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POVZETEK 
 

Temeljna naloga vzgoje in izobraževanja je tudi skrb za nadarjene učence: usmerjanje 

nadarjenih in razvijanje njihovih potencialov, kajti prav nadarjeni učenci so tisti, od 

katerih pričakujemo prispevek k družbenemu napredku. Nadarjenost pogojujejo tako 

visoke intelektualne sposobnosti kot sposobnost rešiti in opraviti določene naloge bolje in 

hitreje od vrstnikov.  

Pri nadarjenosti gre za kompleksen, razvojno dinamičen in kontekstno pogojen fenomen, 

ki je rezultat interaktivnega delovanja bioloških, psiholoških, pedagoških in psiho-

socialnih dejavnikov ter v najširšem pomenu predstavlja izjemne človeške potenciale oz. 

dosežke (Juriševič, 2012). Z uvedbo devetletne osnovne šole v Sloveniji je delo z 

nadarjenimi učenci postalo zakonska obveza, v Beli knjigi so bile predstavljene smernice 

za delo z nadarjenimi učenci, Zakon o osnovni šoli pa je delo z njimi tudi zakonsko 

opredelil. Določen je postopek evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev, 

opredeljeno je delo z njimi, izvedba in umestitev izvedbe v program pa je avtonomija 

šole. Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (v 

nadaljevanju Koncept), ki je bil potrjen leta 1999, opredeljuje temeljna načela za delo z 

nadarjenimi učenci in predlaga oblike dela z njimi. Te izhajajo iz mednarodnih izkušenj 

ter spoznanj različnih raziskav in modelov dobre prakse tistih šol, ki so že pred 

uveljavitvijo zakonodaje ponujale programe dela z nadarjenimi učenci. V praksi so se 

tako učitelji kot ravnatelji ob uvedbi devetletne šole pri delu z nadarjenimi znašli pred 

različnimi težavami. Šole so s pomočjo izobraževanja, organiziranega za ravnatelje, 

šolske svetovalne delavce in učitelje, uspele uveljaviti in izvajati program dela z 

nadarjenimi. 

V magistrskem delu je predstavljeno delo z nadarjenimi učenci s teoretičnega in 

empiričnega vidika. V teoretičnem delu je predstavljen pojem nadarjenosti, zgodovinski 

pregled, Koncept, postopki evidentiranja in prepoznave nadarjenih učencev, priporočene 

oblike dela z njimi ter izsledki raziskav dela z nadarjenimi v mednarodnem prostoru.  

V empiričnem delu nas je zanimal predvsem pogled in stališče ravnateljev na 

organizacijo dela z nadarjenimi učenci in težave, s katerimi se ravnatelji srečujejo pri 

uveljavljanju zakonodaje in pri organizaciji dela z nadarjenimi učenci.  
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Ravnatelji so odgovarjali na vprašanja o uresničevanju Koncepta, zanimale so nas razlike 

pri delu z nadarjenimi učenci glede na velikost in geografski položaj šol ter predmetno 

področje ravnateljeve izobrazbe. Prav tako nas je zanimalo, ali je delo z nadarjenimi 

učenci za ravnatelje prednostna naloga, ki je opredeljena v letnem delovnem načrtu šole, 

kakšno je mnenje ravnateljev o postopku odkrivanja nadarjenih učencev in delu z njimi in 

ali so po mnenju ravnateljev starši delu z nadarjenimi učenci v šolah naklonjeni. 

Odgovori ravnateljev, ki so sodelovali v raziskavi, kažejo, da delo z nadarjenimi učenci 

večinoma poteka po Konceptu. Težave se pojavljajo pri umestitvi dela z nadarjenimi 

učenci v urnik, pri zagotavljanju finančnih sredstev za izvedbo programa in pri plačilu 

učiteljem. Prav tako predstavlja težavo ustrezna usposobljenost učiteljev za delo z 

nadarjenimi učenci ter obremenjenost nadarjenih učencev s tekmovanji in izvenšolskimi 

dejavnostmi. Pri delu z nadarjenimi učenci so po mnenju ravnateljev najpogosteje 

obravnavane naravoslovne vsebine.  

V zaključnem delu magistrske naloge so podani predlogi za spremembe na področju dela 

z nadarjenimi učenci. Veliko sprememb je naravnanih na izvajalce, torej na strokovne 

delavce v šolah. Predlagane rešitve so usmerjene v neposredno delo z nadarjenimi učenci 

in strokovnimi delavci ter v nekatere sistemske spremembe; predvsem pri organizaciji 

taborov v okviru vladnih organizacij in uvedbi novega predmeta z vsebinami za delo z 

nadarjenimi učenci v okviru dodiplomskega študija na pedagoških smereh.  

 

KLJUČNE BESEDE: evalvacija, nadarjenost, nadarjeni učenci, evidentiranje 

nadarjenih, identificiranje nadarjenih, oblike dela z nadarjenimi, problematika dela z 

nadarjenimi, individualiziran učni načrt.  
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ABSTRACT 

One of the most important roles of education and schooling is, inter alia, care of gifted 

students and  guidance and development of their  potential. Gifted students are the ones 

that society expects most of. Innate gifts depend on high intelectual abilities as well as on 

abilities, which can solve problems and acomplish tasks better and faster than gifted 

students' peers. 

Innate gifts are complex, developmentally dynamic and contextual phenomena which are 

the result of interactive actions of biological, psychological, pedagogical and psycho-

social factors and introduce at large exceptional human potential or achievement 

(Juriševič, 2012). 

By introducing nine-grade primary school in Slovenia it has become mandatory to work 

with gifted  students. The nomination, gift identification and work with gifted students  

are statutory whereas implementation and embeding of the programme remains each 

school's autonomy. 

The adoption of the concept work with gifted children in 1999 identifies fundamental 

principles of working with gifted children and suggests forms of gift support, resulting 

from models of best practises from those schools which had offered programmes for 

gifted students before its law enforcement. 

After the law inforcement  a number of various issues  arose. With the help of  organized 

training for headteachers,  school advisors and teachers, the schools were able to execute 

the programmes for gifted students. 

This master's thesis represents the gifted students support from theoretical and empirical 

point of view. The theoretical part comprises the definition of aptitude (gift),  historical 

overview and the concept of work in nine-grade  primary school as well as the results of 

the research of the gift support in Europe. 

 The empirical part discloses  the point of view of headteachers on work organization 

with gifted students and issues that had arisen in the process of law enforcement. 

Headteachers answered the questions on implementing the concept of Nominating and 

work with gifted children according to the school size, its geographical position and 

headteachers' own profesional field. We wanted to establish whether the work with gifted 

children is a priority defined in the school year plan, what their opinion on the procedure 
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of monitoring  and working with the gifted children is, and the parents affinity for work 

with gifted children in schools. 

The answers of headteachers included in the research show that work with gifted children 

runs according to the  guidelines suggested by the concept of Nominating and work with 

gifted students. The issues mainly arise when it has to be embeded in the timetable, in 

finding financial resources and in paying the teachers involved in the process. Other 

issues are adequate teacher qualification to work with the gifted students and the burden 

of the gifted students with various competitions and extra curricular activities. 

School subjects are not equally represented, most commonly science is exposed. 

In the last part of the thesis various suggestions to improve the concept of work with 

gifted children are included. Many changes adhere to executors and teachers in schools. 

We also suggest some solutions pointed directly to work with gifted children and teachers 

involved as well as some system changes in terms of organizig camps under the wing of 

governement organizations and introduction of a new subject with contents regarding 

work with gifted children into undergraduate pedagogical studies. 

 

KEY WORDS: evaluation, gift, gifted students, gift identification, nomination of gifted 

students, gift support, issues of working with  gifted students, the individual development 

programme 
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1 UVOD 
 

Združevanje Evrope, osamosvojitev Slovenije, velik tehnološki napredek in sprememba 

načina življenja so vzroki spremembam v vzgoji in izobraževanju. Podlaga za sistem 

izobraževanja in njegov razvoj je Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji, objavljena leta 1995. V njej so predstavljena načela in teoretična izhodišča za 

preoblikovanje javnega sistema vzgoje in izobraževanja, ki izhajajo iz človekovih pravic 

in pojma pravne države. Predlagana načela so upoštevana v obstoječih šolskih zakonih: 

Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o vrtcih, Zakonu o 

osnovni šoli, Zakonu o gimnazijah, Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter 

Zakonu o izobraževanju odraslih. Vsi zakoni so bili sprejeti februarja 1996. 

Najpomembnejša načela so: demokratičnost, avtonomija in enake možnosti, v Zakonu o 

visokem šolstvu (1993) pa avtonomija univerz in drugih visokošolskih ustanov, 

deregulacija, javnost in odgovornost za delovanje, pravica do izbire študija ob enakih 

pogojih, povezanost raziskovanja in poučevanja ter možnost za ustanavljanje javnih in 

zasebnih visokošolskih zavodov. 

 

Posebej velja izpostaviti načelo enakih možnosti, ki ga dopolnjuje zahteva po kvaliteti in 

poglobljenosti. Vsakdo naj bi imel možnost do izbire različnih izobraževalnih poti in 

vsebin, kar naj bi omogočala diferenciacija na vseh stopnjah šolanja.  

 

Upoštevati je potrebno tudi družbene razmere in razvojne težave, ki jih povzroča zahteva 

po kvalitetni in nerepresivni šoli. To zahteva nov koncept dela, uvajanje novih metod 

dela tako za učence kot učitelje in nenazadnje tudi mednarodne standarde znanja, s 

katerimi bi lahko sodili o kvaliteti doseženega znanja učencev. 

 

V letu 2011 izdana Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji prinaša 

več novih rešitev in pogledov, ki temeljijo na evalvaciji obstoječega stanja pri nas in na 

primerjavi z ostalimi, uspešnimi šolskimi sistemi v Evropi. Splošna načela, predstavljena 

v novi Beli knjigi, so: človekove pravice in dolžnosti, avtonomija, pravičnost in kakovost. 



 12 

Med splošnimi cilji vzgoje in izobraževanja velja še posebej izpostaviti zagotavljanje 

pogojev za doseganje odličnosti pri posameznikih, ki so nadarjeni na različnih področjih: 

- splošnem intelektualnem, 

- ustvarjalnem, 

- učnem (jezikovnem, matematičnem, družboslovnem, naravoslovnem, tehniškem), 

- umetniškem (glasbenem, likovnem, dramskem, literarnem,…), 

- telesno-gibalnem področju. 

Temeljni cilj slovenskega šolskega sistema mora biti celovito doseganje kakovostnega 

znanja in izobraženosti v vseh razsežnostih (Bela knjiga, 2011), pri tem pa je poseben 

poudarek potrebno nameniti delu z nadarjenimi učenci. 

Problematika dela z nadarjenimi učenci je neposredno vezana na usmerjanje visoko 

sposobnih in učno uspešnih učencev ter na razvijanje njihovih potencialov. V sodobni 

družbi je potrebno nadarjenost prepoznati in meriti, predvsem zato, da  pedagoški proces 

kar najbolj prilagodimo potrebam nadarjenih učencev. Potem lahko usmerimo delo z 

nadarjenimi učenci tako, da vsak posameznik kar najbolje razvije svoje zmožnosti. 

 

Na operativni ravni je mogoče dovolj natančno meriti le človekovo inteligentnost, manj 

uspešno merimo ustvarjalnost, za merjenje nadarjenosti pa bi bilo potrebno opredeliti 

njeno instrumentalno raven in pravilno postaviti razlike med nadarjenostjo in 

inteligentnostjo ter med nadarjenostjo in ustvarjalnostjo (Jurman, 2004).  

 

Nadarjenost je posebna značilnost osebnosti, ki se pojavlja pri redkih posameznikih, 

vendar jih v celoti ločuje od drugih. Nadarjeni se ločijo od visoko inteligentnih predvsem 

v tem, da imajo več energije. Nadarjeni prihajajo do rešitev počasneje kot visoko 

inteligentni, njihove rešitve pa se kvalitativno povsem razlikujejo od obstoječih. 

Nadarjeni imajo sposobnost sintetiziranja in visoko stopnjo izvirnosti (prav tam).  

 

V šolskem prostoru smo za otroke, ki so bili uspešnejši od večine svojih vrstnikov, 

uporabljali različne izraze. Izraz nadarjenost, ki se je uveljavil v slovenskem prostoru, 

lahko opredelimo kot svojevrsten sklop lastnosti, ki posamezniku omogočajo, da na 

produktiven ali neproduktiven način skoraj vedno doseže izrazito nadpovprečne uspehe 
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na enem ali več področjih človekove dejavnosti (prav tam). Uspešni otroci imajo pogosto 

sorazmerno visoko stopnjo splošne poučenosti, ki lahko zakrije resnične potenciale otrok. 

Nadarjenost je pogojena z visoko stopnjo razvoja posameznih sposobnosti oziroma 

njihovih sestavin in z ustrezno notranjo in zunanjo spodbudo (prav tam). Pri odkrivanju 

nadarjenih učencev imajo veliko vlogo učitelji in ostali strokovni delavci, ki jim nova 

zakonodaja nalaga popolnoma nove naloge in obveznosti.  

Velika večina učiteljev v času svojega dodiplomskega izobraževanja in tudi kasneje ni 

bila deležna sistematičnega izobraževanja za delo z nadarjenimi učenci; izobraževanje je 

potekalo v okviru specialnih didaktik in znotraj posameznih predmetov, npr. pedagoške 

psihologije. Do spremembe zakonodaje se je z nadarjenimi učenci ukvarjala le peščica 

slovenskih šol. Celo tekmovanja iz znanj so bila do leta 1990 redka, le matematično 

tekmovanje ima dolgoletno tradicijo (Konjar, 1991). 

 

Prav tako v slovenskem šolskem prostoru do uvajanja devetletke ni bilo meril in 

kriterijev za opredelitev nadarjenih učencev. Nadarjene učence in njihovo identifikacijo 

je zelo sistematično zajel sklad Zoisovih štipendij, ki deluje od leta 1985. Izbor Zoisovih 

štipendistov je prvotno temeljil na šolskem uspehu učencev, dosežkih na tekmovanjih iz 

znanj, rezultatu testiranj in materialnem stanju družine učenca. Za prepoznavanje 

nadarjenih učencev se je uporabljal poseben tehnični postopek. Učenci 8. razreda so bili 

testirani z baterijo intelektualnih testov MFBT, nato pa še z anketo o izbiri poklica, ki je 

vključevala podatke o učencu in njegovih poklicnih željah. Mnenje o učencu, njegovih 

lastnostih in uspehu pa je pripravil tudi njegov razrednik. Pravilnik o Zoisovih 

štipendistih je kasneje prinesel tudi poletne tabore za nadarjene učence, druge oblike dela 

– predvsem v okviru šole, pa niso bile načrtovane (prav tam). 

 

Organizirane in sistematične skrbi za nadarjene učence do uvedbe devetletke šolski 

sistem ni zakonsko urejal, prav tako ni bilo urejeno financiranje programov za nadarjene 

učence.  
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V Sloveniji uporabljamo kot osnovo za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci 

Renzullijev teoretični model nadarjenosti, v katerem se odraža splet nadpovprečnih 

sposobnosti, kreativnosti in osebnih lastnosti posameznika (Žagar, v Bezić, 2006). 

 

Izhodišča za delo z nadarjenimi učenci izhajajo iz sodobnega pojmovanja nadarjenosti. 

Odkrivanje nadarjenih učencev je del sistema devetletne osnovne šole, ki poteka v treh 

stopnjah (evidentiranje, identifikacija, seznanitev in mnenje staršev). 

 

Zahteva po posebnem pristopu pri delu z nadarjenimi učenci je zapisana v Zakonu o 

osnovni šoli1, kjer je opredeljena zahteva po sistematičnem in načrtnem spodbujanju 

razvoja nadarjenih otrok. Kurikul predvideva celostno načrtovanje spodbujanja 

nadarjenih, za izvedbo pa je odgovorna osnovna šola, ki naj bi zagotovila ustrezno 

usposobljene strokovne delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo programov za 

nadarjene učence. Tako delo zahteva tudi posebno organizacijo šolskega dela, kar šole 

rešujejo na različne načine. 

 

V okviru magistrskega dela smo se osredotočili na problematiko dela z nadarjenimi 

učenci z vidika ravnatelja. V nalogi opredeljujemo pojme inteligentnost, ustvarjalnost in 

nadarjenost. Pojmi so tako v strokovni literaturi kot v vsakdanjem življenju uporabljeni 

na različne načine in jih pogosto ne razumemo enoznačno. Različni avtorji so razvili 

teorije, v katerih so definirali posamezne pojme.  

 

V delu izhajamo iz teze, da zahteva delo z nadarjenimi učenci poseben pedagoški pristop, 

sicer nadarjeni učenci ne bodo razvili svojih potencialov.  

 

V večini evropskih držav pa tudi širše se nadarjenim učencem posveča velika pozornost 

(Specific educational measures to promote all forms of giftedness in Europe, 2006, 

Gyori, 2011). Največji poudarek je na zgodnjem odkrivanju nadarjenih, diferenciaciji in 

individualizaciji dela pri pouku ter posebnih aktivnostih, ki so namenjene populaciji 

nadarjenih otrok. Omeniti velja tudi velik pomen dodiplomskega in stalnega strokovnega 

                                                           
1 Zakon o osnovni šoli, Uradni list RS, 12/96 
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izobraževanja učiteljev, ki v nekaterih državah potrebujejo za delo z nadarjenimi učenci 

posebno licenco. 

 

V Sloveniji obstaja z uvedbo devetletke več različnih modelov in praks dela z 

nadarjenimi učenci (Bezić, 2001). Šole se pri svojem delu srečujejo z različnimi 

težavami, ki so posledica različnih dejavnikov (neustrezna kadrovska zasedba, 

pomanjkanje sredstev, pomanjkanje specialnih znanj, odklonilen odnos učiteljev do dela 

z nadarjenimi).  

 

V empirično raziskavo smo vključili ravnatelje slovenskih osnovnih šol; zajete so vse 

regije, da bi bili podatki reprezentativni, prav tako so zajete različne lokacije šol (mestno, 

primestno in vaško okolje). V raziskavi je sodelovalo 114 ravnateljev; zanimalo nas je 

predvsem, kako uresničujejo Koncept.  
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2 EVALVACIJA 
 

Evalvacija je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, A-H, 1980) opredeljena kot 

ocenitev oz. ovrednotenje. Pri evalvaciji sistematično zbiramo podatke o neki dejavnosti 

ali pojavu, zbrani podatki pa nam omogočajo ovrednotenje in so osnova za spremembo in 

izboljšanje. Podatke zbiramo po določenih kriterijih (z merjenji, različnimi statističnimi 

postopki) z namenom, da dobimo racionalno podlago za presojo v odločitvenih situacijah 

(Stufflebeam v Trnavčevič, 2008). 

Prva evalvacija na področju izobraževanja je bila izvedena v Bostonu leta 1845, in sicer 

so bili rezultati testov znanja pri učencih uporabljeni kot glavni vir podatkov 

učinkovitosti šol (Vogrinc, Podgornik, 2012). Velik vpliv na evalvacijo na vzgojno-

izobraževanem področju je imel R. W. Tyler, ki je poudaril pomen jasne opredelitve 

ciljev pri evalvaciji, kot drugi korak je opredelil identifikacijo situacij, sledi sestavljanje 

in preizkušanje potrebnih instrumentov za zbiranje podatkov, nazadnje pa je potrebno 

instrumente uporabiti v praksi, obdelati podatke in jih primerjati z zastavljenimi cilji 

(prav tam). Ciljni model evalvacije je doživel številne kritike, spremembe pa so se 

dogajale predvsem na področju uvajanja različnih taksonomij in sprotnega preverjanja 

rezultatov.  

Evalvacija je proces, v katerem ugotavljamo, do kolikšne mere in na kakšen način smo 

dosegli zastavljene cilje. Izvajamo jo z namenom, da bi ovrednotili in določili vrednost, 

kakovost, uporabnost, učinkovitost ali pomembnost tistemu, kar evalviramo, in 

identificirali potrebne izboljšave (Brejc, Zavašnik, 2010).  

Na področju vzgoje in izobraževanja se veliko pozornosti namenja kakovostnemu delu, ki 

naj bi rezultiralo tudi visoke dosežke učencev. Zato je evalvacija pomemben proces v 

delu vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki je prvenstveno namenjen izboljšavi dela na vseh 

segmentih organizacije. Evalvacija je proces določanja, v kolikšne meri so postavljeni 

cilji uresničeni (Vogrinc, Podgornik, 2012), z evalvacijo pa se uvajanje novosti praviloma 

tudi zaključi.  

Evalvacijo lahko delimo na racionalno in empirično; racionalna evalvacija pomeni 

presojanje in ocenjevanje značilnosti, kvalitete, odlik in pomanjkljivosti nekega programa 

pred njegovo neposredno uvedbo v prakso, gre za teoretično vrednotenje (Vogrinc, 
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Podgornik, 2012). Empirična evalvacija pa temelji na neposrednih izkušnjah o 

funkcioniranju in učinkovanju programa pri njegovem izvajanju v praksi (prav tam). V 

praksi se obe obliki evalvacije prepletata.  

Glede na različne potrebe v praksi poznamo več tipov empiričnih evalvacij (Vogrinc, 

Podgornik, 2012): 

- formativno in sumativno evalvacijo; pri formativni evalvaciji gre za sprotno 

vrednotenje programa, namen sumativne evalvacije pa je ugotoviti vrednost 

dokončanega programa; 

- preordinatna in responzivna evalvacija; pri preordinatni evalvaciji tako vprašanja 

kot tudi način pridobivanja podatkov načrtujemo vnaprej, pri responzivni 

evalvaciji pa se sproti odzivamo na dogajanje, načrt je zelo prožen in odprt; 

- intenzivna in ekstenzivna evalvacija; intenzivna evalvacija zajema manj enot in je 

bolj podrobna, ekstenzivna evalvacija pa poteka na večjem, reprezentativnem 

vzorcu in je manj podrobna; 

- primerjalna in neprimerjalna evalvacija; primerjalna evalvacija primerja npr. nov 

in star program, primerjamo eksperimentalno in kontrolno skupino. Pri 

neprimerjalni evalvaciji pa potrebujemo absolutne kriterije vrednotenja; 

-  interna in eksterna evalvacija; pri interni evalvaciji program evalvira skupina, ki 

ga je oblikovala, pri eksterni evalvaciji pa izvajajo evalvacijo zunanji izvajalci, ki 

s projektom niso povezani. 

Evalvacija dela v šoli je lahko notranja ali zunanja (Rustja in drugi, ur., 2008). Pri 

notranji evalvaciji udeleženci – strokovni delavci - sami ovrednotijo svoje aktivnosti in 

na podlagi primerjave ciljev in doseženih rezultatov načrtujejo aktivnosti za izboljšanje 

svojega dela. Evalvacija navadno poteka v okviru strokovnih aktivov, predvsem kadar 

gre za uvajanje novih strategij pri poučevanju ali za projektno delo.  

Novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja2 je uvedla za šole 

obvezno samoevalvacijsko poročilo, ki naj bi zagotovilo dviganje kakovosti v 

izobraževalnem procesu in uvedlo merila za ugotavljanje kakovosti. Samoevalvacijsko 

poročilo pripravi ravnatelj v sodelovanju s strokovnimi delavci šole, obravnava pa ga svet 

šole. 

                                                           
2Novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Uradni list RS 36/2008 
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Pri zunanji evalvaciji ocenjevalec ni neposredno vključen v proces, na področju vzgoje in 

izobraževanja ima nalogo zunanjega ocenjevalca Inšpektorat Republike Slovenije za 

šolstvo in šport (Rustja in drugi, ur., 2008). 

Evalvacija poteka v več korakih (Vogrinc, Podgornik, 2012): 

- določitev raziskovalnega problema, raziskovalnih vprašanj in hipotez, 

- načrtovanje empirične raziskave, 

- zbiranje podatkov,  

- obdelava podatkov in interpretacija rezultatov,  

- priprava poročila na podlagi evalvacijskih poročil, 

- priprava poročila o raziskavi, poročanje o evalvacijskijh ugotovitvah in 

priporočilih. 

Pri evalvaciji je potrebno pozornost nameniti tudi etiki, upoštevanju pravilnikov in 

zakonov, ki veljajo za posamezno področje. Pri zbiranju podatkov v šoli moramo 

upoštevati Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega 

izobraževanja3, praviloma morajo za vsako zbiranje podatkov starši podpisati soglasje. 

Lažje je zbiranje podatkov med strokovnimi delavci, čeprav zaradi velikega števila 

različnih raziskav ne dobimo vedno vseh podatkov, ki bi jih želeli.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Uradni list RS 80/04, 76/08 
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3 INTELIGENTNOST, USTVARJALNOST, NADARJENOST 
 

3.1 Inteligentnost 
 
Pojem inteligentnosti se v latinskem jeziku nanaša samo na funkcije človekovega razuma, 

medtem ko se pojem kreativnosti nanaša predvsem na iste funkcije s ciljem, da se 

oblikuje neki produkt (Jurman, 2004).  

Inteligentnost je sposobnost živih bitij, da obdelujejo informacije in se ne izraža v 

procesih, ki zahtevajo enostavno prevajanje informacij. Pomembno je, da človek obdeluje 

informacije na način, ki je zanj nov (Pogačnik, 1995).  

Inteligentnost sodi na področje sposobnosti, dispozicij (potencialov) za dosežke. Večina 

raziskovalcev jo opredeljuje kot splošno sposobnost učinkovitega mišljenja in reševanja 

problemov, predvsem sposobnost učinkovite predelave informacij (Musek, 2010).  

Ločimo več konceptov inteligentnosti (prav tam): 

- funkcionalni koncept inteligentnosti; proučuje kognitivne procese, na katerih temelji 

inteligentno obnašanje, 

-  strukturalni koncept inteligentnosti; razvijal se je hkrati z razvojem testnega merjenja 

inteligence in proučuje inteligentnost z vidika njene strukture,  

-  genetični koncept inteligentnosti; raziskuje evolucijske, genetske in nevroznanstvene 

podlage inteligentnosti. 

 

3.1.1 Funkcionalni koncept inteligentnosti 

V začetku 20. stoletja je Alfred Binet s sodelavci izdelal prvo lestvico za merjenje 

inteligentnosti in jo v praksi tudi uporabil. Lestvica je bila sestavljena iz 30 testov, 

razporejenih po težavnosti, testi pa so bili oblikovani kot vrste nalog. Pri Binetovem 

konceptu (Jurman, 2004) gre za funkcionalni koncept inteligentnosti. Binetova lestvica ni 

temeljila na kakšni posebni teoriji, prav tako je bil zelo negotov glede opredelitve 

inteligentnosti. Oblikoval je več definicij inteligentnosti, med njimi tudi definicijo, da je 

inteligentnost sposobnost posameznika, da razume navodila, ohranja mentalni odnos do 

gradiva in pri tem ohranja samokritičnost. S svojimi definicijami ni bil zadovoljen, kajti 

nobena ni v celoti ustrezala njegovemu unitarističnemu pogledu. Zanj je bila 

inteligentnost človekova značilnost, s katero so prežeti vsi duševni procesi. 
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Binetova lestvica za merjenje inteligentnosti iz leta 1905 ni bila najbolje sprejeta, zato je 

Binet bistveno predelano lestvico leta 1908 vgradil v Sternov način opredeljevanja 

inteligentnosti. Stern (prav tam) je predlagal določanje inteligentnosti posameznika na 

podlagi količnika med njegovo mentalno in kronološko starostjo. Ta količnik imenujemo 

inteligenčni kvocient (IQ). IQ je na področje merjenja inteligentnosti prinesel natančnost, 

zato je Binetova lestvica v psihologiji doživela velik razmah. S širitvijo lestvice po svetu 

so bile opravljene tudi številne revizije; tako so lestvico prilagajali jezikovnim in 

kulturnim posebnostim posameznih narodov (pri nas Stevanovičeva revizija) (prav tam). 

 

3.1.2 Strukturalni koncept inteligentnosti 

Charles E. Spearman je znan po svojih noegenetičnih zakonih in dvofaktorski analizi 

sposobnosti. Spearman (Musek, 2010) je ugotavljal, da vsi preiskusi inteligentnosti 

korelirajo med seboj, zato je sklepal, da obstaja neka splošna sposobnost, ki vpliva na 

najrazličnejše intelektualne dosežke. Ugotovil je, da je reševanje testov in nalog nasičeno 

z enim samim skupnim faktorjem. Na osnovi faktorske analize je odkril splošni faktor, s 

katerim so bili nasičeni vsi testi, ki so bili zajeti v faktorsko analizo. Ta faktor je 

imenoval g-faktor. G-faktor je številčni izraz dejstva, da je v različnih oblikah 

intelektualne aktivnosti skrita neka enotna duševna funkcija. G-faktor je pojmoval kot 

celoten potencial mentalne energije, drugi faktor je poimenoval s-faktor in je odraz 

specifične mentalne energije (prav tam).  

Spearman (Jurman, 2004) je inteligentnost pojmoval univerzalno in enovito, čeprav je v 

teoriji sposobnosti razdelil na dva faktorja. Zanj sta bila pri vsakem človeku prisotna oba 

faktorja.  

 

3.1.3 Genetični koncept inteligentnosti 

Jean Piaget je proučeval otroke od rojstva do 15. leta starosti. Gre za področje razvojne 

psihologije in znotraj nje za problem inteligentnosti. Piageta (Jurman, 2004) je zanimal 

razvoj spoznavnih funkcij. Bil je empirično naravnan in se je znotraj razvojne psihologije 

naslonil na Bineta, poleg mnogih drugih dejavnikov pa je nanj odločilno vplivala tudi 

geštalt psihologija. Največji izziv je zanj predstavljala genetična psihologija s svojim 
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temeljnim problemom, ali je razvoj človekovih sposobnosti izraz postopne prilagoditve 

na zunanje okolje ali je izraz različnih razvojnih faz in etap, ki se ne razlikujejo samo 

kvantitativno, temveč tudi kvalitativno. 

Inteligentnost ima za Piageta biološko in logično naravo. Biološko gre za delovanje 

nagonov, izražanje čustev in način zaznavanja, logično pa za proces spoznavanja in 

spoznavne strukture. Inteligentnost je način prilagajanja človekovega organizma na 

okolje, ta prilagoditev je aktivna, saj človek menja okolje in s tem menja tudi sebe 

(Jurman, 2004).  

Piaget je na podlagi spoznanj oblikoval teorijo, da se miselne operacije pri posamezniku 

oblikujejo med samim komuniciranjem z zunanjim svetom, način takega komuniciranja 

oz. oblika intelekta pa je človeku prirojena. Ta misel in omejitev Piagetovega 

proučevanja inteligentnosti zgolj na spoznavno teorijo dajeta njegovemu genetičnemu 

konceptu inteligentnosti pečat intelektualizma. Zanimajo ga le kognitivne funkcije, 

konativne in afektivne pa v je celoti izločil, saj meni, da samo pospešijo ali zavrejo 

intelektualni razvoj.  

Generični koncept inteligentnosti, ki ga je oblikoval Piaget, je sinteza izkušenj, ki jih je 

pridobil pri svojih eksperimentih. Njegova psihologija je bolj naravnana k razumevanju 

človeka kot pa k pojasnjevanju psihičnih zakonitosti. 

 

3.1.4 Novejši modeli in teorije inteligentnosti 

Različni koncepti inteligentnosti, ki so jih utemeljili Binet, Spearman in Piaget, so se 

preko njihovih sodelavcev in drugih psihologov dopolnjevali in izgrajevali. Koncept 

inteligentnosti navadno vključuje teorijo in iz nje izhajajoč model. Drugi avtorji 

prevzamejo teorijo, model pa oblikujejo sami. Inteligentnost lahko obravnavamo 

unitaristično – kot enovito in celovito značilnost človeka ali pa pluralistično – kot večje 

ali manjše število faktorjev oziroma sposobnosti (Jurman, 2004).  

Faktorski model inteligentnosti ima za osnovo Spearmanovo teorijo, različni avtorji pa so 

pri oblikovanju svojih modelov izhajali iz faktorske analize. Tako je Burt razvil 

hierarhični model, ki ga je razdelil na štiri ravni: raven občutkov, raven perceptivnih in 

motoričnih procesov, asociativna raven in raven odnosov (Jurman, 2004). Na vsaki ravni 

je opredelil več faktorjev. Tudi Vermontova teorija sposobnosti (prav tam) temelji na 
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hierarhičnem modelu. Ugotovil je štiri temeljne značilnosti inteligentnosti: razmišljanje v 

vse smeri, dojemanje zapletenih struktur, proizvajanje velikega števila idej in 

povezovanje idej v novo celoto. Cattell je bolj kot strukturo človekove zavesti proučeval 

strukturo človekovega obnašanja in na podlagi tega sklepal na njegove latentne 

potenciale (prav tam). Izdelal je teste, pri katerih rezultati ne bi bili odvisni od okolja in 

doseženega šolskega znanja, na osnovi teh testov pa je razvil teorijo o kristalizirani in 

fluidni inteligentnosti. Fluidna inteligentnost naj bi bila posledica razvoja, 

nevrofizioloških osnov in izkustvenega učenja, kristalna inteligentnost pa naj bi bila 

posledica vzgojnih procesov in vpliva okolja. Faktorji obeh inteligentnosti naj bi bili po 

njegovem v medsebojni povezavi, vendar prekrivnost ni velika. Cattell je bil prvi, ki je za 

kriterij proučevanja postavil človekovo obnašanje. Visoko stopnjo inteligentnosti 

povezuje s osebnostnimi lastnostmi: samonadzor, moralna čvrstost, odgovornost, 

samostojnost, dominanten nastop, originalnost,…. (Jurman, 2004). Popolnoma drugačno 

stališče o  intelektu je zavzel Thurston (Jurman, 2004), ki meni, da se sposobnosti 

pojavijo pri človeku kot neodvisne oblike aktivnosti intelekta. Teorijo je zgradil na 

obnašanju posameznikov; intelektu pa ne pripisuje celovitosti, temveč ga je razdrobil na 

devet faktorjev. Njegova teorija je osnova za nove teste; funkcijo intelekta je najprej 

razgradil v primarne sposobnosti, ki jih je nato združil v faktor drugega reda (prav tam). 

Izvirno teorijo sposobnosti je razvil Guilford (Jurman, 2004) z morfološkim modelom 

intelekta. Intelekt je postavil v prostorski odnos, v katerem se različne kategorije križajo 

in tako predstavljajo sintezo kategorij vseh treh dimenzij.  

Vse te teorije nakazujejo, da je inteligentnost kompleksen pojav, povezan s številnimi 

dejavniki, ki jih lahko v splošnem razdelimo v biološke in sociokulturne (Musek, 2010). 

Vsa pojmovanja inteligentnosti so med seboj povezana in pogojujejo drug drugega 

(Musek, 1997). 

 

 

3.2 Ustvarjalnost 
 

Ustvarjalnost ne temelji samo na človekovem intelektu, temveč je plod celotne osebnosti. 

Produkti ustvarjalnosti so zaradi človekove želje pokazati nekaj novega, nekaj boljšega, 
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enkratnega, prisotni so na vseh področjih človekovega delovanja. Ustvarjalnost lahko 

opredelimo na osnovi posameznikovih izdelkov ali pa kot proces ( Jurman, 2004).  

Kadar o ustvarjalnosti govorimo kot o procesu oziroma o potencialu osebnosti, jo 

poimenujemo kreativnost. O kreativnosti govorimo, kadar gre za nagnjenost 

posameznika, da probleme rešuje na neobičajen in izviren način. Človek vedno ustvarja 

iz potreb sedanjosti za prihodnost in iz potreb družbe (Jurman, 2004).  

Behaviorističen pogled na ustvarjalnost lahko strnemo v štiri faze. Okolje pritiska na 

posameznika oziroma na njegovo osebnost, pod pritiskom osebnost uresničuje svoje 

potenciale in tako pride do procesa ustvarjalnosti, kar naj bi vodilo do nekega produkta. 

Ustvarjalnost se pri človeku lahko izrazi v obliki procesa (kreativnost), lahko pa se ta 

proces opredmeti in pripelje do produkta (realizirana ustvarjalnost) (Jurman, 2004). 

Seveda o ustvarjalnosti govorimo tudi v primeru procesa reševanja kakega problema, saj 

je ustvarjalnost pomembna tako pri umetniškem kot tudi pri znanstvenem ustvarjanju. 

Ustvarjalno delo je zelo kompleksno, je projekcija ali produkt človekove osebnosti, zato 

je problem merjenja in vrednotenja ustvarjalnosti še vedno nedorečen. Če ustvarjalnost 

pripelje do produkta, lahko le-tega proučujemo ali merimo, vendar vedno le z enega 

zornega kota. Še več težav nastane pri merjenju procesa ustvarjalnosti, saj končna ocena 

lahko poda le opredelitev posameznikove nagnjenosti k ustvarjanju. 

Ustvarjalnost lahko razčlenimo na več faktorjev. Burt (Jurman, 2004) je ugotovil 

naslednje faktorje ustvarjalnosti: 

- faktor fluentnosti (neobičajna povezava idej), 

- faktor divergentnega asociiranja (povezava idej, ki na prvi pogled nimajo nič 

skupnega in so celo v protislovju), 

- faktor sprejemljivosti za nove ideje (odprtost za novo), 

- faktor intuitivne sinteze (združevanje več idej na intuitiven način in pogled na  

problem v novi luči). 

 

Dobro je človekove ustvarjalne sposobnosti na latentni ravni opredelil Guilford (Jurman, 

2004), za katerega so najpomembnejše miselne operacije: 

- spoznavanje (prepoznavanje informacij, razumevanje, neposredno odkrivanje 

odnosov), 
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- spomin (skladiščenje, zadrževanje, uporaba informacij), 

- divergentno mišljenje (oblikovanje novih idej na osnovi informacij), 

- konvergentno mišljenje (odkrivanje odgovora na podlagi množice informacij), 

- vrednotenje (primerjava podatkov z ustrezno informacijo). 

Ključ za ustvarjalne sposobnosti je divergentno mišljenje, ki ga je Guilford natančno 

proučil in našel še osem faktorjev, ki ga pokrivajo (štirje faktorji fluentnosti, dva faktorja 

fleksibilnosti, faktor izvirnosti in faktor elaboracije) (Jurman, 2004). 

 

Visoka inteligentnost še ne zagotavlja ustvarjalnosti, je le pogoj zanjo. Pri definiranju 

ustvarjalnosti se navadno opredelimo za seznam kreativnih veščin, med katerimi so 

najpogostejše (Guilford v George, 1997): 

- fluentnost (sposobnost hitrega produciranja velikega števila idej, rešitev, alternativ), 

- fleksibilnost (sposobnost mišljenja in odkrivanja različnih idej v različnih kategorijah, 

z različnimi pristopi zaradi spreminjanja vidikov reševanja), 

- izvirnost oz. originalnost (sposobnost odkrivanja novih, nenavadnih idej, 

edinstvenost), 

- sposobnost elaboracije (sposobnost obdelovanja, dodajanje podrobnosti, razvijanje 

idej). 

 

Sternberg (Musek, 2010) opredeljuje nujne in potrebne elemente ustvarjalnosti: 

inteligentnost, znanje o novem, kritično in raziskovalno mišljenje, neodvisno in vztrajno 

osebnost, kontrolirano notranjo motivacijo in spodbudno okolje. Znaki vrhunske 

ustvarjalnosti so: visoka inteligentnost, visoka notranja motivacija, psihoticizem, 

stabilnost in introvertiranost (prav tam). 

 

 

3.3 Nadarjenost 
 

Pojem nadarjenosti je tesno povezan z usmerjanjem mladih ljudi in z razvijanjem 

njihovih potencialov. 
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Nadarjenost se kaže v različnih oblikah, nanjo pa vpliva več dejavnikov. Enotne 

definicije nadarjenosti ni, pojavljajo se različni izrazi: inteligenten, sposoben, 

nadpovprečen, nadarjen ali talentiran, superioren, izjemen, bister, bistroumen, pameten 

ipd.  

 

Zgodovinski pregled pokaže različna poimenovanja za nadarjene otroke: sposobni, 

nadpovprečno sposobni, izjemni, talentirani, boljši, učenci z višjimi učnimi potenciali, 

učenci z višjimi akademskimi potenciali, bolj dojemljivi učenci (v George, 1977).  

Hallahan in Kauffman (v Žagar, 2001) navajata za nadarjenost izraze: 

- zgodnja zrelost, ki se nanaša na izjemen zgodnji razvoj. Veliko nadarjenih otrok kaže 

zgodnjo zrelost na določenih področjih razvoja, npr. na jezikovnem ali glasbenem 

področju, pri matematičnih sposobnostih in tudi zgoden splošen intelektualen razvoj, 

- visoka zmožnost vpogleda; vpogled lahko definiramo kot ločevanje pomembnih 

podatkov od nepomembnih, iskanje novih in uporabnih načinov združevanja 

bistvenih podatkov in kot povezovanje novih in starih informacij na nov in uporaben 

način, 

- ustvarjalnost se nanaša na sposobnost izražanja novih in uporabnih zamisli, na 

zaznavanje in razumevanje novih in pomembnih odnosov ter na odkrivanje še ne 

postavljenih vprašanj. 

Vsako poimenovanje kaže na nadarjenost, vendar ne zajema celotnega pojma. Izrazi 

opredeljujejo nadarjenost le kot intelektualno večjo uspešnost pri posamezniku, zajete so 

le posameznikove umske sposobnosti. V največjem številu študij sta beseda in pojem 

nadarjenost sinonim za visok IQ (140 in več). Taka definicija nadarjenosti je značilna za 

prvotne teorije. Vendar pa mnogi otroci, ki imajo visok IQ, istočasno ne dosegajo visokih 

rezultatov pri drugih intelektualnih funkcijah, kot je npr. kreativnost, ustvarjalnost, 

sposobnost vodenja, psihomotorične sposobnosti…(Žagar, 2001).  

Izkazalo se je, da definicija, ki obsega le intelektualno sfero, ne zadostuje. Nadarjeni 

izkazujejo posebne zmogljivosti, visok potencial, ki žene posameznika v takšno ali 

drugačno dejavnost.  
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Wolfgang Nagel ugotavlja, da o veliki nadarjenosti govorimo takrat, kadar otrok na 

določenih področjih svojega razvoja občutno prekaša vrstnike. Pojem nadarjenosti je 

razširil. Omenjal je štiri vrste nadarjenosti (v Nagel, 1987): 

- splošna intelektualna nadarjenost, 

- umetnostna nadarjenost, 

- psihomotorična nadarjenost, 

- socialna nadarjenost. 

 

Renzulli (1981) za oblikovanje definicije postavlja pogoje, ki opredeljujejo nadarjenost. 

Njegova definicija izhaja iz raziskav o značilnostih nadarjenih učencev, ki so jih potrdile 

mnoge empirične raziskave. Ti pogoji zahtevajo, da moramo biti pri odkrivanju 

nadarjenosti pozorni na splošno in specifično nadarjene učence ter na tiste, ki svojo 

nadarjenost izkazujejo z dejanskimi visokimi dosežki, in na potencialno nadarjene. 

Definicija dobro nakazuje pot k načrtovanju programov in dejavnosti za nadarjene 

(upoštevati je treba sposobnosti in potrebe vsakega nadarjenega učenca posebej). 

Veljavnost te definicije potrjujejo tudi mnoge kasnejše raziskave. 

 

Dosedanje teorije so zajemale bolj intelektualno področje nadarjenosti. Sodobna družba 

pa goji zapleteno pojmovanje o inteligenci, talentu in nadarjenih nasploh, zato na 

nadarjenost gledamo s širšega pojmovnega aspekta. Vse bolj se kaže potreba po 

redefiniciji nadarjenih, ob upoštevanju, da je nadarjen tisti posameznik, ki lahko naredi 

več, hitreje in bolje na raznih področjih dejavnosti, kot to naredijo ostali.  

