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Uvodni nagovor 
 
 

Spoštovane udeleženke in spoštovani udeleženci,  

dobrodošli na strokovnem posvetu Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in 

zgodnješolskem obdobju, ki smo ga pripravili v Centru za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Posvet organiziramo v sklopu dejavnosti, s katerimi v 

letošnjem letu obeležujemo Mednarodno leto nadarjenosti in ustvarjalnosti pod okriljem Svetovnega 

sveta za nadarjene in talentirane otroke (WCGTC – World Council for Gifted and Talented Children).   

Namen današnjega posveta je bolje razumeti značilnosti in učne potrebe nadarjenih otrok v vrtcu in 

prvih razredih osnovne šole, da bi jih lahko ustrezno spodbujali in spremljali v obdobju, ko so njihovi 

možgani najbolj dojemljivi za učenje, zato smo strokovno zelo počaščeni, da sta z nami dve 

psihologinji, ekspertki s tega področja: prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, doma in mednarodno 

uveljavljena razvojna psihologinja, ki že vrsto let raziskuje dejavnike razvoja v najzgodnejšem obdobju 

človekovega življenja, in specialistka za delo z nadarjenimi Jasna Cvetković Lay iz sosednje Hrvaške, ki 

razvojnopsihološka in pedagoška spoznanja odmevno aplicira v prakso z razvijanjem koncepta 

delavnic »Bistrić« za nadarjene otroke. Ker je ob poznavanju razvojnopsiholoških silnic razvoja za 

spodbujanje nadarjenih otrok v vrtcu in šoli pomembno tudi temeljito poznavanje stroke in 

(specialno)didaktičnih pristopov, na osnovi katerih je mogoče misliti spodbudno učno okolje za 

(nadarjene) otroke s prilagajanjem vsebin, ciljev in metod poučevanja, v naši sredini z velikim 

zanimanjem pozdravljamo tudi predavanje prof. dr. Igorja Sakside, eksperta s področja mladinske 

književnosti, ki raziskovalno in pedagoško deluje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.    

Verjamemo, da si bomo udeleženci med različnimi deli posveta uspeli izmenjati čim več izkušenj in 

strokovnih znanj s  področja spodbujanja oziroma pedagoškega dela z nadarjenimi otroki ter tako 

prispevati k ustvarjanju učeče se skupnosti vzgojiteljic oz. vzgojiteljev in učiteljic oz. učiteljev za 

kakovostno poučevanje na osnovi spodbujanja učnih potencialov otrok v vrtcu in šoli.   

Vsem, ki ste podprli idejo posveta ter na kakršen koli način pripomogli, da smo se danes zbrali, hvala.  

Želim nam uspešno delo in prijetno druženje.  

  

 

Mojca Juriševič    

  

 

Ljubljana, 19. 11. 2013  
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Program posveta 
 

Čas Prostor Vsebina 

 
8.00–8.30 

 
Avla (pritličje) 

 
Registracija udeležencev, postavitev plakatov  
 

 
8.30–8.55 

 
UVODNI 

POZDRAVI 

 
 

212 
(2. nadstropje) 

Branka Potočnik Krajnik s študenti, Pedagoška fakulteta UL 
izr. prof. dr. Mojca Juriševič, predstojnica CRSN, Pedagoška 
fakulteta UL 
izr. prof. dr. Janez Krek, dekan Pedagoške fakultete UL 
doc. dr. Nada Turnšek, predstojnica Oddelka za predšolsko vzgojo, 
Pedagoška fakulteta UL  
doc. dr. Maja Umek, predstojnica Oddelka za razredni pouk, 
Pedagoška fakulteta UL 

 
9.00–10.00 

 
PLENARNA 

PREDAVANJA 
(1. del) 

 
 

212 
(2. nadstropje) 

Individualne razlike v razvoju in učenju predšolskih otrok ali 
nadarjeni predšolski otroci? 
prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, Filozofska fakulteta UL 
 
Svet besed, povedi in besedil 
prof. dr. Igor Saksida, Pedagoška fakulteta UL 

 
 

10.00–10.30 
 

PREDSTAVITVE 
PROJEKTOV 

(1. del) 

 
 
 

212 
(2. nadstropje) 

Glasbene delavnice za sodobno glasbo – spodbudno okolje za 
razvoj glasbene nadarjenosti 
izr. prof. dr. Barbara Sicherl Kafol, Pedagoška fakulteta UL 
 
