Modra barva – negativne spremembe 
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Odgovori anekdotskih zapisov so nam predstavili učencev odnos v posameznih fazah učno 

vzgojnega sklopa in kažejo na pomembnost uvajanja drugačnih oblik in metod dela. 

Motiviranost se v uvodnem delu v šestih primerih (drugega in tretjega akcijskega koraka) 

evidentiranih učencev poveča z motivirane v zelo motivirane, v ostalih primerih ostane enaka, pri 

praktičnem delu se motiviranost poveča le v enem primeru, pri dveh primerih se celo zmanjša 

(razlog smo posebej pojasnili v drugem koraku akcijske raziskave), pri analizi likovnih del se v 

šestih primerih (drugega in tretjega akcijskega koraka) motiviranost evidentiranih učencev poveča 

z motivirane v zelo motivirane.  

Zadovoljstvo nad svojimi likovnimi deli se pri dveh evidentiranih učencih poveča, le pri eni učenki 

se pojavlja v vseh odgovorih od zadovoljnega, do zelo zadovoljnega in pri oblikovanju votle 

plastike do celo nezadovoljne (kar smo pojasnili tudi v analizi tretjega koraka). 

Interes učencev za dodatno delo se v treh primerih poveča, v ostalih primerih ostane 

nespremenjen. 

Glede na posamezne evidentirane učence lahko opazimo, da se pozitivne spremembe pojavijo pri 

petih učencih in to predvsem na  področju motivacije v uvodnem delu, analizi likovnih del, pri 

večjem zadovoljstvu nad svojimi likovnimi deli in pri večjem interesu, ki so ga pokazali za dodatno 

delo. Pri enem učencu zasledimo negativne spremembe glede motiviranosti in zadovoljstvom nad 

svojimi likovnimi deli. Samo pri enem učencu ni nobenih razlik in je njegov odnos nespremenjen.  
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4.  ZAKLJUČEK 

 

Zakon o osnovni šoli pojasnjuje, da je potrebno učencem s posebnimi potrebami zagotoviti 

najboljše pogoje za njihov razvoj. Takšni učenci so prav gotovo tudi likovno nadarjeni učenci, 

katere je potrebno najprej identificirati in evidentirati, da jim lahko zagotovimo najboljše pogoje za 

razvoj njihovih specifičnih sposobnosti. Zato morajo to pomembno vlogo prevzeti učitelji, ki 

poučujejo likovno vzgojo. Prav to pa je bil tudi osnovni namen naše naloge,  po drugačnem načinu 

dela z likovno nadarjenimi učenci – prilagoditi metode in oblike dela, da se jim omogoči uspešen 

likovni razvoj. 

V teoriji smo predstavili značilnosti prepoznavanja in razumevanja likovno nadarjenih učencev, 

njihove sposobnosti ter potrebe, ki lahko omogočajo kvalitetnejši razvoj. Za doseganje visokih 

likovnih dosežkov likovno nadarjenih učencev pri pouku likovne vzgoje je torej potrebno ustvariti 

ustrezno šolsko in domače okolje, nenehno vzpodbujati njihovo radovednost, interes, vztrajnost, 

samostojnost in odgovornost, torej jih ustrezno motivirati. 

Namen  raziskave je  temeljil na analiziranju načinov sistematičnega individualiziranega pouka za 

likovno nadarjene učence v okviru dejavnosti pri pouku likovne vzgoje. Pri tako organiziranem 

učnem procesu – ob uporabi splošnih in likovnih metod in oblik dela ter učinkovitih učnih sredstev, 

smo ugotovili, da so likovno nadarjeni učenci bolj motivirani za likovno dejavnost, izkazovali so 

večji interes, bili so bolj samostojni in dosegli so visok nivo razumevanja likovnih pojmov in likovnih 

materialov v okviru spoznavanja in reševanja likovnih problemov ter se ustvarjalno likovno izražali. 

Z raziskavo smo ugotovili, kako organizirati pester in raznolik učni proces likovne vzgoje, v 

katerem so likovno nadarjeni učenci v skupini ostalih učencev znotraj procesov in spodbud 

odkrivali poti za razvoj lastnih likovnih zmožnosti. V ta namen smo uporabili kvantitativni pristop 

preko anketnega vprašalnika za učitelje in akcijsko raziskavo pedagoškega raziskovanja. 

Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da so pridobljena znanja skozi proces študija 

premajhna, da bi lahko učitelji prepoznavali likovno nadarjenost in uspešno usmerjali likovno 

nadarjene učence. To vsekakor kaže dejstvo, da se mlajši učitelji bolj zanašajo na znanja 

pridobljena skozi proces študija, starejši pa bolj na izkušnje pridobljene skozi likovno prakso, kar 

potrjujejo  70 odstotkov  njihovih odgovorov.  

Glede na smer študija zasledimo pomembne razlike glede pridobljenega znanja. Pri učiteljih, ki so 

se izobraževali kot likovni pedagogi, zasledimo enako visok odstotek znanj, ki so jih pridobili skozi 

študijsko izobraževanje in lastno raziskovanje, manj znanj pa so pridobili skozi strokovno 

izobraževanje in seminarje. Najvišji pa je odstotek pridobljenih znanj skozi delo z učenci pri pouku 

in drugih likovnih dejavnostih. Učitelji uporabljajo različne metode in oblike poučevanja, ki so zajeti 

skozi odgovore in med njimi ni pomembnih odstopanj.  Najmanjkrat uporabljeno didaktično 

sredstvo so delovni listi, kar pa se je v praksi pokazalo kot  skromno ali pomanjkljivo vrednotenje 
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in opisovanje likovnih del učencev in umetniških del. Ob vrednotenju likovnih izdelkov je za 

anketirane učitelje najmanj pomembna likovna nadarjenost. Tako lahko učenci s povprečnimi 

likovnimi sposobnostmi dosegajo visoke rezultate, vendar njihovi dosežki bistveno odstopajo od 

rezultatov nadarjenih učencev. Tako je mnenje učiteljev, da sama ocena ne pove veliko o 

individualnih sposobnostih učencev in je zato potrebno nadarjene učence posebej pisno oceniti 

skozi njihove individualne sposobnosti. Raznolika izobrazbena struktura pojasnjuje tudi drugačno 

razporeditev pridobljenih znanj na področju likovnega razvoja učencev.  Za vse smeri študija pa 

velja, da so največ znanj pridobili skozi izkušnje pri delu z učenci, 56 odstotkov, slabše so 

zastopana področja pridobivanje znanja skozi proces študija, izobraževanja na seminarjih, delu 

aktivov in samostojnega raziskovanja.  

Ugotovili smo, da materialni in prostorski pogoji ter dodatno delo vplivajo na učiteljevo večjo 

odgovornost za razvoj likovno nadarjenih učencev, saj več kot 80 odstotkov učiteljev meni, da 

drugačen likovni material in prostor dodatno spodbudi likovno nadarjene učence. Analiza 

vprašalnika nam pove, da se učitelji zavedajo pomembnosti dodatnega dela v obliki: delavnic, 

natečajev, kolonij, razstav. Kljub vsemu pa nas preseneča odgovor, da se likovno nadarjeni učenci 

dodatnih oblik likovnih dejavnosti udeležujejo samo včasih.  Ob kasnejši analizi smo ugotovili, da 

bi bil odgovor ustreznejši, če bi zastavili vprašanje: likovno nadarjen učenec se udeležuje drugih 

oblik dela (likovnih delavnic, kolonij, natečajev, 1 krat, 2 krat, večkrat letno), s tem bi dobili 

natančnejši vpogled in tudi pomembnost posameznih dejavnosti glede na mnenje učiteljev.  

Ob pripravljanju vprašalnika smo izhajajoč iz prakse upoštevali različne oblike sodelovanja 

učiteljev s starši likovno nadarjenih učencev. Pričakovali smo, da so starši likovno nadarjenih 

učencev bolj motivirani za spremljanje dela svojih otrok. Štiri najpomembnejša vprašanja tega 

sklopa nam odgovorijo, da so odgovori v povprečju med včasih in pogosto, kar pa nam o interesu 

staršev ne pove veliko.  

Ob načrtovanju anketnega vprašalnika smo izhajali iz teoretičnih značilnosti likovno nadarjenih 

učencev. Pričakovali smo, da učitelji poznajo značilnosti likovno nadarjenih učencev in da proces 

pouka prilagajajo tudi učencem s posebnimi potrebami, med katere spadajo tudi likovno nadarjeni 

učenci. Odgovori učiteljev na vprašanja o ovirah pri poučevanju likovno nadarjenih  so bili 

najpogosteje včasih ali pogosto. Ob teh odgovorih se nam že kar samo po sebi ponuja dejstvo, da 

je potrebno lastnosti likovno nadarjenih učencev prepoznati kot njihove kvalitete in ne kot ovire, saj 

smo že v teoretičnem delu omenili, da je radovednost eden od prvih dejavnikov, s katerimi 

nadarjeni učenci opozorijo nase. Izrazita domišljija ne sme  biti  ovira, kadar jo zastavimo kot 

fluentnost, torej kot bogastvo idej in rešitev in jo kot takšno tudi vzpodbujamo.  Ob vprašanju 

samosvojega izražanja moramo izhajati iz dejstva, da se za takšnim izražanjem lahko skriva 

individualnost likovnega izražanja, ki ga moramo načrtovati skozi oblike diferenciacije in 

individualizacije. S tem bomo omogočili učencem kvalitetnejši razvoj individualnih sposobnosti, ki 

jih ne bomo več spremljali kot težave, ampak kot sposobnost likovno nadarjenih učencev. Vse te 
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ugotovitve so nam služile v procesu akcijske raziskave kot pomoč ob načrtovanju in uvajanju 

drugačnih metod in oblik dela.  

Ob analizi prvega koraka so se vidno pokazale značilnosti učencev, ki razlikujejo nadarjenega 

učenca od učencev, ki niso tako likovno nadarjeni. Posej so bili izpostavljeni znaki: pokazali so 

večji izbor v izbiri tem, bolj razvita nenavadna domišljija, sposobni so bili prikazati gibanje na kipu, 

pokazali so večji interes za estetske kvalitete umetniških del in spoznavanje avtorjev. 

Glavne pomanjkljivosti, ki so se pokazale skozi analizo dela v prvem koraku, smo načrtno 

spremljali v drugem koraku. Ugotovljene pomanjkljivosti: (šola 1) velike razlike med interesi in 

sposobnostmi posameznih učencev, (šola 2) slabše obvladovanje likovnih pojmov, (šola 3) malo 

število učencev, zato je težja primerjava in vrednotenje. 