Pestrost izjemnih sposobnosti je razlog, da se nadarjeni ne izražajo kot neka homogena 

skupina. V psihologiji se vse bolj utrjuje spoznanje o več inteligentnostih oziroma 

talentih.  

Nadarjenost kot pojem nima psihološkega izvora, uporabljal se je v šolstvu pri 

usmerjanju mladih in je bolj pedagoško naravnan. Nadarjenost je za razliko od 

inteligentnosti zunanji potencial osebnosti. Med inteligentnostjo in nadarjenostjo pa 

obstaja še razlika, ki pomembno vpliva tudi na ustvarjalnost. Inteligentnost je analitično 

naravnana, nadarjenost pa sintetično. Sinteze so možne šele takrat, ko se kognitivni 
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energiji pridružita še konativna in emotivna, ustvarjalnost pa je analitična in sintetična in 

je posledica delovanja inteligentnosti in nadarjenosti (Jurman, 2004). 

Pojmovanje nadarjenosti se razlikuje po posameznih strokovnjakih, in sicer sovjetski 

psihologi pojmujejo nadarjenost kvalitativno in so to pojmovanje prenesli tudi v sistem 

vzgoje in izobraževanja, strokovnjaki na Zahodu pa nadarjenost pogojujejo z visokim IQ 

(prav tam). 

 

Žagar (1999) opredeljuje splošno in delno nadarjenost. Splošno nadarjenost opredeljuje 

kombinacija kognitivnih oziroma intelektualnih sposobnosti, ustvarjalnosti in motivacije 

in se kaže na enem ali več področjih (v šoli pri vseh ali pri večini predmetov). Te 

lastnosti morajo biti toliko izražene, da se otrok razlikuje od večine svojih vrstnikov in 

dosega družbeno pomembne dosežke. 

Otroci, ki so delno nadarjeni, so v razvoju posebnih sposobnosti pred svojimi vrstniki in 

dosegajo nadpovprečne dosežke na le enem področju (v Žagar, 1999). 

 

Koren (Jurman, 2004) opredeljuje nadarjenost kot svojevrsten sklop lastnosti, ki 

posamezniku omogočajo, da na produktiven ali neproduktiven način skoraj vedno doseže 

izrazito nadpovprečne uspehe na enem ali več področjih človekove dejavnosti. 

Nadarjenost je pogojena z visoko stopnjo razvoja posameznih sposobnosti oziroma 

njihovih sestavin in z ustrezno notranjo in zunanjo spodbudo. 

Nadarjenost ni odvisna samo od nadpovprečnih intelektualnih in nadpovprečnih 

specifičnih sposobnosti, temveč tudi od drugih dejavnikov osebnosti: interesov, delovnih 

navad, podjetnosti, odločnosti, vztrajnosti, zdravja… 

Sodobnejše opredelitve nadarjenosti veliko pozornosti usmerjajo v posameznikovo 

osebnost (Juriševič, 2012). Pri opredelitvi nadarjenosti problem predstavlja merski 

instrumentarij in konceptualizacija takega modela nadarjenosti, ki upošteva prav vse 

spremenljivke, pomembne za opredeljevanje nadarjenosti. V zadnjih dvajsetih letih se je 

uveljavilo več razvojnih modelov nadarjenosti, ki poleg genetskih osnov nadarjenosti 

vključujejo tudi zunanje dejavnike (prav tam). Pri tem velja omeniti občutljivost okolja 

za učenčeve potenciale, saj se lahko razvijejo le ob zagotavljanju določenih pogojev  

(Van-Tassel Baska, 2005, v Juriševič, 2012). Zanimiv pa je tudi eden novejših modelov – 
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Mega model razvoja talentov (Supotnik s sod., 2011, v Juriševič 2012), ki poudarja 

pomen okoliščin in priložnosti, ki so posamezniku na razpolago in opozarja na nova 

področja sodobnega življenja, ki ponujajo široke možnosti in številne priložnosti za 

razvoj novih talentov. 
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4 DELO Z NADARJENIMI UČENCI V SLOVENIJI 
 
4.1 Oblike dela z nadarjenimi učenci v Sloveniji v preteklosti  
 

V preteklosti, od 18. stoletja naprej, je poklicno usmerjanje temeljilo na učnem uspehu 

učenca in mnenju učitelja o njegovi talentiranosti (Jurman, 2004).  

Odkrivanje nadarjenih Slovencev se prične šele v 19. stoletju, saj je čutiti pojav 

slovenskih pesnikov in pisateljev. Nadarjene otroke večinoma odkrivajo duhovniki, pa 

tudi učitelji ali celo meceni (prav tam).  

 

Prve zametke organiziranega in načrtnega odkrivanja nadarjenih otrok pri Slovencih 

beležimo šele po prvi svetovni vojni, v okviru poklicnega usmerjanja. 

 

Leta 1962 je bil ustanovljen Zavod za zaposlovanje, ki je prevzel razvojne naloge 

poklicnega usmerjanja. Leta 1969 so pričeli uresničevati program zgodnjega odkrivanja 

nadarjenih učencev. Učenci so bili v 5. razredu testirani z enim od testov za merjenje 

splošnih umskih sposobnosti (Progresivne matrice) in testom splošnih verbalnih 

sposobnosti (Test besednega zaklada), v 8. razredu pa še s posebnim testom umskih 

sposobnosti (serija DAT, kasneje MFBT). 

 

Zaradi gospodarske krize leta 1965 je zamrla ideja o štipendiranju nadarjenih učencev, 

zamenjal ga je nov koncept štipendiranja z izrazito politično oziroma socialno podlago. 

Oblikovan je bil poseben družbeni dogovor o združenih sredstvih za štipendiranje. Ta je 

dodeljeval štipendije učencem, ki so imeli primeren učni uspeh, a se zaradi slabih 

materialnih razmer ne bi mogli šolati na srednji ali visoki šoli. 

Z enotnostjo štipendiranja je zamrla tudi skrb za nadarjene učence (Jurman, 2004).  

 

Leta 1985 je ideja o štipendiranju posebej nadarjenih učencev ponovno zaživela in tri leta 

kasneje dobila tudi ime »Zoisove štipendije«.  
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Poznan je »kranjski model« odkrivanja nadarjenih, ki je pričel s sistematičnim delom že v 

80. letih prejšnjega stoletja. V letu 1983 je skupina svetovalnih delavcev iz mestnih in 

podeželskih šol Kranja in Tržiča oblikovala enoten pristop k odkrivanju nadarjenih. Ta 

projekt je potekal v letih 1983, 1984 in 1985, vanj pa je bilo zajetih 3137 drugošolcev. 

Vodila ga je šolska psihologinja Osnovne šole Šenčur Jana Artač. Prvenstveni cilj je bil 

razvijanje ustvarjalnosti tistih učencev, na katere je opozoril test splošne razgledanosti 

(teste so izdelali sami) (Artač, v Bezić, 1998). Delo je mogoče uvrstiti med prizadevanja, 

ki vodijo k zgodnejšemu odkrivanju nadarjenih. 

 

Učenci so reševali izbor nalog splošne razgledanosti, ki so bile povzete po hrvaški 

literaturi; izmed svojih sošolcev pa so učenci s sociometričnim testom izbrali tiste, ki 

imajo izvirne zamisli. Šolski svetovalni delavci so opravili usmerjeni intervju z 

razredniki, nekatere podatke pa so poiskali tudi v šolski dokumentaciji (rezultati TŠN – 

testa šolskih novincev, SOZ – skala osebnostne zrelosti in uspeh 1. razreda). Učence, ki 

so izstopali, pa so še posebej testirali z WISC-om (test za ugotavljanje IQ).  

Z nadarjenimi učenci so delali v tretjem razredu v okviru interesnih dejavnosti. 

 

Program dela je vseboval: sistematičnost pri osvajanju novega gradiva, navajanje na 

uporabo različnih virov znanja, pozornost, koncentracijo, treninge ustvarjalnosti, učenje 

izražanja, razvijanje logičnega mišljenja, razvijanje splošne razgledanosti, 

eksperimentiranje, mentalno higieno in računalništvo. 

 

Svoje delo so predstavili učiteljskim zborom, staršem otrok in Zavodu za šolstvo, OE 

Kranj. Leta 1986 so projekt predstavili na posvetu »Drugačnost otrok« v Cankarjevem 

domu. Mnenja o projektu so bila zelo deljena, zato so na pobudo dr. Žagarja in 

predstojnice Zavoda za šolstvo Kranj ge. Brede Konjar pričeli z raziskovalno nalogo v 

šolskem letu 1988/89 (Konjar, 1991).  

 

Raziskovalna naloga je bila načrtovana za obdobje treh let, in sicer so v prvem letu 

dogradili instrumentarij in identificirali nadarjene drugošolce, drugo leto so intenzivno 

delali z nadarjenimi učenci v 3. razredu, v tretjem letu raziskave pa so preverjali učinke 
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na isti generaciji. V raziskavi je sodelovalo 15 osnovnih šol; od tega je 8 osnovnih šol v 

drugem letu raziskave tretješolcem ponudilo nivojski pouk iz slovenskega jezika in 

matematike v obsegu 30 do 35 ur, individualizirane domače naloge in dodatne dejavnosti 

v obliki projektnega dela ter interesne dejavnosti pod vodstvom ŠSD. V treh šolah so z 

nadarjenimi tretješolci delali le šolski svetovalni delavci v okviru interesnih dejavnosti, v 

kontrolni skupini pa so bile 4 šole, kjer identificirani učenci niso bili deležni posebnih 

oblik dela. Interpretacija rezultatov kaže, da je bil v prvi skupini opazen napredek 

učencev na več področjih, v drugi in tretji skupini pa ni večjih odstopanj med rezultati 

prvega in drugega testiranja.  

 

Po letu 1985 se je težnja po sistematičnem delu z nadarjenimi razmahnila. Predvsem gre 

za delo dveh psihologov raziskovalcev (Makarovič in Jurman), da bi izdelali veljavne 

merske pripomočke za prepoznavanje nadarjenih učencev. 

 

V Novem mestu je bil leta 1988 ustanovljen klub za nadarjene učence, ki je skrbel za 

sistematičen razvoj nadarjenih srednješolcev. Pobudnika ustanovitve kluba sta bila 

zakonca Blažič. Delo v klubu je zajelo od 80 do 100 Zoisovih štipendistov in je potekalo 

ob petkih popoldne, ob sobotah dopoldne in še en dan v tednu popoldne. Vsebina je 

temeljila na nešolskih in nekonvecionalnih temah, v obliki predavanj visokošolskih in 

drugih učiteljev, laboratorijskih vaj, raznih tečajev, ekskurzij in obiskov kulturnih 

institucij. Financiranje kluba je potekalo večinoma preko sponzorjev (Jurman, 2004). 

Na Obali je psiholog Nagy leta 1993 zastavil obsežen razvojno raziskovalni projekt 

»Spodbujanje ustvarjalnosti nadarjenih otrok«. Obsegal je dejavnike razvoja nadarjenih, 

usposabljanje učiteljev osnovnih šol za delo z nadarjenimi, oblikovanje programov za 

kreativne delavnice in vsakoletno izvedbo delavnic za nadarjene učence 7. in 8. razreda 

dvanajstih osnovnih šol. Delo je potekalo skozi vse leto, dejavnosti so vodili učitelji. Po 

treh letih je projekt zaradi pomanjkanja finančnih sredstev usahnil (prav tam). 

 

V devetletni osnovni šoli je potrebno s tem delom nadaljevati, hkrati pa uvajati še druge 

možnosti glede na posebnosti posameznih šol. Zlasti je potrebno pridobiti za sodelovanje 
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starše in zunanje ustvarjalce ter učence spodbujati k vključevanju v zunanje institucije, 

kjer lahko uveljavijo svojo nadarjenost (Jurman, 2004). 

 

 

4.2 Zakonska in strokovna  podlaga za delo z nadarjenimi učenci 
 

Zakonodaja je od leta 1996 dalje doživela veliko sprememb, ki so pomembno vplivale na 

izobraževalni sistem in šolsko politiko. Sprememba zakonodaje je posledica političnih 

odločitev vlade in evalvacije šolskega sistema.  

Spremenila sta se tako krovna zakona, kot sta Zakon o financiranju vzgoje in 

izobraževanja4 in Zakon o osnovni šoli5, kot tudi pravilniki, ki izhajajo iz krovnih 

zakonov. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pri opredeljevanju ciljev 

vzgoje in izobraževanja uveljavlja načelo zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Med otroke s posebnimi potrebami so bili 

v Beli knjigi (1995) uvrščeni tudi nadarjeni učenci (11. in 12. člen Zakona o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja):  

- dolžnost šole je, da prilagodi nadarjenim učencem metode in oblike in jim omogoči 

vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. 

 

Bela knjiga (1995) je med cilje osnovne šole uvrščala tudi omogočanje optimalnega 

razvoja nadarjenih in drugih otrok s posebnimi potrebami (Bela knjiga, 1995, str. 72), s 

tem pa je bila zagotovljena tudi materialna osnova za delo z njimi. 

O nadarjenih učencih govori tudi poglavje Načela in cilji spreminjanja. Načelo 

omogočanja uspešnega zaključka osnovne šole in nadaljevanja edukacije opredeljuje 

organizacijsko in vsebinsko razčlenitev šole tako, da lahko učenke in učenci šolanje 

                                                           
4 Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja: UL RS, št. 12/96; UL RS, št. 23/96; UL RS, št. 64/01; UL 
RS, št. 108/02; UL RS, št. 34/03; UL RS, št. 79/03; UL RS, št. 65/05; UL RS, št. 129/06; UL RS, št. 16/07; 
UL RS, št. 36/08; UL RS, št. 58/09, UL RS št. 64/09, UL RS št. 65/09, UL RS št. 20/11. 
 
5 Zakon o osnovni šoli: UL RS 12/96; UL RS 33/97; UL RS 59/01; UL RS 71/04; UL RS 53/05; UL RS 
60/06; UL RS 63/06; UL RS 81/06; UL RS 102/07, UL RS št. 107/10, UL RS št. 87/11. 
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uspešno končajo, hkrati pa mora šola spodbujati vedoželjnost sposobnejših in 

nadpovprečno nadarjenih učenk in učencev (Bela knjiga, 1995, str. 90).  

V predlaganih rešitvah je bilo šolanje učencev in učenk s posebnimi potrebami posebej 

opredeljeno in pri obravnavi so bili nadarjeni otroci uvrščeni med otroke s posebnimi 

potrebami – to naj bi bili otroci, ki potrebujejo posebno izobraževanje, da bi lahko razvili 

svoje zmožnosti. Vsem otrokom s posebnimi potrebami je skupno to, da zahtevajo 

diferencirane in individualizirane oblike izobraževanja (Bela knjiga, 1995, str. 115). 

 

Zakon o osnovni šoli opredeljuje tudi organizacijo pouka in določa, da učitelj od 1. do 9. 

razreda pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z učenci glede 

na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija). Teoretično to pomeni, da se nadarjenim 

učencem pri vseh predmetih omogoči optimalne možnosti razvoja znotraj oddelka.  

V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku pouk organizira 

kot nivojski pouk (fleksibilna diferenciacija). Na narodnostno mešanih območjih velja 

fleksibilna diferenciacija še pri jeziku manjšine.  

V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku pouk lahko organizira: 

- z razporeditvijo učencev v učne skupine, 

- s hkratnim poučevanjem dveh učiteljev, 

- kot nivojski pouk, 

- kot kombinacija oblik diferenciacije iz prejšnjih alinej. 

 

Zakon o osnovni šoli omogoča učencem tudi hitrejše napredovanje (79. člen) in sicer 

osnovna šola na predlog staršev, učiteljev ali šolske svetovalne službe omogoči, da prej 

kot v devetih letih končajo osnovnošolsko obveznost. 

 

Bela knjiga iz leta 2011 je skrb za nadarjene učence opredelila kot splošni cilj vzgoje in 

izobraževanja. Prav vsa v njej zapisana  načela nadaljnjega razvoja osnovne šole nudijo 

osnovo za delo z nadarjenimi učenci, med cilji osnovne šole pa najdemo natančno 

opredeljen cilj: 



 34 

- zagotavlja možnost razvoja nadarjenosti na različnih področjih ter z ustrezno pomočjo 

in s spodbudami učencev prispeva k optimalnemu razvoju vsakega posameznika v 

skladu z njegovimi sposobnostmi in nadarjenostjo (Bela knjiga, 2011, str. 118). 

 

Od 5. do 9. razreda organizira šola tudi dodatni pouk za nadpovprečno sposobne in 

zainteresirane učenke in učence, kjer je poudarek predvsem na samostojnem delu. 

Učenke in učenci pouk izbranega predmeta obiskujejo praviloma eno uro na teden, 

izjemoma dve (Bela knjiga, 1995, str. 84). Večji obseg ur, namenjenih za dopolnilni in 

dodatni pouk predlaga Bela knjiga 2011 (Bela knjiga, 2011, str. 137). Za individualno in 

skupinsko pomoč učencem se nameni pol ure več kot sedaj, to je eno uro tedensko na 

oddelek učencev. Pol ure tedensko je namenjene delu z učenkami in učenci z učnimi 

težavami, pol ure tedensko pa mora šola nameniti za delo z nadarjenimi učenci. Delo z 

obema skupinama učencev je treba obvezno okrepiti. Zaradi slabe finančne situacije je 

obseg ur, namenjen uram drugih oblik individualne in skupinske pomoči učencem v 

Noveli Zakona o osnovni šoli ostal enak. 

 

Načela, zapisana v Beli knjigi 2011, opredeljujejo skrb za nadarjene učence, in sicer: 

- načelo zagotavljanja splošne izobrazbe, kakovostnega in trajnega znanja, 

- načelo spodbujanja otrokovega razvoja, 

- načelo enakih možnosti in optimalnega razvoja posameznika, 

- načelo sodelovanja strokovnih delavcev šole s starši, 

- načelo razvijanja komunikacijskih sposobnosti učencev, 

- načelo razvijanja odgovornega odnosa do ljudi in okolja, 

- načelo oblikovanja in širjenja nacionalne kulture in spodbujanja medkulturnosti,  

- načelo oblikovanja zavesti o zavedanju lastne identitete in aktivnem vključevanju v 

oblikovanje dediščinskih skupnosti. 

 

Z uveljavitvijo Bele knjige (2011) se je spremenila tudi šolska zakonodaja, ki naj bi se v 

praksi uveljavila postopoma od leta 2012 do 2015. 

Novela Zakona o osnovni šoli (2011) nadarjenih učencev ne uvršča med učence s 

posebnimi potrebami. V 11. členu je opredeljeno izobraževanje nadarjenih učencev: 
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- nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja 

ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem 

učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi 

vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge 

oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela. 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1995) in takratna šolska zakonodaja sta postavili 

sistemske in normativne okvire celotnega šolskega sistema, za postavitev celotne 

priprave kurikularne strukture pa je bil ustanovljen Nacionalni kurikularni svet. V okviru 

Nacionalnega kurikularnega sveta delujejo predmetne in programske komisije ter pet 

področnih kurikularnih komisij, ki pokrivajo področje: 

- vrtca; 

- osnovne šole; 

- gimnazije; 

- strokovnega in poklicnega izobraževanja; 

- izobraževanja odraslih.  

Predmetne in programske komisije so v povezavi s študijskimi skupinami pripravile 

prenovo programov in učnih načrtov za vse stopnje izobraževanja. Vključevanje 

študijskih skupin je pomenilo možnost soodločanja vseh učiteljev pri prenovi. 

Ustanovljena je bila razširjena programska skupina za svetovalno delo v vrtcih, šolah in 

domovih, ki je pripravila Koncept. Ta predstavlja teoretični okvir za odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci. Kasneje je skupina pripravila tudi Operacionalizacijo koncepta: 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. V delu so zapisana 

izhodišča za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, model odkrivanja nadarjenih ter 

delo z nadarjenimi učenci. Navedene so najpomembnejše naloge, opredeljeni nosilci, 

izvajalci in sodelavci, predlagane metode in oblike dela ter okvirni čas za optimalno 

izvedbo naloge. 

Gradivo je pripravila projektna skupina, Koncept je bil sprejet na seji Strokovnega sveta 

RS za splošno izobraževanje februarja 1999 (Bezić, 2006), Operacionalizacijo koncepta 

pa je potrdila Razširjena programska skupina za svetovalno delo v vrtcih šolah in 

domovih 25. maja 2000.  

 



 36 

Med različnimi teoretičnimi modeli nadarjenosti Koncept upošteva Renzullijev trikrožni 

model nadarjenosti (Žagar, v Bezić, 2006). 

 

Slika 1: Renzullijev model nadarjenosti (Žagar, v Bezić, 2006). 

 

Po Renzulliju (1981) je nadarjenost ugoden splet nadpovprečnih sposobnosti, kreativnosti 

in osebnostnih lastnosti posameznika, zlasti zavzetosti za reševanje nalog, pogojene s 

specifično motivacijo (Žagar, v Bezić, 2006). Vedenjski kazalniki nadpovprečnih 

sposobnosti so: splošne sposobnosti (merimo jih s testi inteligentnosti) ter specifične 

sposobnosti (merimo jih z opazovalnimi tehnikami, s katerimi ocenjujemo dejavnosti ali 

produkte). 

Vedenjski kazalniki nadpovprečne kreativnosti so: fluentnost, fleksibilnost in izvirnost 

mišljenja, odprtost za izkušnje, novosti, drugačnost, radovednost,… (ugotavljamo s testi 

kreativnosti in z opazovalnimi tehnikami). 

Vedenjski kazalniki zavzetosti za reševanje nalog pa so visok interes, entuziazem, 

navdušenost in vpletenost v problem, postavljanje visokih standardov dela (ugotavljamo 

z opazovalnimi tehnikami) (Žagar, v Bezić, 2006). 

Glede na opisan teoretični model Renzulli razlikuje dve vrsti nadarjenosti: 

- akademsko oz. učno–lekcijsko, ki jo identificiramo s standardiziranimi testi 

inteligentnosti ter drugimi testi kognitivnih sposobnosti. Učenci, ki izkazujejo 

akademsko nadarjenost, so navadno zelo uspešni pri šolskem delu in pri 
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intelektualnih dosežkih, manj uspeha pa dosegajo v realnih življenjskih situacijah 

(Žagar, v Bezić, 2006); 

- kreativno-produktivno, ki se kaže v uporabi vsebin in informacij ter izvirnih in 

integriranih miselnih procesih. Učenci, ki izkazujejo kreativno-produktivno 

nadarjenost, so uspešni pri reševanju življenjskih problemov, ki dopuščajo več opcij 

reševanja (Žagar, v Bezić, 2006). 

 

Koncept temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij nadarjenih otrok (Koncept, 

1999): 

- nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski 

stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na 

intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem 

področju in poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene 

programe in aktivnosti.  

Ta definicija navaja tri značilnosti nadarjenosti (Žagar, v Bezić, 2006): 

- nadarjenost je lahko splošna ali specifična (za specifično nadarjenost se je uveljavil 

izraz »talentiranost«), 

- nadarjenost je lahko dejanska (izražena v produktih) ali potencialna, 

- nadarjeni učenci potrebujejo poleg rednega učnega programa tudi posebej prilagojene 

programe in aktivnosti.  

 

Med nadarjene ali talentirane uvrščamo tako otroke z visokimi dosežki, kot tiste s 

potencialnimi zmožnostmi za take dosežke. Področja dosežkov so (v Koncept, 1999): 

- splošna intelektualna sposobnost, 

- specifična akademska (šolska) zmožnost, 

- kreativno ali produktivno mišljenje, 

- sposobnost vodenja, 

- sposobnost za vizualne in tako imenovane izvajalske umetnosti.  

Iz te definicije so izvzeti otroci z izrazitimi psihomotoričnimi sposobnostmi, kar pomeni, 

da v Konceptu niso zajeti vrhunski športniki (v Koncept, 1999).  
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Koncept opredeljuje tudi terminološko razliko med izrazoma nadarjen in talentiran. Izraz 

nadarjenost označuje visoko splošno sposobnost, ki omogoča doseganje izjemnih 

rezultatov na več področjih hkrati, izraz talentiranost pa visoke specifične sposobnosti, ki 

omogočajo uspeh na posebnih področjih. Terminologijo velja smiselno uporabljati v 

komunikaciji o nadarjenih. 

Model, ki ga uveljavlja Koncept, predpostavlja, da so posamezniki lahko nadarjeni na 

različnih področjih, zato je odstotek nadarjenih učencev višji (15-20%) od tradicionalnih 

3-5% (Juriševič, 2012). 

 

Koncept se je v devetletni osnovni šoli vpeljeval postopoma, hkrati z uvajanjem 

devetletke v slovenski šolski prostor. Devetletka se je s prvim krogom šol pričela uvajati 

v šolskem letu 1999/2000, zadnji in tudi najširši krog šol pa je vstopil v devetletko v 

šolskem letu 2003/04, hkrati s prvim in sedmim razredom.  

V šolskem letu 2008/09 je v Sloveniji v vseh osnovnih šolah uvedena popolna devetletka, 

kar pomeni, da je prehodno obdobje obravnave nadarjenih učencev končano in se z 

nadarjenimi dela po celotni vertikali. 

 

V šolskih letih od 1999/2000 do 2007/08 so bile šole na različnih stopnjah uresničevanja 

Koncepta, različni pa so bili tudi pristopi šol k uresničevanju Koncepta dela z 

nadarjenimi učenci. Več pozornosti je bilo namenjene otrokom s posebnimi potrebami, 

predvsem takim z učnimi težavami, s primanjkljaji na posameznem področju učenja in 

gibalno oviranim, saj so posebne komisije, ki so delovale na Zavodu za šolstvo RS, tem 

učencem z odločbo dodelile dodatne ure za strokovno pomoč. Za delo z nadarjenimi 

učenci, ki prav tako sodijo v kategorijo otrok s posebnimi potrebami, pa je bilo potrebno 

v sorazmerno skromnem zakonskem okviru določiti dodatne ure za delo in predvsem 

usposobiti koordinatorja in strokovne delavce, ki so izvajali učne ure za nadarjene 

učence. 

 

Raziskava, ki jo je izvedel ZRSŠ v okviru spremljave uvajanja devetletke, je pokazala, da 

v začetku leta 2001/02 več kot polovica šol dela z nadarjenimi učenci še ni umestila kot 

posebno področje v letnem delovnem načrtu šole (Bezić, 2006). Največji problem je 
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preobremenjenost kadrov in finančna plat, saj testiranje potencialno nadarjenih učencev 

lahko izvajajo le psihologi, ki so morali za testiranje na novo pridobiti licenco, vsako leto 

pa je potrebno kupiti tudi teste.  

Šole so sicer izvajale različne oblike dela z nadarjenimi učenci, med katerimi so 

najpogostejše interesne dejavnosti, dodatni pouk in notranja diferenciacija, najuspešnejše 

pa so raziskovalno delo in priprave na tekmovanja. 

Raziskava je pokazala tudi potrebo po dodatnem izobraževanju strokovnih delavcev na 

področju didaktičnih kompetenc, predvsem pri diferenciaciji in individualizaciji pouka, 

več pa je potrebno storiti tudi na področju znanja, stališč in prepričanju o nadarjenih 

učencih, o njihovih značilnostih, potrebah in pravicah (Bezić, 2006). 

 

 

4.3 Značilnosti nadarjenih otrok  
 

Enotne definicije oziroma splošno sprejete teorije nadarjenosti nimamo, velja pa enotno 

mnenje, da so nadarjeni otroci tisti, ki v določenem pogledu prekašajo primerjalno 

skupino enako starih otrok. Do razhajanj strokovnjakov prihaja pri opredeljevanju 

kriterijev nadarjenosti, in sicer (Jurman, 2004): 

- v čem so nadarjeni učenci boljši od svojih vrstnikov (v splošni inteligentnosti, 

ustvarjalnosti, pri šolskih ocenah, moralnem presojanju, pri več stvareh hkrati) 

- kako ugotavljamo nadarjenost (s standardiziranimi testi sposobnosti, na osnovi 

mnenja učiteljev, preteklih dosežkov v šoli) 

- v kolikšni meri morajo nadarjeni otroci presegati druge, da jih lahko označimo za 

nadarjene (ali morajo biti boljši od 80, 90, 99% vrstnikov) 

- kakšna naj bo primerjalna skupina (enako stara, kaj naj služi kot standard) 

 

Definicija, zapisana v Konceptu, uveljavlja širše razumevanje nadarjenosti, poleg 

inteligentnosti kot merilo učenčeve nadarjenosti upošteva tudi druge zmožnosti učencev. 

Definicija nadarjenosti ustreza Renzullijevim pogojem, v njej poudarjene značilnosti 

potrjujejo mnoge empirične raziskave, pri odkrivanju nadarjenih definicija usmerja našo 

pozornost na splošno in specifično nadarjene učence in tudi na tiste, ki svojo nadarjenost 
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izkazujejo z visokimi dosežki, ter na potencialno nadarjene, izpostavlja pa tudi to, da je 

treba upoštevati sposobnosti in potrebe vsakega učenca posebej (Koncept, 1999). 

 

V sodobnih mednarodnih študijah je zaznati zelo jasen trend opredeljevanja nadarjenosti, 

in sicer od strožjih psihometričnih definicij in poudarjanja učenčevih potencialov, 

merjenih izključno s testi intelektualnih sposobnosti, k razvojni paradigmi, ki definicijo 

nadarjenosti razširja na sociokulturni kontekst ter poleg intelektualnih sposobnosti 

izpostavlja učenčeve dosežke, ki implicirajo delo, marljivost in znanje kot pogoje 

uspešnosti, torej realizirane potenciale, ter tudi nekatere druge, neintelektualne 

spremenljivke (Juriševič, 2011). 

 

Nadarjeni otroci potrebujejo njim prilagojen pouk in dejavnosti, ki bodo omogočale 

razvoj njihovih sposobnosti.  

 

Nadarjeni otroci imajo nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ločijo od ostalih otrok, razlike 

pa obstajajo tudi znotraj skupine nadarjenih otrok. Osebnostne lastnosti nadarjenih otrok 

se nanašajo na različna področja. (Koncept, 1999): 

Miselno-spoznavno področje:  

- razvito divergentno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija), 

- razvito logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje, sposobnost 

sklepanja), 

- nenavadna domišljija, 

- natančnost opazovanja, 

- dober spomin, 

- smisel za humor. 

 

Učno-storilno področje: 

- široka razgledanost, 

- visoka učna uspešnost, 

- bogato besedišče, 

- hitro branje, 
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- spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, dramatizacija,…), 

- motorična spretnost in vzdržljivost. 

 

Motivacija: 

- visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, 

- radovednost, 

- raznoliki in močno izraženi interesi, 

- vztrajnost pri reševanju nalog, 

- visoka storilnostna motivacija, 

- uživanje v dosežkih. 

 

Socialno-čustveno področje: 

- nekonformizem, 

- močno razvit občutek za pravičnost, 

- neodvisnost in samostojnost, 

- sposobnost vodenja in vplivanje na druge, 

- izrazit smisel za organizacijo, 

- empatičnost. 

 

Nadarjeni učenci imajo take učne sposobnosti, ki zahtevajo specifične tehnike 

diferenciranja (Heacox, 2009), pri delu z njimi ni dovolj, da jim preprosto povečamo 

zahtevnost in raznolikost nalog. Za nadarjene učence velja, da: 

- lahko obdržijo v spominu veliko količino podatkov, 

- zmorejo pospešen učni tempo, saj večino temeljnih stvari pri obravnavi nove snovi že 

vedo, 

- hitro dojemajo in imajo globlje razumevanje, podatke znajo takoj uporabiti, pri 

dojemanju snovi niso potrebni vsi koraki, 

- so zelo radovedni in imajo raznovrstne interese, veliko vedo o različnih stvareh, 

- imajo bogat besedni zaklad, 

- so fleksibilni v razmišljanju, nalog se lotijo na izviren, drugačen način, radi imajo 

možnost izbire, 
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- so sposobni ustvarjanja izvirnih zamisli in rešitev, 

- so sposobni abstraktnega mišljenja in razumevanja posledic, 

- so sposobni vrednotenja in presojanja, 

- so vztrajni pri doseganju zastavljenih ciljev. 

 

Primerjava med zelo uspešnim in nadarjenim učencem (Heacox, 2009):  

Tabela 1: Primerjava med učno zelo uspešnim in nadarjenim učencem 
 

Učno zelo uspešen učenec Nadarjen učenec 
pozna odgovore postavlja vprašanja 
je zainteresiran je izjemno radoveden 
ima dobre ideje ima nenavadne ideje 
se trudi je razigran, a uspešen 
odgovarja na vprašanja razpravlja, razlaga 
je vodja skupine je samosvoj, pogosto dela sam 
posluša z zanimanjem izraža močna čustva in stališča do slišanega 
se z lahkoto uči že ve 
je rad v družbi vrstnikov dobro se počuti v družbi starejših od sebe 
razume pomen samostojno sklepa 
uspešno izpolnjuje naloge daje pobude za novo 
mirno sprejema naloge, posluša je zahteven 
natančno sledi navodilom ustvarja nove ideje, rešitve 
uživa v vrtcu, šoli uživa v učenju 
sprejema informacije uporablja informacije 
dobro uporabi naučeno išče nove možnosti uporabe 
si dobro zapomni dobro sklepa, predvideva 
živahno opazuje natančno opazuje 
je zadovoljen s svojimi dosežki je zelo samokritičen 
 

 

4.4 Delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 
 

Nadarjeni učenci so bili v Slovenji do uvedbe novele Zakona o osnovni šoli 2011 

uvrščeni med otroke s posebnimi potrebami. Nekateri nadarjeni učenci imajo lahko 

težave v izobraževalnem procesu, niso dovolj motivirani za delo, pri pouku se 

dolgočasijo, ne dosegajo pričakovanih uspehov. Težave lahko nastopijo tudi pri 

socialnem vključevanju v skupino, možne so vedenjske težave (Brinar H., v Bezić, 2006).  
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Vse te težave pogosto nastopajo vzajemno in ojačujejo ena drugo. Pri odpravljanju 

vzrokov moramo biti pozorni predvsem na primerno obremenjenost teh otrok, na 

pričakovanja učiteljev do njih, predvsem pa na primerno socializacijo nadarjenih.  

 

Posebno pomembne so metode, ki jih uporabljamo pri delu z nadarjenimi učenci. Kot 

najuspešnejša metoda se priporoča notranja fleksibilna diferenciacija, pomoč pri 

socialnem vključevanju in posebna skrb za oblikovanje osebnostnih kvalitet, kot sta 

sodelovanje in odgovornost. Priporočljivo je, da se nadarjeni vključujejo v posebne 

programe (homogene skupine), kjer lahko uveljavljajo svoje sposobnosti in se primerjajo 

s sebi enakimi.  

 

Nekatere oblike in aktivnosti za nadarjene so posamezne šole izvajale že pred uvedbo 

devetletke, vendar različno, glede na dane možnosti in nesistematično. Devetletna 

osnovna šola je delo z nadarjenimi učenci zakonsko opredelila, sistematično uvedla, 

identifikacija nadarjenih učencev pa je tudi pogoj za pridobitev Zoisove štipendije; med 

drugim je namreč potrebno predložiti tudi dokazilo o odkriti nadarjenosti. Izvajanje 

identifikacije nadarjenih je za šole obvezno, saj sicer lahko govorimo o 

diskriminatornosti do učencev. 

 

Pri delu z nadarjenimi učenci se šole v praksi srečujejo z različnimi problemi. Novembra 

2007 je bila v okviru Zavoda republike Slovenije za šolstvo izvedena anketna raziskava, 

na podlagi katere je bilo aprila 2008 objavljeno poročilo: Analiza uresničevanja Koncepta 

odkrivanja in dela z nadarjenimi v OŠ – identificirani nadarjeni v devetem razredu 

osnovne šole (Bezić, Deutsch, 2008). Vzorec je zajemal 416 slovenskih osnovnih šol, 

anketa ni bila anonimna. 

Iz analize izhajajo naslednje ugotovitve (Bezić, Deutsch, 2008): 

- v letu 2007 je postopek identifikacije v devetih razredih izvedlo 72,6% šol, 

- približno polovica šol potrebuje intenzivno pomoč za pripravo individualiziranih 

programov za delo z nadarjenimi, 

- odstotek prepoznanih nadarjenih učencev je med 15 in 20,  

- velike težave pri evidentiranju ima 6,8%, manjše težave pa 44,2 % šol,  
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- velike težave pri identifikaciji navaja 29,8% šol, 

- z uresničevanjem Koncepta še ni pričelo 1,8% šol, kar 56,8% šol pa ima pri tem večje 

ali manjše težave, 

- šole potrebujejo svetovanje in usposabljanje; v okviru svetovalne storitve za učiteljski 

zbor 12,3%, v okviru tematske konference – individualizirani programi za nadarjene 

pa 35,7% šol. 

 

Šole kot problem evidentiranja nadarjenih navajajo (Bezić, Deutsch, 2008): 

- problem prepoznavanja znakov nadarjenosti, 

- problem velikega števila odličnih učencev in s tem velik delež evidentiranih, 

- subjektivno razumevanje kriterijev za evidentiranje, 

- slabo poznavanje otroka, 

- nestrinjanje učiteljev z identifikacijo, 

- obremenjenost, 

- finančne ovire. 

Kot problem identifikacije pa navajajo: 

- financiranje in organizacijo testiranja, 

- veliko administrativnega dela.  

Starši se z načinom dela večinoma strinjajo, podpirajo tako identifikacijo nadarjenih kot 

tudi pripravo individualiziranega programa. 

Za vsakega nadarjenega učenca je potrebno pripraviti individualiziran program, kar 

predstavlja veliko novost. Individualiziran program pripravi strokovna skupina, v kateri 

so razrednik, šolska svetovalna služba, pri pripravi programa pa sodeluje tudi učenec in 

njegovi starši. V individualiziranem programu so opredeljene oz. opisane (Bezić, 

Deutsch, 2008): 

- oblike in metode dela z učencem pri rednem pouku, s pomočjo katerih širi in poglablja 

znanje na področju, ki ga zanima (notranja, fleksibilna diferenciacija, izbirni predmeti, 

seminarske naloge, sodelovanje v projektih in na tekmovanjih iz znanj, ….) 

- dejavnosti pred in po pouku, s katerimi učenec razvija svojo nadarjenost, opredeljeni so 

tudi izvajalci, 

- izvenšolske dejavnosti, ki jih učenec obiskuje. 
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Individualiziran program vsebuje tudi načrt sprotnega spremljanja in evalvacije, oceno 

uspešnosti programa na koncu šolskega leta in predloge za naslednje šolsko leto. 

V preteklosti so se šole v Sloveniji na različne načine ukvarjale z nadarjenimi učenci 

(kranjski model, novomeški model), pri tem pa so bile pri svojem delu prepuščene same 

sebi, zato Koncept težko primerjamo s predhodnimi modeli. Uspešnost in ustreznost 

modela se bo pokazala, ko bo popolnoma zaživel v praksi in bo opravljena tudi 

kompleksna evalvacija.  

 

 

4.5 Izhodišča za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci 
 

Delo z nadarjenimi učenci naj se začne čim bolj zgodaj in naj bo vpeto v vse faze 

šolskega dela. 

Pri odkrivanju nadarjenih učencev sodelujejo vsi pedagoški delavci in šolska svetovalna 

služba. Po potrebi se šole povezujejo med seboj ter k sodelovanju pritegnejo tudi 

strokovnjake zunanjih institucij.  

Termin "odkrivanje nadarjenih učencev" označuje celoten proces, ki vključuje 

evidentiranje, identifikacijo ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev.  

 

Odkrivanje se praviloma izpelje v prvem in drugem triletju, po potrebi pa se ponovi še v 

tretjem triletju. Tako lahko zagotovimo, da imajo vsi nadarjeni enake možnosti, da so 

odkriti. 

Poleg pravočasnega odkrivanja nadarjenih učencev in organiziranja različnih 

diferenciranih oblik dela z njimi je potrebno tudi njihovo kontinuirano spremljanje. To 

vključuje spremljanje celovitega razvoja nadarjenih na vseh področjih osebnosti. Osebne 

podatke nadarjenih učencev vodi šolska svetovalna služba v sodelovanju z razrednikom 

in učitelji, ki učijo nadarjenega učenca.  

 

Učinkovita skrb za nadarjene učence zahteva ustrezne materialne in kadrovske pogoje ter 

stalno strokovno spopolnjevanje za strokovne delavce na področju odkrivanja in dela z 

njimi.  
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Skrb za nadarjene učence je del programa dela šole, pomemben del njenega načrta in 

vizije ter tako tudi pomembna naloga vodstva šole. 

Za koordinacijo, implementacijo in izvedbo na operativni ravni je oblikovana strokovna 

skupina na Zavodu RS za šolstvo. Strokovno skupino sestavljajo svetovalci Zavoda RS 

za šolstvo in zunanji strokovnjaki.  

 

 

4.6 Odkrivanje nadarjenih 
 

Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. V postopku odkrivanja 

sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki.  

V svetu ni enotne metodologije odkrivanja nadarjenih, dogaja se celo, da različne metode 

identifikacije uporabljajo v okviru ene države. Delovna skupina je izdelala svoj model 

odkrivanja nadarjenih učencev. Odkrivanje naj bi potekalo v treh stopnjah (v Konceptu, 

1999):  

- evidentiranje, 

- identifikacija, 

- seznanitev in mnenje staršev. 

 

4.6.1 Evidentiranje učencev  

Evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, poteka na osnovi različnih kriterijev 

brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov.  

Predlagani kriteriji (v Konceptu, 1999):  

Učni uspeh - učenec dosledno izkazuje odličen učni uspeh, v 1. triletju se upošteva opisna 

ocena učenca, ki temelji na doseženih zahtevnejših standardih znanja. 

Dosežki – učenec se odlikuje na specifičnih področjih in dosega izjemne dosežke pri 

likovni, glasbeni, tehnični in  športni vzgoji ter pri drugih dejavnostih. Kriterij dosežkov 

evidentira predvsem talentirane učence. 

Učiteljevo mnenje - ki si ga je učitelj o učencu oblikoval med vzgojno izobraževalnim 

procesom. Posebno pozornost pri presojanju mora posvetiti tistim učencem, ki kažejo 
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znake nadarjenosti in nimajo odličnega uspeha, ki prihajajo iz socialno šibkega okolja, 

drugačnega kulturnega okolja ali imajo specifične učne ali vedenjske težave.  

Tekmovanja - udeležba in dobri rezultati učenca na regijskih in državnih tekmovanjih. 

Hobiji - aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne 

rezultate.  

Mnenje šolske svetovalne službe - šolska svetovalna služba oblikuje svoje mnenje o 

učencu na osnovi obstoječe evidence o učencu, skupaj z vzgojiteljicami iz vrtca, 

razrednimi in drugimi učitelji, knjižničarjem in mentorji interesnih in drugih dejavnosti.  

 

V skupino evidentiranih so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih 

kriterijev. To je širša skupina učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Evidenco evidentiranih 

učencev vodi šolska svetovalna služba.  

 

Mnenja staršev na stopnji evidentiranja ne pridobivamo. Izogniti se želimo nekritični 

oceni staršev in posledično razočaranju staršev, če bi se kasneje v postopku pokazalo, da 

otrok ni evidentiran kot nadarjen. 