Radovednost je avtocesta do znanja – prva univerza za otroke v 
Sloveniji 
izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir, Filozofska fakulteta, Univerza v 
Mariboru  
 

10.30–11.00 Avla Odmor 

 
 

11.00–11.45 
 

PREDSTAVITVE 
PROJEKTOV 

(2. del) 
 

 
 
 

212 
(2. nadstropje) 

Spodbujanje učenja v vrtcu na osnovi NTC programa 
Leonora Drgan, ravnateljica Vrtca Morje, Lucija 
 
Kako s kulturno-umetnostno vzgojo spodbujamo ustvarjalnost in 
nadarjenost otrok? 
mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo RS 
Nada Požar Matijašič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
RS 
 
Fibonacci – aktivni in raziskovalni pouk za razvoj mišljenja 
viš. pred. mag. Ana Gostinčar Blagotinšek, Pedagoška fakulteta UL 
 

11.45–12.30 
PLENARNA 

PREDAVANJA 
(2. del) 

 
212 

(2. nadstropje) 

Prednosti uključivanja darovite djece  u izvanškolske obogaćene 
programe  - iskustva iz radionica centra »Bistrić« 
Jasna Cvetković Lay, ECHA spec., vodja Centra »Bistrić« 

 

 
12.30–13.30 

 

Restavracija 

fakultete 

 

Kosilo  
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Čas Prostor Vsebina 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.30–14.30 
  

VODENE 
DELAVNICE PO 

TEMATSKIH 
SKUPINAH 

(1. del) 

115 

(1. nadstropje) 

Izzivi za nadarjene pri družboslovju – jaz in drugi (doc. dr. Maja 
Umek in mag. Marjeta Raztresen) 

302 

(2. nadstropje) 

Skupinsko muziciranje – priložnost za vse (asist. Konstanca Zalar) 

317 

(3. nadstropje) 

Plesno-gibalna igra: spodbujanje otrokovih učnih potencialov 
(pred. Vesna Geršak) 

026 

(pritličje) 

Metode podpore potencialno nadarjenim predšolskim in mlajšim 
šolskim otrokom ter vzgojiteljem, učiteljem in staršem (izr. prof. dr. 
Breda Kroflič) 

p-021 

(klet) 

Pogled od blizu ali kako male stvari narediti velike (asist. mag. 

Jerneja Pavlin, Maja Poklinek in prof. dr. Mojca Čepič) 

316 

(3. nadstropje) 

Čarovnikov grad – pomoč pri prepoznavanju nadarjenosti v 
predšolskem in zgodnješolskem obdobju? (doc. dr. Karmen Pižorn, 
doc. dr. Darija Skubic in asist. Polona Gradišek) 

105 

(1. nadstropje) 

Izobraževalne računalniške igre, ki spodbujajo algoritmično 
mišljenje (asist. Matej Zapušek) 

412 

(4. nadstropje) 

"Gremo se 'kot da' si ti ..."- lutkovno-dramska ustvarjalnica (viš. 
pred. mag. Helena Korošec) 

212 

(2. nadstropje) 

Vsebine predmeta gospodinjstvo  kot izziv za nadarjene (doc. dr. 
Stojan Kostanjevec in asist. dr. Francka Lovšin Kozina) 

 
 
 
 
 
 
 

14.30–15.30 
  

VODENE 
DELAVNICE PO 

TEMATSKIH 
SKUPINAH 

(2. del) 

114 

(1. nadstropje) 

Izzivi za nadarjene pri družboslovju – prostor (viš. pred. mag. Irena 
Hergan in mag. Anita Smole) 

134 

(1. nadstropje) 

Naravoslovje v raziskovalnih škatlah (doc. dr. Darja Skribe - Dimec) 

316 

(3. nadstropje) 

Do izzivov pri pouku matematike s preoblikovanjem matematičnih 
nalog v problemske situacije (izr. prof. dr. Tatjana Hodnik Čadež) 

026 

(pritličje) 

Svet besed, povedi in besedil (asist. Alenka Rot Vrhovec in prof. dr. 
Igor Saksida) 

Mala telovadnica 

(klet) 

Delo z nadarjenimi učenci pri športni vzgoji (doc. dr. Vesna 
Štemberger in viš. pred. dr. Franc Krpač) 