Ob analizi drugega koraka smo ugotovili, da so pri likovno nadarjenih učencih posebej 

izpostavljeni znaki: da prekašajo povprečne učence v zavestnem poskusu grupiranja objektov, 

zavedajo se možnosti in omejitev posameznih likovnih medijev, popolna percepcija jim je bolj 

vizualno orientirana in opazovanje preciznejše, izrazito je prisotna želja po likovne ustvarjanju in 

prepoznavanju svojih individualnih likovnih senzibilnostih. 

Tretji korak akcijske raziskave je jasno pokazal vidne karakteristike učencev, ki razlikujejo 

nadarjenega učenca od učencev, ki so povprečno likovno nadarjeni. Posej so izpostavljeni znaki: 

likovno so razviti veliko bolj od svojih vrstnikov, zavedajo se možnosti in omejitev posameznih 

likovnih medijev, pripravljeni so raziskovati nove materiale in likovno izraznost, sposobni in 

pripravljeni so, da razširijo interes na nove izzivne vsebine, nasprotno od povprečnih učencev, ki 

imajo radi osamljeno likovno aktivnost, oni iščejo pojasnitev in poduk, občutljivi so za nenavadne 

predmete, oblike in vsebine in nanje bolj vpliva nenavaden pristop likovnega ustvarjalca. 

Ena najpomembnejših ugotovitev te raziskave pa je prav gotovo dejstvo, da lahko evidentirane 

učence definiramo kot talentirane, te ki so pokazali izvajalske sposobnosti na likovnem področju in 

na tiste, ki jim lahko pripišemo nadarjenost, saj so pokazali več sposobnosti s potencialnimi 

možnostmi za dosežke na kreativno produktivnem, vodstvenem, vizualno izvajalskem, motoričnem 

pa tudi splošno intelektualnem področju, kar vsekakor dokazuje, da je potrebna visoka 

intelektualna sposobnost kot ena izmed pomembnih sposobnosti likovne nadarjenosti. (Travis, 

Elliot in Kratochwill, 1993) 

Izkazalo se je, da  so pri tako organiziranem učnem procesu – ob uporabi sodobnih metod in oblik 

dela ter učinkovitih učnih sredstev, likovno nadarjeni učenci bolj motivirani za likovno dejavnost, 

izkazovali so večji interes, bili bolj samostojni in dosegli so zelo visok nivo razumevanja likovnih 

pojmov in likovnih materialov v okviru spoznavanja in reševanja likovnih problemov ter se 

ustvarjalno likovno izražali. Z raziskavo smo ugotovili, kako organizirati pester in raznolik učni 

proces likovne vzgoje, v katerem bodo likovno nadarjeni učenci v skupini ostalih učencev znotraj 

procesov in spodbud odkrivali poti za razvoj lastnih likovnih zmožnosti.  

Skozi osebno razmišljanje o nalogi ugotavljam, da na delo učencev vpliva veliko dejavnikov, ki 
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predvsem izhajajo iz drugačnih metod in oblik dela. Interes učencev je veliko večji, kadar so 

aktivni sooblikovalci učne ure in še posebej, kadar so izkoriščene tudi njihove individualne 

sposobnosti. Interes učencev je veliko večji, kadar v njih spodbudimo dodaten interes in jih 

povabimo k razmišljanju – raziskovanju. Zelo pomemben dejavnik, ki ga moramo uporabiti pri 

učnem delu, je aktivno delo učitelja skozi njegovo likovno prakso. To dokazujejo tudi misli podane 

skozi teorijo dela z nadarjenimi učenci. Torrance (1986)  smatra, da so najboljši učitelji za 

nadarjene - umetniki, ki želijo in lahko delijo svoje izkušnje in znanja tako, da opogumijo nadarjene 

učence. Torrance trdi, da bi morali ravno oni prevzeti skrb za razvoj nadarjenosti. Oni so najboljši 

model umetniškega ustvarjalca, vendar morajo ob tem poznati cilje programa za nadarjene. 

»Likovni ustvarjalec je tisti posameznik, ki ustvarja likovne simbole, kot bi izrazil, pretočil misli, 

ideje. Ob tem je njegovo vedenje podprto s popolnim obvladovanjem vizualno simboličnega 

sistema uokvirjenega v umetnosti,  z veliko vizualno – spacialno inteligenco, perceptivno 

diskriminacijo, vizualnim spominom, sposobnostjo za organizacijo,  neodvisnostjo misli, idej in 

občutkov«. (Gardner, 1983) Kot pozitivna izkušnja takšnega dela se je izkazalo dejstvo, da 

predvsem nadarjen učenec potrebuje večjo komunikacijo z učiteljem in njegovim delom. Zato kar 

nekaj teoretikov, predvsem pa (Chetelat 1981), poudarjajo odprt likovni atelje za nadarjene 

učence. Tukaj pa se vsekakor pojavi dilema, ali so učitelji tudi dovolj ustvarjalni, kajti skozi 

izobraževanje so vsekakor pridobili dovolj znanj, vendar je z leti verjetno upadel njihov ustvarjalni 

zagon. To dokazuje dejstvo, da se je za pregledno razstavo risba likovnih pedagogov, prijavilo le 

petina pedagogov iz okoliša z blizu 50 osnovnimi šolami, za razstavo grafika pa le 15 odstotkov 

učiteljev iz tega okoliša. Pri analizi starostne strukture smo ugotovili, da je bila več kot polovica 

učiteljev mlajših od 30 let in je za razstavo prispevala likovna dela iz študijskega programa. To 

lahko opišemo kot znak likovne neizživetosti ustvarjanja likovnih pedagogov ali pa pasiven odnos 

do osebnostnega likovnega razvoja. Ta ugotovitev je močno prisotna na  likovnih kolonijah 

učencev in sodelovanjih na likovnih natečajih, kjer lahko avtorja (učenca) velikokrat prepoznamo 

preko ustvarjanja likovnega pedagoga. Prostor in njegovo razumevanje med realnim in likovnim je 

temeljni problem, ki pokaže na individualne razlike. Le redkim je dano, da likovni prostor razumejo, 

brez da se ga naučijo. Učence je potrebno zmeraj znova pridobiti za ustvarjalno delo, zato je delo 

v dvojicah ali v posebni skupini tisto, ki jim daje dodatno motivacijo. Učenci potrebujejo vzor in 

pogosto ga najdejo tudi med sošolci skozi njihovo delo. Vsekakor so se pokazale tudi 

pomanjkljivosti, ki zahtevajo še natančnejše načrtovanje naslednjih korakov. Če bi opravili 

ponovno analizo inicialnega stanja, bi vsekakor nastal osip prvotnega stanja nadarjenih učencev. 

To vsekakor sledi kot končna analiza, ki se opravi ob zaključku šolskega leta. Dokazuje pa 

hipotezo, ki govori o osipu nadarjenosti skozi proces zahtevnosti od prvega do devetega razreda 

osnovne šole. Torrance (1962) ugotavlja, da bi izgubili kar 75 odstotkov učencev, ki dosegajo 

visoke rezultate na testih ustvarjalnosti, če bi kot nadarjene identificirali tiste, katerih dosežki na 

testu inteligentnosti sodijo v zgornjih 20 % rezultatov. Ob tem se pojavlja dejstvo, ki ga velikokrat 
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spregledamo, tako kot spregledamo ali pa ne prepoznamo posameznih nadarjenih učencev. 

Možnosti teh učencev? Obstaja več možnosti, ki pa vsekakor potrebujejo dodatno preverjanje v 

praksi. Prva možnost je, da učitelje na nadarjenost svojih otrok opozorijo straši, vendar je to redko 

in v praksi manjkrat uporabljeno. Druga možnost je, da nadarjene otroke prepoznamo že zelo 

zgodaj, kar se je dolgo časa zapostavljalo in kakor trdi Ferbežer (2006), so mlajši nadarjeni otroci 

(od rojstva do osmega leta) najmanj oskrbljena populacija. Vendar, če bi izoblikovali posebne 

edukacijske programe namenjene za identifikacijo in izobraževanje mlajših nadarjenih otrok, bi 

lahko naleteli na dokaj neučinkovita ali nezanesljiva ocenjevalna merska sredstva pri identifikaciji 

meni Shaklee (1992). Tako  bi lahko za nadarjene prepoznali celo polovico učencev prvih 

razredov, saj jih ima veliko izražene znake različnih sposobnosti, kakor je zapisano v  odkrivanju in 

delu z nadarjenimi učenci, ki ga je pripravila delovna skupina za pripravo koncepta dela z 

nadarjenimi učenci in je bil sprejet  na seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno 

izobraževanje (1999). Iz tega zapisa lahko preberemo, da bi lahko bili nadarjeni tisti ki izkazujejo: 

odličen učni uspeh (v prvi triadi se upošteva opisna ocena), izjemne dosežke pri likovni, glasbeni, 

tehnični,  športni in drugih dejavnostih, hobiji - trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan 

interes …. In pojasnilo – v skupino so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih 

kriterijev. Evidenco evidentiranih vodi šolska svetovalna služba in o tem straši niso seznanjeni, saj 

je to prva stopnja identifikacije. Tukaj se pojavlja vsaj vprašanje – kako naj starši vzpodbujajo 

razvoj učenčevih sposobnosti, če o tem niso seznanjeni. To dilemo bi lahko izpustili na način, ki 

izhaja iz opisnega ocenjevanja učencev, katerega starši v prvi triadi že poznajo. Takšna ocena 

pove o učenčevih posebnih sposobnostih zelo veliko. To pa pomeni, da bi znaki sposobnosti 

nadomestili »težko definicijo nadarjenih učencev«. S tem bi se izognili pogostim vprašanjem in 

negotovostjo staršev. »Kaj pa naj z nadarjenim otrokom?« Učencem pa bi tako vendarle 

omogočili, da spoznajo svoje sposobnosti, vsekakor pa je potrebno, da izoblikujemo tudi programe 

za izobraževanje teh učencev. Skozi naslednje razrede bi lahko to identifikacijo nadaljevali in za 

starše  vsekakor ne bi bil tak »šok«, v kolikor se v višjih razredih ti znaki ne bi več pojavljali v tako 

izrazitem obsegu. Na tem mestu moramo vsekakor razumeti starše, katerih otrok kar naenkrat ni 

več nadarjen. Takšen mehki izbor bi lahko pripeljal do tega, da v devetem razredu prepoznamo 

enega ali več ali pa celo nobenega nadarjenega učenca, vendar bodo ti učenci imeli jasno 

procesno spremljano diagnostiko in tudi mi bomo prepričani, da so ravno ti učenci ničkolikokrat 

dokazali, da je opis nadarjen učenec za njih pravilen. (V razmislek). To potrjuje tudi razprava 

(Vrlič, Duh, 2003), kjer trdita, da govorimo likovni pedagogi raje o ustvarjalnih potencialih, kot o 

specifični likovni nadarjenosti, saj mora imeti učenec, če ga želimo oceniti za likovno nadarjenega, 

poleg ustvarjalnosti in motivacije razvite tudi specifične sposobnosti.  