 

4.6.2 Identifikacija  

Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo 

evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila (v Konceptu, 1999):  

4.6.2.1 Ocena učiteljev - učitelji podajo oceno o že evidentiranih učencih s pomočjo 

posebnega ocenjevalnega pripomočka, ki naj bi zajel naslednja področja (v Konceptu, 

1999):  

- razumevanje in pomnjenje snovi, 

- sposobnost sklepanja, 

- ustvarjalnost (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija), 

- motiviranost in interes, 

- vodstvene sposobnosti, 

- telesno-gibalne sposobnosti, 

- izjemni dosežki (performance) na različnih področjih (umetniškem, praktično-

tehničnem in na drugih področjih). 
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Za ocenjevanje se lahko izberejo različni metodološko neoporečni instrumenti, ki 

zajemajo zgoraj navedena področja - test sposobnosti in test ustvarjalnosti. Testa 

sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski svetovalni delavec – psiholog.  

 

Za test splošne intelektualne sposobnosti uporabljamo v Sloveniji Ravenove progresivne 

matrice in besedne lestvice ter Wechslerjevo lestvico inteligentnosti za otroke. Za 

merjenje ustvarjalnega mišljenja pa se uporabljajo Torranceovi testi, ki so pokazatelj 

ustvarjalne moči posameznika (Boben, v Bezić, 2006). 

 

Ocenjevalna lestvica nadarjenosti učencev (posodobljena 2011), ki jo izpolnijo učitelji 

vsebuje 72 opisov vedenja, ki je značilno za nadarjene učence na posameznih področjih. 

Opis zajema devet področij nadarjenosti (iz Ocenjevalne lestvice nadarjenosti učencev): 

- učno, 

- voditeljsko, 

- tehnično, 

- telesno-gibalno,, 

- glasbeno,  

- likovno,  

- literarno, 

- dramsko.  

- filmsko (samo za tretje triletje). 

 

Pri izpolnjevanju ocenjevalne lestvice učitelji upoštevajo navodilo, da pri učencih 

ocenjujemo vsako vedenje posebej, neodvisno drug od drugega. Pri oceni lahko 

upoštevamo le del opisa vedenja. Pomembno je, da učitelji dobro poznajo vedenje 

učencev v različnih situacijah, tako v šoli kot tudi izven šole, saj se nadarjeni učenci 

pogosto ukvarjajo tudi z mnogimi izvenšolskimi dejavnostmi in so lahko zato v okviru 

šole manj dejavni. 
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Posebno pozornost je potrebno posvetiti dejstvu, da so nekateri nadarjeni učenci iz 

različnih razlogov lahko tudi učno neuspešni, emocionalno in socialno slabše prilagojeni, 

osamljeni, nezainteresirani za kakšen šolski predmet in podobno. 

 

Na oceno lahko vpliva tudi splošna raven razreda, v katerem je nadarjeni učenec. Učenec 

z visokimi sposobnostmi na nekem področju lahko ostane neopažen v razredu, kjer ima 

več učencev na splošno visok potencial na tem področju ali pa učenec s skromno 

razvitimi sposobnostmi lahko občutno izstopa v razredu učencev, ki imajo splošno nizke 

potenciale. 

 

Pri učencih ocenjujemo pogostost oziroma intenzivnost opisanega vedenja v ocenjevalni 

lestvici. Pri vsakem učencu ocenimo vse oblike vedenja, in sicer s sedemstopenjsko 

lestvico (iz Ocenjevalne lestvice nadarjenosti učencev): pri tem pomeni ocena 1 – ne 

velja in 7 – popolnoma velja. 

 

Če vedenja pri posameznem učencu nismo opazili in ga zato ne moremo oceniti, pri opisu 

ne izberemo nobene ocene.  

Vrednotenje ocenjevalne lestvice se izvede po posameznih področjih nadarjenosti, pri 

čemer se izračuna povprečje skupne ocene. Če je povprečje višje od predpisane norme 

(norma je določena v tabeli), je učenec na tem področju prepoznan za nadarjenega. Če 

ocenjevalec pri posameznem področju nadarjenosti ni mogel oceniti treh ali več trditev, 

ocene za to področje niso veljavne in jih ne upoštevamo. 

V prehodnem obdobju uvajanja devetletke (od 1999 do 2009) je potekalo evidentiranje 

učencev v tretjem in sedmem razredu.  

Evidentiranje nadarjenih učencev v tretjem triletju je zajemalo veliko število vključenih 

ocenjevalcev, saj je posameznega učenca ocenjevalo več učiteljev. Učenca v prvem 

triletju evidentira učitelj v 3. razredu, v naslednjem šolskem letu pa še učitelj 4. razreda. 

 

Pri izbiranju predlogov nadarjenih učencev je bil pri učiteljih pogosto prisoten strah, da bi 

izpustili oziroma spregledali katerega od nadarjenih učencev, zato je bilo predlogov za 
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obravnavo veliko. Zaradi velikega števila ocenjevanih učencev in ocenjevalcev je bilo 

vrednotenje ocenjevalnih lestvic dolgotrajno.  

 

4.6.2.2 Test sposobnosti – v praksi uporabljamo WISC (Wechslerjeva lestvica 

inteligentnosti za otroke) ali Ravenove progresivne matrice.  

Wechlerjev test inteligentnosti – WISC 

Test je Wechsler sestavil leta 1939 in od takrat je to najbolj razširjen in uporaben test 

inteligentnosti v svetu in pri nas. Njegov avtor je bil klinični psiholog, izrazit praktik in 

inteligentnosti ne pojmuje kot posebno sposobnost, ampak kot skupek, kot zmožnost 

posameznika, da deluje smotrno, misli razumno in učinkovito deluje v svojem okolju. 

Povprečni rezultat 100 pomeni, da je polovica posameznikov boljših in polovica slabših 

pri isti starosti. Inteligenčni kvocient (IQ) 120 in več doseže 10% najboljših in te v 

Sloveniji obravnavamo kot nadarjene. 

Test ima 13 podtestov in je časovno zelo zamuden, je individualen in hkrati tudi najbolj 

natančen. 

 

V Sloveniji pri identifikaciji nadarjenih pogosto uporabljamo alternativo – skupinski test 

Ravenove matrice, saj tako hkrati zajamemo večje število učencev. Test je neverbalen in 

meri sposobnost zaznavanja odnosov in razmerij v seriji matričnih sestavljank, 

sposobnost najti smisel neurejenih situacij. To je test opazovanja in jasnega razmišljanja. 

Obstajata dve obliki: SPM za mlajše in SPM PLUS za starejše učence, ki je tudi 

zahtevnejši. Test ima 60 nalog in je časovno neomejen. 

 

4.6.2.3 Test ustvarjalnosti – Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja ali TTCT 

Nadarjenosti ne moremo zanesljivo odkriti samo s pomočjo inteligentnosti. Ameriški 

psiholog Torrance je ugotovil, da bi zgrešili kar 70 % ustvarjalnih otrok, če bi upoštevali 

samo njihove rezultate pri testih inteligentnosti. Ustvarjalnost je po Torranceu najvišja 

oblika mentalnega funkcioniranja in gre za posebno obliko reševanja problemov. Produkt 

ustvarjalnega mišljenja je nekaj novega, kar ima določeno vrednost za posameznika ali 

širšo skupnost. 
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Ustvarjalne so osebe, ki so sposobne ustvariti veliko število idej, ki so fleksibilne v svojih 

odgovorih in originalne. Torranceov test besedne ustvarjalnosti ima 6 podtestov, ki 

merijo fluentnost (število idej), fleksibilnost (raznovrstnost idej) in originalnost (ideje so 

drugačne od običajnih) in so časovno omejeni. 

 

Za vse tri teste imamo slovenske norme in dogovor, da med nadarjene sodijo učenci, ki 

dosežejo 90 percentilni rang in več. 

 

Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od 

kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat:  

- 90 točk na kateremkoli od šestih področij nadarjenosti pri oceni učiteljev, 

- na testu inteligentnosti WISC je IQ enak ali večji od 120,  

- Ravenove progresivne matrice: 90. centil ali višji, 

- test ustvarjalnosti: 90. centil ali višji. 

 

Rezultate MFBT lahko uporabimo za evidentiranje, ne pa za identifikacijo, meja je 90. 

centil.  

V osmem razredu učenci pišejo t.i. test Multifaktorska baterija testov (MFBT), pri 

katerem se ugotovi, kakšne so sposobnosti učencev na različnih področjih (verbalnem, 

prostorskem, logičnem …). Ta test je ena od informacij, ki naj bi otroku pomagala pri 

izbiri poklica oziroma srednje šole. 

 

Ugotovitev o tem, da je učenec nadarjen, sprejme razredni učiteljski zbor, na katerem 

sodelujeta tudi šolska svetovalna služba in koordinator za delo z nadarjenimi, če ta ni 

šolski svetovalni delavec. 

 

Na tak način naj bi v celotni šolski populaciji identificirali od 15 do 20 odstotkov 

nadarjenih učencev, kar ustreza Renzullijevemu mnenju o številu nadarjenih otrok v 

populaciji (Žagar, v Bezić, 2006), vendar pa je ta odstotek v Sloveniji višji, okrog 25% 

(Bezić, Deutsch, 2011).  
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Z različnimi kriteriji identificiramo tako učence, ki so splošno nadarjeni kot tudi tiste, ki 

so talentirani – nadarjeni le na specifičnem področju. Splošno nadarjeni učenci dosežejo 

zahtevani rezultat pri več različnih merilih, specifično nadarjeni pa le ne enem od 

področij nadarjenosti, ki jih zajema ocenjevalna lestvica; na testu inteligentnosti se 

pokažejo akademsko nadarjeni, na testu ustvarjalnosti pa kreativno-produktivno 

nadarjeni. 

 

4.6.3 Seznanitev staršev in pridobitev njihovega mnenja  

Zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih je, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom 

seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo 

mnenje o otroku.  

Postopek odkrivanja nadarjenih učencev ni enak v vseh treh obdobjih devetletne OŠ.  

V prvem triletju se izvedeta samo prva in tretja stopnja postopka (evidentiranje ter 

seznanitev in mnenje staršev). V drugem triletju (ali po potrebi v tretjem) pa se izvede 

tudi druga stopnja postopka (identifikacija) ter se ponovno seznani starše in pridobi 

njihovo mnenje o otroku. 

Za učence, ki so bili zaradi različnih vzrokov pri postopku odkrivanja izpuščeni oziroma 

spregledani, se postopek izvede v celoti v drugem ali tretjem triletju. 

Napredek in delo odkritih nadarjenih učencev spremlja šolska svetovalna služba v 

sodelovanju z učitelji in drugimi strokovnimi delavci. Dokumentacija o nadarjenih 

učencih se arhivira na šoli, vodi pa jo šolska svetovalna služba. 

 

 

4.7 Predlagane oblike dela z nadarjenimi učenci: 
 

Delo z nadarjenimi učenci izhaja iz naslednjih temeljnih načel (Koncept, 1999): 

- širitev in poglabljanje temeljnega znanja,  

- hitrejše napredovanje v procesu učenja,  

- razvijanje ustvarjalnosti,  

- uporaba višjih oblik učenja,  

- uporaba sodelovalnih oblik učenja,  

- upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,  
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- upoštevanje individualnosti,  

- spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,  

- skrb za celosten osebnostni razvoj, 

- raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,  

- uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci 

programa, 

- skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno 

sprejeti, 

- ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in 

interese.  

 

Predlagane oblike dela z nadarjenimi učenci (v Konceptu, 1999): 

- notranja diferenciacija pouka (v vseh treh triletjih, zakonsko določeno), 

- fleksibilna diferenciacija (2. in 3. triletje),  

- delna zunanja diferenciacija (8. in 9. razred), 

- individualna zadolžitev učencev, 

- individualiziran pouk (1. triletje), 

- kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela (1. triletje), 

- posebne domače zadolžitve (1. triletje), 

- dnevi dejavnosti, 

- interesne dejavnosti, 

- hitrejše napredovanje, 

- dodatni pouk,  

- individualiziran program dela z nadarjenimi učenci (2. in 3. triletje), 

- vzporedni programi (pull-out), (2. in 3. triletje), 

- obogatitveni programi (sobotne šole, fakultativne dejavnosti, 2. in 3. triletje), 

- športne in kulturne sekcije (2. in 3. triletje), 

- interesne dejavnosti, 

- kreativne delavnice (2. in 3. triletje), 

- raziskovalni tabori (2. in 3. triletje), 

- priprava za udeležbo na tekmovanjih, 
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- izbirni predmeti (3. triletje), 

- seminarske naloge (3. triletje), 

- raziskovalne naloge (3. triletje), 

- programi za razvijanje socialnih spretnosti (2. in 3. triletje), 

- programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske 

delavnice,…), 

- osebno svetovanje učencem in staršem (2. in 3. triletje), 

- svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica (3. triletje). 

 

Za nadarjene učence šole lahko organizirajo različne dejavnosti v okviru razširjenega in 

nadstandardnega programa. 

 

Kot nosilci oziroma izvajalci omenjenih aktivnosti nastopajo učitelji, svetovalna služba, 

mentorji dejavnosti (šolski in zunanji), knjižničar, vodstvo šole, Zavod RS za 

zaposlovanje in drugi javni zavodi s področja izobraževanja (glasbene in umetniške šole). 

 

Pri izdelavi posebnih programov za nadarjene je potrebno še posebej upoštevati naslednje 

pogoje (George, 1997): 

- da izbrana metoda dovolj poudarja razvijanje višjih miselnih procesov in konceptov, 

- da je metoda dovolj fleksibilna in odprta, da otroku omogoča lasten tempo razvoja, 

- da zagotavlja učno okolje, ki daje otroku hkrati čustveno varnost in intelektualne 

izzive, 

- da izbrana metoda ne bi otroka odtujila od vrstnikov ali škodljivo vplivala na 

nadaljnje učenje, ki bi lahko zaradi ponavljajočih se vzorcev pripeljalo do dolgočasja, 

- da izbrana metoda daje prednost procesu po meri otroka.  

V prvem triletju poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega razreda v 

oblikah notranje diferenciacije in individualizacije pouka, priporočljivo je le občasno 

krajše ločevanje nadarjenih učencev od razreda (npr. pri samostojnem učenju, dodatnem 

pouku, raznih interesnih dejavnostih). 
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V drugem in tretjem triletju naj bi se delo z nadarjenimi razširilo tudi na nekatere druge 

oblike, ki se večinoma organizirajo v okviru fleksibilne in delne zunanje diferenciacije. V 

skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se za nadarjene 

učence lahko uporabi tudi pol ure individualne in skupinske pomoči tedensko na oddelek.  

 

Pregled dela z nadarjenimi učenci v mednarodnem prostoru nam pokaže, da se metode 

dela z nadarjenimi v posameznih državah razlikujejo med seboj, prav povsod pa je 

nadarjenim učencem namenjena posebna skrb. Najbolj razširjen pristop zgodnje 

odkrivanje nadarjenih (fast tracking) (v Specific educational measures to promote all 

forms of giftedness in Europe, 2006). 

Pogoste so tudi naprednejše/višje aktivnosti (advanced) in diferenciacija (differentiated 

provision), ki se izvaja v razredu s skupinami z mešanimi sposobnostmi ali v ločenih 

skupinah. Pogoste so tudi izvenšolske dejavnosti v homogenih skupinah.  

Ostali specifični vzgojni ukrepi, kot so centri za nadarjene otroke, njihove starše in 

učitelje ali posebno omrežje, obstajajo v polovici vseh držav zajetih v raziskavo (v 

Specific educational measures to promote all forms of giftedness in Europe, 2006).. 

 

Učitelji imajo pomembno vlogo pri odkrivanju, podpori in opazovanju vzgojnih meril za 

zadovoljevanje potreb nadarjenih in talentiranih otrok in mladostnikov. Ne glede na 

obliko vzpodbujanja in dela z nadarjenimi učenci je pomembno proučevanje 

usposobljenosti učiteljev za delo z mladimi, ki kažejo posebne sposobnosti. 

Usposobljenost za delo z nadarjenimi učenci je lahko vključena v osnovno učiteljevo 

izobraževanje obvezno ali neobvezno. Za seznanjanje študentov - bodočih učiteljev z 

vprašanjem nadarjenosti se uporabljajo različni pristopi. Nadarjenost je lahko vsebina 

ločenega predmeta ali pa je vključena v druge predmete (na primer kot del izobraževanja 

o diferenciranem poučevanju ali pa na splošno o posebnih vzgojnih potrebah).  

Večinoma imajo osnovnošolski in srednješolski učitelji možnost, da se na temo 

nadarjenih in talentiranih otrok izobražujejo med delom.  

V mnogih državah so na voljo posebna izobraževanja za strokovnjake iz vzgojne 

psihologije na šoli.  

Teme, ki jih taka izobraževanja ponujajo: 
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- način odkrivanja nadarjenih mladostnikov,  

- vzgojne potrebe nadarjenih,  

- odkrivanje ustreznih vzgojnih meril, 

- specifične teme, kot npr. osebna kreativnost, ustvarjalnost,... 

Pri dolžini izobraževanja je pomembno poudariti širok izbor ponudb in okvirov za 

nadaljnji študij o nadarjenosti. Nekatera izobraževanja so relativno kratka (en dan ali 

nekaj dni), druga pa vodijo v specializirano dodatno (podiplomsko)  usposobljenost. 

Izobraževanje za delo z nadarjenimi učenci ni obvezno, saj učitelji lahko sami izbirajo 

temo izobraževanja, tako da lahko najdejo odgovore na lastne zahteve in vprašanja, ki jih 

zanimajo. 

V več državah obstajajo privatne ali javne ustanove, specializirane za pomoč otrokom z 

visokimi sposobnostmi. Te organizacije lahko nudijo podporo učiteljem in šolam, 

ponudijo izobraževanje in določijo ali pomagajo uvesti najbolj primeren vzgojni program 

za vsakega posameznega učenca (prav tam).  

 

 

4.8 Operacionalizacija koncepta: Odkrivanje in delo z nadarjenimi 
učenci v devetletni osnovni šoli 
 

V Operacionalizaciji koncepta: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 

osnovni šoli(v nadaljevanju Operacionalizacija koncepta) so navedene najpomembnejše 

naloge, nosilci, izvajalci, sodelavci, oblike in metode dela ter okvirni čas za optimalno 

izvedbo naloge.  

 

Prvo Operacionalizacijo koncepta je leta 2000 pripravila razširjena programska skupina 

za svetovalno delo v vrtcih, šolah in domovih, posodobljena različica pa je izšla leta 

2008. Pripravljeno gradivo služi šolam kot okvir za pripravo natančnega načrta za delo z 

nadarjenimi učenci, vsebuje vse potrebne  vprašalnike in ocenjevalne lestvice in celo 

primer individualnega programa za posameznega nadarjenega učenca. 

 



 57 

O delu z nadarjenimi učenci morajo biti temeljito seznanjeni vodstveni in svetovalni 

delavci šole, vodstvo šole mora pred začetkom uvajanja poskrbeti za kakovostno pripravo 

vseh strokovnih delavcev šole, za informiranje staršev in širšega okolja. 

 

Dokument predvideva, da uvajanje in izvajanje Koncepta poteka v petih korakih (v 

Operacionalizaciji koncepta, 2000): 

A. Informiranje in izobraževanje vodstvenih delavcev šol 

B. Priprava na uvajanje Koncepta na posamezni šoli 

C. Odkrivanje nadarjenih učencev 

D. Delo z nadarjenimi učenci 

E. Analiza izvajanja programov, evalvacija uresničevanja Koncepta ter 

dopolnjevanje in načrtovanje novih programov 

 

Informiranje in izobraževanje vodstvenih in svetovalnih delavcev šol poteka preko 

študijskih skupin, aktivov, posvetov, simpozijev, seminarjev, z izdajo priročnikov in 

drugih gradiv. 

 

Pomembna naloga vsakega ravnatelja je priprava vseh strokovnih delavcev, staršev in 

širšega okolja na uvajanje Koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci. 

Kakovostna priprava zajema naslednje aktivnosti: 

- informiranje strokovnih delavcev, 

- analizo stanja, 

- imenovanje koordinatorja, 

- umestitev programa v razvojni in letni delovni načrt šole, 

- načrt stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev, 

- strokovno spopolnjevanje delavcev, 

- načrt sprotnega spremljanja uresničevanja ciljev, 

- informiranje staršev, 

- pripravo in ponudbo programov za 1. triletje in tudi za druge. 
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Odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi je predstavljalo za večino slovenskih šol 

novost, zato so potekala številna izobraževanja, večinoma v organizaciji Zavoda RS za 

šolstvo in Šole za ravnatelje. 

 

Veliko pozornosti je bilo potrebno posvetiti tudi ustreznemu informiranju in 

izobraževanju staršev, ki je v prehodnem obdobju zajemalo starše učencev 3. in 7. 

razreda, po vzpostavitvi devetletke po celotni vertikali pa le še starše učencev 3. razreda. 

Ustrezno informiranje staršev je zelo pomembna naloga, ki jo praviloma izvedeta 

koordinator dela z nadarjenimi in razrednik. 

Informacije za starše morajo biti zbrane tako, da starši razumejo namen in cilje 

uresničevanja Koncepta, predvsem to, da ni glavni cilj identifikacija nadarjenih učencev, 

temveč individualizacija dela z njimi.  

Staršem je potrebno pojasniti, da bodo učence evidentirali strokovni delavci šole, v 

postopek pa bodo vključeni tudi starši, upoštevano bo njihovo mnenje in pridobljeno 

soglasje za nadaljnje postopke (uporaba psihodiagnostičnih pripomočkov, ocenjevalne 

lestvice nadarjenosti, priprava individualiziranega programa). Staršem je potrebno 

predstaviti tudi dejstvo, da se postopek evidentiranja izvede v 3. razredu, identifikacija pa 

v 4. razredu. Oba postopka se za posameznega učenca lahko izvedeta tudi kadarkoli v 

času šolanja. 

Odkrivanje nadarjenih učencev je v prehodnem obdobju potekalo v prvem in tretjem 

triletju. Nadarjene učence evidentirajo vsi tisti strokovni delavci šole, ki učenca poznajo, 

ker so kakorkoli sodelovali z njim. Starši praviloma ne morejo evidentirati lastnega 

otroka. 

Identifikacija se za učence prvič izvede v 4. razredu, pred tem pa je potrebno pridobiti 

mnenje in pisno soglasje staršev za identifikacijo. 

Učence lahko testira le šolski psiholog, ki ima pridobljeno ustrezno licenco, v nasprotnem 

primeru mora šola k sodelovanju povabiti zunanjega strokovnjaka. 

Ocenjevalno lestvico nadarjenosti za posameznega učenca izpolnijo tako strokovni 

delavci, ki so učenca evidentirali kot tudi tisti, ki učenca učijo v višjem razredu, vendar 

naj bi to storili po najmanj treh mesecih dela z učencem. Ocene strokovnih delavcev za 

posameznega učenca združi šolska svetovalna služba. 
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Oddelčni učiteljski zbor, ki mu šolska svetovalna služba predstavi podatke, odloča o tem, 

ali je učenec prepoznan za nadarjenega. 

Z ugotovitvijo oddelčnega učiteljskega zbora svetovalna služba seznani starše in pridobi 

njihovo mnenje ter soglasje za pripravo individualiziranega vzgojno izobraževalnega 

programa za njihovega otroka. 

 

Delo z nadarjenimi učenci je zagotovo najbolj kompleksna faza celotnega Koncepta. 

Programa dela z nadarjenimi učenci ni mogoče v celoti določiti, potrebno je sprotno 

prilagajanje potrebam teh učencev. 

Pri tem je potrebno upoštevati načela Koncepta in težnjo po razvoju splošnih in 

specialnih kompetenc, ki jih bodo učenci potrebovali za nadaljnje delo: 

- razvijanje kompetenc in znanj informacijsko komunikacijske tehnologije, 

- razvijanje kompetenc maternega jezika, 

- razvijanje kompetenc tujega jezika, 

- razvijanje socialnih veščin, 

- razvijanje samostojnosti in odgovornosti, 

- razvijanje univerzalnih vrednot. 

 

Za vsakega identificiranega nadarjenega učenca je potrebno izdelati individualiziran 

program dela. Pomembno je, da individualiziran program za posameznega učenca 

oblikujemo tako, da spodbuja in razvija znanja na tistih področjih, ki so učenčeva močna 

področja, hkrati pa ne zanemarimo ostalih področij, ki jih vključimo v program. Ne 

moremo pričakovati, da bodo vsa področja enako primerna za vse učence. Programe je 

potrebno oblikovati tako, da učencem ponudimo predvsem vsebine, ki niso del rednega 

kurikula. 

 

Pri izdelavi individualiziranega programa sodelujejo vsi učitelji oddelčnega učiteljskega 

zbora in strokovni delavci, ki bodo izvajali delo z nadarjenimi učenci. 

Individualiziran progam je potrebno sprotno spremljati, izdelati je potrebno evalvacijo in 

oceno uspešnosti programa ob koncu šolskega leta ter na podlagi tega oblikovati predloge 

za delo v naslednjem šolskem letu. 
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Analiza izvajanja programa dela z nadarjenimi učenci, evalvacija uresničevanja Koncepta 

ter dopolnjevanje in načrtovanje novih programov je zadnji korak, ki ga opredeljuje 

Operacionalizacija Koncepta. Šola naj bi poskrbela za sistematično in celostno delo z 

nadarjenimi in zato enkrat letno evalvirala tako vsebinski kot procesni vidik izvajanja 

različnih oblik in dejavnosti, ki jih je v šolskem letu izvedla za nadarjene učence v 

posameznem razredu. 

Cilj evalvacije dela naj bo vsekakor priprava novega, izboljšanega programa za delo z 

nadarjenimi v prihodnjem šolskem letu. 

 

 

4.9 Metoda dela z nadarjenimi učenci  
 

Delo z nadarjenimi učenci v Sloveniji temelji na skrbi šole, da bi vsak učenec v okviru 

vzgojno-izobraževalnega procesa optimalno razvil svoje potenciale. Zakonodaja 

omogoča drugačne didaktične pristope za nadarjene učence na vseh ravneh 

izobraževanja. Seveda zakonodaja še ne zagotavlja uspešnega in učinkovitega dela z 

nadarjenimi učenci; od vodstva šol, še bolj pa od vsakega posameznega učitelja je 

odvisno, ali bo posameznik v šoli dobil dovolj spodbud, da bo v celoti razvil in uporabil 

svoje potenciale. 

 

Zakonodaja kot temeljno metodo opredeljuje načelo notranje diferenciacije (Zakon o 

osnovni šoli, 40. člen), ki se izvaja pri vseh predmetih na vseh nivojih izobraževanja.  

Učna diferenciacija je organizacijski ukrep, s katerim šola bolj humano in demokratično 

usmerja učence po določnih učnih in drugih razlikah v občasne in stalne, homogene ali 

heterogene skupine, da bi jim posredovanje učne snovi in učenje čim bolj prilagodila. 

Učna individualizacija dopolnjuje diferenciacijo učencev, saj zajema tiste razlike med 

njimi, ki jih zgolj z diferenciacijo ni mogoče upoštevati. Od učitelja zahteva, da 

poučevanje in učenje prilagodijo individualnim posebnostim in potrebam posameznega 

učenca (Strmčnik, 1993).  
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Pri delu z nadarjenimi učenci lahko uporabimo različne oblike individualizacije in 

diferenciacije tako pri rednem delu v razredu kot tudi pri ostalih dejavnostih. Zanimiva 

oblika dela je projektno delo, zasnovano na interesih učencev. Projektno delo se lahko 

izvaja individualno, v parih ali manjših skupinah. Za vsak projekt je potrebno določiti 

splošno temo, ki je povezana z učno enoto ali delom učnega načrta, nadaljevanje pa je 

lahko vodeno z učiteljevimi navodili, določeno z zahtevanim rezultatom ali prepuščeno 

izboru učencev. Namen projektov je širitev in bogatitev učnih načrtov na podlagi 

interesov učencev, predvsem v primerih, ko interesi in sposobnosti učencev presegajo 

veljavni učni načrt.  

Prehajanje med poukom je oblika diferenciacije, pri kateri nadarjeni učenci skladno s 

svojimi učnimi potrebami prehajajo od učne dejavnosti, ki jo vodi učitelj, k samostojno 

izbrani dodatni aktivnosti. Učitelj tako lahko učencem, ki potrebujejo razlago in pomoč 

pri delu, nudi frontalni pouk, nadarjeni učenci pa izberejo dodatne, vnaprej pripravljene 

dejavnosti. Po potrebi se lahko vrnejo k frontalni obliki pouka. 

Natančen pregled učnega načrta po sistemu kontrolnega seznama za diferenciacijo za 

nadarjene in sposobnejše otroke je vodilo za vsestransko diferencirajo pouka oziroma 

spodbuda učitelju za razmislek o najprimernejših pristopih za učence (Heacox, 2009). 

Učitelji si pri pripravi vsebin za nadarjene učence lahko pomagajo z različnimi metodami 

(prav tam): 

- nadomestitev: katere osnovne vsebine nadomestiti z abstraktnejšimi, zahtevnejšimi, 

- povezovanje: kako povezati učenje z ustvarjalnim mišljenjem in spodbuditi izvirnost 

ter inovativnost učencev, 

- prilagoditev: kako s prilagoditvami vsebin povečati tempo pouka in ali lahko s 

prilagoditvami učenja izzovemo učenje na višjih taksonomskih stopnjah, 

- preoblikovanje: kako preoblikovati učenje, da bo bolj poglobljeno, celovito in 

večplastno, 

- drugačen pristop: kako pridobiti čas za poglobljeno in zahtevnejše učenje, prilagojeno 

posebnim interesom in nadarjenosti učencev, 

- izločitev: katere vsebine lahko izločim, ker jih učenci že poznajo, in v tem času 

spodbudim učenje na višjih ravneh, 



 62 

- sprememba ali preureditev: kako lahko spremenim oz. preuredim učni načrt, da 

pridobim čas za razvijanje izvirnih zamisli in izdelkov. 

 

Za delo z nadarjenimi učenci lahko poiščemo tudi mentorje in strokovnjake z določenih 

področij, ki učencem ponudijo vsebine, ki jih učni načrt, učitelj in učno okolje ne morejo 

nuditi.  

 

Diferenciacija pomeni odzivanje na učenčeve posebne učne potrebe, zato je zavedanje 

učiteljev po uvajanju diferenciacije v vsako vsebino še posebej pomembno. Pri delu z 

nadarjenimi učenci upoštevamo vidike zahtevnosti (Heacox, 2009): 

- izvirno razmišljanje, 

- več dela s koncepti in posplošitvami kot samo z vsebinami in dejstvi, 

- kompleksno mišljenje, 

- pripravljenost na učenje, ki izhaja iz učenca in ne iz razredne ali starostne stopnje,  

- pospešen tempo učenja, 

- razumsko zahtevnejše, poglobljene vsebine, 

- abstraktni koncepti, 

- interdisciplinarno delo, 

- kritično vrednotenje, 

- opredeljevanje in reševanje problemov, 

- inovativnost, 

- interesi, radovednost in vedoželjnost, 

- vključenost učenca v načrtovanje in odločitve, 

- strokovna povratna informacija. 

 

Pri načrtovanju dela z nadarjenimi učenci je pri pouku potrebno v okviru individualnega 

programa (IP) opredeliti cilje ali standarde znanja, ki jih je učenec že dosegel, katerim se 

mora še posvetiti in kako hitro bo učenec napredoval. Za uspešen načrt diferenciacije je 

ključnega pomena individualizacija, ki jo oblikuje razredni učiteljski zbor v sodelovanju s 

šolsko svetovalno službo. V pripravo in razvoj individualnega programa morajo biti 

nujno vključeni tudi učenec in njegovi starši. Za uspeh dogovora v okviru individualnega 
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načrta je ključnega pomena učenčev interes in njegova obveza za izpolnjevanje 

obveznosti. 

 

Metode dela z nadarjenimi učenci v mednarodnem prostoru so zelo različne (Győri, 

2011). V Avstriji je največji poudarek na diferenciaciji in individualizaciji dela v okviru 

pouka, zakonsko pa so določene še druge oblike, kot npr. akceleracija. Ta je mogoča kot 

zgodnje všolanje otroka, ki izkazuje nadarjenost, pa tudi kot klasična akceleracija v času 

šolanja, dijaki lahko predčasno opravljajo maturo in sprejemne izpite za fakulteto, na 

fakulteti pa je omogočen tudi vzporedni študij ali obiskovanje več različnih predmetov. 

Velik poudarek je tudi na razvoju novih modelov dela z učenci ter na izobraževanju 

učiteljev, ki delajo z nadarjenimi učenci. Skoraj vsaka šola v Avstriji ima zaposlenega 

učitelja, ki je specializiran za delo z nadarjenimi (posebna ECHA-diploma).  

Na Finskem je pomen dobre izobrazbe del njihove nacionalne strategije. Poudarjen je 

selektivni vpis na pedagoško fakulteto in pomen visoke izobrazbe učiteljev. Poklic 

učitelja je cenjen v družbi in dobro plačan, učitelji so avtonomni in se tudi po opravljeni 

diplomi veliko izobražujejo. Skrb za nadarjene je del njihove kulture in delo z njimi je 

vključeno v nacionalni kurikul in v poučevanje. Za strategijo dela z nadarjenimi in pomoč 

pri delu z njimi je zadolžen Nacionalni odbor za izobraževanje (National Board of 

Education). Šole imajo popolno avtonomijo pri delu z učenci, zato lahko prilagajajo 

individualni kurikul vsakemu učencu, ki tako lahko kar najbolje razvije svoje potenciale. 

Nemčija ima zaradi velikega števila priseljencev zelo raznolik izobraževalni sistem. Delo 

z nadarjenimi učenci je uzakonjeno že od leta 1960, intenzivnejši razvoj pa je doseglo po 

letu 1990, ko je vlada na podlagi slabih rezultatov v mednarodni raziskavi Pisa, uzakonila 

identifikacijo, selekcijo in delo z nadarjenimi tako pri pouku kot tudi izven rednih šolskih 

obveznosti. Hkrati je bila pod okriljem države ustanovljena krovna organizacija za 

nadarjene (Education and Talent Limited, B&B), ki skrbi predvsem za izobraževanje 

nadarjenih izven rednega šolskega dela. Sodelovanje v tem programu je omogočeno tudi 

učencem, ki ne obiskujejo privatnih šol. Za nadarjene učence so organizirani poletni 

tabori ter posebni programi, ki potekajo preko šolskega leta, vendar pa udeležba na teh 

aktivnostih ni brezplačna.  
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Problematika šolstva v Veliki Britaniji temelji na tradiciji verskih in zasebnih šol, 

posebno vlogo pa igra pri tem tudi socialna razslojenost. Izobrazba je bila praviloma 

rezervirana za pripadnike srednjega in višjega družbenega sloja. Šele leta 1964 je bilo 

šolanje po enajstem letu starosti obvezno za vse otroke. Danes večina otrok obiskuje 

javne šole, za šolanje na zasebnih šolah je potrebno plačevati večinoma zelo visoko 

šolnino. Kvaliteta javnega šolstva je odvisna od ekonomskega položaja okolice šole, 

javne šole so rangirane po uspehu učencev pri zunanjem preverjanju znanja. Zasebne šole 

lahko oblikujejo svoj program dela, ni potrebno, da sledijo nacionalnemu kurikulu, 

praviloma zaposlujejo visoko kvalificirane in angažirane učitelje, njihovi učenci dosegajo 

odlične rezultate. Tudi pri visokošolskem in univerzitetnem študiju zaznamo enako 

problematiko – vpis na elitno univerzo je pogojen s šolanjem na elitni srednji šoli. 

Problematika dela z nadarjenimi je odsev problematike v šolstvu nasploh in posledica 

zelo segmentirane družbe. Razredno zavest v primeru prestižnih šol vodijo družbene elite 

in je izražena pri ohranjanju tradicije, za delavski razred je ideal enakost za vse in pri 

vsem, medtem ko je vpliv dobrodelnih organizacij in staršev značilen za srednji razred. 

Posledično lahko zaznamo visoko korelacijo med nadarjenostjo in socialnim statusom, 

kar povzroča konflikt interesov med različnimi družbenimi sloji. 

V Izraelu je šolanje obvezno za otroke od 5. do 18. leta starosti, otroci in njihovi starši pa 

se lahko odločajo za šolanje na državnih in različnih verskih šolah. Po srednji šoli je za 

židovske študente obvezno služenje vojaškega roka. Zaradi prekinitve šolanja je 

motivacija za nadaljevanje študija majhna in čeprav je izbira državnih fakultet precejšnja, 

je njihov nivo precej povprečen. Močno izstopa The Hebrew University in Jerusalem, ki 

sodi med 10 najboljših državnih univerz v Aziji. Socialistična ureditev države ni bila 

naklonjena posebnim oblikam izobraževanja za nadarjene učence, saj je zagovarjala 

enakost za vse. Večji preobrat nastopi po letu 1970, saj je prevladalo mišljenje, da imajo 

vsi otroci, tudi nadarjeni, pravico kar najbolje razviti svoje sposobnosti. Leta 1973 so bili 

ustanovljeni posebni oddelki za nadarjene učence in od takrat je skrb za nadarjene 

doživela velik razmah. Skrb za nadarjene poteka tako znotraj rednega šolskega dela kot 

tudi na izvenšolskem področju, z nadarjenimi se ukvarjajo tako vladne kot tudi zasebne 

organizacije. 
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Identifikacija nadarjenih poteka preko inteligenčnih testov, saj javnost sprejema dejstvo, 

da je inteligentnost kriterij nadarjenosti in testiranje najboljši kriterij za odkrivanje 

nadarjenosti. Identifikacija se prične zelo zgodaj, v 2. razredu osnovne šole so testirani 

vsi učenci, v drugem krogu pa je testiranih še najboljših 15% učencev v generaciji. 

Zgodnje odkrivanje talentov temelji na odkrivanju kognitivnih sposobnosti, ki so še 

posebej pomembne za vojaške poklice v Izraelu, predvsem na naravoslovnem in 

tehničnem področju. 

Obstaja pa tudi drugačen pogled na odkrivanje nadarjenih otrok v Izraelu, ki zagovarja 

stališče, da so pri uradnem postopku odkrivanja nadarjenih izpuščeni kazalniki motivacije 

in ustvarjalnost.  

Po osamosvojitvi je vlada v Singapurju veliko pozornosti namenila izobraževanju na vseh 

nivojih, saj se zaveda, da je dobra izobrazba temelj uspešnega gospodarstva in nosilec 

razvoja. Značilnost singapurskega izobraževalnega sistema so zelo težki izpiti na vsaki 

stopnji šolanja, pouk poteka v angleščini, obvezno je 10-letno izobraževanje, sprejem na 

fakulteto je zelo omejen, fakultete so visoke kvalitete in se uvrščajo med 100 najboljših 

na svetu. Glede na različne raziskave (OECD 2010) je javno šolstvo v Singapurju med 

najboljšimi na svetu, še posebej uspešni so v matematiki in naravoslovju.  

Večji poudarek delu z nadarjenimi učenci zasledimo v poznih 70-ih, predvsem na 

področju identifikacije in načrtnega dela z nadarjenimi učenci na področju matematike, 

naravoslovja, tehnologije in informatike, predvsem kot podporo naraščajočim potrebam 

gospodarstva. Velik pomen in prioriteto izobraževanju nadarjenih otrok izpričuje dejstvo, 

da ministrstvo za šolstvo velik del podpore namenja za specialno obravnavo vsebin iz 

učnega načrta glede na tematiko in področja znanja ter posebna psihološka navodila za 

delo z nadarjenimi učenci. Identifikacija nadarjenih otrok poteka v 3. razredu, testirani so 

vsi učenci, katerih starši se s testiranjem strinjajo. Test preverja znanje angleščine, 

matematike, splošno znanje, meri pa tudi intelektualne sposobnosti. 

Nekaterim otrokom, ki dosežejo izjemen uspeh na testiranju, je ponujen poseben 

program, možnost akceleracije ter različne oblike individualnega izobraževanja. 

Za 1% učencev, ki dosežejo izjemen uspeh (400 – 500 učencev), je organizirano 

izobraževanje na 9 šolah, kjer se program izvaja pod pokroviteljstvom ministrstva za 

šolstvo. Za učence, ki se uvrstijo med 2 - 5 % nadarjenih, pa so organizirani obogatitveni 
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programi na matičnih šolah. Vsi programi za nadarjene (za nadarjene, učence z visokimi 

sposobnostmi in izjemno nadarjene) so spremljani in redno evalvirani. Izjemno nadarjene 

učence spremljajo v obliki študije primera. Glavna značilnost dela z nadarjenimi učenci v 

Singapurju je umestitev tega izobraževanja v redno šolsko delo in velika sistematičnost 

pri tem. Značilnost singapurske družbe je velika storilnostna usmerjenost, spodbujanje 

razvoja nadarjenih otrok pa podpira celotna družba. 

V Španiji lahko starši poleg javnih šol za svoje otroke izberejo tudi zasebne ali cerkvene 

šole. Skrb za nadarjene otroke je opredeljena v zakonodaji, od leta 2003 je v zakonodaji 

opredeljen fleksibilni pouk, ki za nadarjene učence predvideva hitrejše napredovanje. 

Podobno kot v drugih državah EU tudi v Španiji šolska politika zagotavlja podporo šolam 

pri uveljavljanju dela z nadarjenimi učenci. Po rezultatih mednarodne raziskave PISA se 

Španija uvršča v zadnjo polovico lestvice dosežkov, zato je skrb za delo z nadarjenimi še 

posebej pomembna. Obstaja več nacionalnih programov, ki ponujajo izobraževanje za 

nadarjene učence, vendar področje dela z nadarjenimi učenci ni rešeno sistematično in je 

še vedno odvisno od aktivnosti posamezne šole in učiteljev, ki so pripravljeni sodelovati 

v programu.  

Izobraževanje v Ameriki je zelo raznoliko, saj ni generalnih smernic in se države 

samostojno in suvereno odločajo o izobraževalni politiki. Skrb za nadarjene učence je v 

zvezni zakonodaji za javno izobraževanje omenjena zgolj posredno. Kljub temu pa veliko 

izjemnih strokovnjakov, ki delajo na področju nadarjenih, prihaja iz Amerike. Zaradi 

velikosti države raziskovalni in razvojni programi za delo z nadarjenimi učenci pokrivajo 

zelo širok nabor ciljev in standardov.  

Na Madžarskem se politiki, pedagogi, različne institucije in javnost trudijo, da bi 

nadarjenost pravilno vrednotili, pri čemer zgolj načrtovanje in vključevanje 

strokovnjakov ni dovolj, če ni še širšega razumevanja s strani mednarodnega okolja. Prav 

tako je združenje Hungarian Talent Support Organization v letu 2009 proučilo različne 

prakse v EU in izven nje, da bi s programom Hungarian Genius Programme zbralo in 

predstavilo primere dobre prakse (Gyori, 2011). 

Za delo z nadarjenimi učenci obstajajo številne metode, ki se sistematično povezujejo in 

združujejo v sisteme, različne po posameznih državah. Največje razlike se pojavljajo na 

ravni sistemov, ki so ponekod centralno in zvezno vodeni, drugje pa se sistemi ločijo že 
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znotraj države in so odvisni od pokrajine ali območja. V državah z močno centralizacijo 

se zavedajo, da je treba posvetiti pozornost tudi lokalnim območjem in posebnostim. 

Ključnega pomena je dejstvo, da posamezne metode niso učinkovite, če ne poznajo in ne 

upoštevajo drugih komponent  in sistema, kamor sodijo. Prav tako ni mogoče razumeti 

samega sistema, če ne poznamo izoblikovanih metod. Sistemi in metode so medsebojno 

odvisni. 