317 

(3. nadstropje) 

Prepoznavanje likovne nadarjenosti in prepoznavanje njenega 
pomena v predšolskem in zgodnješolskem obdobju (asist. dr. 
Uršula Podobnik) 

p-021 

 (klet) 

Svetloba, barve in selotejpi (Maja Pečar in prof. dr. Mojca Čepič) 

avla 

(pritličje) 

Verižni eksperiment (doc. dr. Jurij Bajc in Nina Verdel, študentka UL 

PeF) 

412 

(4. nadstropje) 

Ustvarjalna didaktika mladinske književnosti (prof. dr. Milena 

Mileva Blažić) 

 
15.30–16.30 

 
Avla 

(pritličje) 

 
Razstava ptičjih peres, predstavitev posterjev in verižnega 
eksperimenta ter zaključek posveta 
 

 
 



6 
 

Glasbena točka 
 

Splet rezijanskih ljudskih pesmi 
 

v priredbi Pavla Merkuja 
 
 

Komorni dekliški pevski zbor 4. letnika Oddelka za razredni pouk 

 
Zborovodkinja: Branka Potočnik Krajnik 
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Individualne razlike v razvoju in učenju predšolskih otrok ali 
nadarjeni predšolski otroci? 

 

Ljubica Marjanovič Umek 

 
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 

ljubica.marjanovic@ff.uni-lj.si 
 

 

V  prispevku bomo, upoštevajoč sodobne koncepte otroštva (še posebej spoznanja o 
zgodnjem razvoju in učenju) na eni strani ter izsledke raziskav, v katerih avtorice oz. avtorji 
preučujejo značilnosti nadarjenih otrok v zgodnjem otroštvu, poskušali pojasniti, kdaj 
določene značilnosti in vedenja, kot so npr. velika radovednost; bogata domišljija in uživanje 
v pretvarjanju; uživanje v lastnem izražanju čustev in komunikaciji; pogosto postavljanje 
vprašanj presegajo individualne razlike med vrstniki in kažejo, da gre za nadarjenega otroka. 
Zanimalo nas bo tudi, kako in zakaj bi bilo potrebno določena spoznanja »vgraditi« tudi v 
delo z otroki v vrtcu in družinskem okolju, potem ko vemo, da  so npr. kakovostno in pogosto 
vključevanje mame ali vzgojiteljice v socialne interakcije z dojenčkom/malčkom/otrokom v 
zgodnjem otroštvu, miselne in govorne pretvorbe v času simbolne igre in drugih dejavnosti 
dober napovednik otrokovih  višjih intelektualnih sposobnosti in nadarjenosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. Ljubica Marjanovič Umek je redna profesorica za razvojno psihologijo na Oddelku za psihologijo 

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z nekaterimi temeljnimi področji 

razvojne psihologije, kot so razvoj mišljenja in govora, razvoj metaspoznavnih in metajezikovnih 

zmožnosti malčkov in otrok, pri čemer jo posebej zanimajo dejavniki, tako družinski kot institucionalni, 

ki vplivajo na razvoj in učenje otrok v različnih razvojnih obdobjih. Področja njenega raziskovanja so 

tudi otroška igre, otroška risba, skupno branje odraslih in otrok, učinek vrtca na razvoj otrok, pristopi 

in načini ocenjevanja govorne kompetentnosti malčkov ter otrok. Je avtorica in soavtorica številnih 

izvirnih znanstvenih člankov, objavljenih v domačih in tudi visoko odmevnih tujih revijah, izsledke 

svojega raziskovalnega dela je objavila tudi v več znanstvenih in strokovnih monografijah. Vodila je 

veliko število raziskovalnih projektov, kot raziskovalka pa je bila vključena v mednarodne primerjalne 

raziskave in bila vabljena predavateljica na domačih in tujih znanstvenih konferencah in simpozijih.  

mailto:zvezdan.pirtosek@kclj.si
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Svet besed, povedi in besedil 
 

Igor Saksida 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
igor.saksida@pef.uni-lj.si 

 