Skozi intervju z učenci je bilo jasno opaženo dejstvo, da je motiviranost učencev pogojena z 

interesom njihovih staršev, ki so bolj ali pa manj zainteresirani za njihovo delo in napredek na 

likovnem področju. Načrtovanje naslednjega koraka bo vsekakor vključevalo aktivnost staršev ob 
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skupnem ogledu in otvoritvi razstave nastalih likovnih del. Uspešnost takšne usmeritve kažejo 

rezultati dobljeni ob ustanovitvi kluba za nadarjene v Novem mestu, na Osnovni šoli Cirkovce in 

osnovni šoli Kidričevo, pa verjetno še kje, kjer so na gorečo pobudo nadarjenih učencev, njihovih 

staršev, učiteljev in ravnateljev, ustanovili Klube nadarjenih učencev.  

Vsekakor pa pri naslednjem načrtovanju ne smemo prezreti tudi dejstva individualnih sposobnosti 

učenca. Skozi prakso lahko posameznik na podlagi teh individualnih značilnosti postopoma 

zavestno izbira metodologijo za oblikovanje lastnega likovnega izraza. Ta se lahko razlikuje glede 

različnih povodov za ustvarjanje (domišljija, ideja, koncept, estetski ideal, gesta material, glasba, 

geometrija, emocije, literarni tekst …) ter izbiri različnih izraznih sredstev in tehničnih postopkov. 

Rezultati so nas utrdili v prepričanju, da bo raziskava prispevala k razvoju didaktike likovne vzgoje, 

zlasti še k spoznanjem učiteljev likovne vzgoje za delo z likovno nadarjenimi učenci. Utrdila bo 

spoznanje, da je za likovno nadarjene učence ob učinkovitih metodah in oblikah dela, nujno 

izvajati individualizacijo in da je za ustrezen likovni napredek učencev potrebno vzpostaviti 

sodelovanje med likovno nadarjenim učencem, učiteljem in staršem. Rezultati raziskave bodo v 

pomoč učiteljem likovne vzgoje v osnovni šoli in likovnega snovanja v srednji šoli ter tudi učiteljem 

drugih likovnih dejavnosti, in študentom – bodočim učiteljem, ki bodo tako lažje oblikovali 

učinkovite učne strategije za delo z likovno nadarjenimi učenci. 

Ob tem, ko je raziskava pokazala nekatere možne opcije učinkovitega izvajanja metod in oblik 

dela, nujnega za izvajanje individualizacije, pa je istočasno odprla tudi nekatera nova vprašanja. 

Kot smo opisali že v okviru globalne interpretacije rezultatov empiričnega dela nas je nekoliko 

presenetilo dejstvo, da kriteriji ocenjevanja staršem niso dovolj jasni in je zato tudi njihov interes 

za rezultate na likovnem področju manjši. Nadaljnje raziskave bodo zato verjetno usmerjene v 

iskanje možnosti, kako naj starši spodbujajo razvoj učenčevih sposobnosti. Raziskovanje pa bi 

želeli usmeriti tudi v iskanje posameznih likovno-izraznih tipov, saj smo skozi raziskavo obšli 

učenčevo občutljivost za barvo. Poleg naštetega nas bo nadaljnje raziskovanje vodilo tudi v 

iskanje še novih možnosti izvajanja individualizacije pri pouku likovne vzgoje. 

 

Dragi učenci, hvala da ste takšni kot ste, vendar ne pričakujte, da bodo učitelji in družba  

sprejemali vašo drugačnost, kljub vsemu pa ste vi gibalo razvoja in izkoristite svoje sposobnosti v 

dobro vseh nas, ste na pravi poti in zato GREMO NAPREJ! 
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      PRILOGA: 1 

OSNOVNA ŠOLA 

SELNICA OB DRAVI 

MARIBORSKA CESTA 30 

2352 SELNICA OB DRAVI 

 

 

 

 

 

 

OTO VOGRIN 

PROFESOR LIKOVNE UMETNOSTI 

 

 

 

V sklopu svojega raziskovalnega dela pripravljam magistrsko nalogo, zato bi želel spremljati 

delo učencev na likovnem področju, podatke bom uporabil izključno v raziskovalne namene, 

z upoštevanjem varstva osebnih podatkov. 

 

SOGLASJE OSNOVNE ŠOLE 

 

 

………OŠ SELNICA OB DRAVI…… 

 

 

Podpis ravnatelja………………………………….. 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Podiplomski študij 
MOŽNI NASLOVI: 

LIKOVNO NADARJENI UČENCI PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 

NADARJENI UČENEC NA PODROČJU BARVE 

KAKO NAJ SI UČENEC ZASTAVI LIKOVNI PROBLEM 

INTELIGENTNOST – ZASTAVITI SI VPRAŠENJE 

          Mentorica:                                                                                         

dr. TONKA TACOL                                                                       

 

Študent: 

Oto Vogrin 

 

 

 

Selnica ob Dravi, …………………………………… 

 

 

 

OTO 

VOGRIN 

PREDVSEM  

ZARADI  

NJIH 
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OSNOVNA ŠOLA 

SELNICA OB DRAVI 

MARIBORSKA CESTA 30 

2352 SELNICA OB DRAVI 

 

 

 

 

 

 

OTO VOGRIN 

PROFESOR LIKOVNE UMETNOSTI 

 

 

 

V sklopu svojega raziskovalnega dela pripravljam magistrsko nalogo, zato bi želel spremljati 

delo učencev na likovnem področju, podatke bom uporabil izključno v raziskovalne namene, 

z upoštevanjem varstva osebnih podatkov. 

 

SOGLASJE STARŠEV 

 

 

UČENCA:…………………………………………………………. 

 

RAZREDA:……………………………………………………….. 

 

 

Podpis staršev 

ali skrbnika:………………………………                      ………………………………….. 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Podiplomski študij 
MOŽNI NASLOVI: 

PREPOZNAVANJE IN USMERJANJE OBLIKOVALSKIH TIPOV 

NADARJENI UČENEC NA PODROČJU BARVE 

KAKO NAJ SI UČENEC ZASTAVI LIKOVNI PROBLEM 

INTELIGENTNOST – ZASTAVITI SI VPRAŠENJE 

          Mentorica:                                                                                         

dr. TONKA TACOL                                                                       

 

Študent: 

Oto Vogrin 

 

 

 

Selnica ob Dravi, …………………………………… 

 

 

OTO 

VOGRIN 

PREDVSEM  

ZARADI  

NJIH 
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      PRILOGA: 3 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

ZA UČITELJE 

 

Spoštovana učiteljica - učitelj! 

Pred vami je vprašalnik  z več vprašanji, ki je nastal v sklopu mojega raziskovalnega dela. 

Pripravljam magistrsko nalogo, zato bi želel spremljati delo učencev na likovnem področju. Podatke 

bom uporabil izključno v raziskovalne namene, z upoštevanjem varstva osebnih podatkov. 
Najlepše se vam zahvaljujem za vaš čas, napor in misli, ki jih boste vložili v odgovarjanje na 

vprašalnik.. 

Naprošam vas, da odgovorite na vprašalnik. 

 

Najprej izpolnite nekaj podatkov - vprašanja (1-7), nato odgovorite na naslednja vprašanja 

tako, da obkrožite tisti odgovor, ki vašemu mnenju najbolj ustreza.  

 

 

1. spol (obkrožite): 

 

M 

 

Ž 

 

2. starost (obkrožite): 

 

do 25 

 

26-35 

 

36-45 

 

46-55 

 

nad 55 

 

 

3. leta delovnih 

izkušenj v razredu 

(obkrožite): 

 

do 5 

 

 

5-10 

 

 

10-15 

 

 

15-20 

 

 

nad 20 

 

4. poučujete na (obkrožite): 

mestni 

šoli 

primestni 

šoli 

podeželski 

šoli 

 

5. smer zaključenega študija 

(obkrožite): 

 

 

a 

 

razredni pouk 

 

 

b 

 

likovna pedagogika 

 

 

c 

 

drugo (prosim pripiši kaj ?) 

 

 

6. Koliko let poučujete posameznega likovno 

nadarjenega učenca? (obkrožite): 

 

1. leto 

 

2. leti 

 

3. leta 

 

4. leta 

 

več let 

 

7. Ali ste posebnosti učenčevega likovnega razvoja spoznali (obkrožite): 

a. b. c. d. e. 

v procesu 

študija 

pri delu 

z učenci v učnem 

procesu likovne 

vzgoje ali drugih 

likovnih 

dejavnostih 

s pomočjo 

strokovnega 

izobraževanja na 

seminarjih 

s pomočjo 

samostojnega 

raziskovanja 

pri delu aktivov 

(študijska 

skupina, 

aktiv LVZ) 
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8. Ali upoštevate posebnosti v praksi, ki jih 

predpisuje zakon o učencih s posebnimi potrebami, 

tudi pri nadarjenih učencih? 

 

 

nikoli 

 

 

redko 

 

 

včasih 

 

 

pogosto 

 

zelo 

pogosto 

9. Ali pri izvajanju likovnih nalog ugotavljate 

likovno nadarjenost učencev in jih razvrstite v tri 

skupine: izrazito likovno sposobni, povprečno 

likovno sposobni in manj likovno sposobni, a učenci 

o tem niso seznanjeni? 

 

 

 

nikoli 

 

 

 

redko 

 

 

 

včasih 

 

 

 

pogosto 

 

 

zelo 

pogosto 

10. Ali likovno nadarjenega učenca spremljate več 

let do prehoda na predmetno stopnjo? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

11. Ali pri likovni dejavnosti v razredu ugotavljate 

pri posameznem učencu likovno izrazni stil (likovno 

izrazni tip)? 

 

 

nikoli 

 

 

redko 

 

 

včasih 

 

 

pogosto 

 

zelo 

pogosto 

12. Ali pri likovni dejavnosti v razredu ugotavljate 

pri posameznem učencu učni stil? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

13. Ali ste v učnem procesu pozorni na to, kaj 

učenec zmore glede na starostno stopnjo? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

14. Ali v okviru pouka uvajate drugačne oblike dela 

za  likovno nadarjene učence? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

15. Ali v okviru pouka uporabljate drugačne metode 

dela za  likovno nadarjene učence? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

16. Ali za likovno nadarjene učence organizirate 

posebne dejavnosti izven pouka? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

17. Ali nadarjenim učencem ponudite drugačne 

likovne materiale kot drugim učencem? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

18. Ali izbira likovnih materialov vpliva na 

motiviranost likovno nadarjenih učencev? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

19. Ali nadarjenim učencem ponudite drugačne 

likovne motive kot drugim učencem? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

20. Ali izbira likovnih motivov vpliva na 

motiviranost likovno nadarjenih učencev? 