Nekatere države pripisujejo programom za spodbujanje nadarjenosti posebno vlogo, 

predvsem spodbujajo nadarjenost na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 

matematike (področje STEM – science, technology, engineering, maths). Razvoj tega 

področja je pomemben za nacionalno obrambo, ki se uresničuje preko vojaške 

tehnologije. Na Finskem in v Sloveniji sistem spodbude nadarjenosti s tem ni povezan, 

drugje pa je vpletenost očitna in izrečena dokaj odprto. 

Delovna skupina, ki je proučevala metode in sisteme za spodbudo nadarjenosti, je 

izpostavila metode: 

- učenje, ki je prilagojeno učencem, vendar je zaradi pomanjkanja virov in počasnih 

reform v šolstvu dostopno le določeni skupini nadarjenih, 

- učenje, ki je naravnano razvoju vseh študentov, 

- metode, ki so namenjene samo skupini izbranih učencev, ki jih združujejo enaka 

zmožnost, interesi in nadpovprečni rezultati. 

Prave metode ni mogoče določiti za vse skupine, prav to pa ovira odločitve, kaj sploh 

izbrati pod skupnim izrazom »spodbujanje nadarjenosti«. 

Raziskava je potrdila spodbujanje razvoja nadarjenih učencev na čim več področjih. Če 

so projekti usmerjeni na spodbujanje matematične, umetniške ali druge vrste izobrazbe, 

morajo strokovnjaki zavestno skrb posvetiti tudi čustvenemu razvoju mladih nadarjenih, 

razvoju njihovega medsebojnega sodelovanja, tekmovalnih veščin, veščin vodenja, 

družbenega razumevanja in čuta za odgovornost. Spodbujanje nadarjenosti se danes ne 

osredotoča na abstraktno pojmovanje nadarjenega posameznika, ampak na nekoga, ki 

razvija svoj talent na socialnem področju, zavedanju samega sebe in delovanja v dobro 

drugih (prav tam). 

Odkar se je pojavilo izobraževanje nadarjenih, se poraja vprašanje, ali naj ima prednost 

vključevanje (integracija) ali ločevanje (segregacija) pri izobraževanju nadarjenih 
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učencev. Argumenti, ki govorijo v prid segregacije so: zagotavljanje skupinskega 

izobraževanje otrok, ki so si enaki po sposobnostih, kar je najbolj spodbudno  za 

intelektualni in čustveni razvoj. Argumenti proti pa izhajajo iz trditve, da je segregacija 

za učenca socialno škodljiva, saj to vodi v elitizem. Otroci ne izkusijo in ne pridobijo 

raznolikosti medčloveških odnosov za zagotavljanje bogatega čustvenega in moralnega 

razvoja. Integracija ima prednost v vključevanju nadarjenih v okolje sovrstnikov, kar naj 

bi bilo spodbudno za čustveni in moralni razvoj, ob tem pa bi vplivali spodbudno in 

motivacijsko na manj zmožne učence. Po drugi strani integracija lahko upočasni 

napredovanje nadarjenih v primerjavi z izobraževalnim okoljem, kjer so si učenci 

podobni po sposobnostih. Nadarjeni se v heterogeni skupini lahko začnejo dolgočasiti in 

izgubijo motivacijo. 

Nekateri šolski sistemi združujejo prednosti integracije in segregacije, hkrati se trudijo 

zatreti slabosti obeh. Tako delujejo centri za nadarjene v Izraelu; učenci z višjimi 

zmožnostmi preživijo večino tedna s svojimi »povprečnimi« vrstniki, en dan v tednu pa 

preživijo v šoli, strukturirani le za nadarjene (segregacijska oblika). V Nemčiji 

organizirajo tabore za nadarjene, ki trajajo le nekaj tednov. 

Ena od oblik dela z nadarjenimi je tudi pospeševanje, ki je vez med spodbujanjem 

nadarjenosti v srednješolskem in višjem izobraževanju. Vsi sistemi omogočajo 

nadarjenim učencem obiskovanje programov na višjem nivoju zahtevnosti, vendar 

ostajajo s svojimi vrstniki. Nadarjeni srednješolci ne študirajo na univerzah (kar je možno 

v večini šolskih sistemov), ampak se dijaki lahko posvečajo določenim univerzitetnim 

predmetom na srednji šoli, ki imajo po opravljenem izpitu enako veljavo kot na 

fakulteti/univerzi, združeni pod zveznim AP sistemom v ZDA in Singapurju. Ta vrsta 

pospeševanja (advanced placement) je učinkovita le pri dijakih, ki so nadarjeni na 

področju naravoslovnih ved. Tako lahko dijaki na področju informacijske tehnologije ali 

matematike pred svojimi vrstniki pridobijo naziv diplomant naravoslovne fakultete 

(Bachelor of Science) in lahko hitreje začnejo z magistrskim študijem (študij lahko 

zaključijo z 21, 22 leti). 

Pomembno je tudi vključevanje staršev, najpogostejša sta dva tipa vključevanja: 

- starši se lahko vključijo v program, če je eden od staršev nadarjen na enakem 

področju kot otrok,  
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- starši, ki niso nadarjeni na določenem področju ali celo niso izobraženi, so vključeni 

tako, da podpirajo otroka, sodelujejo v ozadju programa,  spremljajo otroka  na 

koncerte, v muzeje, … Prednost takega sodelovanja je v tem, da starši spoznajo delo z 

nadarjenimi in tudi aktivno sodelujejo pri spodbujanju nadarjenosti, kar je eden izmed 

najbolj pomembnih motivacijskih dejavnikov. 

Pri delu z nadarjenimi učenci je pomemben ustrezen strokovni razvoj, ki zahteva 

zavestno, načrtovano in profesionalno aktivnost. Odločnost, jasno začrtana razvojna pot 

in strokovnost so bistvenega pomena za spodbujanje razvoja nadarjenosti.  
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5 PROBLEM IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA 
 
 

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema in cilji raziskave 
 

Problematika dela z nadarjenimi učenci je zagotovo bolj izražena z uvedbo devetletke, saj 

zakonodaja iz leta 1996 postavlja delo z nadarjenimi učenci med pomembne cilje in 

naloge javnega šolstva in mu daje velik poudarek. Z uvedbo devetletne osnovne šole so 

bila zagotovljena sredstva za delo z nadarjenimi učenci v okviru ur drugih oblik 

individualne in skupinske pomoči učencem. Sredstva, ki jih šole lahko namenimo za 

financiranje dela z nadarjenimi, so skromna, saj so namenjena zgolj plačilu učiteljev, ki 

izvajajo pouk z nadarjenimi učenci; nakup didaktičnih pripomočkov ter stroški 

strokovnih ekskurzij in nadstandardnih dejavnosti pa so prepuščeni iznajdljivosti in 

spretnosti vodstva šole. 

Osnovni namen raziskave je evalvirati stanje na osnovnih šolah v Sloveniji pri delu z 

nadarjenimi učenci; zanima nas, kakšen odnos imajo ravnatelji do dela z nadarjenimi 

učenci, s kakšnimi težavami se srečujejo in kako poteka delo z nadarjenimi učenci na 

šolah glede na geografski položaj, število učencev, opremljenost šole, število 

podružničnih šol, predmetno področje ravnateljeve izobrazbe ter kakšen je odnos staršev 

in širše javnosti do dela z nadarjenimi učenci. 

 

 

V empiričnem delu raziskave želimo ugotoviti: 

- kako na šolah uresničujejo Koncept, 

- ali obstajajo razlike pri delu z nadarjenimi učenci glede na velikost šole, geografski 

položaj šole in predmetno področje ravnatelja,  

- ali je delo z nadarjenimi učenci za ravnatelje prednostna naloga, ki je opredeljena v 

letnem delovnem načrtu šole, 

- kakšno je mnenje ravnateljev o postopku odkrivanja nadarjenih učencev in delu z 

nadarjenimi učenci, 

- ali so po mnenju ravnateljev starši delu z nadarjenimi v šolah naklonjeni. 
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5.2 Hipoteze 
 
H1: Delo z nadarjenimi učenci na večini šol koordinira šolska svetovalna služba. 

H2: Na večini osnovnih šol v Sloveniji je delo z nadarjenimi učenci prednostna naloga, ki 

je opredeljena v LDN šole. 

H3: Med šolami, ki se nahajajo na različnih geografskih področjih, se pojavljajo razlike v 

pristopu do dela z nadarjenimi učenci. 

H4: Ravnatelji, ki so zaključili različno predmetno področje, imajo različno stališče do 

nadarjenih učencev. 

H5: Različno velike šole uporabljajo različne pristope pri delu z nadarjenimi učenci. 

H6: Največ težav šolam predstavlja identifikacijski postopek nadarjenih. 

H7: Delo z nadarjenimi učenci poteka večinoma izven ur rednega pouka. 

H8: Večina ravnateljev ocenjuje, da so starši naklonjeni delu z nadarjenimi. 

 

 

5.3 Metoda 
 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. 

 

 

5.4 Vzorec 
 

V raziskavi je sodelovalo 114 slovenskih ravnateljev, kar predstavlja skoraj 25% celotne 

populacije ravnateljev osnovnih šol. Ravnatelji so bili izbrani naključno iz vseh 

območnih enot Zavoda RS za šolstvo.  

Na srečanju ravnateljev v Portorožu (24. – 26. novembra 2008) je bilo naključno 

izbranim ravnateljem razdeljenih 165 vprašalnikov. Vprašalnik je izpolnilo 114 

ravnateljev, kar predstavlja 69,1% vseh anketiranih.  

Vprašalnik je izpolnilo 68 ravnateljic (59,6%) in 46 ravnateljev (40,4%). V nadaljnjem 

besedilu je za ravnateljice in ravnatelje uporabljen izraz ravnatelji, razen v primeru, ko 

raziskovalno vprašanje zahteva ločevanje po spolu. 
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Tabela 2: Struktura vzorca ravnateljev glede na spol. 
 

 f f% 

Struktura vzorca ravnateljev glede na spol. 

 
Moški  46 40,4 

Ženski  68 59,6 

Skupaj   114 100,0 
 
V tabeli 2 je predstavljena struktura vzorca glede na spol anketirancev. Pri izpolnjevanju 

ankete je sodelovalo za petino več ravnateljic kot ravnateljev, čeprav je bil vprašalnik 

razdeljen naključno. 

 

Tabela 3: Struktura vzorca ravnateljev glede na leta službovanja. 
 

 f f% 

Struktura vzorca ravnateljev glede na leta 

službovanja. 

0 – 10 let 0 0,0 
11 - 20 let 24 21,1 
21 – 30 let 60 52,6 
31 – 40 let 28 24,6 
41 – 50 let 2 1,8 
Skupaj  114 100,0 

 
Vsi ravnatelji, ki so sodelovali v raziskavi, imajo več kot 10 let delovne dobe, več kot 

polovica v raziskavi sodelujočih ravnateljev pa ima med 20 in 30 let delovnih izkušenj v 

vzgoji in izobraževanju. Dejstvo gre pripisati zakonskim pogojem, ki so potrebni za 

prijavo na delovno mesto ravnatelja.  

 

Eden od pogojev, ki jih mora ravnatelj izpolnjevati, je vsaj pet let naziv mentor ali naziv 

svetovalec. Naziv mentor lahko strokovni delavec pridobi praviloma po 4 letih delovne 

dobe, naziv svetovalec pa po 8 letih delovne dobe; le redko oz. izjemoma lahko strokovni 

delavec napreduje v naziv svetovalec pred pretekom osmih let. Za napredovanje v naziv 

mora strokovni delavec zbrati zadostno število točk s področja strokovnega 

spopolnjevanja in ustrezno število točk drugega strokovnega dela (Pravilnik o 

napredovanju strokovnih delavcev v naziv, UL RS 18/10).  

Tabela 4: Struktura vzorca ravnateljev glede na leta ravnateljevanja. 
 

 f f% 

Struktura vzorca ravnateljev glede na leta 0 – 5 let 54 47,4 
6 – 10 let 18 15,8 
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ravnateljevanja. 11 – 15 let 24 21,1 
16 – 20 let 14 12,3 
21 – 25 let 1 0,9 
25 in več let 3 2,6 
Skupaj  114 100,0 

 
Podatek o letih ravnateljevanja pokaže, da je skoraj polovica vseh ravnateljev, ki so 

sodelovali v raziskavi, začetnikov (47,4%), saj opravljajo delo ravnatelja prvi mandat; 

vseh, ki so ravnatelji manj kot tri mandate (torej manj kot 15 let), pa je več kot štiri petine 

(84,2%). 

 

Tabela 5: Struktura vzorca ravnateljev glede na predmetno področje. 
 

 f f% 

Struktura vzorca ravnateljev glede na 

predmetno področje. 

Razredni pouk 33 28,9 
Naravoslovje 36 31,6 
Družboslovje 15 13,2 
ŠVZ 20 17,5 
LVZ, GVZ 2 1,8 
Šolsko svetovalno delo 8 7,0 
Skupaj  114 100,0 

 
Predmetno področje izobrazbe ravnateljev je zelo različno, skoraj tretjino vseh 

anketirancev predstavljajo ravnatelji, ki so po osnovni izobrazbi učitelji naravoslovja 

(matematika, fizika, kemija) (31,6%), nekaj manjši pa je delež ravnateljev, ki so učitelji 

razrednega pouka (28,9%). Precej manjši je delež ravnateljev, ki so po predmetnem 

področju učitelji družboslovja (13,2%), sledijo ravnatelji, ki so po osnovni izobrazbi 

svetovalni delavci (7,0%), najmanj pa je ravnateljev, ki so po izobrazbi učitelji s področja 

umetnosti (1,8%).  

 

Tabela 6: Struktura vzorca ravnateljev glede na velikost šole. 
 

 f f% 

Struktura vzorca ravnateljev glede na 

velikost šole. 

do 200 17 14,9 
200 - 400 53 46,5 
401 - 600 26 22,8 
več kot 601 18 15,8 
Skupaj  114 100,0 

V tabeli 6 je predstavljen vzorec glede na velikost šole, ki jo vodijo v raziskavi sodelujoči 

ravnatelji. Skoraj polovica šol ima od 200 do 400 učencev (46,5%). To pomeni, da imajo 

šole večinoma po eno paralelko oziroma največ dve paralelki posameznega razreda. Na 
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takih šolah učiteljski zbor sestavljajo po en učitelj posameznega predmetnega področja na 

predmetni stopnji, razen učiteljev slovenščine, matematike in tujega jezika, saj je pri teh 

predmetih tedensko število ur večje. Kadrovske težave, ki nastanejo zaradi učne 

obveznosti pri predmetih z manjšim število ur tedensko, ravnatelji manjših šol rešujejo z 

gostujočimi učitelji, kar pomeni, da učitelji za polno delovno obveznost učijo na več 

šolah. Najmanjši delež predstavljajo šole, ki imajo manj kot 200 učencev (14,9%), na 

takih šolah lahko zaradi majhnega števila učencev v oddelku pride do kombiniranega 

pouka. 

 

Tabela 7: Struktura vzorca ravnateljev glede na število podružničnih šol. 
 

 f f% 

Število podružničnih šol. Ni podružničnih šol 56 49,1 

Ena podružnična šola 21 18,4 

Dve podružnični šoli 19 16,7 

Tri podružnične šole 11 9,6 

Štiri podružnične šole 4 3,5 

Pet ali več podružničnih šol 3 2,6 

Skupaj  114 100,0 
 
Skoraj polovica šol, zajetih v raziskavo, je matičnih šol brez podružnic (49,1%), nekaj 

več kot tretjina šol ima največ dve podružnici (35,1%), malo pa je šol s tremi ali več 

podružničnimi šolami (15,7%).  

 

Tabela 8: Struktura vzorca ravnateljev glede na lokacijo šole. 
 

 f f% 

Struktura vzorca ravnateljev glede na 

lokacijo šole. 

Mestno okolje 40 35,1 
Primestno okolje 37 32,5 
Vaško okolje 37 32,5 
Skupaj  114 100,0 

 
Lokacijska porazdelitev šol, ki so zajete v raziskavo, je skoraj enakomerna. V raziskavo 

smo zajeli ravnatelje mestnih (35,1%), primestnih (32,5%) in vaških šol (32,5%). 

Tabela 9: Struktura vzorca ravnateljev glede na opremljenost šole z didaktičnim materialom 
 

 f f% 

Struktura vzorca ravnateljev glede na Zelo dobra 30 26,3 
Dobra  79 69,3 
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opremljenost šole z didaktičnim 

materialom. 

Slaba  5 4,4 

Skupaj  114 100,0 
 
Večina ravnateljev (69,3%) odgovarja, da je opremljenost šole z didaktičnim materialom 

dobra, zelo malo ravnateljev (4,4%) pa odgovarja, da je oprema njihove šole z 

didaktičnim materialom slaba. 

 

 

5.5 Merski instrumentarij 
 

Podatki so bili zbrani s pomočjo vprašalnika, ki je bil sestavljen za namen magistrske 

naloge. V vprašalniku je 8 vprašanj odprtega, 21 vprašanj zaprtega tipa ter 20 

ocenjevalnih lestvic (priloga 1).  

Vprašalnik je bil po vsebini razdeljen na tri dele.  

V prvem delu (vprašanja od 1 do 8) nas zanimajo osnovni podatki o ravnatelju in šoli, 

podatki o spolu, letih službovanja in ravnateljevanja, smeri izobrazbe ravnatelja ter 

velikost šole, število podružničnih šol, lokacija šole glede na okolje in opremljenost šole 

z didaktičnim materialom ter upoštevanje Koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi 

učenci v devetletni osnovni šoli. Vprašanja so bila izbirnega tipa (obkrožanje 

odgovorov), nekatera pa tudi odprtega (leta službovanja, leta ravnateljevanja, predmetno 

področje, število podružničnih šol). 

Drugi del (vprašanja od 9 do 14) je namenjen ugotavljanju stališč ravnatelja do dela z 

nadarjenimi učenci, vključenost dela z nadarjenimi učenci v letni delovni načrt šole in 

morebitne težave, s katerimi se srečujejo tako v postopku identifikacije kot tudi pri 

organizaciji dela. Nekatera vprašanja so bila izbirnega tipa, pri treh vprašanjih smo 

uporabili lestvico stališč, in sicer za 20 trditev. Za vsako trditev je bilo ponujenih 5 

stopenj, med katerimi so ravnatelji izbirali (stopnje strinjanja od 1 do 5), pri čemer 1 

pomeni nepomembno oz. se ne strinjam, 5 pa zelo pomembno oz. se popolnoma strinjam. 

Tretji del vprašalnika vsebuje vprašanja o stanju na šoli in načinu dela z nadarjenimi 

učenci. Vprašanja se navezujejo na šolsko svetovalno službo in na vlogo, ki jo ima šolska 

svetovalna služba pri delu z nadarjenimi učenci, na načine in predmetna področja dela z 

nadarjenimi, časovno razporeditev, sodelovanje s starši in zunanjimi institucijami. 
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Vprašanja so bila izbirnega tipa, le zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa (spodbujanje 

dela z nadarjenimi učenci). 

 

Konstruktno veljavnost smo preverili s postopkom faktorske analize, na prvi ocenjevalni 

lestvici (lestvica o pomenu uresničevanja Koncepta dela z nadarjenimi učenci za 

ravnatelje) 1. faktor pojasni 51,77 % variance, na drugi ocenjevalni lestvici (lestvica o 

težavah, s katerimi se ravnatelji srečujejo pri delu z nadarjenimi učenci) pa 1. faktor 

pojasni 35,25 % variance. 

Zanesljivost vprašalnika smo preverili z metodo notranje konsistentnosti ocenjevalnih 

lestvic po posameznih sklopih. Izračunali smo Cronbachov alpha koeficient, ki nam pove 

zanesljivost podatkov z vidika notranje skladnosti. Vrednost Chronbachovega koeficienta 

α na ocenjevalni lestvici o pomenu uresničevanja koncepta dela z nadarjenimi učenci za 

ravnatelje je 0,81, na ocenjevalni lestvici o težavah, s katerimi se ravnatelji srečujejo pri 

delu z nadarjenimi učenci, pa je 0,76.  

Objektivnost izvajanja smo zagotovili z enotnim postopkom anketiranja in natančnimi 

navodili.  

Diskriminativnost ocenjevalnih lestvic smo zagotovili z večstopenjskimi lestvicami. 

 

 

5.6 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 
 

Anketiranje je bilo izvedeno v letu 2008 po enotnem postopku. Vprašalniki so bili 

razdeljeni novembra na srečanju ravnateljev v Portorožu, izpolnjeni so bili v dneh 

srečanja, izpolnjene vprašalnike so ravnatelji vrnili v poseben nabiralnik. 

 

Statistično analizo smo izvedli s statističnim računalniškim programom SPSS. 

Opravili smo opisno statistiko: frekvence, odstotki, aritmetične sredine, standardni 

odkloni; hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti, Kullbackov 2Î preizkus, faktorska 

analiza za ugotavljanje veljavnosti instrumenta.  

Pri analizi prostih odgovorov, ki so jih zapisali ravnatelji, smo uporabili kvalitativno 

metodo, in sicer kategoriziranje. Odgovore ravnateljev smo kategorizirali v štiri skupine.  
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6 REZULTATI Z RAZLAGO 
 

6.1 Organizacija dela z nadarjenimi učenci 
 

6.1.1 Koordinacija dela z nadarjenimi učenci na osnovnih šolah 

 

Delo z nadarjenimi učenci zajema različna predmetna področja, pestre vsebine, ki jih 

večinoma izvajajo učitelji, ter starostno zelo heterogene učence. Za dobro organizacijo 

dela z nadarjenimi učenci, je potreben koordinator, ki načrtuje časovni razpored, 

usklajuje izvajanje posameznih vsebin in skrbi za uresničitev načrtovanega dela. 

Nadarjeni učenci se združujejo v manjše skupine, ki so lahko homogene ali heterogene 

glede na starost in interese učencev. Za vsakega nadarjenega učenca je potrebno izdelati 

tudi individualni program; pripravijo ga vsi strokovni delavci, ki delajo s posameznim 

nadarjenim učencem. 

 

Zanima nas, ali na šolah delo z nadarjenimi učenci koordinira šolska svetovalna služba. 

Vlogo koordinatorja lahko opravlja tudi ravnatelj, pomočnik ravnatelja, učitelj ali drug 

strokovni delavec. 

 

Tabela 10: Koordiniranje dela z nadarjenimi učenci na osnovnih šolah. 
 

 f f% 

Delo z nadarjenimi učenci koordinira šolska 

svetovalna služba. 

da  109 95,6 

ne  5 4,4 

skupaj  114 100,0 
 
Ravnatelji so trditev, da delo na šoli koordinira šolska svetovalna služba, potrdili v veliki 

večini (95,6%). Le na petih od 114 šol te naloge ne opravlja šolska svetovalna služba.  

 

Zaključimo lahko, da delo z nadarjenimi učenci na večini šol koordinira šolska 

svetovalna služba. To je v skladu s tem, kar predvideva Koncept – delo z nadarjenimi 

učenci koordinira šolska svetovalna služba. 
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6.1.2 Delo z nadarjenimi učenci kot prednostna naloga šole 

 

Koncept dela z nadarjenimi učenci je zastavljen tako, da vključuje v delo šolsko 

svetovalno službo, učitelje, vodstvo šole ter starše. Zaradi usklajenosti dela vseh 

sodelujočih je potrebno vsebine nujno vključiti v letni delovni načrt šole, ki kot temeljni 

dokument šole določa prioritetne in ostale naloge šole v tekočem šolskem letu. 

Ravnatelj je odgovoren za pripravo letnega delovnega načrta, ki je skupni dokument vseh 

zaposlenih na šoli. Preko šolskega leta skrbi za izvajanje nalog, ki so v njem opredeljene, 

na koncu šolskega leta pa delo po letnem delovnem načrtu evalvira. Na začetku 

uveljavljanja dela z nadarjenimi učenci je bila ta naloga za večino šol nova, potrebno je 

bilo načrtovati program dela z nadarjenimi učenci in izpeljati vse postopke evidentiranja 

in identifikacije.  

 

Tabela 11: Delo z nadarjenimi učenci je prednostna naloga šole. 
 

 f f% 

Na večini osnovnih šol v Sloveniji je delo z 

nadarjenimi učenci prednostna naloga, ki je 

opredeljena v LDN šole. 

da  106 93,0 

ne  8 7,0 

skupaj  114 100,0 
 
Ravnatelji v veliki večini (93,0%) odgovarjajo, da je delo z nadarjenimi učenci 

prednostna naloga, opredeljena v letnem delovnem načrtu. Manjši delež (7,0%) 

ravnateljev odgovarja, da dela z nadarjenimi učenci ni potrebno opredeliti kot prednostno 

nalogo v letnem delovnem načrtu šole. 

 

Iz odgovorov ravnateljev, ki so sodelovali v raziskavi, lahko zaključimo, da je na večini 

šol delo z nadarjenimi učenci prednostna naloga, ki je opredeljena v letnem delovnem 

načrtu šole.  
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6.1.3 Vpliv geografskega položaja šole na pristop do dela z nadarjenimi učenci 

 

Zanimalo nas je, ali ima geografski položaj šole (mestno, primestno, vaško okolje) vpliv 

na ravnateljev odnos do uresničevanja koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, 

do razporejanja ur dodatnega in dopolnilnega pouka, do razporeditve vsebin glede na 

predmetna področja, do dela z nadarjenimi učenci na podružničnih šolah, vključevanju 

nadarjenih učencev v projektno delo, v tekmovanja iz znanj in v interesne dejavnosti. 

 

V raziskavi so sodelovali ravnatelji šol, ki so bile lokacijsko skoraj enakomerno 

porazdeljene, sodelovalo je 40 ravnateljev mestnih (35,1%), 37 ravnateljev primestnih 

(32,5%) in 37 ravnateljev vaških šol (32,5%) (tabela 8). 

 

 

Zanimalo nas je, ali na šoli izvajajo delo z nadarjenimi učenci v skladu s konceptom 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. 

 

V času raziskave je bila uvedba devetletke še vedno v prehodnem obdobju, na šolah sta 

potekala tako program osemletke kot tudi devetletke. Koncept dela z nadarjenimi učenci 

določa začetek postopka identifikacije v tretjem razredu, v prehodnem obdobju pa je bilo 

mogoče postopek identifikacije za učence, ki so do 5. razreda obiskovali osemletni 

program, izpeljati v 7. razredu. Na šoli je potekala identifikacija v dveh starostnih 

obdobjih; za učence 3. razreda so ocenjevalne liste izpolnjevali le razredniki, za učence 7. 

razreda pa načeloma vsi predmetni učitelji, ki so poučevali v oddelku.  
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Tabela 12: Izvajanje dela z nadarjenimi učenci v skladu s Konceptom.  
 

 

Na šoli izvajajo delo z nadarjenimi učenci v 
skladu s Konceptom.  

 

 

Skupaj V celoti 
Le v drugi 
triadi 

Ne 
izvajamo  Drugo  

Geografski položaj 

šole 

 

Mestno okolje 

f 36 4 0 0 40 

f% 90,0% 10,0% ,0% ,0% 100,0% 

 

Primestno okolje 

f 31 3 2 1 37 

f% 83,8% 8,1% 5,4% 2,7% 100,0% 

 

Vaško okolje 

f 32 3 0 2 37 

f% 86,5% 8,1% ,0% 5,4% 100,0% 

 

Skupaj  

f 99 10 2 3 114 

f% 86,8% 8,8% 1,8% 2,6% 100,0% 
 

Med odgovori ravnateljev mestnih, primestnih in vaških šol o izvajanju dela z 

nadarjenimi učenci v skladu s Konceptom ni statistično pomembnih razlik (2Î = 7,624, g 

= 6, P = 0,267). 

 

Ravnatelji v veliki večini (86,6%) odgovarjajo, da uresničevanje Koncepta pri njih poteka 

v celoti. To pomeni, da so v prehodnem obdobju uvajanja devetletke izvajali 

identifikacijo nadarjenih učencev v prvem triletju (v tretjem razredu) in tudi v tretjem 

triletju za učence, ki so v devetletno osnovno šolo vstopili v 7. razredu, prej pa so 

obiskovali osemletno osnovno šolo, v kateri identifikacija nadarjenih učencev ni bila 

zakonska določena. Le na dveh, v raziskavi sodelujočih šolah, še niso pričeli z izvajanjem 

Koncepta. Med odgovori ravnateljev mestnih, primestnih in vaških šol ni večjih 

odstopanj glede na izvajanje dela z nadarjenimi učenci v skladu s Konceptom. 

Najpogosteje so delo z nadarjenimi učenci v skladu s Konceptom izvajali na šolah, ki 

pripadajo mestnemu okolju (90,0%). Na dveh šolah iz primestnega okolja dela z 

nadarjenimi učenci sploh ne izvajajo (5,4%), druge oblike dela z nadarjenimi učenci pa 

izvaja ena šola iz primestnega okolja (2,7%) in dve šoli iz vaškega okolja (5,4%). Na 

desetih šolah, zajetih v raziskavo, delo z nadarjenimi učenci izvajajo samo v drugem 

triletju (8,8%). 
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Zanimalo nas je, kako na posameznih šolah ravnatelji razporedijo ure, ki so namenjene 

dodatnemu oz. dopolnilnemu pouku. 

 

V obveznem predmetniku devetletne osnovne šole je na oddelek ena ura tedensko 

namenjena dopolnilnemu oz. dodatnemu pouku. Učitelji lahko v dogovoru z vodstvom 

šole v posameznem šolskem letu avtonomno razporedijo ure dodatnega ali dopolnilnega 

pouka glede na potrebe učencev. Nove oblike dela v devetletni osnovni šoli omogočajo 

delo v manjših skupinah (fleksibilna ali zunanja diferenciacija pouka pri slovenščini, 

matematiki in tujem jeziku, notranja diferenciacija je zakonsko določena pri vseh 

predmetih), kar pomeni večjo možnost individualizacije dela tako z nadarjenimi učenci 

kot tudi z učenci, ki imajo učne težave.  

 
Tabela 13: Razporejanje ur dodatnega in dopolnilnega pouka.  
 

 

Razporejanje ur dodatnega in 
dopolnilnega pouka. 

Skupaj  

Več ur 
dodatnega 

pouka 

Več ur 
dopolnilnega 

pouka 

Enako število 
ur dodatnega 

in 
dopolnilnega 

pouka 
Geografski položaj 
šole 

 
Mestno okolje 

f 19 6 15 40 
f% 47,5% 15,0% 37,5% 100,0% 

 
Primestno okolje 

f 11 9 17 37 
f% 29,7% 24,3% 45,9% 100,0% 

 
Vaško okolje 

f 10 11 16 37 
f% 27,0% 29,7% 43,2% 100,0% 

 
Skupaj  

f 40 26 48 114 
f% 35,1% 22,8% 42,1% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev mestnih, primestnih in vaških šol se glede razporejanja ur 

dodatnega in dopolnilnega pouka niso pojavile statistično pomembne razlike (χ2 = 4,970, 

g = 4, P = 0,290). 

 

Pri razporejanju ur dopolnilnega in dodatnega pouka (obvezni del predmetnika osnovne 

šole) največ ravnateljev (42,1%) odgovarja, da je fond ur za nadarjene učence in za 

učence, ki imajo težave pri posameznem predmetu, enakomerno porazdeljen. Več ur za 

dodatni pouk nameni 35,1% ravnateljev, najmanj pa je ravnateljev (22,8%), ki več ur 

namenijo uram dopolnilnega pouka.  
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Ravnatelji mestnih šol odgovarjajo, da namenijo več ur dodatnemu pouku (47,5%), 

ravnatelji primestnih in vaških šol pa odgovarjajo, da so ure dodatnega in dopolnilnega 

pouka v največjem deležu enakomerno porazdeljene. Najmanjši delež šol (22,8%) več ur 

nameni dopolnilnemu pouku, največ na šolah, ki so v vaškem okolju (29,7%), najmanj pa 

na šolah v mestnem okolju (15,0%).  

 

 

Zanimalo nas je, ali program dela z nadarjenimi učenci obsega vsa predmetna področja. 

 

Program dela z nadarjenimi učenci je sicer opredeljen v konceptu Odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci v devetletni šoli in v Operacionalizaciji koncepta, vendar je izbira 

vsebin prepuščena razredniku oz. strokovnim delavcem na šoli (načrtovanje ciljev, oblik, 

metod dela), pri načrtovanju programa naj aktivno sodelujejo tudi učenci, starši in zunanji 

sodelavci. 

Učitelji oz. strokovni delavci na šoli naj bi v vsebine za nadarjene učence vključili vsa 

predmetna področja, saj le tako lahko omogočimo nadarjenim učencem, da izberejo 

vsebine, ki jih najbolj zanimajo. Pomembno je tudi, da so vsebine medpredmetno 

povezane in zanimive za učence. Kakšen program dela za nadarjene učence lahko na 

posamezni šoli oblikujejo, pa je v veliki meri odvisno od kadrovske strukture, tradicije 

dela z nadarjenimi (nekatere šole se s to tematiko ukvarjajo že dalj časa in so pri tem bolj 

izkušeni) in vpliva okolice. 

 

Tabela 14: Zastopanost predmetnih področij pri delu z nadarjenimi učenci. 
 

 

Program dela z 
nadarjenimi učenci 

obsega vsa 
predmetna področja. 

Skupaj Da  Ne  
Geografski položaj 
šole 

 
Mestno okolje 

f 28 12 40 
f% 70,0% 30,0% 100,0% 

 
Primestno okolje 

f 28 9 37 
f% 75,7% 24,3% 100,0% 

 
Vaško okolje 

f 14 23 37 
f% 37,8% 62,2% 100,0% 

 
Skupaj 

f 70 44 114 
f% 61,4% 38,6% 100,0% 
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Odgovori ravnateljev mestnih, primestnih in vaških šol o vključevanju vseh predmetnih 

področij pri delu z nadarjenimi učenci kažejo statistično pomembne razlike (χ2 = 13,097, 

g = 2, P = 0,001). 

 
Program dela z nadarjenimi učenci je bolj ali manj usmerjen na določena predmetna 

področja, saj le 61,4% ravnateljev odgovarja, da zajemajo vsa predmetna področja. 

Ravnatelji mestnih in primestnih šol v visokem deležu odgovarjajo, da program dela z 

nadarjenimi učenci obsega vsa predmetna področja (mestne šole 70,0%, primestne 

75,7%), ravnatelji vaških šol pa le v 37,8% odgovarjajo, da zajemajo pri delu z 

nadarjenimi učenci vsa predmetna področja. 

 

 

Zanimalo nas je, katera predmetna področja so najpogosteje zastopana pri delu z 

nadarjenimi učenci.  

 

Na to vprašanje je bilo možnih več odgovorov, ponujene možnosti so: naravoslovje, 

družboslovje in umetnost. 

 

Tabela 15: Razporeditev glavnine ur za delo z nadarjenimi učenci glede na predmetno področje. 
 

 f f% 

Predmetno področje naravoslovje 87 54,4 

družboslovje 36 22,5 

umetnost 37 23,1 

skupaj 160 100,0 
 
Odgovori ravnateljev kažejo, da namenjajo največ ur za delo z nadarjenimi učenci 

naravoslovnim predmetom (54,4%), v manjšem deležu pa so ure skoraj enakomerno 

razdeljene med družboslovne predmete in predmete s področja umetnosti. Glede na to, da 

naravoslovnega področja v ocenjevalnih lestvicah, ki jih za identifikacijo nadarjenih 

učencev izpolnjujejo učitelji, ne vrednotimo, je še posebej zanimivo, da učitelji tolikšno 

pozornost namenjajo naravoslovnemu področju. 
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Zanimalo nas je, ali se med mestnimi, primestnimi in vaškimi šolami pojavljajo razlike 

glede tega, koliko časa namenjajo naravoslovnim predmetom pri delu z nadarjenimi 

učenci.  

 

Tabela 16: Delo z nadarjenimi učenci na naravoslovnem področju glede na geografski položaj šole. 
 

 

Več ur namenjeno 
naravoslovnim 
predmetom.  

Skupaj Ne  Da  
Geografski položaj 
šole 

 
Mestno okolje 

f 10 30 40 
f% 25,0% 75,0% 100,0% 

 
Primestno okolje 

f 8 29 37 
f% 21,6% 78,4% 100,0% 

 
Vaško okolje 

f 9 28 37 
f% 24,3% 75,7% 100,0% 

 
Skupaj 

f 27 87 114 
f% 23,7% 76,3% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev mestnih, primestnih in vaških šol glede razporejanja ur za delo 

z nadarjenimi učenci na področju naravoslovnih predmetov ni statistično pomembnih 

razlik (χ2 = 0,134, g = 2, P = 0,935). 

 

Delež ur naravoslovnih predmetov, ki ga na šolah namenjajo nadarjenim učencem, je na 

vseh šolah večji od treh četrtin. Dejstvo je, da so naravoslovne vsebine zelo ekzaktne, 

dosežki so lahko merljivi in pri vrednotenju dosežkov subjektivno mnenje učitelja ni 

prisotno v tolikšni meri kot pri družboslovju. Največji delež ur za delo z nadarjenimi 

učenci na naravoslovnem področju namenjajo na šolah iz primestnega okolja (78,4%). 

 

 

Zanimalo nas je, ali se med mestnimi, primestnimi in vaškimi šolami pojavljajo razlike 

glede tega, koliko časa namenjajo družboslovnim predmetom pri delu z nadarjenimi 

učenci.  
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Tabela 17: Delo z nadarjenimi učenci na družboslovnem področju glede na geografski položaj šole. 
 

 

Več ur namenjeno 
družboslovnim 
predmetom. 

Skupaj Ne Da 
Geografski položaj 
šole 

 
Mestno okolje 

f 24 16 40 
f% 60,0% 40,0% 100,0% 

 
Primestno okolje 

f 23 14 37 
f% 62,2% 37,8% 100,0% 

 
Vaško okolje 

f 31 6 37 
f% 83,8% 16,2% 100,0% 

 
Skupaj 

f 78 36 114 
f% 68,4% 31,6% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev mestnih, primestnih in vaških šol glede razporejanja števila ur 

za delo z nadarjenimi učenci med družboslovne predmete se so pojavile statistično 

pomembne razlike (χ2 = 6,025, g = 2, P = 0,049).  

 

Odgovori ravnateljev kažejo, da namenijo pri delu z nadarjenimi učenci na 31,6% šolah 

več ur predmetom s področja družboslovja. Med vsebinami za delo z nadarjenimi učenci 

največ ur iz družboslovnega področja izvajajo na mestnih šolah (40,0%), nekoliko manj 

na primestnih šolah (37,8%), močno pa odstopajo na vaških šolah, saj le 16,2% ur pri 

delu z nadarjenimi učenci namenijo družboslovnim predmetom. 

Razlage, zakaj ravnatelji vaških šol odgovarjajo, da predmetom s področja družboslovja 

namenijo le 16, 2% ur, pravzaprav ni. Tako nizek odstotek je morda povezan z odgovori 

v tabeli 18, kjer so ravnatelji vaških šol odgovorili, da skoraj na tretjini šol delu z 

nadarjenimi učenci največ ur namenijo predmetom s področja umetnosti (medpredmetna 

povezava med družboslovnimi predmeti in umetnostjo), kar je več kot na šolah iz 

mestnega in primestnega okolja in precej več od povprečja (tabela 15).  

 

 

Zanimalo nas je, ali se med mestnimi, primestnimi in vaškimi šolami pojavljajo razlike 

glede tega, koliko časa namenjajo predmetom s področja umetnosti pri delu z nadarjenimi 

učenci.  
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Tabela 18: Delo z nadarjenimi učenci na predmetih s področja umetnosti glede na geografski položaj šole. 
 

 

Več ur namenjeno 
predmetom s področja 
umetnosti. 

Skupaj Ne Da  
Geografski položaj  
šole 

 
Mestno okolje 

f 29 10 39 
f% 74,4% 25,6% 100,0% 

 
Primestno okolje 

f 24 13 37 
f% 64,9% 35,1% 100,0% 

 
Vaško okolje 

f 23 14 37 
f% 62,2% 37,8% 100,0% 

 
Skupaj 

f 76 37 113 
f% 67,3% 32,7% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev mestnih, primestnih in vaških šol ni statistično pomembnih 

razlik (χ2 = 1,425, g = 2, P = 0,490). 

 

Odgovori ravnateljev kažejo, da pri delu z nadarjenimi učenci namenijo na 32,7% šolah 

več ur predmetom s področja umetnosti, kar je primerljivo z deležem šol, ki več ur 

namenjajo družboslovnim predmetom. Najmanj ur za delo z nadarjenimi učenci s 

področja umetnosti namenjajo na šolah iz mestnega okolja (25,6 %), največ ur (37,8%) 

pa na šolah iz vaškega okolja. 

 

Na šolah, ki so bile zajete v raziskavo, največ ur za delo z nadarjenimi učenci namenjajo 

naravoslovnim vsebinam, sledijo predmeti s področja umetnosti, najmanj ur pa je 

namenjenih družboslovnim vsebinam. Med šolami ni statistično pomembnih razlik, razen 

pri urah, ki so namenjene nadarjenim učencem s področja družboslovja - opazno manjši 

delež ur družboslovnih vsebin je namenjen učencem, ki obiskujejo šole v vaškem okolju. 

Vzrok temu gre morda iskati v naravnih danostih okolja – več možnosti za terensko delo, 

predvsem v obliki dni dejavnosti (kmetija, polje, travnik, gozd), čeprav je v vaškem 

okolju šola kot kulturno središče kraja velikega pomena. V vaškem in primestnem okolju 

je v kraju pogosto ena sama šola, ki je zato zelo vpeta v kulturno dogajanje v kraju.  

Ravnatelji ne glede na lokacijo šole odgovarjajo, da največ ur za delo z nadarjenimi 

učenci namenijo naravoslovnim predmetom. Razloge za to gre pripisati vsebinam, ki so 

eksaktne, ponujajo enoznačne rešitve, učence naravoslovne vsebine zanimajo (povezava 



 87 

z naravo), dolgi tradiciji matematičnega tekmovanja in s tem tudi pripravam učencev na 

zahtevnejše naloge,… Dejstvo, da je največ vsebin pri delu z nadarjenimi namenjeno 

naravoslovju, pa nekoliko preseneča predvsem zato, ker med področji nadarjenosti sploh 

ni naravoslovnega področja. Pojavlja se vprašanje, kako se na šolah oblikujejo 

individualni načrti za delo z nadarjenimi, kako se načrtuje delo z učenci, ki imajo izrazito 

močna področja na glasbenem, likovnem, telesno-gibalnem, dramskem in filmskem 

področju. 

 

 

Zanimalo nas je, ali poteka delo z nadarjenimi učenci tudi na podružničnih šolah. 

 

Skoraj polovica šol, zajetih v raziskavo, je matičnih šol brez podružnic, tretjina šol ima 

največ dve podružnici, malo pa je šol s tremi ali več podružničnimi šolami. 

Podružnične šole so najpogosteje lokacijsko oddaljene od matične šole, kar je pri 

organizaciji dela z nadarjenimi učenci potrebno upoštevati predvsem zaradi organizacije 

prevozov in časovnih uskladitev. Pri delu z nadarjenimi učenci na podružničnih šolah so 

možne različne oblike, od združevanja učencev istega oddelka (centralna šola in 

podružnične šole) v eno skupino, do dela v ločenih skupinah znotraj istega oddelka (na 

posamezni šoli) z istim učiteljem in enako vsebino ali pa z različnimi učitelji s podobno 

ali celo popolnoma različno vsebino.  