Razmišljati in pisati o nadarjenosti pri slovenščini (jezikovnem in književnem pouku) brez 
dvoma ni preprosto, še težje je – vsaj glede na dosedanje specialnodidaktične izkušnje s tem 
področjem – oblikovati kakršna koli »navodila« za delo z nadarjenimi; vse premalo je še 
teoretičnih podlag in praktičnih preizkusov delovanja bralnih dogodkov za nadarjene, da bi 
bilo to v tem trenutku že mogoče. V tem prispevku se je zato smiselno osredotočiti le na 
nekatera temeljna izhodišča priprave bralnega dogodka, ki ga je mogoče opredeliti kot 
vodeno spoznavanje besedil v skupini različnih učenk in učencev; med njimi so tudi 
nadarjeni. Bralni dogodek vedno vodi mentor branja (branje torej ni povsem svobodno), 
poteka ob skupnih besedilih (ki izhajajo iz interesov otrok, a interesov ni mogoče in tudi ni 
smiselno absolutizirati, pač pa razvijati), usmerjen pa je k doseganju ciljev pouka slovenščine 
– v vsem tem se tovrstno branje (oz. recepcija besedil nasploh) bistveno razlikuje od 
spontanega (prostočasnega) branja. Vloga mentorja je pri bralnem dogodku ključna, prav to 
pa velja tudi za delo z nadarjenimi, saj »nadarjeni učenci v šoli potrebujejo predvsem 
učitelje, ki razumejo njihove dodatne oziroma posebne izobraževalne potrebe, občutek 
socialne sprejetosti, učne izzive ter medsebojno druženje in sodelovanje v sklopu 
obogatitvenih dejavnosti« (Juriševič, 2012, str. 6) – in to ne le izven rednega pouka, pač pa 
tudi med bralnim dogodkom (tj. pri pouku). Če torej mednarodni trendi kažejo na 
oblikovanje posebnih pristopov za delo z nadarjenimi in je nadarjenost kompleksen pojem, ki 
združuje vrsto dejavnikov1, je na vprašanja prilagajanja bralnega dogodka za nadarjene 
mogoče odgovoriti z upoštevanjem (1.) zakonskih določil, ki opredeljujejo nadarjene učence 
in uokvirjajo pogoje za delo z njimi, ter (2.) ciljev jezikovnega in književnega pouka. Če iz 
zakonske ureditve izhaja, da šola nadarjenim »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 
dela2«, potem je jasno, da je pri bralnem dogodku, posebej pa še pri dodatnih (izvenšolskih) 
dejavnostih ustrezno prilagajati: 

- vsebine (Kako izbirati taka besedila, ki bodo bralni izziv (tudi) za nadarjene?, Kako 
se zavestno izogniti načelu izbire besedil na podlagi kriterija »le lahko je 
primerno«?, Kako se ograditi od zahtevnostne in vsebinske cenzoričnosti?); 

  

                                                           
1
 »Na podlagi povedanega lahko sklenemo, da je nadarjenost 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 oziroma dosežke.« (Prav tam, str. 
33.) 
2
 ZOsn-H, št. 87/2011, str. 11317. V: Juriševič, 2012, str. 10–11.  
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- cilje (Kako ohranjati pozitivno naravnanost (nadarjenih) do branja zahtevne(jše)ga 
leposlovja (vzgojni cilji)? Kako razvijati bralne (oz. recepcijske) strategije, da bodo 
napredovali tudi nadarjeni (procesni oz. funkcionalni cilji)? Je pri tem pomembno, 
da so bralne naloge, ki ob izbranih vsebinah sooblikujejo zahtevnost bralnega 
dogodka, dovolj motivacijske tudi za nadarjene?3 Kako med bralnim dogodkom 
mlade sogovornike seznanjati s temeljnimi zgradbenimi značilnostmi literarnih 
zvrsti in vrst ter jim širiti obzorje poznavanja kanonskih besedil (izobraževalni 
cilj)?);  

- metode (S katerimi metodami spodbujati poustvarjalne odzive na besedilo? Kako 
s primerno rabo metod in oblik dela zagotavljati sodelovalno učenje in občutek 
socialne sprejetosti – ne glede na različne »bralne« dosežke?). 