 

nikoli 

 

redko 

 

časih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

21. Ali za nadarjene učence uporabite dodatna 

nazorna učna sredstva in pripomočke? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

22. Ali uporaba nazornih učnih sredstev in 

pripomočkov vpliva na motiviranost likovno 

nadarjenih učencev? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

23. Ali razpoložljivi čas, ki je namenjen za izvedbo 

likovne naloge vpliva na motiviranost in aktivnost 

likovno nadarjenih učencev? 

 

 

nikoli 

 

 

redko 

 

 

včasih 

 

 

pogosto 

 

zelo 

pogosto 

24. Ali prostor v katerem se izvaja pouk (učilnica, 

zunanji prostor, galerija …) vpliva na motiviranost 

in aktivnost likovno nadarjenih učencev? 

 

 

nikoli 

 

 

redko 

 

 

včasih 

 

 

pogosto 

 

zelo 

pogosto 

25. Ali samostojno odločanje o reševanju likovne 

naloge vpliva na aktivno in samostojno dejavnost 

likovno nadarjenega učenca? 

 

 

nikoli 

 

 

redko 

 

 

včasih 

 

 

pogosto 

 

zelo 

pogosto 

26. Ali ob obvezni dejavnosti pri pouku likovno 

nadarjene učence še posebej usmerjate v likovno 

dejavnost? 

 

 

nikoli 

 

 

redko 

 

 

včasih 

 

 

pogosto 

 

zelo 

pogosto 
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27. Ali likovna dela nadarjenih učencev razstavite 

skupaj z ostalimi likovnimi deli učencev? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

28. Ali razstavljeno likovno delo nadarjenega učenca 

posebej motivira? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

29. Ali nadarjeni učenci pri vrednotenju likovnih 

izdelkov posebej izstopajo v analizi likovnega del? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

30. Ali  v razredu opazite dominanten vpliv 

nadarjenih učencev na sošolce  pri izbiri motiva? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

 

31. Kateri so za vas največji problemi pri delu z nadarjenimi učenci?  

a/ perfekcionizem ali idealitizem   

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

b/ izrazita  domišljija 

 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

c/ sanjarjenje, nedelavnost, 

neresnost 

 

nikoli 

 

redko 

 

 včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

d/ zanašanje na pretekle izkušnje  

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

e/ samosvoje izražanje  

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

 pogosto 

 

zmeraj  

f/ želijo organizirati, kontrolirati, 

izzivati 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

g/ pretirana angažiranost  

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

h/ prevzemanje vodstvenih funkcij 

 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

i/ preobčutljivost glede kritike 

 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

j/ prevelika radovednost  

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj 

 

 

32. Ali starše zanimajo dosežki in napredek otrok pri 

pouku likovne vzgoje? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

 

33. Ali si lahko starši nadarjenih učencev ogledajo 

razstavljena  likovna dela svojih otrok v razredu ali na 

hodniku šole? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

 

34. Ali so staršem kriteriji za ocenjevanje likovnih 

izdelkov dovolj razumljivi?  

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

 

35. Ali  menite, da vpliva poklic staršev na interes za 

likovno dejavnost nadarjenih učencev? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

 

36. Ali seznanite starše likovno nadarjenih učencev o 

učenčevih sposobnostih? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

 

37. Ali se starši skupaj z nadarjenimi učenci 

udeležujejo likovnih razstav v šoli in v drugih 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 
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razstavnih prostorih?  

38. Ali se starši  likovno nadarjenih učencev 

posvetujejo z vami o nadarjenosti in o njihovi poklicni 

usmeritvi učencev? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

 

 39. Ali pri pogovoru s starši o učenčevi likovni 

nadarjenosti sodeluje tudi učenec? 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

 

 

40. Ali uporabljate za nadarjene učence različne likovne metode? 

a/ metodo širjenja in udejanja 

(elaboriranja) likovnih senzibilnosti 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

     zmeraj 

b/ metodo estetske komunikacije  

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj 

c/ metodo transponiranja in 

alternative 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

d/ metodo kompleksnosti in 

prepletanja 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

e/ metodo uzavedanja lastne 

senzibilnosti 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

f/ metodo samostojnega dojemanja in 

usvajanja likovne tehnike skozi lastno 

izkušnjo 

 

 

nikoli 

 

 

redko 

 

 

včasih 

 

 

pogosto 

 

 

zmeraj  

 

 

41.  Katere didaktična sredstva in  pripomočke uporabljate pri delu z nadarjenimi učenci?  

a/ reprodukcije umetniških del 

(učbenik, knjige, revije …) 

 

 

 

nikoli 

 

 

redko 

 

 

včasih 

 

 

pogosto 

 

 

zmeraj  

b/ različne predmete 

 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

 c/ tekste – (delovne liste) 

 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

d/ slikovni, tekstovni in zvočni 

material: (internet, grafoskop, 

televizor, druga AV sredstva) 

 

 

 

 

nikoli 

 

 

 

redko 

 

 

 

včasih 

 

 

 

pogosto 

 

 

 

zmeraj  

e/ likovna dela učencev 

 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

 

42. Kakšne načine izražanja likovnega motiva najbolj pogosto uporabljate?  

a/ izražanje po spominu 

 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

b/ izražanje po opazovanju 

 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

 c/ izražanje po domišljiji 

 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

d/ izražanje po opisovanju in 

pripovedovanju 

 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  
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e/ druge 

prosim vpišite: 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

 43. Kaj je za vas pomembno  pri vrednotenju likovnih del nadarjenih učencev?  

a/ nadarjenost  

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

      zmeraj 

b/ izvedba likovne tehnike  

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

c/ izvirnost likovnega motiva  

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

d/ razumevanje in rešitev likovno 

teoretičnega problema 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

e/ posebnosti likovno izraznih stilov  

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

f/ prizadevnost  

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

 

44. Ali pri vrednotenju izdelkov nadarjenih učencev posebej izpostavite:  

 a/  likovni spomin 

 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

b/ spretna uporaba likovnih 

materialov 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

c/ občutljivost zaznavanja 

 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

e/ domišljija 

 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

f/ občutljivost za likovne materiale 

 

 

nikoli 

 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

 

zmeraj  

 
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 
Podiplomski študij  

študent: 

Oto Vogrin 
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PRILOGA: 4 
TABELA UČENCEV RAZVRŠČENIH PO ŠOLAH IN LIKOVNIH SPOSOBNOSTIH: 

 
ŠOLA 1/8/a 

STAROST 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
VSEH 

UČENCEV 
 

ŠTEVILO 
PODPOVPREČNO 

NADARJENIH 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
POVPREČNO 
NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO IZRAZITO 
NADARJENIH 

UČENCEV 

13-14 let 26 3 17 3+3 

 
ŠOLA 1/8/b 

STAROST 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
VSEH 

UČENCEV 
 

ŠTEVILO 
PODPOVPREČNO 

NADARJENIH 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
POVPREČNO 
NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO IZRAZITO 
NADARJENIH 

UČENCEV 

13-14 let 26 3 19 3+1 

 
ŠOLA 2/8 

STAROST 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
VSEH 

UČENCEV 
 

ŠTEVILO 
PODPOVPREČNO 

NADARJENIH 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
POVPREČNO 
NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO IZRAZITO 
NADARJENIH 

UČENCEV 

13-14 let 9 1 7 1 

 
ŠOLA 3/8 

STAROST 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
VSEH 

UČENCEV 
 

ŠTEVILO 
PODPOVPREČNO 

NADARJENIH 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
POVPREČNO 
NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO IZRAZITO 
NADARJENIH 

UČENCEV 

13-14 let 3 0 3 0 
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PRILOGA: 5  – OCENJEVALNA LESTVICA 
 

 
OCENE 

UČENČEVE 
LIKOVNE 

USPEŠNOSTI 

 
STOPNJA 

UČENČEVE 
LIKOVNE 

NADARJENOSTI 

 
ELEMENTI SPREMLJANJA  

(rešitev likovnega problema in možnost besednega opisovanja likovnih pojmov, izvedba likovne tehnike,  izvedba 
likovnega motiva, odzivnost) 

 
5. (odl) 

Likovno nadarjeni 
učenci 

N -inovativno reši posredovani likovni problem (dobro opažen na likovnem delu) 
-samostojno razčleni in razloži posredovane likovne pojme na izdelkih učencev in umetniških delih 
-samostojno poveže že usvojena spoznanja z novospoznanimi likovnimi pojmi in jih uporabi pri likovnem izražanju 

-postopke likovne tehnike izvede brez učiteljeve pomoči 
-odkrije nove možnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike 

-dosledno in kompleksno izvede likovno tehniko 
-izkaže neobičajne ideje (izvirnost in domiselnost) 

-gibko (dinamično) reši likovni motiv 
-izkaže originalnost (osebnostne lastnosti, lastno mišljenje, bogato domišljijo) 
-uskladi likovni motiv z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji 
- izkaže pripravljenost za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje (navdušenje, užitek) 
-zmožnost dobre motivacije 
-vedoželjnost 
-vztrajnost in doslednost 
-samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in pri likovni dejavnosti 

-sprejema spodbude učiteljevega individualnega in skupinskega posredovanja 

4. (pd) P -dobro reši posredovani likovni problem 
-ob minimalni učiteljevi pomoči razloži posredovane pojme na izdelkih učencev in umetniških delih 
-z manjšo učiteljevo pomočjo poveže že usvojena spoznanja z novospoznanimi likovnimi pojmi in jih uporabi pri likovnem izražan ju 
-postopke likovne tehnike izvede ob delni učiteljevi pomoči 
-ob manjšem učiteljevem navodilu izvede postopke likovne tehnike 
-izvede likovno tehniko 
-izkaže manj izvirnosti in domiselnosti 
-manj gibko (dinamično) reši likovni motiv 
-izkaže manj originalnosti (osebnostnih lastnosti, lastnega mišljenja in domišljije) 
-ne uskladi v celoti likovnega motiva z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji 
- izkaže manjšo pripravljenost za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje (veselje) 
-manjšo zmožnost motivacije 
-manjšo vedoželjnost 
-manjšo vztrajnost in doslednost 
-manjšo samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in pri likovni dejavnosti 
-ne sprejema v celoti spodbud učiteljevega individualnega in skupinskega posredovanja 