 

Zanimalo nas je, ali delo z nadarjenimi učenci poteka tudi na podružničnih šolah, kjer 

pouk večinoma obiskujejo učenci od 1. do 5. razreda (v Sloveniji je le 16 podružničnih 

šol s popolno devetletko6). V tabeli so predstavljeni samo odgovori ravnateljev šol, ki 

imajo podružnične šole. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Vir Ministrstvo za šolstvo in šport, podatki iz leta 2011 
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Tabela 19: Delo z nadarjenimi učenci na podružnični šoli glede na geografski položaj šole. 
 

 
Delo z nadarjenimi učenci 
poteka tudi na podružnični šoli. Skupaj 
 Da  Ne  

Geografski položaj šole  
Mestno okolje 

f 10 4 40 
f% 71,4 28,6 24,1 

 
Primestno okolje 

f 22 3 37 
f% 88,0 12,0 43,1 

 
Vaško okolje 

f 12 7 37 
f% 63,2 36,8 32,8 

 
Skupaj 

f 44 14 114 
f% 75,9 24,1 100,0 

 
Iz odgovorov ravnateljev mestnih, primestnih in vaških šol, ki imajo v svoji sestavi tudi 

podružnične šole, lahko ugotovimo, da na več kot dveh tretjinah šol (75,9%) poteka delo 

z nadarjenimi učenci tudi na podružničnih šolah. Na šolah, ki so v primestnem okolju, v 

največjem deležu izvajajo delo z nadarjenimi učenci tudi na podružničnih šolah (88,0%), 

na šolah, ki so v vaškem okolju, pa je ta delež najmanjši (63,2%).  

 

Možni razlogi za to, da se delo z nadarjenimi učenci na podružničnih šolah ne izvaja, so 

lahko oddaljenost podružničnih šol od matične šole, dostopnost do podružnične šole 

zaradi avtobusne povezave, število učencev v posameznem razredu in število razredov na 

podružnični šoli (samo prvo triletje, prvo in drugo triletje oz. učenci do petega razreda ali 

popolna devetletka). Raziskava je pokazala, da z nadarjenimi učenci večinoma delajo 

učitelji predmetnega pouka (tabela 57), ki glede na kadrovske zahteve poučujejo na 

centralni šoli. Zato je potrebno učence s podružnice pripeljati na centralno šolo, kjer se 

pridružijo skupini nadarjenih učencev istega razreda ali pa mora učitelj predmetne 

stopnje na podružnično šolo, kjer ima pouk samo za skupino učencev na podružnični šoli. 

V obeh primerih gre za večje stroške (prevoz ali pa podvajanje ur dela z nadarjenimi 

učenci). Iz raziskave prav tako ni razvidno, kolikšna je oddaljenost podružničnih šol od 

matične šole, koliko in kateri razredi so na podružničnih šolah, če gre za kombiniran 

pouk ali zelo majhno število učencev v razredu, kar ima lahko za posledico majhno 

število nadarjenih učencev na podružnični šoli. 
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Zanimalo nas je, ali se nadarjeni učenci vključujejo v projektno delo. 

 

Za projektno delo je značilno, da se vsebinsko, organizacijsko, časovno in prostorsko ne 

omejuje na pogoje, v katerih je organiziran, in zato presega okvire pouka. Projektnega 

dela ne moremo uvrstiti med klasične učne pristope, saj združuje elemente direktnega 

učiteljevega vodenja, učnega procesa in elemente samostojnega dela učencev (Novak, 

2009). 

Pri projektnem delu vodi učitelj učence postopno skozi učni proces v smeri uresničevanja 

vzgojno-izobraževalnih ciljev in nalog, ki jih je postavil v sodelovanju z učenci na 

začetku izvajanja projekta. Projekti lahko potekajo samo med učenci istega razreda, lahko 

potekajo med razredi na šoli, med različnimi šolami ali  pa so mednarodni. Vključevanje 

v projekte, izbira primerno zahtevnih in za učence zanimivih projektov je avtonomna 

odločitev strokovnih delavcev in vodstva šole. 

 

Tabela 20: Vključevanje nadarjenih učencev v projektno delo glede na geografski položaj šole. 
 

 

Vključevanje 
nadarjenih učencev 
v projektno delo. 

Skupaj Da  Ne  
Geografski položaj 
šole 

 
Mestno okolje 

f 36 4 40 
f% 90,0% 10,0% 100,0% 

 
Primestno okolje 

f 31 6 37 
f% 83,8% 16,2% 100,0% 

 
Vaško okolje 

f 34 3 37 
f% 91,9% 8,1% 100,0% 

 
Skupaj 

f 101 13 114 
f% 88,6% 11,4% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev mestnih, primestnih in vaških šol o vključevanju nadarjenih 

učencev v projektno delo ne obstajajo statistično pomembne razlike (2Î = 1,280, g = 2, P 

= 0,527). 

 

Večina ravnateljev (88,6 %) odgovarja, da se nadarjeni učenci pogosto vključujejo v 

projektno delo na šoli. 

Največji delež v projektno delo vključenih nadarjenih učencev je na šolah, ki so v 

vaškem okolju (91,9%), najmanjši delež pa na šolah, ki izhajajo iz primestnega okolja 

(83,8%). Podatki kažejo, da so nadarjeni učenci ne glede na geografski položaj šole 
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pogosto vključeni v projektno delo, ki poteka na šolah, kar kaže, da je taka oblika dela z 

nadarjenimi učenci primerna in pogosto uporabljena. 

 

 

Zanimalo nas je, ali nadarjeni učenci sodelujejo na tekmovanjih iz znanj. 

 

Na šolah potekajo številna tekmovanja iz znanj, matematično tekmovanje za Vegovo 

priznanje ima med vsemi tekmovanji najdaljšo tradicijo. Učenci lahko tekmujejo iz 

matematike, slovenščine, tujega jezika, geografije, zgodovine, kemije, fizike, biologije, 

če omenimo samo tekmovanja, ki imajo poenotene kriterije in potekajo preko Zavoda za 

šolstvo RS ali društev. Poleg teh se lahko učenci udeležujejo še drugih tekmovanj, ki jih 

organizirajo različne založbe, ki izdajajo mladinski tisk, zdravstvene organizacije, Zveza 

organizacij za tehnično kulturo, Agencija za varnost v cestnem prometu,… 

Tekmovanja so večinoma organizirana za učence tretjega triletja, le matematično 

tekmovanje in tekmovanje iz znanja slovenščine je na šolskem nivoju organizirano tudi 

za učence prvega in drugega triletja. 

 

Tabela 21: Sodelovanje nadarjenih učencev v tekmovanja iz znanj glede na geografski položaj šole. 
 

 
Sodelovanje nadarjenih učencev na 
tekmovanjih iz znanj. 

Skupaj 
Zelo 
pogosto Pogosto  Včasih  Redko  

Geografski 
položaj šole 

 
Mestno okolje 

f 20 18 1 1 40 
f% 50,0% 45,0% 2,5% 2,5% 100,0% 

 
Primestno okolje 

f 18 15 4 0 37 
f% 48,6% 40,5% 10,8% ,0% 100,0% 

 
Vaško okolje 

f 19 16 2 0 37 
f% 51,4% 43,2% 5,4% ,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 57 49 7 1 114 
f% 50,0% 43,0% 6,1% ,9% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev mestnih, primestnih in vaških šol o sodelovanju nadarjenih 

učencev na tekmovanjih iz znanj ne obstajajo statistično pomembne razlike (2Î = 4,430, g 

= 6, P = 0,619). 
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Velika večina ravnateljev (93,0%) odgovarja, da nadarjeni učenci pogosto ali zelo 

pogosto sodelujejo na tekmovanjih iz znanj, od tega polovica vseh ravnateljev (50,0%) 

odgovarja, da nadarjeni učenci zelo pogosto sodelujejo na tekmovanjih iz znanj. Zelo 

majhen delež ravnateljev (6,1%) odgovarja, da se to dogaja le včasih, en sam ravnatelj 

(0,9%) pa, da se nadarjeni učenci na tekmovanja iz znanj vključujejo redko. Odgovora 

»nikoli« ni izbral nihče. Glede na odgovore ravnateljev je priprava in sodelovanje na 

tekmovanjih iz znanj uveljavljena oblika dela z nadarjenimi učenci. 

 

 

Zanimalo nas je, ali nadarjeni učenci obiskujejo interesne dejavnosti. 

 

Na šoli so v okviru razširjenega programa ponujene tudi interesne dejavnosti. Število ur 

interesnih dejavnosti na posamezni šoli je odvisno od števila oddelkov, vsebine interesnih 

dejavnosti pa niso predpisane in jih na vsaki šoli oblikujejo glede na kadrovske 

zmožnosti. Interesne dejavnosti lahko vodijo tudi zunanji sodelavci. Priporočilo 

ministrstva za šolstvo je, naj se vsak učenec vključi vsaj v eno interesno dejavnost, ki se 

izvaja na šoli v okviru razširjene dejavnosti. 

 

Tabela 22: Vključenost nadarjenih učencev v interesne dejavnosti glede na geografski položaj šole. 
 

 

Vključenost nadarjenih učencev 
v interesne dejavnosti glede na 
ostale učence. 

Skupaj Enako  Več  Manj  
Geografski položaj 
šole 

 
Mestno okolje 

f 14 22 4 40 
f% 35,0% 55,0% 10,0% 100,0% 

 
Primestno okolje 

f 20 16 1 37 
f% 54,1% 43,2% 2,7% 100,0% 

 
Vaško okolje 

f 11 25 1 37 
f% 29,7% 67,6% 2,7% 100,0% 

 
Skupaj 

 f 63 6 114 
 f% 55,3% 5,3% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev mestnih, primestnih in vaških šol o vključenosti nadarjenih 

učencev v interesne dejavnosti ne obstajajo statistično pomembne razlike (2Î = 7,431, g = 

4, P = 0,115). 
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Vključenost nadarjenih učencev v interesne dejavnosti na šoli je v primerjavi z drugimi 

učenci glede na odgovore ravnateljev zelo visoka, saj je kar 94,7% ravnateljev 

odgovorilo, da so nadarjeni učenci vključeni v več ali enako število interesnih dejavnosti 

kot ostali učenci. 

Večina ravnateljev (55,3%) odgovarja, da se nadarjeni učenci vključujejo v več interesnih 

dejavnosti kot drugi učenci. Največji delež predstavljajo taki odgovori ravnateljev iz 

vaškega okolja (67,6%), sledijo odgovori ravnateljev iz mestnega okolja (55,0%), 

najmanjši delež pa predstavljajo odgovori ravnateljev iz primestnega okolja (43,2%). 

Zelo majhen delež predstavljajo odgovori ravnateljev (5,3%), da se nadarjeni učenci 

vključujejo v manj interesnih dejavnosti kot ostali učenci.  

 

Podatki o vključenosti učencev v projektno delo, obiskovanje interesnih dejavnosti in 

sodelovanje na tekmovanjih iz znanj kažejo na veliko angažiranost nadarjenih učencev 

pri šolskem in izvenšolskem delu. Sodeč po odgovorih ravnateljev so nadarjeni učenci, 

glede na druge učence, veliko bolj obremenjeni z obveznostmi. 

 

 

Zanimalo nas je, ali na šolah za nadarjene učence organizirajo raziskovalne tabore in dni 

dejavnosti. 

 

V okviru nadstandardnega programa lahko šola ponudi različne oblike dela z učenci, ki 

jih na predlog ravnatelja obravnava svet staršev in potrdi svet šole. Programi potekajo 

izven šole, najpogostejša oblika so tabori in šola v naravi. Stroške izvedbe programa 

plačajo starši ali lokalna skupnost, učence spremljajo učitelji in/ali zunanji spremljevalci. 

Vsebine, ki jih obravnavajo na taborih in v šoli v naravi, so zelo različne: od športnih 

aktivnosti (učenje plavanja, smučanja, pohodništvo, planinarjenje, plezalna šola, 

kolesarjenje, čolnarjenje, lokostrelstvo,…) do naravoslovno-tehničnih, umetniških in 

družboslovnih vsebin. Učenci nekaj dni v šolskem letu preživijo s sošolci in učitelji, 

nastanjeni pa so v planinskih kočah, različnih počitniških domovih, na turističnih 

kmetijah. Najpogosteje šole organizirajo šolo v naravi za učenje plavanja, saj plavalni 

tečaj financira Ministrstvo za šolstvo in šport. Poudariti velja, da pri organizaciji taborov 
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ali šole v naravi ne gre samo za eno vsebino, saj učitelji in učenci preživijo skupaj nekaj 

dni, tako da se poleg glavne dejavnosti pojavljajo še številne druge, tako izobraževalne, 

vzgojne in socialne vsebine. 

 

Tabela 23: Organizacija raziskovalnih taborov in dni dejavnosti  za nadarjene učence glede na geografski 
položaj šole. 
 

 

 Organizacija raziskovalnih taborov in dni 
dejavnosti za nadarjene učence na šolah. 

Skupaj 
 Zelo 

pogosto Pogosto  Včasih  Redko  
 
Nikoli  

Geografski položaj 
šole 

 
Mestno okolje 

f 2 10 15 10 3 40 
f% 5,0% 25,0% 37,5% 25,0% 7,5% 100,0% 

 
Primestno okolje 

f 1 9 15 6 6 37 
f% 2,7% 24,3% 40,5% 16,2% 16,2% 100,0% 

 
Vaško okolje 

f 0 7 8 18 4 37 

f% ,0% 18,9% 21,6% 48,6% 10,8% 100,0% 
 
Skupaj 

f 3 26 38 34 13 114 
f% 2,6% 22,8% 33,3% 29,8% 11,4% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev mestnih, primestnih in vaških šol o organizaciji raziskovalnih 

taborov in dni dejavnosti na šolah ne obstajajo statistično pomembne razlike (2Î = 

13,537, g = 8, P = 0,095). 

 
Organizacije raziskovalnih taborov in dni dejavnosti za nadarjene učence se na šolah, ki 

so bile vključene v raziskavo, le redko poslužujejo, saj komaj četrtina ravnateljev 

(25,4%) odgovarja, da šola zelo pogosto ali pogosto organizira raziskovalne tabore ali 

različne dneve dejavnosti za nadarjene učence. Organizacija takih dejavnosti spada v 

nadstandardni program šole, zato je potrebno zagotoviti finančna sredstva za izvedbo 

(lokalna skupnost, starši, sponzorji). 

Tretjina ravnateljev (33,3%) je odgovorila, da tabore in dneve dejavnosti za nadarjene 

učence organizirajo včasih, nekaj manj kot tretjina ravnateljev (29,8%) pa je odgovorila, 

da tovrstne dejavnosti organizirajo redko. 

Najpogosteje organizirajo raziskovalne tabore in dneve dejavnosti na mestnih šolah (zelo 

pogosto 5,0%, pogosto 25,0%), najmanjši delež pa predstavljajo odgovori ravnateljev šol 

iz vaškega okolja (zelo pogosto nobena od šol, pogosto 18,9%). Iz odgovorov ravnateljev 

lahko sklepamo, da organizacija taborov in dni dejavnosti za nadarjene učence ni zelo 

pogosto uporabljen pristop. Razlogov je najbrž več - zahtevnost priprave programa, 
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zagotovitev ustreznih spremljevalcev in najpogosteje finančna sredstva, ki so potrebna za 

organizacijo dejavnosti. Pomemben vidik je tudi zagotavljanje varnosti za učence, kar v 

neznanem okolju predstavlja še posebno velik izziv. Prav tako ne gre prezreti dejstva, da 

vaško okolje ponuja veliko možnosti za terensko delo in športne aktivnosti v naravi, kar 

pojasnjuje odgovore ravnateljev vaških šol. 

 

Ugotovimo lahko, da na večini osnovnih šol ne glede na geografski položaj uresničevanje 

koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci poteka v celoti. Na šolah v mestnem 

okolju namenjajo večje število ur dodatnemu pouku, na šolah v primestnem in vaškem 

okolju pa je delež ur dodatnega in dopolnilnega pouka enakomerno porazdeljen.  

Statistično pomembne razlike se pojavijo pri odgovorih ravnateljev o vključevanju vseh 

predmetnih področij pri delu z nadarjenimi učenci, saj se odgovori ravnateljev šol iz 

vaškega okolja zelo razlikujejo od odgovorov ravnateljev šol iz mestnega in primestnega 

okolja. Le nekaj več kot tretjina ravnateljev šol iz vaškega okolja odgovarja, da pri delu z 

nadarjenimi učenci vključujejo vsa predmetna področja. 

Pri razporejanju vsebin za delo z nadarjenimi učenci je glede na odgovore ravnateljev na 

vseh šolah poudarek na naravoslovnih vsebinah, saj je ta delež večji kot tri četrtine. 

Statistično pomembne razlike se pojavijo pri razporeditvi ur družboslovnih predmetov, 

kjer je na šolah v vaškem okolju ta delež bistveno manjši kot v mestnem in primestnem 

okolju. 

Odgovori ravnateljev o delu z nadarjenimi učenci na podružničnih šolah kažejo, da so 

tudi učenci podružničnih šol večinsko vključeni v delo z nadarjenimi učenci. Na šolah v 

vaškem okolju izvajajo delo z nadarjenimi učenci na podružničnih šolah v manjšem 

obsegu kot na šolah v mestnem in primestnem okolju. 

Ravnatelji so odgovorili, da so nadarjeni učenci zelo pogosto vključeni v projektno delo, 

ne glede na geografski položaj šole, prav tako pa je visok tudi delež nadarjenih učencev, 

ki so vključeni v tekmovanja iz znanj in v interesne dejavnosti. 

Organizacija raziskovalnih taborov in dni dejavnosti kot oblika dela z nadarjenimi učenci 

ni pogosta, saj le četrtina šol, ki so zajete v raziskavo, glede na odgovore ravnateljev 

izvaja tako obliko dela. 
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Podatki so pokazali, da okolje, v katerem se nahaja šola, ne vpliva statistično pomembno 

na izbor dejavnosti oziroma na delo z nadarjenimi učenci. Na šolah večinsko upoštevajo 

smernice koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci in Operacionalizacijo 

koncepta. Razlike se pojavijo pri obravnavi vsebin, saj se odgovori ravnateljev o 

vključevanju vseh predmetnih področij v delo z nadarjenimi učenci glede na geografski 

položaj šole razlikujejo. Na vseh šolah, ki so bile vključene v raziskavo, najpogosteje 

obravnavajo naravoslovne vsebine, družboslovne vsebine pa so redkeje vključene v delo 

z nadarjenimi, najmanj pogosto je to na šolah v vaškem okolju. Vsebine s področja 

umetnosti najpogosteje vključujejo v delo z nadarjenimi učenci na šolah, ki so v vaškem 

okolju in najredkeje na šolah, ki so v mestnem okolju.  

 

 

6.1.4 Stališča ravnateljev do dela z nadarjenimi učenci glede na predmetno področje 

njihove izobrazbe 

 

Ravnatelji, ki so sodelovali v raziskavi, so končali študij različnih predmetnih področij 

(tabela 5). Ker sta predmetni področji likovna in glasbena vzgoja ter šolsko svetovalno 

delo zastopani v majhnem vzorcu (skupaj manj kot 9%), bomo v raziskavi uporabili samo 

štiri predmetna področja, in sicer razredni pouk, naravoslovje, družboslovje in športno 

vzgojo. Vzorec v tem delu raziskave je zato 104. 

Zanimalo nas je, kako predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na stališče 

ravnatelja do: 

- uresničevanja koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, 

- izpeljave postopka identifikacije nadarjenih učencev, 

- zagotavljanja kontinuiranega dela z nadarjenimi učenci, 

- izdelave individualnega programa za vsakega odkritega/identificiranega učenca, 

- ustrezne stimulacija učiteljev, ki delajo z nadarjenimi učenci, 

- vključevanja staršev v delo z nadarjenimi učenci. 
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Zanimalo nas je, ali predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na uresničevanje 

Koncepta dela z nadarjenimi učenci. 

 

Na veliki večini šol, ki so sodelovale v raziskavi, izvajajo delo z nadarjenimi učenci v 

celoti glede na Koncept (86,6%), le na dveh šolah še niso pričeli z izvajanjem Koncepta 

(tabela 12). 

 

Tabela 24: Pomen uresničevanja koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni 
šoli za ravnatelje glede na predmetno področje njihove izobrazbe. 
 

 

Uresničevanje koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi 
učenci. 

 
 
Skupaj 

Nepomembno 
Malo 
pomembno Pomembno 

Dokaj 
pomembno 

Zelo 
pomembno 

Predmetno 
področje 
ravnateljeve 
izobrazbe 

Učitelji razrednega 
pouka  

f 0 0 3 13 17 33 
f% ,0% ,0% 9,1% 39,4% 51,5% 100,0% 

Učitelji 
naravoslovja 

f 0 1 7 13 15 36 
f% ,0% 2,8% 19,4% 36,1% 41,7% 100,0% 

Učitelji 
družboslovja 

f 1 0 3 5 6 15 
f% 6,7% ,0% 20,0% 33,3% 40,0% 100,0% 

Učitelji športne 
vzgoje 

f 0 1 3 7 9 20 
f% ,0% 5,0% 15,0% 35,0% 45,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 1 2 16 38 47 104 
f% 1,0% 1,9% 15,4% 36,5% 45,2% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različnih predmetnih področij strokovne izobrazbe o 

uresničevanju Koncepta ne obstajajo statistično pomembne razlike (2Î = 8,668, g = 12, P 

= 0,731). 

 

Večina ravnateljev odgovarja, da je uresničevanje Koncepta zanje zelo pomembno ali 

dokaj pomembno, saj je kar 85 ravnateljev (81,7%) izbralo odgovora zelo pomembno 

(45,2%) ali dokaj pomembno (36,5%). Največji pomen so uresničevanju Koncepta 

dodelili ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji razrednega pouka, saj je odgovora dokaj 

pomembno ali zelo pomembno izbralo 30 ravnateljev (90,9%); trije ravnatelji, ki so 

učitelji razrednega pouka (9,1%), pa menijo, da je uresničevanje Koncepta pomembno. 

Visoko vrednost so uresničevanju Koncepta dodelili tudi ravnatelji, ki so učitelji športne 

vzgoje, saj jih je kar 16 (80,0%) izbralo odgovora zelo pomembno (45,0%) in dokaj 

pomembno (35,0%). Zanimivo je, da se samo enemu ravnatelju (1,0%) zdi uresničevanje 

Koncepta nepomembno in dvema (1,9%) malo pomembno.  



 97 

Zanimalo nas je, ali predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na izpeljavo 

postopka identifikacije nadarjenih učencev. 

 

Postopek identifikacije nadarjenih učencev zahteva vključitev razrednika, učiteljev, 

šolske svetovalne službe, staršev, včasih pa tudi zunanjih sodelavcev. Učitelji oblikujejo 

mnenje o nadarjenosti učenca s pomočjo ocenjevalne lestvice. V tretjem razredu to naredi 

razrednik učenca, v drugem triletju razrednik in učitelj, ki je učenca učil v prejšnjem 

šolskem letu, v tretjem triletju pa učitelji, ki učenca učijo. Psiholog z ustrezno licenco z 

učencem opravi še test sposobnosti in test ustvarjalnosti. Identificirani so tisti učenci, ki 

vsaj na enem od kriterijev dosežejo nadpovprečen rezultat. 

 

Identifikacija nadarjenih učencev je novost, ki jo prinaša Koncept, zahtevno je predvsem 

testiranje učencev, ki ga lahko izvajajo samo psihologi. Na več kot polovici šol (55,3%), 

ki so bile zajete v raziskavo, v šolski svetovalni službi nimajo zaposlenega psihologa z 

ustrezno licenco za testiranje nadarjenih učencev. Dejstvo lahko pripišemo podatku o 

velikosti šol, saj je normativ za zaposlitev šolskega svetovalnega delavca vezan na število 

oddelkov. V šolski svetovalni službi je lahko zaposlen en svetovalni delavec, če ima šola 

20 ali več kot 20 oddelkov. Pri šolah, ki imajo manj kot 20 oddelkov, pa gre za zaposlitev 

svetovalnega delavca v ustreznem deležu. V šolski svetovalni službi je lahko zaposlen 

psiholog, pedagog, socialni delavec, socialni pedagog ali defektolog. Licenco za 

testiranje nadarjenih učencev pa lahko pridobi samo diplomirani psiholog.  

 

Tabela 25: Pomen izpeljave postopka identifikacije nadarjenih učencev za ravnatelje glede na predmetno 
področje njihove izobrazbe. 
 

 
Pomen izpeljave postopka identifikacije nadarjenih učencev. 

Skupaj Nepomembno 
Malo 
pomembno Pomembno 

Dokaj 
pomembno 

Zelo 
pomembno 

Predmetno 
področje 
ravnateljeve 
izobrazbe 

Učitelji razrednega 
pouka  

f 1 0 3 14 15 33 
f% 3,0% ,0% 9,1% 42,4% 45,5% 100,0% 

Učitelji 
naravoslovja 

f 0 0 6 11 19 36 
f% ,0% ,0% 16,7% 30,6% 52,8% 100,0% 

Učitelji 
družboslovja 

f 1 0 4 2 8 15 
f% 6,7% ,0% 26,7% 13,3% 53,3% 100,0% 

Učitelji športne 
vzgoje 

f 0 0 5 4 11 20 
f% ,0% ,0% 25,0% 20,0% 55,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 2 0 18 31 53 104 
f% 1,9% ,0% 17,3% 29,8% 51,0% 100,0% 
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Med odgovori ravnateljev različnih predmetnih področij strokovne izobrazbe o izpeljavi 

postopka identifikacije nadarjenih učencev ne obstajajo statistično pomembne razlike (2Î 

= 10,538, g = 9, P = 0,309). 

 

Večina ravnateljev (80,8%) je odgovorila, da je postopek identifikacije nadarjenih 

učencev dokaj pomemben ali zelo pomemben, le dva ravnatelja (1,9%) sta odgovorila, da 

je postopek identifikacije nadarjenih učencev nepomemben. 

Največkrat so odgovor dokaj pomemben in zelo pomemben izbrali ravnatelji, ki so po 

izobrazbi učitelji razrednega pouka (87,9%) in tisti, ki so učitelji naravoslovja (83,3%), 

najmanjkrat pa ravnatelji z družboslovno izobrazbo (66,7%). Ravnatelji, ki so po poklicu 

učitelji športne vzgoje, so največkrat odgovorili (55,0%), da je postopek identifikacije 

nadarjenih učencev zelo pomemben. 

 

 

Zanimalo nas je, ali predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na zagotavljanje 

kontinuiranega dela z nadarjenimi učenci. 

 

Nadarjeni učenci so posebej opredeljeni v Zakonu o osnovni šoli, zato so zanje v okviru 

redne sistemizacije zagotovljena sredstva za izvedbo določenega števila ur druge 

strokovne pomoči. Število ur je določeno na oddelek, za delo za učence s posebnimi 

potrebami in nadarjene učence je skupno določene 0,5 ure tedensko za vsak oddelek na 

šoli. Razporejanje teh ur med učence z učnimi težavami in med nadarjene učence je v 

pristojnosti učiteljskega zbora in vodstva šole. 

Poleg ur, ki so za nadarjene učence določene v okviru ur druge strokovne pomoči, pa 

lahko učitelji z njimi delajo dodatno še v okviru dodatnega pouka, interesnih dejavnosti, 

na različnih taborih,… 

Koncept predvideva evidentiranje in identifikacijo nadarjenih učencev v 3. in 4. razredu, 

tako da delo z nadarjenimi poteka od 4. do 9. razreda. V letnem delovnem načrtu šole je 

potrebno opredeliti vsebine, oblike in izvajalce, načrtno delo pa zagotavlja kontinuiteto 

dela z nadarjenimi.  
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Velika večina ravnateljev (93,0%) delo z nadarjenimi učenci opredeljuje kot prednostno 

nalogo, ki je vključena v letni delovni načrt šole. 

Zanimalo nas je, kako predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na opredelitev 

pomena kontinuiranega dela z nadarjenimi učenci.  

 

Tabela 26: Pomen zagotavljanja kontinuiranega dela z nadarjenimi učenci za ravnatelje glede na predmetno 
področje njihove izobrazbe. 
 

 

Zagotavljanje kontinuiranega dela z 
nadarjenimi učenci. 

Skupaj Pomembno 
Dokaj 
pomembno 

Zelo 
pomembno 

Predmetno področje 
ravnateljeve 
izobrazbe 

Učitelji razrednega 
pouka  

f 0 10 23 33 
f% ,0% 30,3% 69,7% 100,0% 

Učitelji 
naravoslovja 

f 7 4 25 36 
f% 19,4% 11,1% 69,4% 100,0% 

Učitelji 
družboslovja 

f 0 3 12 15 
f% ,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

Učitelji športne 
vzgoje 

f 3 7 10 20 
f% 15,0% 35,0% 50,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 10 24 70 104 
f% 9,6% 23,1% 67,3% 100,0% 

Med odgovori ravnateljev različnih predmetnih področij strokovne izobrazbe o 

zagotavljanju kontinuiranega dela z nadarjenimi učenci obstajajo statistično pomembne 

razlike (2Î = 18,469, g = 6, P = 0,005). 

 

Nihče od ravnateljev ni izbral odgovora nepomembno ali malo pomembno. Ravnatelji 

odgovarjajo, da je kontinuirano delo z nadarjenimi učenci pomembno (9,6%), dokaj 

pomembno (23,1%) ali zelo pomembno (67,3%).  

Večina ravnateljev, ki so po izobrazbi učitelji družboslovja, odgovarja, da je kontinuirano 

delo z nadarjenimi učenci zelo pomembno (80,0%), sledijo ravnatelji, ki so učitelji 

razrednega pouka (69,7%) in ravnatelji, ki so učitelji naravoslovja (69,4%). Odgovor, da 

je kontinuirano delo zelo pomembno je izbrala polovica ravnateljev (50%), ki so po 

izobrazbi učitelji športne vzgoje. Sedem ravnateljev, ki so po izobrazbi učitelji 

naravoslovja, je odgovorilo, da je kontinuirano delo z nadarjenimi učenci pomembno 

(19,4%), kar 25 pa, da je tako delo zelo pomembno (69,7%). 

Do največjih razlik v odgovorih prihaja med ravnatelji, ki so učitelji družboslovja, in 

ravnatelji, ki so učitelji naravoslovja. Odgovora, da je kontinuirano delo z nadarjenimi 
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učenci pomembno, ni izbral nihče od ravnateljev učiteljev družboslovja, so pa večinsko 

(80%) izbrali odgovor zelo pomembno. Skoraj petina ravnateljev, učiteljev naravoslovja, 

pa je izbralo odgovor, da je kontinuirano delo z nadarjenimi učenci pomembno. Pri tem 

ne gre za zelo velike razlike, saj nihče od ravnateljev ni izbral odgovora nepomembno in 

malo pomembno, tako da smo v tem primeru odgovor »primerno« upoštevali kot 

najslabšo kategorijo. 

 

 

Zanimalo nas je, ali predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na opredelitev do 

pomena izdelave individualnega programa za vsakega prepoznanega nadarjenega učenca. 

 

Za vsakega prepoznanega nadarjenega učenca je potrebno izdelati individualni program 

dela. V njem opredelimo učenčeva močna področja in hkrati načrtujemo delo tako, da bo 

učenec s pomočjo programa razvijal in krepil tudi ostala področja. V individualnem 

načrtu poleg različnih oblik dela z učencem pri rednem pouku dajemo prednost 

vsebinam, ki niso del rednega kurikula oziroma so njegova nadgradnja. 

Individualni načrt izdelajo strokovni delavci, ki so že ali pa bodo izvajali delo z 

nadarjenimi učenci. Individualni načrt za prepoznanega nadarjenega učenca je potrebno 

spremljati, evalvirati in posodabljati, kar zahteva od strokovnih delavcev veliko 

sodelovanja in timskega dela. 

 

Tabela 27: Pomen izdelave individualnega programa za vsakega prepoznanega nadarjenega učenca za 
ravnatelje glede na predmetno področje njihove izobrazbe. 
 

 

Izdelava individualnega programa za vsakega 
odkritega/identificiranega učenca. 

Skupaj 
Malo 
pomembno Pomembno 

Dokaj 
pomembno 

Zelo 
pomembno 

Predmetno 
področje 
ravnateljeve 
izobrazbe 

Učitelji razrednega 
pouka  

1 2 12 18 33 
3,0% 6,1% 36,4% 54,5% 100,0% 

Učitelji 
naravoslovja 

3 6 11 16 36 
8,3% 16,7% 30,6% 44,4% 100,0% 

Učitelji 
družboslovja 

0 1 7 7 15 
,0% 6,7% 46,7% 46,7% 100,0% 

Učitelji športne 
vzgoje 

0 6 5 9 20 
,0% 30,0% 25,0% 45,0% 100,0% 

 
Skupaj 

4 15 35 50 104 
3,8% 14,4% 33,7% 48,1% 100,0% 
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Med stališči ravnateljev različnih predmetnih področij strokovne izobrazbe o pomenu 

izdelave individualnega programa za prepoznanega nadarjenega učenca ne obstajajo 

statistično pomembne razlike (2Î = 11,435, g = 9, P = 0,247). 

 
Ravnatelji so večinsko (96,2%) odgovorili, da je izdelava individualnega programa za 

prepoznanega učenca pomembna, dokaj pomembna ali zelo pomembna, le štirje 

ravnatelji (3,8%) so odgovorili, da je to malo pomembno. Nihče pa ni odgovoril, da je  

izdelava individualnega programa nepomembna.  

Več kot tri četrtine ravnateljev odgovarja, da je izdelava individualnega programa za 

prepoznane nadarjene učence dokaj pomembna (33,7%) oziroma zelo pomembna 

(45,0%). Največji pomen (odgovora dokaj pomembno in zelo pomembno) izdelavi 

individualnega programa dodeljujejo ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji družboslovja 

(93,3%) in učitelji razrednega pouka (90,9%), nekoliko manjši pomen pa izražajo 

ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji naravoslovja (72,5%) in učitelji športne vzgoje 

(70,0%).  

 

 

Zanimalo nas je, kako predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na opredelitev 

do pomena ustrezne stimulacije učiteljev, ki delajo z nadarjenimi učenci. 

 

Ravnatelj lahko stimulira učitelja, ki presega pričakovanja pri rezultatih svojega dela. Do 

leta 2010 je bila stimulacija tudi v obliki finančnega dodatka pri plači učitelja. Ravnatelj 

je znesek, določen za posamezno šolo, glede na merila in kriterije, ki jih je šola 

oblikovala, razdelil med zaposlene delavce. Od leta 2011 finančne stimulacije ni več, 

lahko pa je stimulacija tudi v obliki izobraževanja, sodelovanja v projektih, ki so vezani 

na izmenjavo učiteljev, kot visoka letna ocena delavca in podobno.  
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Tabela 28: Pomen ustrezne stimulacije učiteljev, ki delajo z nadarjenimi učenci za ravnatelje glede na 
predmetno področje njihove izobrazbe. 
 

 
Ustrezna stimulacija učiteljev, ki delajo z nadarjenimi učenci.  

Skupaj 

Nepomembno 
Malo 
pomembno Pomembno 

Dokaj 
pomembno 

Zelo 
pomembno 

Predmetno 
področje 
ravnateljeve 
izobrazbe 

Učitelji razrednega 
pouka 

f 1 0 3 13 16 33 
f% 3,0% ,0% 9,1% 39,4% 48,5% 100,0% 

Učitelji 
naravoslovja 

f 0 0 3 12 21 36 
f% ,0% ,0% 8,3% 33,3% 58,3% 100,0% 

Učitelji 
družboslovja 

f 0 1 1 6 7 15 
f% ,0% 6,7% 6,7% 40,0% 46,7% 100,0% 

Učitelji športne 
vzgoje 

f 0 0 3 7 10 20 
f% ,0% ,0% 15,0% 35,0% 50,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 1 1 10 38 54 104 
f% 1,0% 1,0% 9,6% 36,5% 51,9% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različnih predmetnih področij strokovne izobrazbe o 

ustreznosti stimulacije učiteljev, ki delajo z nadarjenimi učenci, ne obstajajo statistično 

pomembne razlike (2Î = 7,594, g = 12, P = 0,816). 

Večina ravnateljev (98,0%) odgovarja, da je ustrezna stimulacija učiteljev, ki delajo z 

nadarjenimi učenci, pomembna (9,6%), dokaj pomembna (36,5%) ali zelo pomembna 

(51,9%), le dva ravnatelja odgovarjata, da je stimulacija malo pomembna ali 

nepomembna (2,0%).  

Največji pomen ustrezni stimulaciji učiteljev namenjajo ravnatelji, ki so po izobrazbi 

učitelji naravoslovja, saj jih več kot polovica (58,3%) odgovarja, da je ustrezna 

stimulacija učiteljev zelo pomembna, tretjina pa odgovarja, da je ustrezna stimulacija 

učiteljev dokaj pomembna (33,3%). Prav tako polovica ravnateljev, ki so po izobrazbi 

učitelji športne vzgoje, odgovarja, da je ustrezna stimulacija zelo pomembna (50,0%). 

Odgovor, da je ustrezna stimulacija učiteljev za delo z nadarjenimi učenci pomembna, so 

v največjem deležu (15,0%) izbrali ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji športne vzgoje. 

 

 

Zanimalo nas je, kako predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na opredelitev 

do pomena vključevanja staršev v delo z nadarjenimi učenci. 

 

Pri organizaciji dela z nadarjenimi učenci lahko načrtujemo tudi vključevanje zunanjih 

sodelavcev, tako določene vsebine lahko izvajajo tudi starši.  
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Vključevanje staršev v šolsko delo zahteva obojestransko pripravljenost sodelovanja in 

visoko stopnjo medsebojnega zaupanja.  

 

Tabela 29: Pomen vključevanja staršev v delo z nadarjenimi učenci za ravnatelje glede na predmetno 
področje njihove izobrazbe. 
 

 
Vključevanje staršev v delo z nadarjenimi učenci. 

Skupaj 
Malo 
pomembno Pomembno 

Dokaj 
pomembno 

Zelo 
pomembno 

Predmetno 
področje 
ravnateljeve 
izobrazbe 

Učitelji razrednega 
pouka  

f 2 4 14 13 33 
f% 6,1% 12,1% 42,4% 39,4% 100,0% 

Učitelji 
naravoslovja 

f 4 7 12 13 36 
f% 11,1% 19,4% 33,3% 36,1% 100,0% 

Učitelji 
družboslovja 

f 1 4 7 3 15 
f% 6,7% 26,7% 46,7% 20,0% 100,0% 

Učitelji športne 
vzgoje 

f 1 4 6 9 20 
f% 5,0% 20,0% 30,0% 45,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 8 19 39 38 104 
f% 7,7% 18,3% 37,5% 36,5% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različnih predmetnih področij strokovne izobrazbe o 

vključevanju staršev v delo z nadarjenimi učenci ne obstajajo statistično pomembne 

razlike (2Î = 4,977 g = 9, P = 0,836). 

 

Ravnatelji pozitivno ocenjujejo pomen vključevanja staršev v delo z nadarjenimi učenci. 

Večina ravnateljev (92,3%) je odgovorila, da je vključevanje staršev v delo z nadarjenimi 

učenci pomembno (18,3%), dokaj pomembno (37,5%) ali zelo pomembno (36,5%), le 

osem ravnateljev (7,7%) odgovarja, da je vključevanje staršev v delo z nadarjenimi 

učenci manj pomembno. 

Največji pomen dajejo vključevanju staršev v delo z nadarjenimi učenci ravnatelji, ki so 

po izobrazbi razredni učitelji, kar 81,8% ravnateljev odgovarja, da je vključevanje staršev 

dokaj pomembno (42,4%) ali zelo pomembno (39,4%), najmanj pomembno pa je 

vključevanje staršev za ravnatelje, ki so po izobrazbi učitelji družboslovja, oceni dokaj 

pomembno (46,/%) in zelo pomembno (20%) je izbralo 66,7% ravnateljev.  

 

Glede na predmetno področje ravnateljeve izobrazbe ni statistično pomembnih razlik pri 

odgovorih o odnosu ravnatelja do pomena uresničevanja Koncepta, saj so vsi ravnatelji 

večinsko izbrali dogovora dokaj pomembno in zelo pomembno.  
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Postopku identifikacije nadarjenih učencev ravnatelji pripisujejo velik pomen ne glede na 

predmetno področje svoje izobrazbe, med odgovori ravnateljev z različno smerjo 

izobrazbe ne obstajajo statistično pomembne razlike.  

Pri odgovorih o pomenu zagotavljanja kontinuiranega dela z nadarjenimi učenci glede na 

predmetno področje ravnateljeve izobrazbe obstajajo statistično pomembne razlike. 

Največji pomen zagotavljanju kontinuiranega dela z nadarjenimi učenci dajejo ravnatelji, 

ki so po izobrazbi učitelji družboslovja, najmanjši pa ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji 

športne vzgoje. 

Večina ravnateljev odgovarja, da je izdelava individualnega programa za vsakega 

identificiranega nadarjenega učenca pomembna, med odgovori ne obstajajo statistično 

pomembne razlike glede na predmetno področje ravnateljeve izobrazbe. 

Ravnatelji odgovarjajo, da je ustrezna stimulacija učiteljev, ki delajo z nadarjenimi 

učenci, zelo pomembna. Med odgovori ne obstajajo statistično pomembne razlike glede 

na predmetno področje ravnateljeve izobrazbe. 

Prav tako ravnatelji odgovarjajo, da je vključevanje staršev v delo z nadarjenimi učenci 

pomembno, med odgovori ne obstajajo statistično pomembne razlike glede na predmetno 

področje ravnateljeve izobrazbe. 

 

Zaključimo lahko, da predmetno področje ravnateljeve izobrazbe ne vpliva statistično 

pomembno na njegov odnos do dela z nadarjenimi učenci; ravnatelji podpirajo delo po 

Konceptu, zelo pomemben se jim zdi postopek identifikacije in kontinuirano delo z 

nadarjenimi učenci. Ravnatelji odgovarjajo, da je izdelava individualnega programa za 

vsakega prepoznanega nadarjenega učenca pomembna, prav tako je za večino ravnateljev 

pomembno vključevanje staršev v delo z nadarjenimi učenci, zelo pomembna se jim zdi 

tudi ustrezna stimulacija učiteljev, ki delajo z nadarjenimi. 
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6.1.5 Spodbujanje dela z nadarjenimi učenci glede na različno predmetno področje 

izobrazbe ravnateljev 

 

Zanimalo nas je, ali smer ravnateljeve izobrazbe vpliva na načine spodbujanja dela z 

nadarjenimi učenci. Predvsem nas je zanimalo, kako ravnatelji na šoli spodbujajo delo z 

nadarjenimi učenci, zato odgovori niso bili vnaprej ponujeni.  