 

Literatura: 
 
Juriševič, M. (2012). Nadarjeni otroci v slovenski šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
Kordigel Aberšek, M. (2008). Didaktika mladinske književnosti. Ljubljana: Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo. 
Uradni list RS, št. 87/2011. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, str. 
11317. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Igor Saksida, redni profesor za slovensko književnost na Univerzi v Ljubljani, je leta 1996 zagovarjal 

doktorsko disertacijo Umeščenost mladinske dramatike v slovensko književnost. Področje njegovega 

znanstveno-raziskovalnega dela je zgodovina in teorija mladinske književnosti ter didaktika književnosti. Bil je 

mentor preko 200 diplomskih del ter sedmih magistrskih del in doktorske disertacije s področja didaktike 

slovenščine. Je zunanji izpraševalec za slovenski jezik v okviru mednarodne mature (IB), sodeloval je na več 

mednarodnih simpozijih (npr. Ženeva, Švica (1998), Teheran, Iran (1999), Budimpešta, Madžarska (2000), 

Cartagena, Kolumbija (2000), Bangkok, Tajska (2002), Macao, Kitajska (2006), Zagreb, Hrvaška (2010). Napisal 

je sedem knjig s svojega strokovnega področja ter vrsto znanstvenih člankov, ki jih je objavil v Sloveniji in po 

svetu. 

  
                                                           
3
 Mentor je in mora biti hkrati avtoriteta znanja in sogovorec (mladim) bralcem, pri tem pa upošteva temeljna 

načela slehernega bralnega dogodka: načelo dialoškosti, vodenosti, medbesedilnosti (branja) in predvsem – 
načelo ambicioznosti izbire beriva in bralnih nalog. Na vse to opozarja tudi sodobna didaktika književnosti, ki 
poudarja nujnost razvijanja recepcijske zmožnosti bralcev, usmerjenost k napredku mladih bralcev z 
opozarjanjem na to, kar so med branjem prezrli. Smiselno vključevanje učitelja v ta proces izhaja iz stališča, da je 
neproduktivna »skrajnost, v kateri vzamemo preveč dobesedno načelo, da mora biti pouk književnosti osredinjen 
na učenca« (Kordigel Aberšek:,2008, str. 25). 
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Prednosti uključivanja darovite djece  u izvanškolske obogaćene 
programe  - iskustva iz radionica centra „Bistrić“ 

 

Jasna Cvetković Lay 
 

ECHA spec., vodja Centra »Bistrić«, Zagreb 
jasna.lay@zg.t-com.hr, www.nadarenost.net 

 
 
U ovom se tekstu opisuju prednosti uključivanja darovite djece i učenika u radionički način 
rada temeljem iskustava programa Centra „Bistrić“ iz Zagreba, uvjeti uključivanja darovite 
djece i organiziranja individualiziranog pristupa i obogaćenog konteksta uz poštivanje načela 
razlikovnog programa. Posebno se obrazlaže potreba izvanškolskih obogaćenih programa  za 
djecu s posebnim potrebama prema pokazateljima istraživanja i prakse. Obogaćivanje nam 
omogućuje veću fleksibilnosti u pristupu, metodičkoj izvedbi aktivnosti i organizaciji 
konteksta - što je osobito važno zbog preventivnog djelovanja na moguće poremećaje u 
ponašanju darovite djece. Razlikovni i obogaćeni program je kvalitativno, a ne kvantitativno 
različit. Darovitu djecu potičemo kroz različite, intelektualno zahtjevnije aktivnosti 
problemskog tipa koje koriste više razine misaonih procesa i kreativnost (otkrivanje, 
preispitivanje, sagledavanje stvari iz drugog kuta i sl.), kroz samostalno učenje i istraživanje. 
Voditelji i mentori za ovakav se oblik rada dodatno pripremaju u neposrednom radu kroz 
prepoznavanje potreba koje stoje iza znakovitih ponašanja darovite djece, te korištenjem 
metode i tehnika usmjerenih na njihovo zadovoljavanje.  Dolaženje do spoznaja o «bolnim i 
slabim točkama» darovite djece dio je preventivnog djelovanja na već postojeće probleme s 
okolinom. Iskustvo nam pokazuje da nakon 10 mjeseci provedbe radionica i druženja sa sebi 
sličnima, u ozračju gdje se osjećaju sigurno i prihvaćeno, gdje imaju izbor i mogu raditi ono 
što vole, na način koji im odgovara (dinamično, fleksibilno, zabavno i s bržom izmjenom i 
većom ponudom aktivnosti) – daroviti mijenjaju svoje ponašanje, što prvi primjećuje voditelj 
radionice, roditelji pa i učitelji. Ponekad je to i dugotrajniji proces, osobito ako su u obitelji i 
školi darovita djeca već doživljavala neugodnosti i različite oblike ignoriranja njihovih 
posebnih potreba, te frustracije uzrokovane svojom darovitošću. 