3. (db) -zadovoljivo reši posredovani likovni problem 
-ob zmerni učiteljevi pomoči razčleni in razloži posredovane likovne pojme na izdelkih učencev in umetniških delih 
-z zmerno učiteljevo pomočjo poveže že usvojena spoznanja z novospoznanimi likovnimi pojmi in jih uporabi pri likovnem izražan ju 
-postopke likovne tehnike izvede le z učiteljevo pomočjo 
-ob učiteljevem navodilu odkrije nove možnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike 
- z učiteljevo pomočjo izvede postopke likovno tehniko 
-izkaže malo izvirnosti in domiselnosti 
-nedinamično reši likovni motiv 
-ne izkaže originalnosti (osebnostnih lastnosti, lastnega mišljenja in domišljije) 
-v manjši meri uskladi likovni motiv z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji 
- izkaže malo pripravljenosti za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje  
-šibko zmožnost motivacije 
-skromno vedoželjnost 
-majhno vztrajnost in doslednost 
-majhno samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in pri likovni dejavnosti 
-slabo sprejema spodbude učiteljevega individualnega in skupinskega posredovanja 

2. (zd) -delno reši posredovani likovni problem 
-ob veliki učiteljevi pomoči razčleni in razloži posredovane likovne pojme na izdelkih učencev in umetniških delih 
-z večjo učiteljevo pomočjo poveže že usvojena spoznanja z novospoznanimi likovnimi pojmi in jih uporabi pri likovnem izražanju 
-z veliko učiteljevo pomočjo izvede postopke likovne tehnike 
-težko odkriva nove možnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike 
-nedosledno izvede likovno tehniko 
- ne izkaže izvirnosti in domiselnosti 
-izrazito nerazgibano reši likovni motiv 
-nedomiselno reši likovni motiv 
-ne uskladi likovnega motiva z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji 
-izkaže zelo malo pripravljenosti za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje  
-zelo slabo zmožnost motivacije 
-zelo skromno vedoželjnost 
-zelo šibko vztrajnost in doslednost 
-zelo slabo samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in pri likovni dejavnosti 
-zelo slabo sprejema spodbude učiteljevega individualnega in skupinskega posredovanja 

1. (nzd) PP -ne reši likovnega problema 
-ne razčleni in ne razloži posredovanih likovnih pojmov 
-ne zmore povezati usvojenih spoznanj z novospoznanimi likovnimi pojmi in jih uporabi pri likovnem izražanju 
-ne more izvesti postopkov likovne tehnike 
-ne more odkriti nobenih novih možnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike 
-ne izvede likovne tehnike 
-likovni motiv upodobi na ponavljajoče se načine 
-na šablonski način upodobi likovni motiv 
-ne razume uskladitve likovnega motiva z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji 
- ne izkaže pripravljenosti za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje  
-zmožnosti motivacije 
-vedoželjnosti 
-vztrajnosti in doslednosti 
-samostojnosti pri besednem opisovanju likovnih pojmov in likovni dejavnosti 
-pripravljenosti za sprejemanje spodbud učiteljevega individualnega in skupinskega posredovanja  

Tacol 2003 
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PRILOGA: 6 – KRITERIJI OCENJEVANJA – STOL 
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PRILOGA: 7 – UČNA PRIPRAVA - 1 

 
UČNA PRIPRAVA-1 
OTO VOGRIN 

 

OSNOVNI PODATKI 

Razred: 8. razred Prostor: Učilnica LVZ 

Oddelek a,b Datum:  

Število učencev: 26 Planirano število ur: 
 

35 

Stopnja 
učenčeve 
nadarjenosti 

PP P N Zaporedna številka ure: 3-4 

3 17 6 

Spol: M=12 Ž=14 Zaporedna  številka ure v učni enoti: 3-4 od 10 

 

Vpis v dnevnik: RISARSKO OBLIKOVANJE - KONSTRUKCIJSKO RISANJE PREDMETOV 

 

LIKOVNO PODROČJE: Risarsko oblikovanje 

OBLIKE DELA: -frontalna oblika 
-individualno delo 

METODE 
DELA : 
 

- besedilne metode 
- metode pogovora 
- metode diskusije 
- demonstracija 
- metoda s slikovnim materialom 

 LIKOVNI 
POJMI 

Vidni (vizualni prostor na ploskvi) 

LIKOVNA NALOGA: 
 
 
 

risanje motiva po opazovanju z upoštevanjem proporcev (medsebojnih razmerij predmetov)  

LIKOVNI 
MOTIV 

tihožitje 

LIKOVNA 
TEHNIKA 

svinčnik B5,6 
 

NAČIN 
IZRAŽANJA: 

Izražanje po opazovanju 
 

DODATNE LIKOVNE 
NALOGE: 
 

dodatne naloge: 
-posebej razišči izrazne možnosti svinčnika in jih predstavi drugim  
-uporabi risalo, ki ti je najljubše in razišči njegove izrazne možnosti  
-posebej razišči kompozicije in predstavi zakaj si ti izbral ravno TO 

CILJI UČNE URE: 
 
 

Učenci:                                                                                                                                                            
- poglabljajo znanje o zakonitostih likovnega jezika in ga prevajajo v osebno likovno govorico,                                                                                                            
- ob rokovanju z različnimi materiali in orodji, prostori in volumni razvijajo telesno-prostorski odnos 
in občutenje (likovnega) prostora,                                                                                                        
-se navajajo na prevajanje usvojenih likovnih znanj v likovno oblikovan prostor.                                  
- rišejo risbo na osnovi izbranega kompozicijskega načela s sestavljanjem in razstavljanjem oblik z 
različnimi linearnimi vrednotami,                                                                                                            
- obvladajo kompozicijska načela v risbi,                                                                                              
- upoštevajo pravila proporca in kanona,                                                                                              
- samostojno izberejo oblikovalne strategije,                                                                                       
- objektivno vrednotijo lastna dela in dela vrstnikov,                                                                            
- cenijo izvirne rešitve likovnih nalog.  

NADARJENI UČENCI: 
-iščejo osebni likovni izraz 
-raziskujejo izrazne možnosti materiala 

DIDAKTIČNI 
PRIPOMOČKI: 

-UČBENIK: 
LIKOVNO IZRAŽANJE IN LIKOVNO SNOVANJE  (DEBORA 2003) 
-REPRODUKCIJE UMETNIŠKIH DEL str. 22-28 

 tabla, krede, projekcijsko platno grafoskop,  

DIDAKTIČNE ETAPE UČNEGA PROCESA: 

UVODNI DEL: 1. PRIPRAVLJANJE ALI UVAJANJE. 

OSREDNJI DEL: 2. OBRAVNAVANJE  NOVE UČNE SNOVI ALI USVAJANJE.  
3. POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 
4. LIKOVNO IZRAŽANJE 

SKLEPNI DEL: 5. RAZSTAVA RISB 
6. OBLIKOVANJE MERIL ZA VREDNOTENJE 
7. VREDNOTENJE 
8. ZAPIS DOSEŽKOV 

DIDAKTIČNA NAČELA:  nazornost,  postopnost, sistematičnost, aktualizacija, individualizacija, diferenciacija, vzgojnost, 
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ustreznost, socializacija, ekonomičnost, aktivnost, življenjskost, problemskost 

MEDPREDMETNE 
POVEZAVE:  
 

Osnovna šola: MA (merjenje), FI, TIT (pravokotne projekcije), GE, ZG 
            
 

NOVI POJMI 
 

VIZIRANJE- z viziranjem odmerimo posamezne razsežnosti na predmetu in jih prenašamo na 
risalni list. 
-razmerje (proporc) 
 -sorazmerje 
-nesorazmerje (disproporcionalnost-vizirka (viziranje) 
-konstrukcijsko risanje 
-zorni kot 
-vidno (vizualno) razmerje 
-pozitiven, negativen prostor 
-risarska modelacija 
 

 
 
 
PRILOGA: 8 – UČNA PRIPRAVA - 2 
 
 

UČNA PRIPRAVA-2 
OTO VOGRIN 

 

OSNOVNI PODATKI 

Razred: 8. razred Prostor: Učilnica LVZ 

Oddelek a, b Datum:  

Število učencev: 26 Planirano število ur: 
 

35 

Stopnja 
učenčeve 
nadarjenosti 

PP P N Zaporedna številka ure: 5-6 

3 17 6 

Spol: M=12 Ž=14 Zaporedna  številka ure v učni enoti: 5-6 od 10 

 

Vpis v dnevnik: RISARSKO OBLIKOVANJE – PROSTORSKI KLJUČI - 1 

 

LIKOVNO PODROČJE: Risarsko oblikovanje 

OBLIKE DELA: -delo v dvojicah 
-skupinsko delo 

METODE 
DELA : 
 

-besedilna metoda 
-metoda s slikovnim materialom 
-metoda praktičnega dela 
-metoda transponiranja in alternative 
-metoda uzavedanja lastne senzibilnosti 

 LIKOVNI 
POJMI 

-spoznajo načine upodobitve prostora na ploskvi (prostorski ključi) nizanje 
elementov v višino, nizanje planov z zmanjševanjem elementov, delno 
prekrivanje, 

LIKOVNA NALOGA: 
 
 
 

Zmanjševanje in prekrivanje oblik 

LIKOVNI 
MOTIV 

-naš kraj 

LIKOVNA 
TEHNIKA 

-črni tuš in risala 

NAČIN 
IZRAŽANJA: 

- Izražanje po opisovanju in opazovanju 
 

DODATNE LIKOVNE 
NALOGE: 
 

-ugotovi razlike likovnega zapisa med posameznimi risali 
-kakšen motiv bi izrazil s posameznim risalom 

CILJI UČNE URE: 
 
 

Učenci:                                                                                                                                                                
- ob praktičnem delu odkrivajo razlike in povezave med vizualnim in likovnim svetom,                                                                                                                    
- ob rokovanju z različnimi materiali in orodji, prostori in volumni razvijajo telesno-prostorski odnos 
in občutenje (likovnega) prostora,                                                                                                          
-se navajajo na prevajanje usvojenih likovnih znanj v likovno oblikovan prostor,                                            
- razumejo pomen formata, teže, smeri in gibanja,                                                                                               
- rišejo risbo na osnovi izbranega kompozicijskega načela s sestavljanjem in razstavljanjem oblik z 
različnimi linearnimi vrednotami,                                                                                                          
- upoštevajo prostorske ključe,                                                                                                             
- dosledno izvedejo likovno nalogo.                   
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NADARJENI UČENCI: 
- poglabljajo znanje o zakonitostih likovnega jezika in ga prevajajo v osebno likovno govorico                            

DIDAKTIČNI 
PRIPOMOČKI: 

-UČBENIK: 
LIKOVNO IZRAŽANJE IN LIKOVNO SNOVANJE  (DEBORA 2003) 
-REPRODUKCIJE UMETNIŠKIH DEL str. 10-15 
- Učni listi: prostorski ključi 
 

 tabla, krede, projekcijsko platno grafoskop, računalnik,  

DIDAKTIČNE ETAPE UČNEGA PROCESA: 

UVODNI DEL: 1. PRIPRAVLJANJE ALI UVAJANJE. 