 

Ravnatelji so odgovarjali v prosti obliki. Na vprašanje je odgovorilo 82 ravnateljev 

(71,9%). V odgovorih so navedli različne načine, s katerimi spodbujajo delo z 

nadarjenimi učenci, možnih je bilo več odgovorov. Odgovori so bili zelo različni, 

večinoma pa smo jih lahko razvrstili v štiri glavne kategorije: 

- zagotavljanje materialnih sredstev (za testiranje, za dodatno finančno stimulacijo 

učiteljev, možnost pridobitve dodatne didaktične opreme za učitelje, ki delajo z 

nadarjenimi, izdaja pesniške izbirke, organizacija dodatnih taborov, plačilo vstopnin, 

prevoza, organizacija krožkov), 

- aktivna udeležba ravnatelja pri delu z nadarjenimi učenci (sodelovanje pri izvedbi ur 

za nadarjene učence, sodelovanje v strokovni skupini za pripravo programa dela, 

objava dosežkov učencev, spremljanje dela koordinatorja, imenovanje strokovnih 

skupin, iskanje zunanjih sodelavcev med starši in krajani), 

- motivacija in stimulacija učiteljev, omogočanje izobraževanja (izražanje pohval za 

učitelje, pozitivno razmišljanje, spodbujanje, omogočanje izvedbe projektov, možnost 

doprinosa ur, omogočanje uporabe sodobne učne tehnologije, javne pohvale, 

omogočanje izobraževanja po želji učiteljev, obravnava tematike o nadarjenih na 

konferencah), 

- zagotavljanje pogojev za izvedbo dela z nadarjenimi učenci, organizacija dela (pri 

razporejanju ur DSP je več ur namenjenih za delo z nadarjenimi učenci, več ur 

dodatnega pouka, organizacija srečanj s starši, osveščanje vseh strokovnih delavcev o 

pomenu dela z nadarjenimi učenci, uvrstitev dela z nadarjenimi učenci v letni delovni 

načrt šole, spodbujanje sobotne šole, dobra organizacija dela, poskrbljeno je za 

individualizacijo pouka, omogočanje predstavitve dobre prakse pri delu z nadarjenimi 

učenci). 
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Vsi odgovori, ki so jih navedli ravnatelji, so v okviru uresničevanja Koncepta.  

 

Zanimalo nas je, ali ravnatelji spodbujajo delo z nadarjenimi učenci tako, da zagotavljajo 

materialna sredstva za delo z nadarjenimi učenci in ali obstajajo razlike pri zagotavljanju 

materialnih sredstev za delo z nadarjenimi učenci glede na predmetno področje 

ravnateljeve izobrazbe. 

 

Materialna sredstva, ki jih ravnatelji zagotavljajo za delo z nadarjenimi učenci, so 

namenjena nakupu didaktičnih pripomočkov, plačilu vstopnine za muzej, gledališče in 

podobne institucije, sofinanciranju stroškov tabora, plačilu zunanjih sodelavcev, ki 

izvajajo testiranje ali  vodijo delavnice za nadarjene učence.  

Sredstva ravnatelji lahko zagotovijo iz materialnih sredstev, ki jih za potrebe šole 

namenja Ministrstvo za šolstvo in šport, lahko pa jih prispeva lokalna skupnost ali 

različni sponzorji. 

 

Tabela 30: Zagotavljanje materialnih sredstev za delo z nadarjenimi učenci glede na predmetno področje 
ravnateljeve  izobrazbe. 
 

 

Zagotavljanje materialnih 
sredstev za delo z 
nadarjenimi učenci. 

Skupaj Ne Da 
Predmetno področje 
ravnateljeve izobrazbe 

 
Učitelji razrednega pouka 

f 26 7 33 
f% 78,8% 21,2% 100,0% 

 
Učitelji naravoslovja 

f 25 11 36 
f% 69,4% 30,6% 100,0% 

 
Učitelji družboslovja 

f 9 6 15 
f% 60,0% 40,0% 100,0% 

 
Učitelji športne vzgoje 

f 15 5 20 
f% 75,0% 25,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 75 29 104 
f% 72,1% 27,9% 100,0% 

 
Nekaj manj kot tretjina (27,9%) ravnateljev je navedlo, da zagotavljajo materialna 

sredstva kot način za spodbujanje dela z nadarjenimi učenci. Tak način spodbujanja dela 

z nadarjenimi učenci so najpogosteje navedli ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji 

družboslovja (40,0%), najmanjkrat pa ravnatelji, ki so po izobrazbi razredni učitelji 

(21,2%). 
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Zagotavljanje dodatnih sredstev lokalne skupnosti in sponzorskih sredstev je za večino 

ravnateljev zagotovo zahtevno, saj za sponzorje osnovna šola ni zanimiva v tržnem 

smislu, lokalne skupnosti pa so z uvedbo devetletke imele veliko izdatkov z 

zagotavljanjem prostorskih in ostalih materialnih pogojev.  

 

 

Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike pri aktivni udeležbi ravnatelja pri delu z nadarjenimi 

učenci glede na predmetno področje ravnateljeve izobrazbe. 

 

Ravnatelj lahko aktivno sodeluje pri delu z nadarjenimi učenci na več načinov, in sicer 

tako, da sam pripravi vsebine in jih tudi izvaja, da zagotovi zunanje sodelavce za 

izvajanje vsebin, da organizira ogled predstave, festivala, muzeja, da vodi projekt, v 

katerega vključi nadarjene učence,… 

 

Tabela 31: Aktivna udeležba ravnatelja pri delu z nadarjenimi učenci glede na predmetno področje 
ravnateljeve  izobrazbe. 
 

 

Aktivna udeležba 
ravnatelja pri delu z 
nadarjenimi učenci. 

Skupaj Ne  Da 
Predmetno področje 
ravnateljeve izobrazbe 

 
Učitelji razrednega pouka  

f 25 8 33 
f% 75,8% 24,2% 100,0% 

 
Učitelji naravoslovja 

f 16 20 36 
f% 44,4% 55,6% 100,0% 

 
Učitelji družboslovja 

f 10 5 15 
f% 66,7% 33,3% 100,0% 

 
Učitelji športne vzgoje 

f 13 7 20 
f% 65,0% 35,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 64 40 104 
f% 61,5% 38,5% 100,0% 

 
Z aktivno udeležbo spodbuja delo z nadarjenimi učenci nekaj več kot tretjina ravnateljev 

(38,5%). Najpogosteje so to ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji naravoslovja (55,6%). 

Rezultat gre pripisati dejstvu, da je večina vsebin, ki jih na šolah pri delu z nadarjenimi 

izvajajo, s področja naravoslovja (76,3%). Najmanjkrat so aktivno udeležbo kot 

spodbudo za delo z nadarjenimi učenci navedli ravnatelji, ki so po izobrazbi razredni 

učitelji (24,2%), kar pravzaprav potrjuje trditev, da delo z nadarjenimi učenci 

najpogosteje izvajajo predmetni učitelji (tabela 58). Aktivno sodelovanje  ravnatelja pri 
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delu z nadarjenimi učenci je prav gotovo spodbuda za ostale učitelje in kaže, da ravnatelj 

namenja temu področju velik pomen. 

 

 

Zanimalo nas je, na kakšen način ravnatelji motivirajo in kako stimulirajo učitelje za delo 

z nadarjenimi učenci. 

 

Motivacija in stimulacija učiteljev je zagotovo eden od pomembnejših dejavnikov, ki 

vplivajo na klimo v kolektivu. Ravnatelj motivira učitelje z lastnim zgledom, s 

poudarjanjem pomena dela z nadarjenimi učenci, izobraževanjem na temo nadarjenih in 

dela z njimi. Stimulacija učiteljev v materialnem smislu (dodatek pri plači za preseganje 

pričakovanih rezultatov) je bila mogoča do leta 2010, kasneje pa ne zaradi recesije in 

varčevalnih ukrepov vlade. Ravnatelj lahko učiteljem, ki presegajo pričakovane rezultate 

dela, omogoči tudi udeležbo na izobraževanju, ki si ga učitelji izberejo in morda ne spada 

v sklop načrtovanega letnega izobraževanja strokovnih delavcev. 

 

Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike glede na predmetno področje ravnateljev pri 

spodbujanju dela z nadarjenimi učenci. 

 

Tabela 32: Način motivacije in stimulacije učiteljev glede na predmetno področje ravnateljeve  izobrazbe. 
 

 
Način motivacije in 
stimulacije učiteljev. 

Skupaj Ne  Da 
Predmetno področje 
ravnateljeve izobrazbe 

 
Učitelji razrednega pouka 

f 18 15 33 
f% 54,5% 45,5% 100,0% 

 
Učitelji naravoslovja 

f 21 15 36 
f% 58,3% 41,7% 100,0% 

 
Učitelji družboslovja 

f 8 7 15 
f% 53,3% 46,7% 100,0% 

 
Učitelji športne vzgoje 

f 8 12 20 
f% 40,0% 60,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 55 49 104 
f% 52,9% 47,1% 100,0% 

 
Med vsemi odgovori o načinih spodbujanja dela z nadarjenimi učenci so ravnatelji 

največkrat odgovorili, da motivirajo in stimulirajo delo učiteljev ter jim omogočajo 

izobraževanje (47,1%). Največkrat so ta odgovor navedli ravnatelji, ki so po izobrazbi 
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učitelji športne vzgoje (60,0%), najmanj pogosto pa se teh metod spodbujanja dela z 

nadarjenimi učenci poslužujejo ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji naravoslovja 

(41,7%). Odgovore ravnateljev o načinih spodbujanja dela z nadarjenimi učenci lahko 

primerjamo z odgovori na vprašanje o zaznavanju finančnih težav, plačila in ustrezne 

stimulacije učiteljev za izvedbo ur z nadarjenimi učenci (tabela 36). Ravnatelji, ki so po 

osnovni izobrazbi učitelji naravoslovja, v največjem deležu zaznavajo težave, najmanjši 

delež pa predstavljajo ravnatelji, ki so po osnovni izobrazbi učitelji športne vzgoje. 

 

 

Zanimalo nas je, ali ravnatelji zagotavljajo pogoje za izvedbo dela z nadarjenimi učenci. 

 

Med osnovne naloge ravnatelja spada zagotavljanje pogojev za delo in organizacija dela. 

Zagotavljanje pogojev za delo z nadarjenimi učenci obsega razporeditev ur dodatnega 

pouka, razporeditev ur, ki so namenjene učencem s posebnimi potrebami, zagotavljanje 

materialnih pogojev (didaktična sredstva),… Organizacija dela z nadarjenimi učenci je 

opredeljena v letnem delovnem načrtu, evalvacija izvedbe pa je prikazana v letnem 

poročilu. 

 

Tabela 33: Zagotavljanje pogojev za izvedbo dela z nadarjenimi učenci, organizacija dela  
 

 

Zagotavljanje pogojev za 
izvedbo dela z nadarjenimi 
učenci, organizacija dela. 

Skupaj Ne  Da 
Predmetno področje 
ravnateljeve izobrazbe 

 
Učitelji razrednega pouka 

f 28 5 33 
f% 84,8% 15,2% 100,0% 

 
Učitelji naravoslovja 

f 26 10 36 
f% 72,2% 27,8% 100,0% 

 
Učitelji družboslovja 

f 8 7 15 
f% 53,3% 46,7% 100,0% 

 
Učitelji športne vzgoje 

f 14 6 20 
f% 70,0% 30,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 76 28 104 
f% 73,1% 26,9% 100,0% 

 

Zagotavljanje pogojev za izvedbo dela z nadarjenimi učenci in organizacijo dela je kot 

način spodbujanja dela z nadarjenimi učenci navedlo najmanj ravnateljev (26,9%). 
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Največkrat so ta odgovor navedli ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji družboslovja 

(46,7%), najmanjkrat pa ravnatelji, ki so po izobrazbi razredni učitelji (15,2%). 

 

Ravnatelji najpogosteje spodbujajo delo z nadarjenimi učenci tako, da motivirajo in 

stimulirajo učitelje, ki delajo z nadarjenimi učenci, in jim omogočajo različna 

izobraževanja; v največji meri so motivacijo in stimulacijo izbrali ravnatelji, ki so po 

izobrazbi učitelji športne vzgoje. Drugi najpogostejši način spodbude je aktivna udeležba 

ravnatelja pri izvajanju pouka z nadarjenimi učenci. Ta način spodbujanja dela z 

nadarjenimi učenci so najpogosteje izbrali ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji 

naravoslovja. 

V skoraj enakem obsegu so ravnatelji izbrali zagotavljanje materialnih sredstev za delo z 

nadarjenimi učenci in zagotavljanje pogojev za izvedbo dela z nadarjenimi učenci ter 

organizacijo dela. Največkrat so ta dva načina spodbujanja dela z nadarjenimi učenci 

izbrali ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji družboslovja. 

 

 

6.1.6 Vpliv predmetnega področja ravnateljeve izobrazbe  na različno zaznavo težav 

pri delu z nadarjenimi učenci 

 

Zanimalo nas je, kako ravnatelji zaznavajo težave, ki nastanejo pri delu z nadarjenimi 

učenci, predvsem pa, če predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na zaznavanje 

teh težav. 

  

Ravnatelji so se opredelili do težav, s katerimi se srečujejo pri delu z nadarjenimi. S pet-

stopenjsko lestvico so ocenili trditve:  

- finančne težave - plačilo in ustrezna stimulacija učiteljev za izvedbo ur z nadarjenimi 

učenci, 

- učiteljevo evidentiranje nadarjenih učencev, 

- učiteljevo izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic za nadarjene učence, 

- testiranje nadarjenih učencev, 

- časovna umestitev dela z nadarjenimi učenci v urnik, 
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- strinjanje staršev s predvidenim načinom dela z nadarjenimi učenci v šoli, 

- obremenjenost nadarjenih učencev z dodatnim delom v šoli ali izven šole 

- obremenjenost nadarjenih učencev s tekmovanji, 

- usposobljenost učiteljev za delo z nadarjenimi učenci. 

 

 

Zanimalo nas je, ali predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na zaznavanje 

finančnih težav, plačila in ustrezne stimulacije učiteljev za izvedbo ur z nadarjenimi 

učenci. 

 

Delo z nadarjenimi učenci je zakonsko opredeljeno, vendar vse šole ne morejo izpolniti 

vseh pogojev, ki jih zakon določa, npr. šola nima zaposlenega psihologa z ustrezno 

licenco za testiranje nadarjenih učencev, strokovni delavci v času dodiplomskega 

izobraževanja niso pridobili ustreznih znanj za delo z nadarjenimi,… 

Za izpolnjevanje zakonskih določil je potrebno pridobiti ustrezna finančna sredstva in k 

sodelovanju povabiti zunanje sodelavce. 

 

Tabela 34: Zaznavanje finančnih težav, plačila in ustrezne stimulacije učiteljev za izvedbo ur z nadarjenimi 
učenci glede na predmetno področje ravnateljeve  izobrazbe. 
. 

 

 

Finančne težave, plačilo in ustrezna stimulacija 
učiteljev za izvedbo ur z nadarjenimi učenci. 

 
 
 
Skupaj Ni težav 

Manjše 
težave Težave  

Znatne 
težave 

Velike 
težave 

Predmetno 
področje 
ravnateljeve 
izobrazbe 

Učitelji razrednega 
pouka  

f 2 4 5 10 12 33 
f% 6,1% 12,1% 15,2 30,3% 36,4% 100,0% 

 
Učitelji naravoslovja 

f 2 4 7 7 16 36 
f% 5,6% 11,1% 19,4% 19,4% 44,4% 100,0% 

 
Učitelji družboslovja 

f 1 3 6 1 4 15 
f% 6,7% 20,0% 40,0% 6,7% 26,7% 100,0% 

Učitelji športne 
vzgoje 

f 2 4 8 4 2 20 
f% 10,0% 20,0% 40,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 7 15 26 22 34 104 
f% 6,7% 14,4% 25,0% 21,2% 32,7% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev z različnimi predmetnimi področji izobrazbe o finančnih 

težavah pri plačilu učiteljev in ustrezni stimulaciji učiteljev za delo z nadarjenimi učenci 

ne obstajajo statistično pomembne razlike (2Î = 15,374 g = 12, P = 0,222). 
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Večji del ravnateljev (78,9%) odgovarja, da predstavljajo finančne težave, plačilo in 

ustrezna stimulacija učiteljev težavo (25,0%), znatno težavo (21,2%) oziroma veliko 

težavo (32,7%) pri izvajanju dela z nadarjenimi učenci. Po predmetnem področju 

ravnateljeve izobrazbe so v zaznavanju težav na prvem mestu ravnatelji, ki so po osnovni 

izobrazbi učitelji naravoslovja, saj 30 ravnateljev (83,3%) zaznava težave, kar 16 pa jih 

odgovarja, da gre za velike težave (44,4%). Nekoliko manj težav zaznavajo ravnatelji, ki 

so po izobrazbi razredni učitelji (81,8%), najmanj pa ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji 

športne vzgoje (70,0%). 

 

 

Zanimalo nas je, ali predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na zaznavanje 

težav pri učiteljevem evidentiranju nadarjenih učencev. 

 

Evidentiranje nadarjenih učencev izvajajo učitelji ali drugi strokovni delavci na šoli. V 

tretjem razredu je to učenčev razrednik, kasneje pa učitelji, ki učenca učijo. Učitelj 

evidentira učenca na podlagi njegovega dela, sodelovanja pri pouku, odstopanja in 

preseganja povprečnih rezultatov, njegove splošne razgledanosti, izvirnega reševanja 

nalog, preseganja dosežkov vrstnikov na posameznih področjih, dosežkov na 

tekmovanjih,… 

 

Tabela 35: Zaznavanje težav pri učiteljevem evidentiranju nadarjenih učencev glede na predmetno področje 
ravnateljeve  izobrazbe. 
  

 

 
Učiteljevo evidentiranje nadarjenih učencev. 

 
 
 
Skupaj Ni težav 

Manjše 
težave Težave  

Znatne 
težave 

Velike 
težave 

Predmetno področje 
ravnateljeve 
izobrazbe 

Učitelji razrednega 
pouka  

f 6 8 8 9 2 33 
f% 18,2% 24,2% 24,2% 27,3% 6,1% 100,0% 

 
Učitelji naravoslovja 

f 2 8 17 8 1 36 
f% 5,6% 22,2% 47,2% 22,2% 2,8% 100,0% 

 
Učitelji družboslovja 

f 1 5 7 1 1 15 
f% 6,7% 33,3% 46,7% 6,7% 6,7% 100,0% 

Učitelji športne 
vzgoje 

f 4 7 4 5 0 20 
f% 20,0% 35,0% 20,0% 25,0% ,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 13 28 36 23 4 104 
f% 12,5% 26,9% 34,6% 22,1% 3,8% 100,0% 
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Med odgovori ravnateljev z različno smerjo izobrazbe o učiteljevem evidentiranju 

nadarjenih učencev ne obstajajo statistično pomembne razlike (2Î = 14,416 g = 12, P = 

0,275). 

 

Največ ravnateljev (61,5%) je odgovorilo, da učiteljevo evidentiranje nadarjenih učencev 

predstavlja manjše težave (26,9%) in težave (34,6%), najmanj ravnateljev pa je 

odgovorilo, da učiteljevo evidentiranje predstavlja velike težave (3,8%). 

Ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji naravoslovja, so najpogosteje (47,2%) odgovorili, 

da je učiteljevo evidentiranje nadarjenih učencev težava, več kot petina jih je odgovorila, 

da je učiteljevo evidentiranje znatna težava (22,2%), 2,8% ravnateljev, ki so po izobrazbi 

učitelji naravoslovja, pa je odgovorilo, da je to velika težava. Ravnatelji, ki so po 

izobrazbi učitelji športne vzgoje, odgovarjajo, da pri učiteljevem evidentiranju nadarjenih 

učencev ni težav (20%) oziroma, da so težave manjše (35,0%), nihče od njih pa ni 

odgovoril, da je učiteljevo evidentiranje nadarjenih učencev večja težava. 

 

 

Zanimalo nas je, ali predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na zaznavanje 

težav pri učiteljevem izpolnjevanju ocenjevalnih lestvic za  nadarjene učence. 

 

Učitelji morajo na podlagi pripravljenih ocenjevalnih lestvic oceniti evidentirane učence. 

Ocenjevalna lestvica vsebuje po osem opisov vedenja za vsako področje. Vedenje naj bi 

bilo značilno za posameznega nadarjenega učenca, opisi pa naj bi zajemali osem področij 

nadarjenosti (učno, voditeljsko, tehnično, telesno-gibalno, glasbeno, likovno, literarno, 

dramsko, v tretjem triletju pa še filmsko). Lestvica je sedemstopenjska (od 1 do 7), 

učitelj, ki posameznega vedenja pri evidentiranem učencu ni opazil, trditve, ki to vedenje 

opisuje ne vrednoti. Če v posameznem opisu ne vrednoti več kot dveh trditev, se ocena 

tega področja nadarjenosti ne upošteva. 
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Tabela 36: Zaznavanje težav pri učiteljevem izpolnjevanju ocenjevalnih lestvic za nadarjene učence glede 
na predmetno področje ravnateljeve  izobrazbe. 
 

 

Učiteljevo izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic za 
nadarjene učence. 

 
 
 
Skupaj Ni težav 

Manjše 
težave Težave  

Znatne 
težave 

Velike 
težave 

Predmetno področje 
ravnateljeve 
izobrazbe 

Učitelji razrednega 
pouka  

f 5 6 10 9 3 33 
f% 15,2% 18,2% 30,3% 27,3% 9,1% 100,0% 

 
Učitelji naravoslovja 

f 2 4 17 8 5 36 
f% 5,6% 11,1% 47,2% 22,2% 13,9% 100,0% 

 
Učitelji družboslovja 

f 2 3 6 3 1 15 
f% 13,3% 20,0% 40,0% 20,0% 6,7% 100,0% 

Učitelji športne 
vzgoje 

f 5 4 5 5 1 20 
f% 25,0% 20,0% 25,0% 25,0% 5,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 14 17 38 25 10 104 
f% 13,5% 16,3% 36,5% 24,0% 9,6% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različnih predmetnih področij strokovne izobrazbe o težavah 

pri učiteljevem izpolnjevanju ocenjevalnih lestvic za nadarjene učence ne obstajajo 

statistično pomembne razlike (2Î = 8,682, g = 12, P = 0,730). 

 
Na vprašanje, ali izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic za nadarjene učence, ki so sestavni 

del kriterija za oceno nadarjenosti, predstavlja težavo, je 29,8% ravnateljev odgovorilo, 

da to ni težava ali je ta težava majhna, 36,5% jih je odgovorilo, da je izpolnjevanje 

ocenjevalnih lestvic težava, nekaj več kot tretjina ravnateljev (33,7%) pa odgovarja, da je 

to zmerna oziroma velika težava. 

Ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji naravoslovja, so največkrat (88,9%) odgovorili, da 

učiteljevo izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic predstavlja težave oziroma velike težave. 

Skoraj polovica ravnateljev, ki so po izobrazbi učitelji naravoslovja, je odgovorila, da 

učiteljevo izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic predstavlja težave (47,2%), dobra petina, da 

to predstavlja zmerne težave (22,2%), 13,9% ravnateljev pa odgovarja, da učiteljevo 

izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic predstavlja velike težave. Ravnatelji, ki so po poklicu 

učitelji razrednega pouka in učitelji družboslovja, zaznavajo težave v enakem obsegu 

(66,7%), najmanjše težave pa zaznavajo ravnatelji, ki so po poklicu športni pedagogi, saj 

jih je več kot polovica (55,0%) odgovorila, da učiteljevo izpolnjevanje ocenjevalnih 

lestvic ne predstavlja težav (25,0%) oziroma, da so te težave manjše (20%).  
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Zanimalo nas je, ali predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na zaznavanje 

težav pri testiranju nadarjenih učencev. 

 

V Sloveniji so nadarjeni učenci testirani s skupinskim testom sposobnosti, uporabljamo 

Ravenove matrice. Gre za test opazovanja in logičnega razmišljanja. Pri testu 

ustvarjalnosti uporabljamo Torranceov test ustvarjalnega mišljenja, ki meri število, 

raznovrstnost in izvirnost idej. Testiranje lahko izvaja samo psiholog, ki ima ustrezno 

licenco. Če na šoli ni zaposlenega delavca, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje testiranja, 

mora ravnatelj za testiranje pridobiti zunanjega sodelavca. 

 

Tabela 37: Ravnateljevo zaznavanje težav pri testiranje nadarjenih učencev glede na predmetno področje 
njegove  izobrazbe. 
 

 
Testiranje nadarjenih učencev.  

 
Skupaj Ni težav 

Manjše 
težave Težave  

Znatne 
težave 

Velike 
težave 

Predmetno 
področje 
ravnateljeve 
izobrazbe 

Učitelji razrednega 
pouka  

f 11 7 4 5 6 33 
f% 33,3% 21,2% 12,1% 15,2% 18,2% 100,0% 

Učitelji 
naravoslovja 

f 11 7 6 6 6 36 
f% 30,6% 19,4% 16,7% 16,7% 16,7% 100,0% 

Učitelji 
družboslovja 

f 5 2 3 3 2 15 
f% 33,3% 13,3% 20,0% 20,0% 13,3% 100,0% 

Učitelji športne 
vzgoje 

f 11 4 2 1 2 20 
f% 55,0% 20,0% 10,0% 5,0% 10,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 38 20 15 15 16 104 
f% 36,5% 19,2% 14,4% 14,4% 15,4% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različnih predmetnih področij strokovne izobrazbe o težavah 

pri testiranju nadarjenih učencev ne obstajajo statistično pomembne razlike (2Î = 6,082, g 

= 12, P = 0,912). 

 

Več kot polovica ravnateljev (55,8 %) je odgovorila, da testiranje nadarjenih učencev ne 

predstavlja težav (36,5%) oziroma, da so težave majhne (19,2%). Podatek je zanimiv 

predvsem zato, ker vemo, da več kot polovica šol (55,3%) nima zaposlenega psihologa s 

pridobljeno licenco za testiranje nadarjenih učencev in morajo tako za testiranje 

nadarjenih učencev pridobiti zunanje sodelavce. 

Ravnatelji, ki so po strokovni izobrazbi učitelji razrednega pouka, naravoslovja in 

družboslovja, glede težav pri testiranju nadarjenih učencev odgovarjajo podobno, saj je 
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približno tretjina ravnateljev odgovorila, da se pri tem srečujejo z znatnimi ali velikimi 

težavami.  

Najmanj težav pri testiranju nadarjenih učencev zaznavajo ravnatelji, ki so po izobrazbi 

učitelji športne vzgoje (75,0%), pri čemer jih večina odgovarja, da težav ni (55,0%) 

oziroma, da so težave manjše (20,%). 

 

 

Zanimalo nas je, kakšna je časovna razporeditev dela z nadarjenimi učenci. 

 

Delo z nadarjenimi učenci poteka pred ali po pouku, med poukom v manjših skupinah z 

drugim učiteljem, v popoldanskem času, ob vikendih ali v času počitnic. 

Časovna organizacija dela z nadarjenimi učenci je v večini primerov (73,3 %) vezana na 

čas pred ali po pouku, kar pomeni dodatno (časovno) obremenitev za nadarjene učence. 

Najmanjši delež predstavlja vzporedno izobraževanje, ki bi ga glede na možnost dela v 

manjših učnih skupinah pri posameznih predmetih lahko bolje izkoristili. Pri odgovoru na 

vprašanje o časovni organizaciji pouka je bilo možnih več odgovorov. 

 

Tabela 38: Časovna organizacija pouka za nadarjene učence.  
 

 f* f% 

Časovna organizacija pouka za 

nadarjene učence. 

Pred ali po pouku 88 73,3 
Ob sobotah 20 16,7 
Vzporedno 12 10,0 
Skupaj 120 100,0 

f* možnih je bilo več odgovorov 

 

Zanimalo nas je, ali predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na zaznavanje 

težav pri testiranju nadarjenih učencev. 
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Tabela 39: Ravnateljevo zaznavanje težav pri časovni organizaciji pouka za nadarjene učence glede na 
predmetno področje njegove  izobrazbe. 
 

 

Časovna umestitev dela z nadarjenimi učenci v 
urnik. 

 
 
Skupaj 

Ni težav 
Manjše 
težave Težave  

Znatne 
težave 

Velike 
težave 

Predmetno 
področje 
ravnateljeve 
izobrazbe 

Učitelji razrednega 
pouka  

f 5 2 9 10 7 33 
f% 15,2% 6,1% 27,3% 30,3% 21,2% 100,0% 

Učitelji 
naravoslovja 

f 0 2 13 13 8 36 
f% ,0% 5,6% 36,1% 36,1% 22,2% 100,0% 

Učitelji 
družboslovja 

f 0 7 2 4 2 15 
f% ,0% 46,7% 13,3% 26,7% 13,3% 100,0% 

Učitelji športne 
vzgoje 

f 0 4 8 4 4 20 
f% ,0% 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 5 15 32 31 21 104 
f% 4,8% 14,4% 30,8% 29,8% 20,2% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različnih predmetnih področij strokovne izobrazbe o težavah 

pri časovni umestitvi dela z nadarjenimi učenci v urnik obstajajo statistično pomembne 

razlike (2Î = 27,812, g = 12, P = 0,006). 

 
Polovica ravnateljev (50,0%) je odgovorila, da predstavlja časovna umestitev dela z 

nadarjenimi učenci v urnik znatno težavo oz. veliko težavo, 30,8% ravnateljev pa je 

odgovorilo, da to predstavlja težavo. Le 4,8% ravnateljev odgovarja, da pri časovni 

umestitvi dela z nadarjenimi učenci nimajo nikakršnih težav, 14,4% ravnateljev pa 

odgovarja, da je težava majhna. 

Največje težave pri časovni umestitvi dela z nadarjenimi učenci v urnik zaznavajo 

ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji naravoslovja, saj jih je kar 94,4% odgovorilo, da 

zaznavajo težave (36,1%), znatne težave (36,1%) in velike težave (22,2%). Najmanjše 

težave s tem pa imajo ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji družboslovja, skoraj polovica 

jih je izbralo odgovor manjše težave (46,7%). Pet ravnateljev, ki so po izobrazbi učitelji 

razrednega pouka pa je odgovorilo, da pri časovni umestitvi dela z nadarjenimi učenci v 

urnik ne zaznavajo nikakršnih težav (4,8%). 

 

 

Zanimalo nas je, ali predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na zaznavanje 

težav s strinjanjem staršev glede predvidenega načina dela z nadarjenimi učenci. 
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Starši formalno lahko vplivajo na program dela v šoli preko sveta staršev, ki je 

posvetovalni organ in preko treh predstavnikov staršev v svetu šole, ki imajo pravico 

soodločati pri pomembnih odločitvah v zvezi s programom. Starši svoje mnenje izražajo 

tudi preko razrednikov na formalnih srečanjih in tudi neformalno ob različnih 

priložnostih, kot so kulturne in športne prireditve, odprte učne ure,…  

Ob zaključku identifikacije nadarjenega učenca šolska svetovalna služba skupaj z 

razrednikom seznani starše, da je njihov otrok spoznan za nadarjenega, in pridobi tudi 

njihovo mnenje. Mnenje staršev služi tudi kot osnova za izdelavo individualnega 

programa in starši lahko na razgovoru izrazijo strinjanje z načrtovanim delom.  

 

Tabela 40: Ravnateljevo zaznavanje težav glede strinjanja staršev s predvidenim načinom dela z 
nadarjenimi učenci v šoli glede na predmetno področje njegove  izobrazbe. 

 

 

Strinjanje staršev s predvidenim načinom dela z 
nadarjenimi učenci v šoli. 

 
 
 
Skupaj Ni težav 

Manjše 
težave Težave  

Znatne 
težave  

Velike 
težave 

Predmetno 
področje 
ravnateljeve 
izobrazbe 

Učitelji razrednega 
pouka  

f 15 9 4 4 1 33 
f% 45,5% 27,3% 12,1% 12,1% 3,0% 100,0% 

Učitelji 
naravoslovja 

f 15 12 6 1 2 36 
f% 41,7% 33,3% 16,7% 2,8% 5,6% 100,0% 

Učitelji 
družboslovja 

f 9 2 4 0 0 15 
f% 60,0% 13,3% 26,7% ,0% ,0% 100,0% 

Učitelji športne 
vzgoje 

f 8 9 2 0 1 20 
f% 40,0% 45,0% 10,0% ,0% 5,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 47 32 16 5 4 104 
f% 45,2% 30,8% 15,4% 4,8% 3,8% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različnih predmetnih področij strokovne izobrazbe o težavah 

pri strinjanju staršev s predvidenim načinom dela z nadarjenimi učenci v šoli ne obstajajo 

statistično pomembne razlike (2Î = 13,683, g = 12, P = 0,321). 

 

Več kot tri četrtine ravnateljev (76,0%) odgovarja, da se starši strinjajo s predvidenim 

načinom dela z nadarjenimi učenci v šoli. Več kot tri četrtine ravnateljev odgovarja, da ne 

zaznavajo težav pri strinjanju staršev s predvidenim načinom dela z nadarjenimi učenci v 

šoli, od tega 45,2% ravnateljev odgovarja, da nimajo nikakršnih težav, 30,8% ravnateljev 

pa, da imajo manjše težave, le štirje ravnatelji (3,8%) odgovarjajo, da imajo s tem velike 

težave. Najmanj težav zaznavajo ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji športne vzgoje 
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(85,0%), največ pa učitelji razrednega pouka, saj jih kar 15,1% ocenjuje, da imajo pri tem 

znatne oziroma velike težave. 

 

 

Zanimalo nas je, ali predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na zaznavanje 

težav glede na preobremenjenost nadarjenih učencev z dodatnim delom v šoli ali izven 

šole. 

 

Delo z nadarjenimi učenci poteka večinoma po pouku, poleg tega pa nadarjeni učenci, ki 

so praviloma tudi učno uspešni, pogosto sodelujejo še na različnih tekmovanjih iz znanj, 

v projektnem delu, obiskujejo glasbene šole in različne izvenšolske dejavnosti.  

Nadarjeni učenci se v številne aktivnosti vključujejo prostovoljno, na pobudo staršev, 

učiteljev ali na lastno željo. Raziskave kažejo, da nadarjeni učenci to zmorejo, saj je 

visok energijski potencial ena od značilnosti nadarjenih učencev. 

 

Tabela 41: Ravnateljevo zaznavanje težav glede obremenjenosti nadarjenih učencev z dodatnim delom v 
šoli ali izven šole glede na predmetno področje njegove  izobrazbe. 
 

 

Obremenjenost nadarjenih učencev z dodatnim 
delom v šoli ali izven šole. 

 
 
 
Skupaj Ni težav 

Manjše 
težave Težave  

Znatne 
težave 

Velike 
težave 

Predmetno 
področje 
ravnateljeve 
izobrazbe 

Učitelji razrednega 
pouka  

f 4 10 6 7 6 33 
f% 12,1% 30,3% 18,2% 21,2% 18,2% 100,0% 

Učitelji 
naravoslovja 

f 6 6 12 8 4 36 
f% 16,7% 16,7% 33,3% 22,2% 11,1% 100,0% 

Učitelji 
družboslovja 

f 3 5 5 2 0 15 
f% 20,0% 33,3% 33,3% 13,3% ,0% 100,0% 

Učitelji športne 
vzgoje 

f 6 5 7 1 1 20 
f% 30,0% 25,0% 35,0% 5,0% 5,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 19 26 30 18 11 104 
f% 18,3% 25,0% 28,8% 17,3% 10,6% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različnih predmetnih področij strokovne izobrazbe o 

obremenjenosti nadarjenih učencev z dodatnim delom v šoli in izven nje ne obstajajo 

statistično pomembne razlike (2Î = 14,771, g = 12, P = 0,254). 

 

Ravnatelji odgovarjajo, da obremenjenost nadarjenih učencev z dodatnim delom v šoli in 

izven nje, ni velika. Več kot polovica ravnateljev (56,7%) odgovarja, da je obremenjenost 
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nadarjenih učencev z dodatnim delom v šoli in izven šole problem, ostali ravnatelji 

(43,3%) pa odgovarjajo, da obremenjenost nadarjenih učencev z dodatnim delom ne 

predstavlja težave ali pa so te težave majhne. Največje težave na tem področju zaznavajo 

ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji naravoslovja, saj jih kar dve tretjini (66,6%) 

odgovarja, da gre za težave (33,3%), znatne težave (22,2%) ali velike težave (11,1%). 

Najmanjše težave zaznavajo ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji športne vzgoje, saj le 

dva ravnatelja odgovarjata, da so težave znatne oziroma velike (10,0%). 

 

 

Zanimalo nas je, ali predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na zaznavanje 

težav glede obremenjenosti nadarjenih učencev s tekmovanji iz znanj. 

 

V vsakem šolskem letu je v organizaciji Zavoda republike Slovenije za šolstvo in 

različnih društev razpisanih več tekmovanj iz znanj. Organizirana so na različnih ravneh, 

najpogostejša so tekmovanja na šolskem nivoju, učenci z najboljšimi dosežki pa 

nadaljujejo s tekmovanjem še na področnem in državnem nivoju.  

Nadarjeni učenci pogosto sodelujejo na tekmovanjih iz znanj na različnih nivojih. Večina 

tekmovanj je izvedena v aprilu in maju; takrat je obremenitev nadarjenih učencev, ki so 

na tekmovanjih uspešni in tekmujejo na različnih ravneh, zelo velika.  

 

Tabela 42: Ravnateljevo zaznavanje težav glede obremenjenosti nadarjenih učencev s tekmovanji iz znanj 
glede na predmetno področje njegove izobrazbe. 
 

 

Obremenjenost nadarjenih učencev s tekmovanji iz 
znanj. 

 
 
 
Skupaj Ni težav 

Manjše 
težave Težave  

Znatne 
težave 

Velike 
težave 

Predmetno 
področje 
ravnateljeve 
izobrazbe 

Učitelji razrednega 
pouka  

f 5 5 7 6 10 33 
f% 15,2% 15,2% 21,2% 18,2% 30,3% 100,0% 

Učitelji 
naravoslovja 

f 3 7 11 7 8 36 
f% 8,3% 19,4% 30,6% 19,4% 22,2% 100,0% 

Učitelji 
družboslovja 

f 1 4 6 4 0 15 
f% 6,7% 26,7% 40,0% 26,7% ,0% 100,0% 

Učitelji športne 
vzgoje 

f 4 6 4 4 2 20 
f% 20,0% 30,0% 20,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 13 22 28 21 20 104 
f% 12,5% 21,2% 26,9% 20,2% 19,2% 100,0% 
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Med stališči ravnateljev različnih predmetnih področij strokovne izobrazbe o 

obremenjenosti nadarjenih učencev s tekmovanji iz znanj ne obstajajo statistično 

pomembne razlike (2Î = 14,495, g = 12, P = 0,270). 

Večina ravnateljev (67,5%) odgovarja, da preobremenjenost nadarjenih učencev s 

tekmovanji iz znanj predstavlja problem, manj kot tretjina ravnateljev (32,5%) pa 

odgovarja, da to ne predstavlja težav ali pa so težave majhne. 

Največ ravnateljev je odgovorilo, da obremenjenost nadarjenih učencev s tekmovanji 

predstavlja težavo (26,9%). Največje težave zaznavajo ravnatelji, ki so po izobrazbi 

učitelji razrednega pouka (78,8%), in sicer jih je 21,7% odgovorilo, da obremenjenost 

nadarjenih učencev s tekmovanji predstavlja težave, 18,2% jih je odgovorilo, da so  

težave znatne in kar 30,3%, da so težave velike. Najmanj težav z obremenjenostjo 

nadarjenih učencev s tekmovanji iz znanj zaznavajo ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji 

športne vzgoje, saj jih je polovica odgovorila, da takih težav ni (20%) oziroma, da so 

težave manjše (30,0%). 

 

 

Zanimalo nas je, ali predmetno področje ravnateljeve izobrazbe vpliva na zaznavanje 

težav glede usposobljenosti učiteljev za delo z  nadarjenimi učenci. 

 

V Sloveniji ni posebej organiziranega izobraževanja učiteljev za delo z nadarjenimi 

učenci. Za delo z nadarjenimi učenci izpolnjujejo pogoje vsi strokovni delavci, ki so 

zaposleni v šoli. Strokovni delavci v času dodiplomskega izobraževanja niso bili deležni 

posebnega izobraževanja za delo z nadarjenimi učenci, vsebine za delo z nadarjenimi 

učenci so vključene v specialne didaktike ali pa so v obliki izbirnih predmetov in 

seminarjev. 
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Tabela 43: Ravnateljevo zaznavanje težav glede usposobljenosti učiteljev za delo z nadarjenimi učenci 
glede na predmetno področje njegove  izobrazbe. 
 

 
Usposobljenost učiteljev za delo z nadarjenimi 
učenci. 

 
 
 
Skupaj Ni težav 

Manjše 
težave Težave  

Znatne 
težave  

Velike 
težave 

Predmetno 
področje 
ravnateljeve 
izobrazbe 

Učitelji razrednega 
pouka 

f 3 5 9 13 3 33 
f% 9,1% 15,2% 27,3% 39,4% 9,1% 100,0% 

Učitelji 
naravoslovja 

f 2 4 13 12 5 36 
f% 5,6% 11,1% 36,1% 33,3% 13,9% 100,0% 

Učitelji 
družboslovja 

f 1 2 5 6 1 15 
f% 6,7% 13,3% 33,3% 40,0% 6,7% 100,0% 

Učitelji športne 
vzgoje 

f 2 6 4 4 4 20 
f% 10,0% 30,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

 
Skupaj 

f 8 17 31 35 13 104 
f% 7,7% 16,3% 29,8% 33,7% 12,5% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različnih predmetnih področij strokovne izobrazbe o 

usposobljenosti učiteljev za delo z nadarjenimi učenci ne obstajajo statistično pomembne 

razlike (2Î = 7,822, g = 12, P = 0,799). 

 

Več kot tri četrtine ravnateljev (76,0%) odgovarja, da je usposobljenost učiteljev za delo 

z nadarjenimi učenci precejšnja težava. Manj kot četrtina ravnateljev (24,0%) pa 

odgovarja, da usposobljenost učiteljev za delo z nadarjenimi učenci ne predstavlja težav 

oziroma težave niso velike. Največkrat so ravnatelji odgovorili, da usposobljenost 

učiteljev za delo z nadarjenimi učenci predstavlja znatno težavo (33,7%).  

Najpogosteje zaznavajo usposobljenost učiteljev za delo z nadarjenimi učenci kot 

problem ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji naravoslovja (83,3%), in sicer jih je 36,1% 

odgovorilo, da gre za težavo, 33,3% jih je odgovorilo, da gre za znatno težavo in 13,9%, 

da je težava velika. Najmanj problemov v zvezi z usposobljenostjo učiteljev za delo z 

nadarjenimi učenci pa zaznavajo ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji športne vzgoje 

(40%), saj odgovarjajo, da takih težav ni (10,0%) oziroma so težave manjše (30,0%). 

  

 

Ravnatelje smo vprašali, s katerimi težavami se pri delu z nadarjenimi učenci še 

srečujejo. Odgovorili naj bi le v primeru, če odgovora ni med naštetimi težavami, ki so 

jih ovrednotili s pet stopenjsko lestvico. 
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Izmed ravnateljev, ki so našteli še druge težave, jih je največ navedlo kadrovske težave 

(32,4%), sledijo finančne težave (20,6%) in preobremenjenost učiteljev (17,7%). 

Nenaklonjenost staršev in organizacijske težave je omenila manj kot desetina ravnateljev 

(8,8%), druge težave pa navaja 11,8% ravnateljev. 

 

Tabela 44: Vrsta težav pri delu z nadarjenimi učenci po oceni ravnateljev. 
 

 f f% 

Vrsta težav pri delu z 

nadarjenimi učenci. 

Kadrovske težave 11 32,4 
Finančne težave 7 20,6 
Preobremenjenost učiteljev 6 17,6 
Nenaklonjenost staršev 3 8,8 
Organizacijske težave 3 8,8 
Drugo 4 11,8 
Skupaj 34 100,0 

 
Razlog za navedbo kadrovskih težav lahko izhaja tudi iz podatka, da je na večini šol, ki 

so bile zajete v raziskavo, število učencev manjše od 400. Na tako velikih šolah sta le dve 

paralelki posameznega razreda, posledično pa je tudi število zaposlenih strokovnih 

delavcev na predmetni stopnji manjše. Za posamezno predmetno področje je zaposlen en 

učitelj, le pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku jih je lahko več. Pogosto se zgodi, 

da učitelji predmetov s področja umetnosti (če nimajo ustrezne vezave) niso zaposleni na 

šoli za polni delavni čas in morajo svojo obveznost dopolnjevati na drugi šoli. Ti razlogi 

lahko pogojujejo tudi preobremenjenost učiteljev. Finančne težave so bolj ali manj 

prisotne na vseh šolah, vpliv na finančne težave ima zagotovo tudi okolje in splošna 

naklonjenost do šole, predvsem pa naklonjenost lokalne skupnosti.  