OSREDNJI DEL: 2. OBRAVNAVANJE  NOVE UČNE SNOVI ALI USVAJANJE.  
3. POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 
4. LIKOVNO IZRAŽANJE 

SKLEPNI DEL: 5. RAZSTAVA RISB 
6. OBLIKOVANJE MERIL ZA VREDNOTENJE 
7. VREDNOTENJE 
8. ZAPIS DOSEŽKOV 

DIDAKTIČNA NAČELA:  nazornost,  postopnost, sistematičnost, aktualizacija, individualizacija, diferenciacija, vzgojnost, 
ustreznost, socializacija, ekonomičnost, aktivnost, življenjskost, problemskost 

MEDPREDMETNE 
POVEZAVE:  

Osnovna šola: MA (merjenje), FI (optične zakonitosti), TIT (pravokotne projekcije) 
 

NOVI POJMI 
 

-vidni (vizualni) prostor 
-likovni prostor  
-prostorski ključi 
-prostorski plani 
 

 
 
 
PRILOGA: 9 – UČNA PRIPRAVA - 3 
 

UČNA PRIPRAVA-3 
OTO VOGRIN 

 

OSNOVNI PODATKI 

Razred: 8. razred Prostor: Učilnica LVZ 

Oddelek a, b Datum:  

Število učencev: 26 Planirano število ur: 
 

35 

Stopnja 
učenčeve 
nadarjenosti 

PP P N Zaporedna številka ure: 7-8 

3 17 6 

Spol: M=12 Ž=14 Zaporedna  številka ure v učni enoti: 7-8 od 10 

 

Vpis v dnevnik: RISARSKO OBLIKOVANJE – PROSTORSKI KLJUČI - 2 

 

LIKOVNO PODROČJE: Risarsko oblikovanje 

OBLIKE DELA: -posebno delo v skupini (učenec – vodja in koordinator skupine) 
-sodelovanje staršev –ogled razstave 

METODE 
DELA : 
 

- metoda kompleksnosti in prepletanja 
- metoda širjenja in udejanjanja (elaboriranja – likovnih senzibilnosti 

 LIKOVNI 
POJMI 

-spoznajo načine upodobitve prostora na ploskvi (prostorski ključi) nizanje 
elementov v višino, nizanje planov z zmanjševanjem elementov, delno 
prekrivanje, 

LIKOVNA NALOGA: 
 
 
 

Izhaja iz likovnega motiva center domačega kraja 

LIKOVNI 
MOTIV 

- center domačega kraja 

LIKOVNA 
TEHNIKA 

-kolažno lepljenje delov risbe 

NAČIN 
IZRAŽANJA: 

- Izražanje po opisovanju in opazovanju 
 

DODATNE LIKOVNE 
NALOGE: 
 

Prostor z napakami. 
Opiši napake in pomanjkljivosti dopolni. 
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CILJI UČNE URE: 
 
 

Učenci:                                                                                                                                                                   
- ob praktičnem delu odkrivajo razlike in povezave med vizualnim in likovnim svetom,                                                                                                                    
- ob rokovanju z različnimi materiali in orodji, prostori in volumni razvijajo telesno-prostorski odnos 
in občutenje (likovnega) prostora,                                                                                                        
-se navajajo na prevajanje usvojenih likovnih znanj v likovno oblikovan prostor,                                            
- razumejo pomen formata, teže, smeri in gibanja,                                                                                               
- rišejo risbo na osnovi izbranega kompozicijskega načela s sestavljanjem in razstavljanjem oblik z 
različnimi linearnimi vrednotami,                                                                                                                                      
- upoštevajo prostorske ključe,                                                                                                                       
- dosledno izvedejo likovno nalogo.             

NADARJENI UČENCI: 
- upoštevajo vlogo vodje koordinatorja skupine 
- sprejemajo odgovornost                          

DIDAKTIČNI 
PRIPOMOČKI: 

  

 -tabla, krede, projekcijsko platno grafoskop, video, televizor, internet 

DIDAKTIČNE ETAPE UČNEGA PROCESA: 

UVODNI DEL: 1. PRIPRAVLJANJE ALI UVAJANJE. 

OSREDNJI DEL: 2. OBRAVNAVANJE  NOVE UČNE SNOVI ALI USVAJANJE.  
3. POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 
4. LIKOVNO IZRAŽANJE 

SKLEPNI DEL: 5. RAZSTAVA RISB 
6. OBLIKOVANJE MERIL ZA VREDNOTENJE 
7. VREDNOTENJE 
8. ZAPIS DOSEŽKOV 

DIDAKTIČNA NAČELA:  nazornost,  postopnost, sistematičnost, aktualizacija, individualizacija, diferenciacija, vzgojnost, 
ustreznost, socializacija, ekonomičnost, aktivnost, življenjskost, problemskost 

MEDPREDMETNE 
POVEZAVE:  

Osnovna šola: MA (merjenje), FI (optične zakonitosti), TIT (pravokotne projekcije) 
 

NOVI POJMI 
 

-stekanje linij 
- geometrijska, linearna perspektiva 
- horizont  
- očišče 

 
 
 
PRILOGA: 10 – UČNA PRIPRAVA - 4 
 
 

UČNA PRIPRAVA-4 
OTO VOGRIN 

 

OSNOVNI PODATKI 

Razred: 8. razred Prostor: Učilnica LVZ 

Oddelek a, b Datum:  

Število učencev: 26 Planirano število ur: 
 

35 

Stopnja 
učenčeve 
nadarjenosti 

PP P N Zaporedna številka ure: 11-12 

3 17 6 

Spol: M=12 Ž=14 Zaporedna  številka ure v učni enoti: 1-2 od 6 

 

Vpis v dnevnik: KIPARSKO OBLIKOVANJE – OBLIKOVANJE MONTAŽNE PLASTIKE 

 

LIKOVNO PODROČJE: Kiparsko oblikovanje 

OBLIKE DELA: -individualno delo 
 

METODE 
DELA : 
 

- metode diskusije, 
- metode pogovora, 
- besedilne metode 
- metoda s slikovnim materialom, 

 LIKOVNI 
POJMI 

Figuralni kip 
Montažna plastika 
 

LIKOVNA NALOGA: 
 

Oblikovanje figuralnega kipa kot montažne plastike 
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LIKOVNI 
MOTIV 

-športnik 

LIKOVNA 
TEHNIKA 

-Sestavljanje lepljenje 

NAČIN 
IZRAŽANJA: 

- Izražanje po domišljiji 
 

DODATNE LIKOVNE 
NALOGE: 
 

Iz papirja, kartona in lepenke oblikujte stol na kakršnem bi želeli sedeti vi. 

OPERATIVNI UČNI CILJI: 
 
 

Učenci:                                                   
- ob rokovanju z različnimi materiali in orodji, prostori in volumni razvijajo telesno-prostorski odnos in 
občutenje (likovnega) prostora,                                                                                                                                
- spoznavajo uporabo likovnih pravil, tehnologij in njihovih izraznih potencialov ter ustreznih 
zdravju neškodljivih materialov in postopkov,                                                                                                              
-se navajajo na prevajanje usvojenih likovnih znanj v likovno oblikovan prostor,                                    
-sestavljajo oblike na osnovi upoštevanja izraznih možnosti materiala,                               
- oblikujejo dinamične postavitve,                                      
- samostojno izberejo oblikovalne strategije,                                                         
- samostojno raziskujejo posebnosti tehnike,                                                                                                           
- cenijo izvirne rešitve likovnih nalog.                          

NADARJENI UČENCI: 
-iščejo izraznost oblike in materiala glede vsebino likovnega dela 

DIDAKTIČNI 
PRIPOMOČKI: 

-UČBENIK: 
LIKOVNO IZRAŽANJE IN LIKOVNO SNOVANJE  (DEBORA 2003) 
-REPRODUKCIJE UMETNIŠKIH DEL  

 tabla, krede, projekcijsko platno grafoskop,  

DIDAKTIČNE ETAPE UČNEGA PROCESA: 

UVODNI DEL: 1. PRIPRAVLJANJE ALI UVAJANJE. 

OSREDNJI DEL: 2. OBRAVNAVANJE  NOVE UČNE SNOVI ALI USVAJANJE.  
3. POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 
4. LIKOVNO IZRAŽANJE 

SKLEPNI DEL: 5. RAZSTAVA KIPOV 
6. OBLIKOVANJE MERIL ZA VREDNOTENJE 
7. VREDNOTENJE 
8. ZAPIS DOSEŽKOV 

DIDAKTIČNA NAČELA:  nazornost,  postopnost, sistematičnost, aktualizacija, individualizacija, diferenciacija, vzgojnost, 
ustreznost, socializacija, ekonomičnost, aktivnost, življenjskost, problemskost 

MEDPREDMETNE 
POVEZAVE:  
 

Osnovna šola: MA (merjenje), FI, TIT (pravokotne projekcije), GE, ZG 
            
 

NOVI POJMI 
 

-obhodni obli kip (plastika) 
-zvrst kiparstva 
-montažni kip 
-samostojni kip 
-mala plastika 
-velika (monumentalna) plastika 
-predmetni (figuralni) kip 

 
 
 
PRILOGA: 11 – UČNA PRIPRAVA - 5 
 
 

UČNA PRIPRAVA-5 
OTO VOGRIN 

 

OSNOVNI PODATKI 

Razred: 8. razred Prostor: Učilnica LVZ 

Oddelek a, b Datum:  

Število učencev: 26 Planirano število ur: 
 

35 

Stopnja 
učenčeve 
nadarjenosti 

PP P N Zaporedna številka ure: 3-4 

3 17 6 

Spol: M=12 Ž=14 Zaporedna  številka ure v učni enoti: 3-4 od 6 
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Vpis v dnevnik: KIPARSKO OBLIKOVANJE -OBLIKOVANJE NEFIGURALNEGA RELIEFA 

 

LIKOVNO PODROČJE: Kiparsko oblikovanje 

OBLIKE DELA: -delo v dvojicah 
-skupinsko delo 

METODE 
DELA : 
 

besedilna metoda, metoda s slikovnim materialom, metoda praktičnega dela, metoda 
transponiranja in alternative, metoda demonstracijske ponazoritve, metoda uzavedanja lastne 
senzibilnosti) 

 LIKOVNI 
POJMI 

-visok in nizek relief 
-nefiguralna kompozicija 

LIKOVNA NALOGA: 
 
 
 

Oblikovanje visokega reliefa  

LIKOVNI 
MOTIV 

-tihožitje 

LIKOVNA 
TEHNIKA 

-sestavljanje in lepljenje 

NAČIN 
IZRAŽANJA: 

-po domišljiji 

DODATNE LIKOVNE 
NALOGE: 
 

dodatne naloge: 
-po lastni zamisli oblikuj tihožitja v dane kompozicije (delovni list KOMPOZICIJA 5) 
-likovna dela fotografiraj in jih obdelaj v računalniškem programu 

CILJI UČNE URE: 
 
 

Učenci:                                                                                                                                                 
- ob rokovanju z različnimi materiali in orodji, prostori in volumni razvijajo telesno-prostorski odnos 
in občutenje (likovnega) prostora,                                                                                                                     
- ob aktivnem delu bogatijo emocionalne, moralne, socialne in estetske osebnostne kvalitete,                                                                                              
- se navajajo na objektivno vrednotenje likovnokulturnih dosežkov domače in tuje likovne 
produkcije ter kulturne dediščine,                                                                                                                     
- sestavljajo oblike na osnovi upoštevanja izraznih možnosti materiala;                                                                
- oblikujejo dinamične postavitve,                                                                                                                     
- samostojno raziskujejo posebnosti tehnike,                                                                                                
- objektivno vrednotijo lastna dela in dela vrstnikov.                                                                                                                                                                                         

NADARJENI UČENCI:                                                                                                                                     
-sestavljajo oblike na osnovi upoštevanja izraznih možnosti materiala                                                       
- poglabljajo znanje o zakonitostih likovnega jezika in ga prevajajo v osebno likovno govorico                                                                     

DIDAKTIČNI 
PRIPOMOČKI: 

-UČBENIK: 
LIKOVNO IZRAŽANJE IN LIKOVNO SNOVANJE  (DEBORA 2003) 
-REPRODUKCIJE UMETNIŠKIH DEL str.  

 tabla, krede, projekcijsko platno grafoskop,  

DIDAKTIČNE ETAPE UČNEGA PROCESA: 

UVODNI DEL: 1. PRIPRAVLJANJE ALI UVAJANJE. 

OSREDNJI DEL: 2. OBRAVNAVANJE  NOVE UČNE SNOVI ALI USVAJANJE.  
3. POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 
4. LIKOVNO IZRAŽANJE 

SKLEPNI DEL: 5. RAZSTAVA RELIEFOV 
6. OBLIKOVANJE MERIL ZA VREDNOTENJE 
7. VREDNOTENJE 
8. ZAPIS DOSEŽKOV 

DIDAKTIČNA NAČELA:  nazornost,  postopnost, sistematičnost, aktualizacija, individualizacija, diferenciacija, vzgojnost, 
ustreznost, socializacija, ekonomičnost, aktivnost, življenjskost, problemskost 

MEDPREDMETNE 
POVEZAVE:  
 

Osnovna šola: MA (merjenje), FI, TIT (pravokotne projekcije), GE, ZG 
            
 

NOVI POJMI 
 

-relief 
-zvrst kiparstva 
-arhitekturni kip 
-portalni kip 
-nepredmetni (nefiguralni kip) 
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PRILOGA: 12 – UČNA PRIPRAVA - 6 
 
 

UČNA PRIPRAVA-6 
OTO VOGRIN 

 

OSNOVNI PODATKI 

Razred: 8. razred Prostor: keramična delavnica  
GIMNAZIJE RUŠE 

Oddelek a, b Datum:  

Število učencev: 26 Planirano število ur: 
 

35 

Stopnja 
učenčeve 
nadarjenosti 

PP P N Zaporedna številka ure: 5-6 

3 17 6 

Spol: M=12 Ž=14 Zaporedna  številka ure v učni enoti: 5-6 od 6 

 

Vpis v dnevnik: VOTLA PLASTIKA 

 

LIKOVNO PODROČJE: Kiparsko oblikovanje 

OBLIKE DELA: -asistent in tehnolog v keramični delavnici (gimnazije Ruše) 

METODE 
DELA : 
 

demonstracija, metoda estetske komunikacije, metodo kompleksnosti in prepletanja, metodo 
širjenja in udejanja (elaboriranja) likovnih senzibilnosti 

 LIKOVNI 
POJMI 

Votla plastika 

LIKOVNA NALOGA: 
 
 
 

Oblikovanje votle plastike z modeliranjem 

LIKOVNI 
MOTIV 

-posoda 

LIKOVNA 
TEHNIKA 

-modeliranje 

NAČIN 
IZRAŽANJA: 

-po opazovanju 

DODATNE LIKOVNE 
NALOGE: 
 

Poizkusite tudi doma oblikovati kakšen kip, na primer žival, 
ali pa po lastni zamisli poslikajte lonček za rože. 
Lahko pa tudi obiščete bližnji keramični atelje LORNA; ali pa se celo udeležite kakšne njihove 
delavnice. 

CILJI UČNE URE: 
 
 

Učenci:                                                                                                                                                                
- spoznavajo uporabo likovnih pravil, tehnologij in njihovih izraznih potencialov ter ustreznih 
zdravju neškodljivih materialov in postopkov,                                                                                                     
- pri likovnem izražanju razvijajo motorične spretnosti in občutljivost,                                                           
- se navajajo na objektivno vrednotenje likovnokulturnih dosežkov domače in tuje likovne 
produkcije ter kulturne dediščine,                                                                                                                        
-se navajajo na samostojno realizacijo lastnih kiparskih idej 
-se navajajo na estetsko vrednotenje figuralnih in nefiguralnih kiparskih oblik                                             

NADARJENI UČENCI: 
- samostojno raziskujejo posebnosti tehnike                                                                                                
- vrednotijo likovni rezultat skozi nastalo delo                 

DIDAKTIČNI 
PRIPOMOČKI: 

-UČBENIK: 
LIKOVNO IZRAŽANJE IN LIKOVNO SNOVANJE  (DEBORA 2003) 
-REPRODUKCIJE UMETNIŠKIH DEL str.  

 tabla, krede, projekcijsko platno grafoskop,  

DIDAKTIČNE ETAPE UČNEGA PROCESA: 

UVODNI DEL: 1. PRIPRAVLJANJE ALI UVAJANJE. 

OSREDNJI DEL: 2. OBRAVNAVANJE  NOVE UČNE SNOVI ALI USVAJANJE.  
3. POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 
4. LIKOVNO IZRAŽANJE 

SKLEPNI DEL: 5. RAZSTAVA POSOD 
6. OBLIKOVANJE MERIL ZA VREDNOTENJE 
7. VREDNOTENJE 
8. ZAPIS DOSEŽKOV 

DIDAKTIČNA NAČELA:  nazornost,  postopnost, sistematičnost, aktualizacija, individualizacija, diferenciacija, vzgojnost, 
ustreznost, socializacija, ekonomičnost, aktivnost, življenjskost, problemskost 

MEDPREDMETNE 
POVEZAVE:  
 

Osnovna šola: FI, KE (tehnologija kemične obdelave), GE, ZG (etnologija in kulturna dediščina 

NOVI POJMI 
 

-polna plastika 
-votla plastika 
-keramično modeliranje 
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-keramika 
-keramično kiparstvo 
-umetniška keramika 
-industrijska keramika 
-ljudska keramika lončarstvo 
-uporabna umetnost 
-umetna obrt 
-industrijsko oblikovanje 
-kič 
-navadna črna keramika 
-vrtena keramika 
-modelirana keramika 
-terakota 
-glinena barva (angoba) 
-barvni pigment 
-glazura 
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PRILOGA: 13 – KRITERIJI VREDNOTENJA NALOGA 1 
 

KRITERIJI OCENJEVANJA 

NALOGA 1 – RISARSKO OBLIKOVANJE -   
KONSTRUKCIJSKO RISANJE PREDMETOV  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Točk (t) 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

5. 1 – t 

0,5 – t 

0 - t 
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PRILOGA: 14 - KRITERIJI OCENJEVANJA NALOGA 2 
 

KRITERIJI OCENJEVANJA 

NALOGA 2 – KIPARSKO OBLIKOVANJE -   
OBLIKOVANJE MONTAŽNEGA KIPA 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Točk (t) 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

5. 1 – t 

0,5 – t 

0 - t 
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PRILOGA: 15 - KRITERIJI OCENJEVANJA NALOGA 3 
 

KRITERIJI OCENJEVANJA 

NALOGA 3 – RISARSKO OBLIKOVANJE -   
OBLIKOVANJE MOTIVA PO SPOMINU S POMOČJO PROSTORSKIH KLJUČEV 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Točk (t) 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

5. 1 – t 

0,5 – t 

0 - t 
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PRILOGA: 16 - KRITERIJI OCENJEVANJA NALOGA 4 
 

KRITERIJI OCENJEVANJA 

NALOGA 4 – KIPARSKO OBLIKOVANJE -   
OBLIKOVANJE NIZKEGA RELIEFA 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Točk (t) 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

5. 1 – t 

0,5 – t 

0 - t 
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PRILOGA: 17 - KRITERIJI OCENJEVANJA NALOGA 5 
 

KRITERIJI OCENJEVANJA 

NALOGA 5 – RISARSKO OBLIKOVANJE -   
OBLIKOVANJE MOTIVA PO SPOMINU S POMOČJO PROSTORSKIH KLJUČEV - 2 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Točk (t) 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

4. 

 

 

 

 

 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

5. 1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

 
 



Oto Vogrin                                       Delo z likovno nadarjenimi učenci pri pouku likovne vzgoje – priloge 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24 

 

PRILOGA: 18 - KRITERIJI OCENJEVANJA NALOGA 6 
 

KRITERIJI OCENJEVANJA 

NALOGA 6 – KIPARSKO OBLIKOVANJE  - 
VOTLA PLASTIKA 

 

1. oblikovanje votle plastike z različnimi postopki modelirane keramike Točk (t) 

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

2. izvirnost oblik votle plastike  

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

3. skladno oblikovanje  celote in podrobnosti  

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

4. dosledna in kompleksna izvedba likovne naloge  

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 

5. vpliv tradicij slovenskega lončarstva  

 

1 – t 

0,5 – t 

0 - t 
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PRILOGA: 19 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slike 12: Likovna dela drugih učencev  
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PRILOGA: 20 

 
  

 

 

 
 
 

 

  

 
 

 
 

  

   
Slike 15: Likovna dela drugih učencev  
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PRILOGA: 21 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Slike 18: Likovna dela drugih učencev  
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PRILOGA: 22 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Slike 20: Likovna dela drugih učencev istega razreda 

 
PRILOGA: 23  

   

 
  

Slike 23: likovna dela drugih učencev istega razreda 
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PRILOGA: 24 

 
  

 

   
Slike 26: likovna dela drugih učencev istega razreda 
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PRILOGA: 25 
EVIDENČNI KARTON UČENCA 

-SPLOŠNE UGOTOVITVE: 

-učenec ima izredno razvite 
motorične spretnosti 

 

 

-INTERESI STARŠEV: 

zadovoljivi 

 

 

-INTERESI UČENCA:                   
-nogomet 

 

-UGOTOVITVE 
STROKOVNEGA TIMA 
(PSIHOLOG, RAZREDNIK, 
RAZISKOVALEC) 

-EVIDENTIRANJE UČENCA: 
Leto 2007/2008 
 
 
-TESTIRANJE UČENCA 
-likovni spomin 2006 
-motorične sposobnosti 2007 
 
–RAZISKOVALEC 

UČENEC: Deček/95/A Soglasje staršev: da 

 
PRIMER UČENCA – kronološko zaporedje 

- leto 2000  soglasje staršev za spremljanje likovnega 
razvoja učenca 

-leto 2000 –vrtec (postavitev hiše) 
-leto 2005 –6. r (izziv v materialu linorez – pouk likovne 

vzgoje) 
-Klasifikacija oblikovalskega tipa glede na likovne 

sposobnosti  in nagnjenosti k likovno izraznim sredstvom 
Emocionalni tip – opira se na emocije, ki se jim prepušča, 
njegov izraz je ekspresiven, z deformiranimi oblikami in 

čistimi barvami. 
Analitični tip – opira se na številne opažene detajle in to 
prenaša tudi v svoj likovni izraz, ki deluje razdrobljeno, v 
postopku pa navadno prehaja od posameznosti k celoti. 