 

Ravnatelji se pri organizaciji in zagotavljanju dela z nadarjenimi učenci srečujejo z 

različnimi težavami. Večina ravnateljev odgovarja, da zagotavljanje sredstev, plačilo in 

ustrezna stimulacija učiteljev, ki delajo z nadarjenimi učenci, predstavlja težave. Med 

odgovori ravnateljev o težavah pri zagotavljanju sredstev, plačila in ustrezne stimulacije 

učiteljev ne obstajajo statistično pomembne razlike glede na predmetno področje 

ravnateljeve izobrazbe.  

Učiteljevo evidentiranje nadarjenih učencev ravnatelji ne ocenjujejo kot težavo, podobno 

pa odgovarjajo tudi o učiteljevem izpolnjevanju ocenjevalnih lestvic za nadarjene učence. 

Med odgovori ravnateljev o težavah v zvezi z učiteljevim evidentiranjem in 
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izpolnjevanjem ocenjevalnih lestvic za nadarjene učence ne obstajajo statistično 

pomembne razlike glede na predmetno področje ravnateljeve izobrazbe. 

Prav tako ni statistično pomembnih razlik glede na predmetno področje ravnateljeve 

izobrazbe pri odgovorih o težavah pri testiranju nadarjenih učencev. Ravnatelji so 

odgovorili, da nimajo težav pri testiranju nadarjenih učencev, čeprav testiranje lahko 

izvaja samo psiholog z licenco in so ustrezni kadri zaposleni na manj kot polovici šol, ki 

sodelujejo v raziskavi. 

Ravnatelji so odgovorili, da nastanejo večje težave pri časovni umestitvi dela z 

nadarjenimi učenci v urnik. Pri tem obstajajo statistično pomembne razlike glede na 

predmetno področje ravnateljeve izobrazbe, saj ravnatelji, ki so po izobrazbi učitelji 

naravoslovja, zaznavajo pri časovni umestitvi dela z nadarjenimi učenci večje težave 

oziroma težave, skoraj polovica ravnateljev, ki so po izobrazbi učitelji družboslovja, pa 

odgovarja, da gre pri časovni umestitvi dela z nadarjenimi učenci v urnik za manjše 

težave. 

Večina ravnateljev odgovarja, da se starši strinjajo s predvidenim načinom dela z 

nadarjenimi učenci. Med odgovori ravnateljev glede strinjanja staršev s predvidenim 

načinom dela z nadarjenimi učenci ne obstajajo statistično pomembne razlike glede na 

predmetno področje ravnateljeve izobrazbe. 

Dobra polovica ravnateljev odgovarja, da je obremenjenost nadarjenih učencev z 

dodatnim delom v šoli in izven nje problem, med odgovori ravnateljev z različno smerjo 

izobrazbe pa ni statistično pomembnih razlik. 

Nadarjeni učenci se pogosto udeležujejo številnih tekmovanj iz znanj; več kot dve tretjini 

ravnateljev odgovarja, da je obremenjenost nadarjenih učencev s tekmovanji težava, med 

odgovori ne obstajajo statistično pomembne razlike. 

Večje težave pa ravnatelji zaznavajo na področju usposobljenosti učiteljev za delo z 

nadarjenimi učenci; večina ravnateljev odgovarja, da učitelji niso ustrezno usposobljeni 

za delo z nadarjenimi učenci, med odgovori ravnateljev z različno smerjo izobrazbe ni 

statistično pomembnih razlik. 

 

Zaključimo lahko, da predmetno področje ravnateljeve izobrazbe ne vpliva statistično 

pomembno na delo z nadarjenimi učenci, šole se pri delu z nadarjenimi učenci srečujejo s 
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podobno problematiko. K reševanju najpogostejših problemov bi veljalo pristopiti 

sistemsko. 

 

 

6.1.7 Vpliv velikosti šole na uporabo različnih pristopov pri delu z nadarjenimi 

učenci. 

 

Velikost šole smo opredelili v štirih kategorijah, in sicer na šole, ki imajo manj kot 200 

učencev, na šole, ki imajo med 200 in 400 učencev, na take med 400 in 600 učencev ter 

na šole z več kot 600 učenci. 

Zanimalo nas je, kako velikost šole vpliva na: 

- razmerje med številom ur dodatnega in dopolnilnega pouka,  

- število ur, ki so namenjene delu z nadarjenimi učenci glede na predmetno področje, 

- organizacijo dela z nadarjenimi učenci na podružničnih šolah, 

- vključenost nadarjenih učencev v projektno delo na šoli, 

- pogostost sodelovanja nadarjenih učencev na tekmovanjih iz znanj, 

- vključenost nadarjenih učencev v interesne dejavnosti v primerjavi z drugimi učenci, 

- organizacijo raziskovalnih taborov in dni dejavnosti za nadarjene učence, 

- zastopanost vseh predmetnih področij pri delu z nadarjenimi učenci, 

- predmetno področje učiteljev, ki delajo z nadarjenimi učenci. 

 

 

Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med številom ur dodatnega in dopolnilnega pouka 

glede na velikost šole. 

 

V obveznem predmetniku osnovne šole je za vsak razred dodeljena ena ura tedensko za 

dopolnilni ali dodatni pouk. Ravnatelj pri sistemizaciji delovnih mest za posamezno 

šolsko leto na podlagi tedensko določenega fonda ur dopolnilnega in dodatnega pouka 

določi predmete in razrede za katere se bodo te ure izvajale.  

Učitelji lahko te ure v letnem delovnem načrtu razporedijo glede na potrebe in cilje, 

izvajajo pa jih lahko za skupine, ki so oblikovane v okviru enega ali več razredov. 
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Dodatni pouk je praviloma namenjen poglabljanju znanja in pripravi na tekmovanje, 

sodelovanju v projektih in različnih natečajih, vanj so vključeni nadarjeni učenci in 

učenci, ki dosegajo pri predmetu višje standarde znanja. 

 

Tabela 45: Število ur dodatnega in dopolnilnega pouka, ki se izvaja na šoli glede na velikost šole. 
 

 

Število ur dodatnega in dopolnilnega pouka, ki se 
izvaja na šoli. 

Skupaj  
Več dodatnega 
pouka  

Več 
dopolnilnega 
pouka 

Enako število ur 
dodatnega in 
dopolnilnega pouka  

Velikost šole Manj kot 200 
učencev 

f 3 4 9 16 
f% 18,8% 25,0% 56,3% 100,0% 

Med 200 in 400 
učenci 

f 18 15 21 54 
f% 33,3% 27,8% 38,9% 100,0% 

Med 400 in 600 
učenci 

f 12 3 11 26 
f% 46,2% 11,5% 42,3% 100,0% 

Več kot 600 
učencev 

f 7 4 7 18 
f% 38,9% 22,2% 38,9% 100,0% 

 
Skupaj  

f 40 26 48 114 
f% 35,1% 22,8% 42,1% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različno velikih šol glede razmerja med izvajanjem ur 

dodatnega in dopolnilnega pouka ne obstajajo statistično pomembne razlike (χ2 = 5,253, 

g = 6, P = 0,512).  

 

Največ ravnateljev (42,1%) je odgovorilo, da se fond ur dopolnilnega in dodatnega pouka 

(obvezni del predmetnika osnovne šole) enakomerno razporedi za nadarjene učence 

(dodatni pouk) in za tiste učence, ki imajo težave pri posameznem predmetu (dopolnilni 

pouk). 35,1% šol več ur nameni dodatnemu pouku, 22,8% šol pa več ur nameni 

dopolnilnemu pouku.  

Ravnatelji šol, ki imajo manj kot 200 učencev, najpogosteje (56,3%) odgovarjajo, da ure 

dodatnega in dopolnilnega pouka enakomerno razporedijo. Ravnatelji šol,  ki imajo med 

400 in 600 učencev pa odgovarjajo, da največ ur namenijo dodatnemu pouku (46,2%) in 

najmanj ur dopolnilnemu pouku (11,5%). 

 

 

Zanimalo nas je, kako velikost šole vpliva na razporeditev ur s področja naravoslovja za 

delo z nadarjenimi učenci.  
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Na šolah namenjajo za delo z nadarjenimi učenci največ ur s področja naravoslovja 

(54,4%), sledita pa področje umetnosti (23,1%) in družboslovno področje (22,5%). 

V tabeli so predstavljeni odgovori ravnateljev glede na velikost šole o razporeditvi ur za 

naravoslovje pri delu z nadarjenimi učenci. 

 

Tabela 46: Razporeditev ur: predmeti s področja naravoslovja glede na velikost šole.. 
 

 

Več ur pri delu z 
nadarjenimi je namenjeno 
predmetom s področja 
naravoslovja. 

Skupaj  Ne Da 
Velikost šole Manj kot 200 

učencev 
f 4 12 16 
f% 25,0% 75,0% 100,0% 

Med 200 in 400 
učencev 

f 15 39 54 
f% 27,8% 72,2% 100,0% 

Med 400 in 600 
učencev 

f 4 22 26 
f% 15,4% 84,6% 100,0% 

Več kot 600 
učencev 

f 4 14 18 
f% 22,2% 77,8% 100,0% 

 
Skupaj  

f 27 87 114 
f% 23,7% 76,3% 100,0% 

 

Med odgovori ravnateljev različno velikih šol glede števila ur naravoslovnih predmetov 

pri delu z nadarjenimi učenci ne obstajajo statistično pomembne razlike (2Î = 1,610, g = 

3, P = 0,657). 

 
Ravnatelji odgovarjajo, da namenjajo največ ur za delo z nadarjenimi učenci 

naravoslovnim predmetom (76,3 %).  

Odgovori ravnateljev kažejo, da največji delež ur namenjajo vsebinam s področja 

naravoslovja šole, ki imajo med 400 in 600 učencev (84,6%), najmanjši delež pa šole, ki 

imajo med 200 in 400 učencev (72,2%). 

 

 

Zanimalo nas je, kako velikost šole vpliva na razporeditev ur za delo z nadarjenimi 

učenci s področja družboslovja.  
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Tabela 47: Razporeditev ur: predmeti s področja družboslovja glede na velikost šole.. 
 

 

Več ur pri delu z 
nadarjenimi je namenjeno 
predmetom s področja 
družboslovja. 

Skupaj  Ne Da 
Velikost šole Manj kot 200 

učencev 
f 11 5 16 
f% 68,8% 31,3% 100,0% 

Med 200 in 400 
učencev 

f 32 22 54 
f% 59,3% 40,7% 100,0% 

Med 400 in 600 
učencev 

f 20 6 26 
f% 76,9% 23,1% 100,0% 

Več kot 600 
učencev 

f 15 3 18 
f% 83,3% 16,7% 100,0% 

 
Skupaj  

f 78 36 114 
f% 68,4% 31,6% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različno velikih šol pri delu z nadarjenimi učenci glede števila 

ur družboslovnih predmetov ne obstajajo statistično pomembne razlike (χ2 = 4,821, g = 

3, P = 0,185). 

 

Največji delež ur namenjajo vsebinam s področja družboslovja šole, ki imajo med 200 in 

400 učencev (40,7%), najmanjši delež pa šole, ki imajo več kot 600 učencev (16,7%). 

 

 

Zanimalo nas je, kako velikost šole vpliva na razporeditev ur predmetov s področja 

umetnosti za delo z nadarjenimi učenci.  

 

Tabela 48: Razporeditev ur: predmeti s področja umetnosti glede na velikost šole.. 
 

 

Več ur pri delu z nadarjenimi 
je namenjeno predmetom s 
področja umetnosti. 

Skupaj  Ne  Da  
Velikost šole Manj kot 200 

učencev 
f 8 8 16 
f% 50,0% 50,0% 100,0% 

Med 200 in 400 
učencev 

f 36 17 53 
f% 67,9% 32,1% 100,0% 

Med 400 in 600 
učencev 

f 17 9 26 
f% 65,4% 34,6% 100,0% 

Več kot 600 
učencev 

f 15 3 18 
f% 83,3% 16,7% 100,0% 

 
Skupaj  

f 76 37 113 
f% 67,3% 32,7% 100,0% 
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Med odgovori ravnateljev različno velikih šol pri delu z nadarjenimi učenci glede števila 

ur predmetov s področja umetnosti ne obstajajo statistično pomembne razlike (χ2 = 

4,328, g = 3, P = 0,228). 

 

Največji delež ur za delo z nadarjenimi učenci namenjajo vsebinam s področja umetnosti 

šole, ki imajo manj kot 200 učencev (50,0%), najmanjši delež pa šole, ki imajo več kot 

600 učencev (16,7%). 

 

 

Zanimalo nas je, ali velikost šole vpliva na potek dela z nadarjenimi učenci na 

podružničnih šolah.  

 

Na vprašanje, ali delo z nadarjenimi učenci poteka tudi na podružničnih šolah, so 

odgovarjali samo ravnatelji šol, ki imajo v svoji sestavi tudi podružnične šole.  

 

Tabela 49: Vključevanje učencev podružničnih šol v delo z nadarjenimi učenci glede na velikost šole.. 
 

 f f% 

Na podružničnih šolah poteka 

delo z nadarjenimi učenci. 

Da  44 75,9 

Ne  14 24,1 

skupaj 58 100,0 

 
 

Velika večina ravnateljev (75,9%) odgovarja, da delo z nadarjenimi učenci poteka tudi na 

podružničnih šolah. Podatek je razveseljujoč, ker delo z nadarjenimi učenci na 

podružničnih šolah predstavlja organizacijsko in finančno breme za šolo (prevozi, 

organizacija pouka, terminsko usklajevanje). 
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Tabela 50: Vključevanje učencev podružničnih šol v delo z nadarjenimi učenci glede na velikost šole. 
 

 

Delo z nadarjenimi 
učenci poteka tudi na 
podružničnih šolah. 

Skupaj Da Ne 
Velikost šole Manj kot 200 učencev f 1 0 1 

f% 100,0% 0,0% 100,0% 
Med 200 in 400 učencev f 21 7 28 

f% 75,0% 25,0% 100,0% 
Med 400 in 600 učencev f 11 3 14 

f% 78,6% 21,4% 100,0% 
Več kot 600 učencev f 11 4 15 

f% 73,3% 26,7% 100,0% 
 
Skupaj  

f 44 14 58 
f% 75,9% 24,1% 100,0% 

 
Med šolami z manj kot 200 učenci ima le ena šola podružnično šolo; na njej izvajajo 

vsebine za nadarjene učence. Med šolami, ki imajo več kot 200 učencev, je več kot 

polovica takih, ki imajo v svoji sestavi tudi podružnice, delo z nadarjenimi učenci 

izvajajo na večini šol, ki imajo podružnične šole (75,0%), prav tako na šolah, ki imajo 

med 400 in 600 učenci (78,6%). Na šolah, ki imajo več kot 600 učencev, pa je odstotek 

najnižji, saj na podružničnih šolah izvajajo vsebine za nadarjene učence manj od 

povprečja (73,3%).  

 

 

Zanimalo nas je, ali velikost šole vpliva na vključevanje nadarjenih učencev v projektno 

delo na šoli.  

 

Projektno delo je sodobna oblika šolskega dela. Projektno delo je metodični postopek, ki 

spodbuja pridobivanje veščin, spretnosti, učenje postopkov vodenja in izvajanja projekta 

od zamisli, načrtovanja, izvedbe do končnega cilja. Projektni pristop spodbuja timsko 

delo in delitev vlog, učenec prevzema odgovornost za svoje delo. Projektno delo zahteva 

natančno načrtovanje, pri čemer je potrebno upoštevati učno-vzgojne cilje, spodbuja 

problemsko naravnanost pouka in aktivnost učencev; zahteva spremenjeno vlogo učitelja, 

spodbuja doseganje višjih nivojev znanja in učenje strategij. Projektno delo spodbuja 

medpredmetno povezavo, razvoj kompetenc, interdisciplinarnost, razvoj in spoznavanje 

učenčevih močnih področij. 
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Tabela 51: Vključevanje nadarjenih učencev v projektno delo na šoli glede na velikost šole. 
 
 Vključevanje nadarjenih 

učencev v projektno delo na 
šoli. 

Skupaj Da  Ne 
Velikost šole Manj kot 200 

učencev 
f 15 1 16 
f% 93,8% 6,3% 100,0% 

Med 200 in 400 
učencev 

f 44 10 54 
f% 81,5% 18,5% 100,0% 

Med 400 in 600 
učencev 

f 24 2 26 
f% 92,3% 7,7% 100,0% 

Več kot 600 
učencev 

f 18 0 18 
f% 100,0% ,0% 100,0% 

 
Skupaj  

f 101 13 114 
f% 88,6% 11,4% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različno velikih šol glede vključevanja nadarjenih učencev v 

projektno delo na šoli ne obstajajo statistično pomembne razlike (2Î = 7,577, g = 3, P = 

0,056). 

 
Večina ravnateljev (88,6%) odgovarja, da se nadarjeni učenci pogosto vključujejo v 

projektno delo na šoli. 

Največji delež v projektno delo vključenih učencev je na šolah, ki imajo več kot 600 

učencev, saj so ravnatelji odgovorili, da so v projektno delo vključeni vsi učenci (100%), 

visok delež vključenih učencev je tudi na šolah, ki imajo manj kot 200 učencev (93,8%). 

Najnižji delež v projektno delo vključenih učencev pa je glede na odgovore ravnateljev 

na šolah, ki imajo od 200 do 400 učencev (81,5%). 

 

 

Zanimalo nas je, ali velikost šole vpliva na sodelovanje nadarjenih učencev na 

tekmovanjih iz znanj.  

 

Tekmovanja iz znanj so namenjena učencem, ki na posameznih predmetnih področjih 

dosegajo višje cilje in izkazujejo visoke dosežke. Pri evidentiranju nadarjenih učencev so 

dosežki na tekmovanjih iz znanj eden od kriterijev nadarjenosti. 
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Tabela 52: Sodelovanje nadarjenih učencev na tekmovanjih iz znanj glede na velikost šole. 
 

 
Sodelovanje nadarjenih učencev na
tekmovanjih iz znanj. 

Skupaj Zelo pogosto Pogosto  Včasih  Redko  
Velikost šole Manj kot 200 

učencev 
f 12 4 0 0 16 
f% 75,0% 25,0% ,0% ,0% 100,0% 

Med 200 in 400 
učencev 

f 23 28 3 0 54 
f% 42,6% 51,9% 5,6% ,0% 100,0% 

Med 400 in 600 
učencev 

f 13 8 4 1 26 
f% 50,0% 30,8% 15,4% 3,8% 100,0% 

Več kot 600 
učencev 

f 9 9 0 0 18 
f% 50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0% 

 
Skupaj  

f 57 49 7 1 114 
f% 50,0% 43,0% 6,1% ,9% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različno velikih šol glede vključevanja nadarjenih učencev v 

tekmovanja iz znanj ne obstajajo statistično pomembne razlike (2Î = 15,603, g = 9, P = 

0,076). 

 

Ravnatelji odgovarjajo, da velika večina nadarjenih učencev (93,0%) zelo pogosto ali 

pogosto sodeluje na tekmovanjih iz znanj, zelo majhen pa je odstotek tistih ravnateljev 

(7,0%), ki so odgovorili, da učenci včasih ali redko sodelujejo na tekmovanjih iz znanj.  

Največji delež nadarjenih učencev, ki sodelujejo na tekmovanjih iz znanj, je glede na 

odgovore ravnateljev na šolah, ki imajo manj kot 200 učencev, saj se jih 75% vključuje 

zelo pogosto, 25% pa pogosto. Najnižji delež vključenosti nadarjenih učencev v 

tekmovanja iz znanj pa je glede na odgovore ravnateljev na šolah, ki imajo od 400 do 600 

učencev, saj se polovica učencev vključuje zelo pogosto, 30,8% učencev pa pogosto. 

 

 

Zanimalo nas je, ali velikost šole vpliva na večjo vključenost  nadarjenih učencev v 

interesne dejavnosti v primerjavi z ostalimi učenci na šoli. 

 

Interesne dejavnosti so oblika sprostilnih dejavnosti, kjer učenci lahko razvijajo svoje 

interese in spretnosti, ki niso neposredno vezane na učno snov. Šole praviloma ponudijo 

raznolike vsebine, ki so prilagojene starostni stopnji učencev in zajemajo različna 

predmetna področja. Vsak učenec naj bi bil vključen vsaj v eno interesno dejavnost, ki jo 

ponuja šola. 
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Tabela 53: Vključenost nadarjenih učencev v interesne dejavnosti v primerjavi z ostalimi učenci na šoli 
glede na velikost šole. 
 

 

Vključenost nadarjenih učencev v 
interesne dejavnosti v primerjavi z 
ostalimi učenci na šoli. 

Skupaj  Enako  Več  Manj  
Velikost šole Manj kot 200 

učencev 
f 5 11 0 16 
f% 31,3% 68,8% ,0% 100,0% 

Med 200 in 400 
učencev 

f 21 30 3 54 
f% 38,9% 55,6% 5,6% 100,0% 

Med 400 in 600 
učencev 

f 12 13 1 26 
f% 46,2% 50,0% 3,8% 100,0% 

Več kot 600 
učencev 

f 7 9 2 18 
f% 38,9% 50,0% 11,1% 100,0% 

 
Skupaj  

f 45 63 6 114 
f% 39,5% 55,3% 5,3% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različno velikih šol glede vključenosti nadarjenih učencev v 

interesne dejavnosti v primerjavi z drugimi učenci na šoli ne obstajajo statistično 

pomembne razlike (2Î = 3,983, g = 6, P = 0,697). 

 

Ravnatelji odgovarjajo, da je vključenost nadarjenih v interesne dejavnosti na šoli v 

primerjavi z drugimi učenci zelo visoka, glede na njihove odgovore je kar 95% 

nadarjenih učencev vključenih v več ali enako število interesnih dejavnosti kot ostali 

učenci.  

Ravnatelji odgovarjajo, da se nadarjeni učenci v interesne dejavnosti vključujejo 

pogosteje od ostalih, največkrat so tako odgovorili ravnatelji manjših šol. Večja 

vključenost nadarjenih učencev v interesne dejavnosti glede na ostale učence je na šolah, 

ki imajo manj kot 200 učencev (68,8%), in na šolah, ki imajo med 200 in 400 učencev 

(55,6%). Le dva ravnatelja velikih šol, ki imajo več kot 600 učencev, odgovarjata, da je 

vključenost nekoliko slabša (11,1%).  

 

 

Zanimalo nas je, ali velikost šole vpliva na organizacijo raziskovalnih taborov in dni 

dejavnosti za  nadarjene učence na šoli. 

 

Tabori in različne dejavnosti, ki potekajo ob rednem šolskem delu, predstavljajo 

nadstandardni program. Za nadstandardni program je potrebno zagotoviti finančna 
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sredstva tako za stroške bivanja kot tudi za stroške učiteljev oziroma izvajalcev. 

Največkrat finančno breme prevzamejo starši, le redko ustanovitelji ali različni donatorji. 

Zaradi velike finančne obremenitve staršev se nadstandardni program ne izvajajo 

pogosto.  

 

Tabela 54: Organizacija raziskovalnih taborov in dni dejavnosti za nadarjene učence na šoli glede na 
velikost šole. 

 

 

Organizacija raziskovalnih taborov in dni 
dejavnosti za nadarjene učence na šoli. 

 
 
 
Skupaj 

Zelo 
pogosto Pogosto  Včasih  Redko  

 
Nikoli  

Velikost šole Manj kot 200 
učencev 

f 1 3 2 8 2 16 
f% 6,3% 18,8% 12,5% 50,0% 12,5% 100,0% 

Med 200 in 
400 učencev 

f 1 11 22 14 6 54 
f% 1,9% 20,4% 40,7% 25,9% 11,1% 100,0% 

Med 400 in 
600 učencev 

f 0 9 9 6 2 26 
f% ,0% 34,6% 34,6% 23,1% 7,7% 100,0% 

Več kot 600 
učencev 

f 1 3 5 6 3 18 
f% 5,6% 16,7% 27,8% 33,3% 16,7% 100,0% 

 
Skupaj  

f 3 26 38 34 13 114 
f% 2,6% 22,8% 33,3% 29,8% 11,4% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različno velikih šol glede organizacije raziskovalnih taborov in 

dni dejavnosti za nadarjene učence ne obstajajo statistično pomembne razlike (2Î = 

11,610, g = 12, P = 0,477). 

 

Organizacija raziskovalnih taborov in dni dejavnosti na šolah, ki so bile vključene v 

raziskavo, ni pogosta, saj komaj četrtina ravnateljev (25,4%) odgovarja, da zelo pogosto 

ali pogosto organizirajo raziskovalne tabore ali različne dneve dejavnosti za nadarjene 

učence, nekaj več kot desetina ravnateljev (11,4%) pa odgovarja, da takih dejavnosti ne 

organizirajo nikoli. Organizacija takih dejavnosti je nadstandardni program šole, zato 

morajo finančna sredstva za izvedbo zagotoviti šole same s pomočjo lokalne skupnosti, 

staršev ali sponzorjev.  

Ravnatelji so na vprašanje o organizaciji raziskovalnih taborov in dni dejavnosti za 

nadarjene učence najpogosteje odgovarjali z »včasih« (33,3%) in »redko« (29,8%).  

Odgovor »pogosto« so največkrat izbrali ravnatelji šol, ki imajo med 400 in 600 učencev 

(34,6%), odgovor »včasih« ravnatelji šol, ki imajo med 200 in 400 učencev (40,7%), 

odgovor »redko« pa ravnatelji šol, ki imajo manj kot 200 učencev (50%).   
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Zanimalo nas je, ali velikost šole vpliva na raznolikost vsebin za delo z nadarjenimi 

učenci na šoli. 

 

Vsebine, ki jih vključujemo v delo z nadarjenimi učenci, predlagajo strokovni delavci, ki 

izvajajo program. Nadarjeni učenci naj bi spoznali različne vsebine in pri tem razvijali 

svoja močna področja. Poleg vsebin, ki jih obravnavamo pri rednem pouku, naj bi v 

program vključevali tudi različne socialne in sociološke vsebine. 

 

Tabela 55: Obseg programa dela z nadarjenimi učenci glede na velikost šole. 
 

 

Program dela z nadarjenimi 
učenci obsega vsa predmetna 
področja. 

Skupaj Da  Ne  
Velikost šole Manj kot 200 

učencev 
f 9 7 16 
f% 56,3% 43,8% 100,0% 

Med 200 in 400 
učencev 

f 30 24 54 
f% 55,6% 44,4% 100,0% 

Med 400 in 600 
učencev 

f 21 5 26 
f% 80,8% 19,2% 100,0% 

Več kot 600 
učencev 

f 10 8 18 
f% 55,6% 44,4% 100,0% 

 
Skupaj  

f 70 44 114 
f% 61,4% 38,6% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različno velikih šol glede vključevanja vseh predmetnih 

področij pri delu z nadarjenimi učenci ne obstajajo statistično pomembne razlike (χ2 = 

5,333, g = 3, P = 0,149). 

 

Program dela z nadarjenimi učenci je bolj ali manj usmerjen na določena predmetna 

področja, saj le 61,4% ravnateljev odgovarja, da zajemajo vsa predmetna področja. 

Ravnatelji na šolah, ki imajo med 400 in 600 učencev, večinoma odgovarjajo, da program 

dela z nadarjenimi učenci obsega vsa predmetna področja (80,8%), ostali ravnatelji pa 

odgovarjajo, da program dela z nadarjenimi učenci zajema le določena področja. 

 

 

Zanimalo nas je, ali velikost šole vpliva na to, kateri strokovni delavci delajo z 

nadarjenimi učenci.  
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Pri načrtovanju dela z nadarjenimi učenci sodelujejo strokovni delavci, ki učijo nadarjene 

učence. V načrtovanje in izvedbo dela z nadarjenimi učenci je možno vključiti vse 

učitelje, lahko pa sodelujejo tudi drugi strokovni delavci (svetovalni delavci, knjižničar, 

vzgojitelj).  

 

Na vprašanje o tem, kdo dela z nadarjenimi učenci, je bilo možnih več odgovorov 

(predmetni učitelji, razredni učitelji, šolski svetovalni delavci, drugi izvajalci). 

 

Tabela 56: Predmetni učitelji kot izvajalci programa za nadarjene učence glede na velikost šole. 
 

 
Predmetni učitelji 

Skupaj  Ne  Da  
Velikost šole Manj kot 200 

učencev 
f 1 15 16 
f% 6,3% 93,8% 100,0% 

Med 200 in 400 
učencev 

f 4 50 54 
f% 7,4% 92,6% 100,0% 

Med 400 in 600 
učencev 

f 2 24 26 
f% 7,7% 92,3% 100,0% 

Več kot 600 
učencev 

f 3 15 18 
f% 16,7% 83,3% 100,0% 

 
Skupaj  

f 10 104 114 
f% 8,8% 91,2% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različno velikih šol glede vključevanja predmetnih učiteljev v 

delo z nadarjenimi učenci ne obstajajo statistično pomembne razlike (2Î = 1,447, g = 3, P 

= 0,695). 

 

Rezultati kažejo, da v večini primerov z nadarjenimi učenci delajo učitelji predmetnega 

pouka (91,2 %). 

Odgovori ravnateljev na vprašanje, kdo dela z nadarjenimi učenci so zelo enotni, 

predmetni učitelji najpogosteje delajo z nadarjenimi učenci na majhnih šolah, ki imajo 

manj kot 200 učencev (93,8%), najmanj pogosto pa na velikih šolah, ki imajo več kot 600 

učencev (91,2%). 
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Tabela 57: Razredni učitelji kot izvajalci programa za nadarjene učence glede na velikost šole. 
 

 
Razredni učitelji 

Skupaj  Ne  Da  
Velikost šole Manj kot 200 

učencev 
f 12 4 16 
f% 75,0% 25,0% 100,0% 

Med 200 in 400 
učenci 

f 36 18 54 
f% 66,7% 33,3% 100,0% 

Med 400 in 600 
učenci 

f 17 9 26 
f% 65,4% 34,6% 100,0% 

Več kot 600 
učencev 

f 15 3 18 
f% 83,3% 16,7% 100,0% 

 
Skupaj  

f 80 34 114 
f% 70,2% 29,8% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različno velikih šol glede vključevanja razrednih učiteljev v 

delo z nadarjenimi učenci ne obstajajo statistično pomembne razlike (χ2 = 2,270, g = 3, P 

= 0,518). 

 

Rezultati kažejo, da vključevanje razrednih učiteljev v delo z nadarjenimi učenci v praksi 

ni pogosto. Le 29,8% ravnateljev razredne učitelje vključuje v delo z nadarjenimi učenci. 

Najpogosteje delajo z nadarjenimi učenci razredni učitelji na šolah, ki imajo med 400 in 

600 učencev (34,6%), in na šolah, ki imajo med 200 in 400 učencev (33,3%), najmanj 

pogosto pa na velikih šolah, ki imajo več kot 600 učencev (16,7%). 

 

 

Tabela 58: Šolski svetovalni delavci kot izvajalci programa za nadarjene učence glede na velikost šole 
 

 
Šolski svetovalni 
delavci 

Skupaj  Ne  Da  
Velikost šole Manj kot 200 

učencev 
f 8 8 16 
f% 50,0% 50,0% 100,0% 

Med 200 in 400 
učencev 

f 22 32 54 
f% 40,7% 59,3% 100,0% 

Med 400 in 600 
učencev 

f 13 13 26 
f% 50,0% 50,0% 100,0% 

Več kot 600 
učencev 

f 12 6 18 
f% 66,7% 33,3% 100,0% 

 
Skupaj  

f 55 59 114 
f% 48,2% 51,8% 100,0% 
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Med odgovori ravnateljev različno velikih šol glede vključevanja svetovalnih delavcev v 

delo z nadarjenimi učenci ne obstajajo statistično pomembne razlike (χ2 = 3,716, g = 3, P 

= 0,294). 

 

Na več kot polovici šol (51,8%) so delavci v šolski svetovalni službi vključeni v delo z 

nadarjenimi učenci. 

Najpogosteje delajo z nadarjenimi učenci delavci šolske svetovalne službe na šolah, ki 

imajo med 200 in 400 učencev (59,3%), najmanj pogosto pa na večjih šolah, ki imajo več 

kot 600 učencev (33,3%). 

 

Tabela 59: Drugi izvajalci programa za nadarjene učence glede na velikost šole. 
 

 
Drugo  

Skupaj  Ne  Da  
Velikost šole Manj kot 200 

učencev 
f 13 3 16 
f% 81,3% 18,8% 100,0% 

Med 200 in 400 
učencev 

f 51 3 54 
f% 94,4% 5,6% 100,0% 

Med 400 in 600 
učencev 

f 24 2 26 
f% 92,3% 7,7% 100,0% 

Več kot 600 
učencev 

f 16 2 18 
f% 88,9% 11,1% 100,0% 

 
Skupaj  

f 104 10 114 
f% 91,2% 8,8% 100,0% 

 
Med odgovori ravnateljev različno velikih šol glede vključevanja drugih izvajalcev v delo 

z nadarjenimi učenci ne obstajajo statistično pomembne razlike (2Î = 2,494, g = 3, P = 

0,476). 

V delo z nadarjenimi učenci na šolah zelo redko vključujejo zunanje sodelavce ali starše, 

saj to možnost izrabi le 8,8% šol. 

Najpogosteje v delo z nadarjenimi učenci vključujejo zunanje sodelavce na šolah, ki 

imajo manj kot 200 učencev (18,8%), najmanjkrat pa to možnost uporabijo na šolah, ki 

imajo od 200 do 400 učencev (5,6%).  

 

Glede na odgovore ravnateljev lahko sklepamo, da se na šolah v večini primerov izvaja 

enak delež dodatnega in dopolnilnega pouka, med odgovori glede na velikost šole ni 

statistično pomembnih razlik.  
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Večina šol namenja za delo z nadarjenimi učenci največ ur predmetom s področja 

naravoslovja, sledijo predmeti s področja umetnosti in predmeti s področja družboslovja. 

Med odgovori ravnateljev o razporeditvi ur za delo z nadarjenimi učenci med različna 

predmetna področja glede na velikost šole ni statistično pomembnih razlik. 

Odgovori ravnateljev o izvajanju dela z nadarjenimi učenci na podružničnih šolah glede 

na velikost šole kažejo, da na večini šol poteka delo z nadarjenimi učenci tudi na 

podružničnih šolah. Med manjšimi šolami ima le ena šola, zajeta v raziskavo, 

podružnično šolo, na kateri izvajajo delo z nadarjenimi učenci. Med večjimi šolami pa je 

več kot polovica takih, ki imajo podružnice, na katerih večinoma izvajajo delo z 

nadarjenimi učenci.   

Zelo pogosta oblika dela z nadarjenimi učenci je, ne glede na velikost šole, projektno 

delo, vključevanje nadarjenih učencev v tekmovanja iz znanj in v interesne dejavnosti na 

šoli. Nadarjeni učenci so vključeni v različne aktivnosti na šoli. 

Najmanj pogosta oblika dela z nadarjenimi učenci je organizacija taborov in dni 

dejavnosti, saj tako obliko dela organizirajo le na četrtini šol pogosto ali zelo pogosto, na 

tretjini šol pa včasih. Med odgovori ravnateljev o organizaciji raziskovalnih taborov in 

dni dejavnosti za nadarjene učence ne obstajajo statistično pomembne razlike. 

Program dela z nadarjenimi učenci obsega vsa predmetna področja na nekaj manj kot 

dveh tretjinah šol, med odgovori ravnateljev o vključevanju vseh predmetnih področij v 

delo z nadarjenimi učenci glede na velikost šole ne obstajajo statistično pomembne 

razlike.  

Z nadarjenimi učenci na večini šol, ne glede na velikost šole, delajo predmetni učitelji, na 

drugem mestu so delavci v šolski svetovalni službi, sledijo razredni učitelji in le redko 

drugi izvajalci. Med odgovori ravnateljev o predmetnem področju izvajalcev programa za 

nadarjene učence glede na velikost šole ne obstajajo statistično pomembne razlike. 

Na način dela z nadarjenimi učenci in uporabo različnih pristopov pri delu z njimi 

velikost šole ne vpliva statistično pomembno, saj šole ne glede na velikost uporabljajo 

podobne pristope in metode dela z nadarjenimi učenci. Podatki so pokazali, da velikost 

šole ne vpliva statistično pomembno na vsebine in oblike dela z nadarjenimi učenci. 

Glede na odgovore ravnateljev lahko zaključimo, da delo z nadarjenimi učenci na šolah 

poteka zelo podobno. Podatki so pokazali, da velikost šole ne vpliva statistično 
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pomembno na vsebine in oblike dela z nadarjenimi učenci. Delo z nadarjenimi učenci 

poteka najpogosteje na področju naravoslovja, nadarjeni učenci so pogosto vključeni v 

projektno delo, zelo pogosto se udeležujejo tekmovanj iz znanj, vključeni so v več 

interesnih dejavnosti kot ostali učenci, z njimi najpogosteje delajo predmetni učitelji. 

Šole ne glede na velikost le redko organizirajo posebne tabore in dni dejavnosti. Velikost 

šole torej ne vpliva na uresničevanje Koncepta. 

 

 

6.1.8 Identifikacijski postopek kot vir težav za šole 

 

Ob uvedbi Koncepta, je za večino šol v Sloveniji to predstavljalo nov način dela. Popolna 

novost je bil identifikacijski postopek nadarjenih učencev. Uspešna izvedba 

identifikacijskega postopka zahteva sodelovanje različnih strokovnih delavcev. Učence, 

ki jih učitelji ali drugi strokovni delavci evidentirajo kot nadarjene, testirajo lahko samo 

psihologi, ki imajo za testiranje pridobljeno posebno licenco. 

Ravnatelji, ki so sodelovali v anketi, so odgovarjali na vprašanja o načinu izvedbe 

identifikacijskega postopka nadarjenih učencev in morebitnih težavah, ki pri tem 

nastanejo. Zanimalo nas je: 

-  ali je na šoli zaposlen psiholog z ustrezno licenco za testiranje, 

- ali imajo  učitelji težave pri evidentiranju nadarjenih učencev, 

- ali imajo učitelji težave pri izpolnjevanju ocenjevalnih lestvic nadarjenih učencev, 

- ali testiranje nadarjenih učencev povzroča šoli težave. 

 

 

Zanimalo nas je, ali je na šolah kot svetovalni delavec zaposlen psiholog in ali ima 

ustrezno licenco za testiranje nadarjenih učencev. 
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Tabela 60: Zaposlenost psihologov z licenco za testiranje nadarjenih učencev. 
 

 f f% 

Na šoli je zaposlen psiholog z licenco 

za testiranje nadarjenih učencev. 

Da  51 44,7 

Ne  63 55,3 

skupaj  114 100,0 
 

Več kot polovica šol (55,3%) nima zaposlenega psihologa z ustrezno licenco za testiranje 

nadarjenih učencev. To je lahko tudi posledica velikosti šol, saj je normativ za zaposlitev 

šolskega svetovalnega delavca vezan na število oddelkov. V svetovalni službi lahko 

zaposlijo enega svetovalnega delavca tiste šole, ki imajo 20 in več oddelkov. Pri manjših 

šolah gre za zaposlitev strokovnega delavca v svetovalni službi v ustreznem deležu glede 

na število oddelkov na šoli. V šolski svetovalni službi so lahko zaposleni psihologi, 

pedagogi, specialni pedagogi, socialni delavci, specialni in rehabilitacijski pedagogi, … 

Licenco za testiranje nadarjenih učencev pa lahko pridobijo samo diplomirani psihologi.  

 

 

Zanimalo nas je, ali ravnatelji zaznavajo težave pri učiteljevem evidentiranju nadarjenih 

učencev. 

 

Evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, poteka brez testiranj ali uporabe 

posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Pri tem se upošteva učni uspeh učenca, njegovi 

dosežki, mnenje učiteljev, dosežki na tekmovanjih, hobiji in mnenje šolske svetovalne 

službe. Učence evidentirajo učitelji, ki učijo na šoli, lahko pa tudi drugi strokovni 

delavci, ki delajo z učenci.  

 

Tabela 61: Zaznavanje težav z evidentiranjem nadarjenih učencev po oceni ravnateljev. 
 

 f f% 

Evidentiranje nadarjenih 

učencev. 

Ni težav 14 12,3 
Malo težav 33 28,9 
Neopredeljeno 37 32,5 
Težave 26 22,8 
Veliko težav 4 3,5 
Skupaj  114 100,0 
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Dobra četrtina ravnateljev (26,3%) odgovarja, da predstavlja učiteljevo evidentiranje 

nadarjenih učencev težavo, skoraj tretjina (32,5%) jih je v zvezi s tem neopredeljenih, 

41,2% ravnateljev pa odgovarja, da učiteljevo evidentiranje nadarjenih učencev ne 

predstavlja težave. 

 

 

Zanimalo nas je, ali ravnatelji zaznavajo težave pri učiteljevem izpolnjevanju 

ocenjevalnih lestvic za nadarjene učence. 

 

Učitelji morajo za vsakega učenca, ki ga predlagajo kot nadarjenega, izpolniti 

ocenjevalne lestvice. Ocenjevalna lestvica nadarjenosti učencev, ki jo izpolnijo učitelji, 

vsebuje osem opisov vedenja, ki je značilno za nadarjene učence, in zajema osem 

področij nadarjenosti za učence prvega in drugega triletja (64 trditev) in devet področij 

nadarjenosti za učence tretjega triletja (72 trditev): 

Učitelji pri izpolnjevanju upoštevajo navodilo, da pri učencih ocenjujemo vsako vedenje 

posebej, neodvisno drug od drugega. Pomembno je, da učitelji dobro poznajo vedenje 

učencev v različnih situacijah, tako v šoli kot tudi izven šole, saj se nadarjeni učenci 

pogosto ukvarjajo tudi z mnogimi izvenšolskimi dejavnostmi in so lahko zato v okviru 

šole manj dejavni. 

 
Tabela 62: Zaznavanje težav z izpolnjevanjem ocenjevalnih lestvic po oceni ravnateljev. 
 

 f f% 

Izpolnjevanje ocenjevalnih 

lestvic. 

Ni težav 14 12,3 
Malo težav 21 18,4 
Neopredeljeno 40 35,1 
Težave 27 23,7 
Veliko težav 12 10,5 
Skupaj  114 100,0 

Na vprašanje, ali izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic za nadarjene učence, ki so sestavni 

del kriterija za oceno nadarjenosti, predstavlja težavo, so odgovori zelo enakomerno 

porazdeljeni; 30,7% ravnateljev meni, da to ni težava, 35,1% jih je v zvezi s tem 

neopredeljenih, ostali (34,2%) pa menijo, da je to težava oz. velika težava. 
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Zanimalo nas je, ali testiranje nadarjenih učencev predstavlja težave. 

 

V Sloveniji pri identifikaciji nadarjenih uporabljamo skupinski test Ravenove matrice. 

Test je neverbalen in meri sposobnost zaznavanja odnosov in razmerij v seriji matričnih 

sestavljank, sposobnost najti smisel neurejenih situacij. To je test opazovanja in 

logičnega mišljenja. 