-leto 2007 –7. r (Šolski likovni natečaj ob kulturnem 
prazniku- nagrada) 

-leto 2007 –7. r (Likovna delavnica za nadarjene učence) 
-leto 2008 –8. r (krog kot likovni format – Likovna delavnica 

za nadarjene učence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Likovni primeri: 
ZAPISI UČENČEVEGA RAZMIŠLJANJA: 

 
6. r 

 

 
7. r 

 
 

9. r 
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PRILOGA: 26 

 

Zš. Učenec 

 

KATEGORIZACIJA REZULTATOV 1/8/A 

Obvladovanje 

proporcev 

Obvladovanje 

kompozicije 

 

Zmožnost upodobitve 

predmetov in prostora 

pri izražanju na ploskvi 

Občutena usklajenost 

materiala in podlage s 

tehniko in motivom 

Vizualni 

spomin 

in predstavljivost 

SKUP

NO 

ŠT . 

TOČK 

PP 

0 

P 

0,5 

N 

1 

PP 

0 

P 

0,5 

N 

1 

PP 

0 

P 

0,5 

N 

1 

PP 

0 

P 

0,5 

N 

1 

PP 

0 

P 

0,5 

N 

1 

 

1. DA   X  X    X  X   X  3,5 

2. LB  x   x   x   x   x   

3. NC  x   x   x   x   x   

4. FF X   X   X   X   X   0 

5. AG  x   x   x   x   x   

6. EG   x  x   x   x   x  3 

7. KG  x   x   x   x   x   

8. KG  x   x   x   x   x   

9. MH  X    X   X   X   X 4,5 

10 MA  x   x   x   x   x   

11 MK  x   x   x   x   x   

12 MK X   X   X   X   X   0 

13 EL  X   X    X   X  X  3,5 

14 MM  X   X   X   X   X  2,5 

15 NN   X  X    X   X   X 4,5 

16 NO  x   x   x   x   x   

17 KO  x   x   x   x   x   

18 SP  x   x   x   x   x   

19 NR  x   x   x   x   x   

20 DR  x   x   x   x   x   

21 TŠ  x   x   x   x   x   

22 JT  x   x   x   x   x   

23 NV  x   x   x   x   x   

24 TV  x   x   x   x   x   

25 DV  X    X  X    X  X  3,5 

26 ŽV  x   x   x   x   x   
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PRILOGA: 27 
INTERES UČENCEV GLEDE NA LIKOVNA PODROČJA PRED IN PO OPRAVLJENI RAZISKAVI 

8.A-1/8/A 

Z.Š. UČENEC U. NAD. RISANJE SLIKANJE KIPARSTVO   PROSTOR GRAFIKA ODNOS 

1. DA N + + +  ++ 

2. LB       

3. NC       

4. FF PP      

5. AG       

6. EG N  + +  ++ 

7. KG       

8. KG       

9. MH NN +++ - + + +++ 

10. MA N      

11. MK       

12. MK PP      

13. EL N  +  + ++ 

14. MM N + + +  + 

15. NN NN  + +  ++ 

16. NO       

17. KO       

18. SP       

19. NR       

20. DR N      

21. TŠ N      

22. JT       

23. NV       

24. TV       

25. DV NN - ++++   +++ 

26. ŽV N      

Izbira interesa na začetku leta – na koncu opravljene raziskave. 
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PRILOGA: 28 
Zš. Učenec KATEGORIZACIJA REZULTATOV 1/8/B 

Obvladovanje proporcev Obvladovanje 

kompozicije 

 

Zmožnost upodobitve 

predmetov in prostora pri 

izražanju na ploskvi 

Občutena usklajenost 

materiala in podlage s 

tehniko in motivom 

Vizualni 

spomin 

in predstavljivost 

SKUPNO 

ŠT . 

TOČK 

PP 

0 

P 

0,5 

N 

1 

PP 

0 

P 

0,5 

N 

1 

PP 

0 

P 

0,5 

N 

1 

PP 

0 

P 

1,5 

N 

1 

PP 

0 

P 

0,5 

N 

1 

 

1. ŽB  x   x   x   x   x   

2. JC  x   x   x   x   x   

3. RČ  x   x   x   x   x   

4. ND  X    X   X   X  X  4 

5. JG x   x   x    x   x  1 

6. DG  x   x   x   x   x   

7. DH  x   x   x   x   x   

8. TH x    x  x    x   x   

9. NJ  x   x   x   x   x   

10. AK  x   x   x   x   x   

11. AK  x    x  x    x  x  3,5 

12. PK  x   x   x   x   x   

13. JK  x   x    x  x    x 3,5 

14. DL  x   x   x   x   x   

15. AL   X   X   X   X  X  4,5 

16. DM  x   x   x   x   x   

17. MN  x   x   x   x   x   

18. AP  X    X   X   X  X  4 

19. JP  x   x   x   x   x   

20. NP  x   x   x   x   x   

21. MR x    x   x   x   x   

22. MR  x   x   x   x   x   

23. KS  x   x   x   x   x   

24. NŠ  x   x   x   x   x   

25. NT  x   x   x   x   x   

26. JZ x    x   x   x   x   
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PRILOGA: 29 
INTERES UČENCEV GLEDE NA LIKOVNA PODROČJA PRED IN PO OPRAVLJENI RAZISKAVI 

8B-1/8/B 

Z.Š. UČENEC U.NAD. RISANJE SLIKANJE KIPARSTVO  PROSTOR GRAFIKA ODNOS 

1. ŽB       

2. JC       

3. RČ       

4. ND NN + + ++  +++ 

5. JG       

6. DG       

7. DH       

8. TH       

9. NJ       

10. AK       

11. AK N +  +   

12. PK       

13. JK N +     

14. DL       

15. AL NN + + + + ++ 

16. DM       

17. MN       

18. AP NN +   +  

19. JP       

20. NP       

21. MR       

22. MR       

23. KS       

24. NŠ       

25. NT       

26. JZ       

Izbira interesa na začetku leta – na koncu opravljene raziskave. 
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PRILOGA: 30 
 

Zš. Učenec  KATEGORIZACIJA REZULTATOV 2/8 

Obvladovanje proporcev Obvladovanje 

kompozicije 

 

Zmožnost upodobitve 

predmetov in prostora 

pri izražanju na ploskvi 

Občutena usklajenost 

materiala in podlage s 

tehniko in motivom 

 

Vizualni 

spomin 

in predstavljivost 

SKUPNO 

ŠT . 

TOČK 

PP 

0 

P 

0,5 

N 

1 

PP 

0 

P 

0,5 

N 

1 

PP 

0 

P 

0,5  

N 

1 

PP 

0 

P 

0,5 

N 

1 

PP 

0 

P 

0,5 

N 

1 

 

1. TG  x   x    x  x    x 3,5 

2. LH  x   x    x  x    x 3,5 

3. TK  x   x   x   x   x   

4. KK  x   x   x   x    x 3,5 

5. NL  x   x   x   x   x   

6. KP  x   x   x   x   x   

7. TP  x   x    x  x    x 3,5 

8. AP  x   x   x   x   x   

9. ŽP  x   x   x   x   x   

10. DR x    x   x   x   x   

11. MR  x   x   x   x   x   

12. AR  x   x   x   x   x   

13. ŠŠ  x   x   x   x   x   

14. TŠ  X    X   X   X  X  4 

15. MŠ  x   x   x   x   x   

16. RV  x   x   x   x   x   

17. AV x    x  x    x   x  1,5 
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PRILOGA: 31 
INTERES UČENCEV GLEDE NA LIKOVNA PODROČJA PRED IN PO OPRAVLJENI RAZISKAVI  

8.R-2/8 

Z.Š. UČENEC U. NAD. RISANJE SLIKANJE KIPARSTVO 

PROSTOR 

GRAFIKA ODNOS 

1. TG N + +  +  

2. LH N +     

3. TK       

4. KK N +  +   

5. NL       

6. KP       

7. TP N + + +   

8. AP       

9. ŽP       

10. DR       

11. MR       

12. AR       

13. ŠŠ       

14. TŠ NN + ++   ++ 

15. MŠ       

16. RV       

17. AV PP      

Izbira interesa na začetku leta – na koncu opravljene raziskave. 
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PRILOGA: 32 
Zš. Ime 

Priimek 

učenca 

KATEGORIZACIJA REZULTATOV 3/8 

Obvladovanje 

proporcev 

Obvladovanje 

kompozicije 

 

 

 

Zmožnost 

upodobitve 

predmetov in 

prostora pri 

izražanju na 

ploskvi 

Občutena 

usklajenost 

materiala in 

podlage s tehniko 

in motivom 

 

Vizualni 

spomin 

in predstavljivost 

SKUPN

O 

ŠT . 

TOČK 

PP 

0 

P 

0,5 

N 

1 

PP 

0 

P 

0,5 

NP 

1 

PP 

0 

P 

0,5 

NP 

1 

PP 

0 

P 

0,5 

NP 

1 

PP 

0 

P 

0,5 

NP 

1 

 

1. AG  x   x   x   x   x  2,5 

2. JH   x  x    x  x   x  3,5 

3. JP x    x   x   x   x  2 

 
 
 

PRILOGA: 33 
INTERES UČENCEV GLEDE NA LIKOVNA PODROČJA PRED IN PO OPRAVLJENI RAZISKAVI 

8.R-3/8 

Z.Š. UČENEC U. NAD. RISANJE SLIKANJE KIPARSTVO 

PROSTOR 

GRAFIKA ODNOS 

1. AG  +     

2. JH N + + +  ++ 

3. JP  +     

Izbira interesa na začetku leta – na koncu opravljene raziskave.
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