 

Tabela 63: Zaznavanje težav s testiranjem nadarjenih učencev po oceni ravnateljev. 
 

 f f% 

Testiranje nadarjenih učencev. Ni težav 41 36,0 
Malo težav 21 18,4 
Neopredeljeno 17 14,9 
Težave 17 14,9 
Veliko težav 18 15,8 
Skupaj  114 100,0 

 
Odgovori ravnateljev kažejo, da za več kot polovico (54,4%) testiranje nadarjenih 

učencev ne predstavlja težav oziroma gre za malo težav, čeprav kar 55,3% šol nima 

zaposlenega psihologa s pridobljeno licenco za testiranje nadarjenih učencev (tabela 61). 

Testiranje izvajajo različne institucije (večinoma zasebne), za izvajanje zunanjih 

sodelavcev pa je potrebno zagotoviti finančna sredstva; pogosto šole medsebojno 

sodelujejo in testiranje opravi psiholog sosednje šole. 

 

Ravnateljem smo zastavili tudi vprašanje: »Če dela z nadarjenimi učenci na šoli ne 

izvajate v skladu s Konceptom Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 

osnovni šoli, zapišite razloge«. 

Na to vprašanje smo dobili samo dva odgovora (1,8%), pri obeh je kot razlog navedena 

neaktivnost šolske svetovalne službe. Odgovor služi bolj kot izgovor, saj je za izvedbo 

dela z nadarjenimi učenci odgovoren ravnatelj. 

 

Iz odgovorov ravnateljev lahko razberemo, da šolam identifikacijski postopek nadarjenih 

učencev ne predstavlja težav. Ravnatelji ne zaznavajo težav pri učiteljevem evidentiranju 

nadarjenih učencev. Samo nekaj več kot tretjina ravnateljev meni, da učiteljevo 

izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic predstavlja težavo oziroma veliko težavo. Tudi 
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testiranje nadarjenih učencev za več kot polovico ravnateljev ne predstavlja težav. Ta 

odgovor je nekoliko presenetljiv predvsem zato, ker so ravnatelji odgovorili, da na več 

kot polovici šol nimajo zaposlenega psihologa z ustrezno licenco za testiranje nadarjenih 

učencev.  

 

 

6.1.9 Delo z nadarjenimi učenci izven ur rednega pouka 

 

Nadarjeni učenci so vključeni v različne oblike dela na šoli, ki so organizirane za vse 

učence – interesne dejavnosti, projekti, šola v naravi, dnevi dejavnosti, tekmovanja iz 

znanj, dodatni pouk in seveda redni pouk v okviru urnika. Poleg vseh teh dejavnosti je 

nadarjenim učencem namenjeno še delo v okviru 0,5 ure na oddelek tedensko v okviru 

druge strokovne pomoči. Za nadarjene učence je potrebno poleg rednih šolskih 

obveznosti poiskati še dodatne termine po ali pred poukom oziroma organizirati delo 

tako, da so nadarjeni učenci v času rednega pouka vključeni v drugačne, zahtevnejše 

oblike dela. Ravnatelji, ki so sodelovali v anketi, so odgovarjali na vprašanja, kako 

pogosto za nadarjene učence organizirajo: 

- raziskovalne tabore in različne dni dejavnosti,  

- različne oblike dela pred ali po pouku, 

- različne oblike dela v sobotah,  

- različne oblike dela vzporedno z rednim poukom (pull-out metoda). 

 

 

Zanimalo nas je, ali šole organizirajo raziskovalne tabore in različne dni dejavnosti za 

nadarjene učence.  

 

Organizacija raziskovalnih taborov je zaradi finančnih stroškov in same organizacije zelo 

zahtevna, saj je potrebno zagotoviti dobre pogoje za bivanje, organizirati prehrano ter 

uporabiti ustrezne oblike dela za učence. Poleg tega je tak način dela v smislu 

odgovornosti zahteven za strokovne delavce. Dnevi dejavnosti so oblike, ki jih različne 

kulturne in izobraževalne institucije pogosto organizirajo, vendar je tudi za udeležbo na 
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teh dejavnostih pogosto potrebno plačati vstopnino, za šole, ki niso v bližini  večjih 

kulturnih in izobraževalnih središč, pa velik strošek predstavlja tudi plačilo prevoza. 

Zanimalo nas je, ali na šolah organizirajo raziskovalne tabore in različne dni dejavnosti 

za nadarjene učence in kako pogosto uporabljajo tako obliko dela z nadarjenimi učenci. 

 

Tabela 64: Organizacija raziskovalnih taborov in dni dejavnosti. 
 

 f f% 

Organizacija raziskovalnih 

taborov in dni dejavnosti. 

Zelo pogosto 3 2,6 
Pogosto 26 22,8 
Včasih 38 33,3 
Redko 34 29,8 
Nikoli  13 11,4 
Skupaj  114 100,0 

 
Organizacija raziskovalnih taborov in dni dejavnosti na šolah, ki so bile vključene v 

raziskavo ni velika, saj komaj četrtina šol (25,4%) zelo pogosto ali pogosto organizira 

raziskovalne tabore ali različne dneve dejavnosti za nadarjene učence. Organizacija takih 

dejavnosti je nadstandardni program šole, zato morajo finančna sredstva za izvedbo 

zagotoviti šole (lokalna skupnost, starši, sponzorji).  

 

 

Zanimalo nas je, v kakšnih časovnih terminih in v kakšni obliki na šolah organizirajo 

delo z nadarjenimi učenci. 

 

Časovna organizacija dela z nadarjenimi učenci je v večini primerov (83,3%) vezana na 

čas pred ali po pouku, kar pomeni dodatno (časovno) obremenitev za nadarjene učence. 

Najmanjši delež predstavlja vzporedno izobraževanje, ki bi ga glede na predpisano 

fleksibilno in zunanjo diferenciacijo pouka lahko bolje izkoristili.  

 

Tabela 65: Časovna organizacija dela z nadarjenimi učenci. 
 

 f f% 

Časovna organizacija dela z 

nadarjenimi učenci. 

Pred ali po pouku 82 72,0 
Ob sobotah 20 17,5 
Vzporedno 12 10,5 
Skupaj  114 100,0 
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Ravnatelji so odgovorili, da najpogosteje (72,0%) izvajajo delo z nadarjenimi učenci pred 

ali po pouku, redko pa ob sobotah (17,5%) ali kot vzporedno izobraževanje (pull-out 

metoda) (10,5%). 

 

 

Zanimalo nas je, ali delo z nadarjenimi učenci poteka najpogosteje pred ali po zaključku 

pouka. 

 

Delo z nadarjenimi učenci lahko poteka pred poukom, kar pomeni v času predure in zato 

lahko traja najpogosteje samo eno učno uro. Po pouku je organizacija lažja, delo lahko 

traja več šolskih ur, pri čemer je potrebno upoštevati utrujenost učencev in organizacijo 

prevoza, če so učenci vezani na šolski avtobus.  

 

Tabela 66: Delo z nadarjenimi učenci pred ali po pouku. 
 

 f f% 

Delo z nadarjenimi učenci poteka največkrat 

pred poukom ali po zaključku pouka. 

Da 95 83,3 
Ne  19 16,7 
Skupaj  114 100,0 

 
Najpogosteje poteka delo z nadarjenimi učenci pred ali po pouku (83,3%). Pred poukom 

ni mogoče organizirati več ur skupaj, po pouku pa so učenci večinoma utrujeni, zanje je 

potrebno organizirati prehrano (kosilo), pogosto pa tudi prevoz domov. 

 

 

Zanimalo nas je, kako pogosto na šolah organizirajo sobotne šole za nadarjene učence. 

 

Sobotne šole za nadarjene imajo več pozitivnih učinkov – učenci niso utrujeni, celo 

dopoldne je namenjeno delu z nadarjenimi učenci, zato lahko strokovni delavci pripravijo 

več vsebin, poskrbijo za medpredmetno povezavo, ob zaključku lahko pripravijo 

predstavitev za starše,…  

Organizacija sobotne šole za nadarjene učence pa zahteva organizacijsko pripravo – 

prevoz, malica, dostop v šolo, predvsem pa je težko motivirati tako učence kot strokovne 

delavce za delo v soboto. 
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Tabela 67: Delo z nadarjenimi učenci ob sobotah. 
 

 f f% 

Delo z nadarjenimi učenci poteka 

največkrat ob sobotah. 

Da 23 20,2 
Ne  91 79,8 
Skupaj  114 100,0 

 
Ravnatelji so odgovorili, da sobotne šole za nadarjene učence izvajajo redko (20,2%), 

samo na petini slovenskih osnovnih šol izvajajo tako obliko dela z nadarjenimi učenci.  

 

 

Zanimalo nas je, kako pogosto šole organizirajo delo z nadarjenimi učenci vzporedno 

(pull-out metoda). 

 

Ure, ki so namenjene delu z nadarjenimi učenci, lahko organiziramo tudi tako, da učenci 

v času rednega pouka enake vsebine kot sošolci v razredu obdelajo na drugačen način, 

predvsem z drugačnimi metodami dela in na višjem zahtevnostnem nivoju. Za tako 

obliko dela potrebujemo dodatnega učitelja, ki izvaja pouk z nadarjenimi učenci. 

 

Tabela 68: Vzporedno delo z nadarjenimi učenci (pull out). 
 

 f f% 

Delo z nadarjenimi učenci poteka 

največkrat vzporedno.  

Da 14 12,3 
Ne  100 87,7 
Skupaj  114 100,0 

 
Vzporedno delo z nadarjenimi učenci v času rednega pouka je najmanjkrat uporabljena 

oblika dela (12,3%), tak način dela uporabljajo le na nekaj več kot desetini slovenskih 

osnovnih šol. 

 

Na šolah potekajo tudi različne kombinacije dela z nadarjenimi učenci, tako na dveh 

šolah (1,8%) izvajajo vse tri oblike dela z nadarjenimi učenci (pred ali po pouku, ob 

sobotah, vzporedno), na osmih šolah (7,0%) izvajajo prvo in drugo obliko (pred ali po 

pouku in ob sobotah), na štirih šolah (3,5%) prvo in tretjo (pred ali po pouku in 

vzporedno), na dveh šolah (1,8%) pa drugo in tretjo obliko dela (ob sobotah in 

vzporedno). 
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Umestitev dela z nadarjenimi učenci v urnik zahteva veliko usklajevanja in spretnosti pri 

organizaciji. Prav tako je zaradi številnih obveznosti nadarjenih učencev (sodelovanje na 

tekmovanjih iz znanj, izvenšolske aktivnosti, sodelovanje v interesnih dejavnostih) težko 

uskladiti sobotne termine in delo v vikendih, potrebno pa je upoštevati tudi družinske 

obveznosti nadarjenih učencev.  

V raziskavi zbrani odgovori kažejo, da je organizacija dela za nadarjene večinoma vezana 

na čas pred in po pouku, torej kot dodatna obremenitev za nadarjene učence. Na šolah 

zelo redko organizirajo raziskovalne tabore in dneve dejavnosti za nadarjene učence, prav 

tako redko organizirajo sobotne šole in vzporedne oblike dela z nadarjenimi učenci v 

času rednega pouka. Prav v teh, manj izkoriščenih terminih, so skrite možnosti za 

drugačno in bolj sistemsko delo z nadarjenimi učenci. 

 

 

6.1.10 Naklonjenost staršev za delo z nadarjenimi učenci 

  

Starši so pomemben dejavnik v delu šole, saj s svojimi predlogi in sugestijami preko 

sveta staršev, razrednika, učiteljev in tudi lokalne skupnosti lahko vplivajo na posamezna 

področja dela v šoli in jih tako sooblikujejo.  

Ravnatelje, ki so sodelovali v raziskavi, smo vprašali o odnosu staršev do dela z 

nadarjenimi učenci, ki je organizirano na šoli. Zanimalo nas je: 

- strinjanje staršev z načrtovanim delom z nadarjenimi učenci, 

- odnos, ki ga imajo starši do dela z nadarjenimi učenci,  

- organizacija svetovanja za starše nadarjenih učencev, 

- vključevanje staršev v delo z nadarjenimi učenci. 

 

 

Zanimalo nas je, ali se starši strinjajo s predvidenim načinom dela z nadarjenimi učenci v 

šoli. 

 

Razrednik na začetku šolskega leta seznani starše z letnim delovnim načrtom šole, bolj 

podrobno pa z letnim delovnim načrtom oddelka. V letnem delovnem načrtu šole je 
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opredeljeno tudi delo z nadarjenimi učenci, starši pa so z načrtom dela seznanjeni tudi ob 

podpisu individualnega programa. 

 

Tabela 69: Strinjanje staršev s predvidenim načinom dela z nadarjenimi učenci v šoli. 
 

 f f% 

Strinjanje staršev s 

predvidenim načinom dela z 

nadarjenimi učenci v šoli. 

Ni težav 50 43,9 
Malo težav 35 30,7 
Neopredeljeno  17 14,9 
Težave  7 6,1 
Veliko težav 5 4,4 
Skupaj  114 100,0 

 
Odgovori večine ravnateljev (74,6%) kažejo, da se starši strinjajo s predvidenim načinom 

dela z nadarjenimi učenci v šoli, na šoli nimajo težav z izvedbo programa ali pa so te 

težave majhne. Le na petih šolah imajo ravnatelji (4,4%) s tem veliko težav, na sedmih 

šolah pa ravnatelji (6,1%) zaznavajo težave glede strinjanja staršev s predvidenim 

načinom dela z nadarjenimi učenci. 

 

 

Zanimalo nas je, ali imajo starši pozitiven odnos do dela z nadarjenimi učenci.  

 

Starši nadarjenih učencev se z načinom dela z njihovim otrokom lahko seznanijo na 

govorilnih urah, v letnem delovnem načrtu šole, pri šolski svetovalni službi. Načrt dela z 

nadarjenimi učenci je zapisan v letnem delovnem načrtu šole in v šolski publikaciji. 

 

Tabela 70: Odnos staršev do dela z nadarjenimi učenci.  
 

 f f% 

Starši imajo pozitiven 

odnos do dela z 

nadarjenimi učenci. 

 

Se nikakor ne strinjam 1 0,9 
Se ne strinjam 3 2,6 
Ne vem 16 14,0 
Se strinjam 63 55,3 
Se popolnoma strinjam 31 27,2 
Skupaj  114 100,0 

 
Ravnatelji, ki so sodelovali v raziskavi, odgovarjajo, da je odnos staršev do dela z 

nadarjenimi učenci pozitiven, saj se velika večina ravnateljev strinja oziroma popolnoma 
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strinja s to trditvijo (82,5%). Le en ravnatelj (0,9%) se s to trditvijo nikakor ne strinja, 

trije pa se s tem ne strinjajo (2,6%).  

 

 

Zanimalo nas je, ali je na šolah za starše nadarjenih učencev organizirano svetovanje. 

 

Za starše nadarjenih otrok lahko na šoli organiziramo svetovanje, ki je lahko osebno – 

razgovor s šolsko svetovalno službo ali razrednikom, lahko pa šola organizira tudi 

posebno obliko šole za starše, na kateri starši nadarjenih otrok pridobijo informacije o 

nadarjenosti, načinih dela z nadarjenimi in podobno. 

 

Tabela 71: Organiziranost svetovanja za starše nadarjenih učencev na šoli. 
 

 f f% 

Na šoli je organizirano svetovanje za 

starše nadarjenih učencev. 

Da 72 63,2 
Ne  42 36,8 
Skupaj  114 100,0 

 
Svetovanje za starše nadarjenih učencev je organizirano na manj kot dveh tretjinah šol 

(63,2%), kar ni popolnoma v skladu z opredelitvijo v Konceptu.  

 

 

Zanimalo nas je, ali starši sodelujejo kot izvajalci posameznih vsebin za nadarjene 

učence. 

 

Starši se lahko aktivno vključijo v delo z nadarjenimi učenci na šoli, tako da pripravijo in 

izvedejo posamezne vsebine, ki jih dobro poznajo in so del njihovega poklica ali hobija. 

 

Tabela 72: Vključenost staršev v delo z nadarjenimi učenci. 
 

 f f% 

Starši so vključeni v delo z nadarjenimi 

učenci. 

Da 32 28,1 
Ne  82 71,9 
Skupaj  114 100,0 
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Posamezne vsebine za nadarjene učence izvajajo starši otrok le na 28,1% šol, kar kaže na 

slabo vključenost staršev v delo z nadarjenimi učenci. Razloge za to je najbrž potrebno 

poiskati na obeh straneh, tako pri šoli kot pri starših. 

 

 

Zanimalo nas je, kakšno je stališče ravnateljev do vključevanja staršev v delo z 

nadarjenimi učenci. 

 

Vključevanje staršev v delo z nadarjenimi učenci je odvisno tudi od odnosa ravnatelja in 

šole do sodelovanja s starši. Zanimalo nas je, kaj ravnatelji menijo o pomenu 

vključevanja staršev v delo z nadarjenimi učenci. 

 

Tabela 73: Pomen vključevanja staršev v delo z nadarjenimi učenci po oceni ravnateljev. 
 

 f f% 

Pomen vključevanja  
staršev v delo z nadarjenimi 
učenci. 

Nepomembno  0 0,0 
Malo pomembno 8 7,0 
Neopredeljeno  23 20,2 
Pomembno  39 34,2 
Zelo pomembno 44 38,6 
Skupaj  114 100,0 

 
Glede na odgovore ravnateljev je vključevanje staršev v delo z nadarjenimi učenci 

pomembno (34,2%) ali zelo pomembno (38,6%) za večino ravnateljev, 27,2% ravnateljev 

pa odgovarja, da je vključevanje staršev v delo z nadarjenimi učenci manj pomembno 

(7,0%) ali pa so o tem neopredeljeni (27,2%). 

 

Zaključimo lahko, da se starši večinoma strinjajo z načrtovanim delom z nadarjenimi 

učenci, v še večji meri pa imajo starši pozitiven odnos do dela z nadarjenimi učenci. Za 

starše nadarjenih učencev je organizirano svetovanje na skoraj dveh tretjinah šol, ki so 

sodelovale v raziskavi. Ravnatelji ocenjujejo, da je vključevanje staršev v delo z 

nadarjenimi učenci pomembno, več kot tretjina jih celo meni, da zelo pomembno. Kljub 

temu pa je vključenost staršev v delo z nadarjenimi učenci na šolah še zelo nizka, le na 

nekaj več kot četrtini šol pri delu z nadarjenimi učenci aktivno sodelujejo tudi starši.  
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Pri vključevanju staršev v delo z nadarjenimi učenci je zagotovo še veliko možnosti, 

predvsem tako, da so v delo z nadarjenimi učenci vključene še druge vsebine (ne samo 

tiste, ki so povezane z učnim načrtom), pa še tako, da se pri delu z nadarjenimi učenci 

uporabijo tudi drugačni pristopi.  
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7 ZAKLJUČEK 
 

Delo z nadarjenimi učenci je v Sloveniji z uvedbo devetletke večinoma vključeno med 

prednostne naloge vsake šole. Po trenutno veljavni zakonodaji je posebej opredeljeno in 

nadarjeni učenci niso več vključeni med učence s posebnimi potrebami. Zakonska osnova 

je omogočila poenoteno metodologijo prepoznave nadarjenih učencev in dela z njimi, 

vsaka šola opredeli vsebine in oblike dela v letnem delovnem načrtu, delo z  nadarjenimi 

učenci poteka po individualiziranem načrtu.  

Koncept se je v slovenskih osnovnih šolah uvajal postopoma, večina šol je v program 

devetletke vstopila v letu 2003/2004. Do uvedbe devetletke je delo z nadarjenimi učenci 

potekalo le na posameznih slovenskih šolah, ki so pri delu z nadarjenimi uporabljale 

različne oblike in metode dela, prav tako ni bila zagotovljena kontinuiteta dela z njimi po 

vertikali.  

Raziskava, ki smo jo med ravnatelji slovenskih osnovnih šol izvedli v letu 2008 je 

pokazala, da ravnatelji pri delu z nadarjenimi učenci na šolah ne zaznavajo velikih težav. 

Na večini šol, ki so bile zajete v raziskavo, je delo z nadarjenimi učenci kot prednostna 

naloga opredeljeno v letnem delovnem načrtu šole, koordinira pa ga šolska svetovalna 

služba. Vzorec v raziskavi so predstavljali ravnatelji šol iz mestnega, primestnega in 

vaškega okolja, lokacijska porazdelitev šol je bila enakomerna. Odgovori ravnateljev 

kažejo, da med šolami ne obstajajo statistično pomembne razlike pri delu z nadarjenimi 

učenci, razlike so opazne le pri vsebinah, saj gre pri šolah iz mestnega in primestnega 

okolja za enakomerno porazdelitev vsebin dela na vsa predmetna področja, na šolah iz 

vaškega okolja pa več pozornosti namenjajo vsebinam z naravoslovnega področja in 

manj vsebinam z družboslovnega področja. Delo z nadarjenimi učenci poteka tudi na 

podružničnih šolah, čeprav je organizacija dela zahtevna in je potrebno upoštevati več 

dejavnikov, med drugim tudi materialna sredstva za prevoze. 

Raziskava je potrdila, da so vsebina in oblike dela, ki jih za nadarjene učence predlaga 

Koncept, primerne in jih izvajajo na večini šol anketiranih ravnateljev. Večina nadarjenih 

učencev je vključenih v projektno delo na šolah, zelo pogosto sodelujejo na tekmovanjih 

iz znanj, glede na druge učence se nadarjeni učenci pogosto vključujejo v več interesnih 

dejavnosti. Organizacija raziskovalnih taborov ali dni dejavnosti je kot oblika dela za 
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nadarjene učence na šolah najmanj pogosta. Gre za nadstandardno obliko dela z učenci, 

sredstva za izvedbo je potrebno poiskati pri sponzorjih oz. pri starših. Glede na odgovore 

ravnateljev, ki so sodelovali v raziskavi, lahko zaključimo, da so oblike dela z 

nadarjenimi učenci na šolah zelo podobne ne glede na okolje, v katerem je šola. 

Predmetno področje ravnateljeve izobrazbe ne vpliva statistično pomembno na stališče 

ravnatelja do dela z nadarjenimi učenci, statistično pomembne razlike se pojavijo pri 

vprašanju o pomenu zagotavljanja kontinuiranega dela z nadarjenimi učenci. Pri tem 

velja izpostaviti, da nihče od ravnateljev ni izbral odgovora nepomembno ali malo 

pomembno, vsem se zdi kontinuirano delo z nadarjenimi učenci pomembno oz. zelo 

pomembno. Ne glede na predmetno področje svoje izobrazbe ravnatelj zelo podobno 

spodbujajo delo z nadarjenimi učenci. Najpogosteje z motivacijo in stimulacijo učiteljev, 

ki delajo z nadarjenimi učenci, ali pa z aktivno udeležbo pri  izvajanju pouka za 

nadarjene učence.  

Pri organizaciji in izvedbi dela z nadarjenimi učenci se ravnatelji srečujejo z različnimi 

težavami, najpogosteje so to težave pri zagotavljanju sredstev, plačilo in ustrezna 

stimulacija učiteljev. Postopek evidentiranja nadarjenih učencev, izpolnjevanje 

ocenjevalnih lestvic in testiranja nadarjenih učencev ter strinjanje staršev s predvidenim 

načinom dela ravnateljem ne predstavlja večjih težav. Skoraj polovica ravnateljev je 

namreč odgovorila, da evidentiranje učencev učiteljem ne predstavlja težav, nekaj več 

težav je pri izpolnjevanju ocenjevalnih lestvic za oceno vedenja nadarjenih učencev. Če 

gre za identifikacijo v drugem triletju, ocenjevalne lestvice izpolnjuje razrednik in učitelj, 

ki je učenca učil v nižjem razredu. Razredni učitelj ima tudi veliko možnosti, da učenca 

spozna v različnih situacijah in pri različnih predmetih. Na predmetni stopnji pa je več 

učiteljev, ki učijo učenca, pa tudi čas, ki ga preživijo z učenci, je krajši, saj gre za 

predmetno poučevanje. Nekateri učitelji (vzgojni predmeti) učijo učenca le eno uro 

tedensko in zato njegovo vedenje slabše zaznavajo in prepoznajo.   

Drugačno pa je mnenje ravnateljev o preveliki obremenjenosti nadarjenih učencev z 

dodatnim delom v šoli, pogosto udeležbo na tekmovanjih iz znanj in usposobljenosti 

učiteljev za delo z nadarjenimi učenci, saj jih več kot polovica meni, da to predstavlja 

težavo. Nadarjeni učenci so preobremenjeni predvsem zato, ker si poleg uspeha na vseh 
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izvenšolskih dejavnostih in tekmovanjih skoraj vedno prizadevajo še za dober učni uspeh 

in so do šolskega dela odgovorni.  

Velik problem pri organizaciji dela z nadarjenimi učenci predstavlja umestitev dodatnih 

ur za nadarjene učence v urnik. Delo z nadarjenimi učenci na slovenskih šolah večinoma 

poteka pred ali po zaključku pouka. Iz mednarodnih raziskav o delu z nadarjenimi učenci 

(Juriševič, 2012) lahko razberemo, da se nadarjeni učenci v mednarodnem prostoru zelo 

pogosto šolajo v redni šoli s svojimi vrstniki, pri tem pa se spodbujajo različne oblike 

diferenciacije in individualizacije za nadarjene. Možne so še druge oblike dela z 

nadarjenimi: 

- kombinacija rednih in posebnih oddelkov za nadarjene v okviru redne šole; 

- posebni oddelki za nadarjene v okviru redne šole, 

- posebne državne šole za nadarjene učence, 

- posebne privatne institucije za nadarjene učence, 

- kombinacija državnih in posebnih šol. 

Mednarodne raziskave kažejo, da večina držav nadarjenim učencem ponuja posebne 

izbirne in/ali dodatne programe, individualizacijo, možna je akceleracija, izvajajo se 

dodatni obogatitveni programi, svetovanje ter različne oblike diferenciacije (Juriševič, 

2012).  

Novejše študije kažejo (Robinson in Clinkenbeard, v Juriševič 2012), da so nadarjeni 

otroci v povprečju dobro socialno prilagojeni, imajo dobro samopodobo, še posebej na 

učnem področju, da lahko razvijejo visoko notranjo motiviranost za delo, zato bi glede na 

odgovore ravnateljev slovenskih šol o preobremenjenosti nadarjenih učencev, veljalo 

razmisliti o določenih spremembah. Predlagane spremembe: 

- več individualizacije v okviru manjših učnih skupin, 

- pogosteje uporabljena »pull-out« metoda dela, 

- možnost individualnih ur s profesorjem (v okviru govorilnih ur za učence), 

- več samostojnega projektnega dela v okviru rednih učnih vsebin s poudarkom na 

medpredmetnem povezovanju, 

- kompleksno obravnavanje različnih vsebin s prilagoditvami glede na interes 

posameznega nadarjenega učenca, 
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- povezovanje sosednjih šol pri oblikovanju modelov za izobraževanje nadarjenih 

učencev, izmenjava mentorjev, predstavitev modelov dobre prakse, 

- sodelovanje zunanjih institucij pri oblikovanju in ponudbi taborov za nadarjene 

učence (npr. Center šolskih in obšolskih dejavnosti), 

- mednarodne izmenjave nadarjenih učencev,  

- več aktivne udeležbe nadarjenih učencev pri pouku. 

Predlogi so oblikovani na podlagi predlogov nadarjenih učencev (Juriševič, 2012). 

Nekatere rešitve so potrebne sistemskega pristopa, pri veliki večini pa je potrebna večja 

angažiranost strokovnih delavcev na šoli.  

Ure, ki jih na šoli namenimo delu z nadarjenimi učenci, so del sistemizacije, kar pomeni, 

da so del učiteljeve letne obveznosti. Ravnatelji slovenskih šol odgovarjajo, da je 

preobremenjenost učiteljev ena od težav, s katerimi se srečujejo pri organizaciji dela z 

nadarjenimi učenci, več kot tri četrtine ravnateljev pa kot težavo zaznava usposobljenost 

učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šoli za delo z nadarjenimi učenci. V Sloveniji 

so vsebine o nadarjenosti in nadarjenih učencih vključene v različne predmete v času 

dodiplomskega študija, študenti pedagoških usmeritev pa se lahko z delom z nadarjenimi 

učenci seznanijo tudi v času obvezne prakse na šolah. Posebnega predmeta z vsebinami 

za delo z nadarjenimi učenci v Sloveniji nimamo, glede na odgovore v naši raziskavi pa 

bi bilo smiselno take vsebine študentom posebej pripraviti. Velika pomoč strokovnim 

delavcem na šolah je tudi program stalnega strokovnega izpopolnjevanja, kjer bi s 

primernimi vsebinami in dobro izvedbo seminarjev pritegnili veliko udeležencev. Glede 

na izkušnje lahko trdim, da so učitelji zadovoljni z izobraževanjem, ki jim poleg 

teoretičnih osnov ponudi tudi ogromno praktičnih vsebin, predvsem v obliki delavnic in 

lastnega ustvarjanja. Na takem izobraževanju bi lahko navezali tudi stike med različnimi 

šolami in tako medsebojno obogatili delo. Pri pripravi vsebin za izobraževanje učiteljev 

je potrebno posebno pozornost nameniti medpredmetnemu povezovanju, saj se na večini 

šol, ki so sodelovale v raziskavi, največ pozornosti namenja naravoslovnim vsebinam. 

Možna oblika izobraževanja za že zaposlene učitelje bi bilo tudi izobraževanje za 

pridobitev posebne licence za delo z nadarjenimi učenci. Na večjih šolah je število ur, ki 

ga lahko namenimo za delo z nadarjenimi učenci tolikšno, da bi lahko s temi urami 

zagotavljali vsaj polovično delovno obveznost učitelja. Učitelj bi se tako delu z 
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nadarjenimi lahko strokovno posvetil in delo z nadarjenimi učenci ne bi bilo razdrobljeno 

na nekaj učnih ur letno za posameznega učitelja. 

Šole se pri delu z nadarjenimi učenci ne razlikujejo niti glede na velikost šole, saj večina 

šol izvaja enak delež dopolnilnega in dodatnega pouka, pri delu z nadarjenimi učenci 

največ ur namenjajo naravoslovnim predmetom, čeprav so pokrita vsa predmetna 

področja, izvajajo projektno delo, nadarjeni učenci pogosto sodelujejo na tekmovanjih iz 

znanj in se vključujejo v interesne dejavnosti pogosteje kot drugi učenci. Organizacija 

taborov in dni dejavnosti z nadarjenimi učenci tudi glede na velikost šole ni pogosta 

oblika dela. Z nadarjenimi učenci najpogosteje delajo predmetni učitelji in šolska 

svetovalna služba, le redko se v delo z njimi vključujejo drugi izvajalci.  

Identifikacijski postopek nadarjenih je novost, ki jo je z uvedbo devetletke uveljavila 

nova zakonodaja. V postopku identifikacije je potrebno učence, ki so evidentirani kot 

nadarjeni, testirati, kar lahko opravi samo psiholog z ustrezno licenco. Izkazalo se je, da 

na več kot polovici šol, ki so sodelovale v raziskavi, nimajo zaposlenega psihologa z 

ustrezno licenco za testiranje nadarjenih učencev, kljub temu pa je več kot polovica 

ravnateljev odgovorila, da jim testiranje nadarjenih učencev ne predstavlja težave. Iz 

odgovorov ravnateljev razberemo, da posamezni postopki v identifikaciji predstavljajo 

težave vsaj polovici anketiranih. Tako so ravnatelji ocenili učiteljevo evidentiranje 

nadarjenih učencev in izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic.  

Starši po mnenju ravnateljev delo z nadarjenimi učenci podpirajo in imajo do 

predstavljenih oblik dela z nadarjenimi pozitiven odnos, se pa v delo z nadarjenimi 

učenci ne vključujejo, čeprav večina ravnateljev ocenjuje, da bi bilo vključevanje 

pomembno oz. zelo pomembno. Za starše nadarjenih učencev je na šolah organizirano 

svetovanje.   

Pomen dela z nadarjenimi učenci na slovenskih šolah je potrebno še posebej izpostaviti, 

saj je ozaveščenost o pomenu strokovnega in kontinuiranega dela z njimi vodilna 

smernica šolskih politik tako v Evropski uniji kot tudi širše. Raziskave namreč kažejo, da  

je večina držav razširila strogo definicijo nadarjenosti in poleg intelektualnih sposobnosti 

učencev izpostavljajo tudi dosežke, ki rezultirajo njihovo delo, vztrajnost in znanje, poleg 

tega pa vse bolj upoštevajo tudi neintelektualne sposobnosti (Juriševič, 2011). 
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V Sloveniji je procent odkritih nadarjenih učencev zelo visok – okrog 25% (Bezić, 

Deutsch, 2011), v evropskih državah pa je takih učencev med 3% in 10% (Juriševič, 

2012). Razlog je v merilih, saj je pri nas dovolj, da evidentirani učenci izpolnijo vsaj 

enega od kriterijev za določanje nadarjenih učencev – oceno učitelja oz. učiteljev, ki 

učenca učijo, ali nadpovprečen rezultat ne enem od kriterijev pri testih. Spodbujanje 

razvoja nadarjenih učencev je tako pri nas kot tudi v mednarodnem prostoru večinoma 

usmerjeno na intelektualno področje, v prvi vrsti na naravoslovno področje, nekoliko 

manj pa tudi na družboslovno in umetniško področje. Pri spodbujanju razvoja nadarjenih 

učencev je potrebno skrb posvetiti tudi socialnim veščinam, čustvenemu razvoju 

nadarjenih učencev ter razvoju veščin s področja sodelovanja, timskega dela, vodenja, 

razvoja čuta odgovornosti do sebe, drugih in do družbe nasploh. Raziskave kažejo 

(Gyüri, 2011), da delo z nadarjenimi učenci poteka v obliki integracije in segregacije. V 

Sloveniji se kot način dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli uporablja integracija, 

obstajajo tudi osnovne šole s koncesijo in drugačnim načinom dela (Montessori, 

Waldorf), vendar se na njih šola manjše število otrok in niso namenjene zgolj šolanju 

nadarjenih učencev. Posebno pozornost je potrebno nameniti oblikam dela, obremenitvi 

nadarjenih učencev in morda pogosteje poskusiti tudi s fleksibilno obliko izobraževanja – 

učenec se hkrati izobražuje na osnovni in srednji šoli. Nadarjeni učenci, ki se v Sloveniji 

šolajo fleksibilno, navadno obiskujejo poleg osnovne šole tudi srednjo glasbeno ali 

baletno šolo. Oblike fleksibilnega izobraževanja, kjer bi nadarjeni učenci pri predmetih, 

pri katerih izkazujejo visoke dosežke, obiskovali pouk na srednji šoli namesto na 

osnovni, pri nas še ne izvajamo. Pri delu z nadarjenimi učenci moramo upoštevati prav 

vse sodelujoče in njihove potrebe. Pri učiteljih je potrebno zagotoviti ustrezno 

dodiplomsko in stalno strokovno izpopolnjevanje za delo z nadarjenimi učenci, pri 

učencih spodbujati njihov razvoj s različnimi metodami in oblikami dela, predvsem pa s 

kontinuiranim načrtnim delom. Pomemben dejavnik so tudi starši učencev, ki poleg 

podpore svojemu otroku lahko veliko prispevajo tudi kot aktivni udeleženci pri izvajanju 

programa za nadarjene učence.  

Delo z nadarjenimi učenci je področje v vzgoji in izobraževanju, ki zahteva intenzivno, 

načrtno in profesionalno delo, saj bomo le na ta način zagotovili, da bodo nadarjeni 

učenci lahko v celoti razvili in  uresničili svoj potencial. 
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9 PRILOGE 
 

9.1. Vprašalnik 
 
Spoštovani ravnatelj! 
Tudi sama prihajam iz vrst ravnateljev, zato vem, kako težko je ob obilici zadolžitev izpolnjevati različne 
vprašalnike, ki so v zadnjem času razmeroma pogosti. Prosim vas, da si vzamete 15 minut časa in izpolnite 
vprašalnik o delu z nadarjenimi učenci. Podatke potrebujem za magistrsko nalogo. Vprašalnik je anonimen, 
podatke bom uporabila izključno za potrebe magistrske naloge.  
Za vaš čas in trud se vam iskreno zahvaljujem.  
Hvala in veliko uspeha pri vašem nadaljnjem delu! 
 
         Majda Vehovec 
         ravnateljica OŠ Šenčur 
 
 
 
 
VPRAŠALNIK ZA RAVNATELJE O DELU Z NADARJENIMI UČENCI  
 
 
1. SPOL: a) moški   b) ženski 
 
2. Leta službovanja na področju vzgoje in izobraževanja: ________________ 
Od tega na ravnateljskem delovnem mestu:_______________ 
 
 
3. Predmetno področje, ki ga poučujete: _____________________ 
 
 
4. Velikost vaše šole: 
a) manj kot 200 učencev b) med 200 in 400 učencev c) med 400 in 600 učencev 
d) več kot 600 učencev 
 
 
5. Število podružničnih šol ali dislociranih enot: ____________ 
 
 
6. Lokacija vaše šole:  
a) mestno okolje  b) primestno okolje  c) vaško okolje 
 
 
7. Vaša ocena opremljenosti šole z didaktičnim materialom: 
a) zelo dobra   b) dobra   c) slaba  
 
 
8. Na šoli izvajamo delo z nadarjenimi učenci v skladu s Konceptom Odkrivanje in delo z nadarjenimi 
učenci v devetletni osnovni šoli: 
a) v celoti (identifikacija nadarjenih in delo z njimi poteka v prvi in tretji triadi)  
b) le v drugi triadi     c) ne izvajamo   
d) drugo: _________________________________________________ 
 
 
9. Če dela z nadarjenimi na vaši šoli še ne izvajate v skladu s Konceptom Odkrivanje in delo z nadarjenimi 
učenci v devetletni osnovni šoli, zapišite razloge: 
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______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
10. Na lestvici od 1 do 5 (1 pomeni nepomembno, 5 zelo pomembno) opredelite, kako pomembno je za vas 
kot ravnatelja:  
 
uresničevanje Koncepta dela z nadarjenimi učenci 1 2 3 4 5 
izpeljava postopka identifikacije nadarjenih učencev 1 2 3 4 5 
zagotavljanje kontinuiranega dela z nadarjenimi učenci 1 2 3 4 5 
izdelava individualnega programa (IP) za vsakega odkritega nadarjenega učenca 1 2 3 4 5 
ustrezna stimulacija učiteljev, ki delajo z nadarjenimi učenci 1 2 3 4 5 
vključevanje staršev v delo z nadarjenimi učenci 1 2 3 4 5 
 
 
11. Kolikšen odstotek učencev posameznega razreda na vaši šoli predstavljajo nadarjeni učenci (število 
identificiranih učencev/populacija razreda): 
a) do 5 %   b) med 5% in 10%  c) več kot 10%. 
 
 
12. Opredelite težave, s katerimi se srečujete pri delu z nadarjenimi: 
 
(1 pomeni, da take težave na vaši šoli sploh ni, 5 pa, da je ta težava zelo občutna)   
finančne težave – plačilo in ustrezna stimulacija učiteljev za izvedbo ur z nadarjenimi 
učenci 

1 2 3 4 5 

učiteljevo evidentiranje nadarjenih učencev 1 2 3 4 5 
učiteljevo izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic za nadarjene učence  1 2 3 4 5 
testiranje nadarjenih učencev  1 2 3 4 5 
časovna umestitev dela z nadarjenimi učenci v urnik 1 2 3 4 5 
strinjanje staršev s predvidenim načinom dela z nadarjenimi učenci v šoli 1 2 3 4 5 
obremenjenost nadarjenih učencev z dodatnim delom v šoli ali izven šole 1 2 3 4 5 
obremenjenost nadarjenih učencev s tekmovanji 1 2 3 4 5 
usposobljenost učiteljev za delo z nadarjenimi učenci 1 2 3 4 5 
 
 
13. Katere so še težave, s katerimi se pri delu z nadarjenimi srečujete na vaši šoli (odgovor vpišite le, če še 
ni naštet med razlogi zgoraj): 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
14. Za spodnje trditve označite vaše strinjanje, pri čemer pomeni: 
1…… se nikakor ne strinjam 
2…… se ne strinjam 
3…… ne vem 
4…… se strinjam 
5…… se popolnoma strinjam 
Navodilo: obkrožite številko trditve, s katero se strinjate. Izrazite svoje (ne)strinjanje z vsako trditvijo. 
 

1.  Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci poznajo vsi strokovni delavci na 
šoli. 

1 2 3 4 5 

2.  Učitelji so naklonjeni delu z nadarjenimi učenci, na šoli vlada pozitivna klima do 1 2 3 4 5 
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dela z nadarjenimi učenci. 
3.  Starši imajo pozitiven odnos do dela z nadarjenimi učenci, ki ga izvajamo v šoli. 1 2 3 4 5 
4.  Nadarjeni učenci radi obiskujejo posebne oblike dela ne glede na čas izvedbe. 1 2 3 4 5 
5.  Nadarjeni učenci imajo težave pri socializaciji. 1 2 3 4 5 

 
15. Delo z nadarjenimi učenci je opredeljeno v LDN šole: 
a) da   b) ne 
 
 
16. Delo z nadarjenimi učenci koordinira šolska svetovalna služba: 
a) da   b) ne 
 
 
17. Na šoli izvajamo: 
a) več ur dodatnega kot dopolnilnega pouka 
b) več ur dopolnilnega kot dodatnega pouka  
c) enako število ur dodatnega in dopolnilnega pouka 
 
 
18. Na šoli je zaposlen psiholog, ki ima ustrezno licenco za testiranje nadarjenih učencev:  
a) da   b) ne 
 
 
19. Pri katerih predmetih namenjate največ ur delu z nadarjenimi učenci: 
a) naravoslovni predmeti 
b) družboslovni predmeti 
c) predmeti s področja umetnosti 
 
 
20. Delo z nadarjenimi učenci poteka tudi na podružničnih šolah.  
a) da   b) ne  c) nimamo podružničnih šol 
 
 
21. Nadarjeni učenci se praviloma vključujejo v projektno delo na šoli: 
a) da   b) ne 
 
22. Kako pogosto nadarjeni učenci sodelujejo v tekmovanjih iz znanj: 
a) zelo pogosto b) pogosto c) včasih  d) redko  e) nikoli 
 
 
23. Nadarjeni učenci so v primerjavi z ostalimi učenci vključeni v: 

a) enako število interesnih dejavnosti 
b) več interesnih dejavnosti 
c) manj interesnih dejavnosti 
 
 

24. Kako pogosto za nadarjene učence organizirate raziskovalne tabore in različne dneve dejavnosti: 
a) zelo pogosto b) pogosto  c) včasih  d) redko  e) nikoli  
 
 
25. Pouk z nadarjenimi učenci poteka največkrat:  

a) pred poukom ali po zaključku rednega pouka 
b) ob sobotah 
c) vzporedno (pull-out/med poukom v drugem prostoru z drugim učiteljem) 
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26. Program dela z nadarjenimi učenci obsega vsa predmetna področja: 
a) da    b) ne 
 
 
27. Za starše nadarjenih otrok imamo organizirano posebno svetovanje: 
a) da    b) ne 
 
 
28. Za posamezne vsebine, ki jih nadarjeni učenci obravnavajo, nam je uspelo kot izvajalce pridobiti starše: 
a) da    b) ne 
 
 
29. Z nadarjenimi učenci delajo večinoma  
a) predmetni učitelji 
b) razredni učitelji 
c) šolska svetovalna služba 
d) drugo:  
 
 
30. Zapišite, kako vi kot ravnatelj spodbujate delo z nadarjenimi učenci: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Hvala za vaše sodelovanje! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