 

 

 

 

 

Jasna Cvetković Lay je završila Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju u Beogradu. Više od dvadeset godina 

intenzivno se bavi područjem rane identifikacije i poticanja razvoja darovite djece u Hrvatskoj. Stručna znanja 

stjecala je u Velikoj Britaniji i Nizozemskoj gdje stekla zvanje obrazovne specijalistice (European Advanced 

Diploma in Educating the Gifted). Hrvatsko psihološko društvo joj u 2004. godini dodijeljuje godišnju nagradu 

»MARKO MARULIĆ« za osobiti doprinos primijenjenoj psihologiji poglavito u području stručnih edukacija za 

odgojitelje i učitelje te organiziranja i provedbe  „extracurricular programs“  za darovitu djecu. Autorica je pet 

priručnika i tri brošure. Objavila je niz stručnih radova, te je referirala na više stručnih skupova u Hrvatskoj i 

inozemstvu, uključujući i konferencije ECHA-e. Niz godina obnašala je dužnost ECHA nacionalnog korespodenta 

za Hrvatsku. Od 2005. je vanjski suradnik Odsjeka za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. 

Surađuje s Agencijom za odgoj i obrazovanje u Programu Europske unije (IPA komponenta IV, razvoj ljudskih 

potencijala) na izradi interdisciplinarnog programa stručnog usavršavanja učitelja. 

mailto:jasna.lay@zg.t-com.hr
http://www.nadarenost.net/
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 Glasbene delavnice za sodobno glasbo – spodbudno okolje za 
razvoj glasbene nadarjenosti 

 

Barbara Sicherl Kafol 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
barbara.kafol@pef.uni-lj.si 

 

 

V prispevku so predstavljene glasbene delavnice za sodobno glasbo, ki so od leta 2009 dalje 

potekale v sodelovanju med izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami ter umetniki. 

Glasbene delavnice so bile usmerjene v spodbujanje ustvarjalne uporabe sodobnega 

glasbenega jezika. V tem okviru je bil poudarek na doživljanju in raziskovanju glasbenih 

parametrov ter udejanjanju kreativnega izražanja doživetij, zamisli, izkušenj in čustev na 

področju glasbe. Rezultati intervjuja, ki smo ga opravili z nekaterimi udeleženci glasbene 

delavnice, so pokazali  kompleksno prisotnost različnih dejavnikov, ki pogojujejo raven 

glasbenega razvoja. Udeleženci različnih starosti in ravni glasbenega razvoja so samostojno in 

ob pomoči mentorjev ter skladateljev raziskovali zvoke svojih inštrumentov, sodobne načine 

glasbenega zapisa, možnosti interpretacije sodobnih partitur ter skozi individualno in 

skupinsko improvizacijo spoznavali parametre sodobnega glasbenega jezika. Skozi proces 

ustvarjanja in izvajanja so izražali občutja in vzpostavljali samoopazovanje, medsebojno 

interakcijo, tolerantnost do drugačnega, skupno reševanje problemov, medsebojno 

izmenjavo izkušenj, stališč in pogledov, refleksijo lastne prakse in vrednotenje. Glasbene 

delavnice so nudile spodbudno okolje za razvoj bolj in manj glasbeno nadarjenih 

udeležencev, ki so v procesu glasbene komunikacije poglabljali motivacijo in občutljivost za 

sodobno glasbo in hkrati razvijali glasbene sposobnosti in znanja.  
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Radovednost je avtocesta do znanja – prva univerza za otroke v 
Sloveniji 

 

Alja Lipavic Oštir 
 

Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru 
 alja.lipavic@um.si 

 

 

Po vzoru drugih univerz za otroke po svetu smo s študijskim letom 2012/2013 na Filozofski 

fakulteti Univerze v Mariboru ustanovili Mini univerzo Filozofske fakultete UM (MUF, 

www.muf.si), na kateri vpisujemo v tri različne programe. Program MUF 1 je namenjen 

otrokom od 3. do 6. razreda OŠ, program MUF 2 je namenjen otrokom od 7. do 9. razreda OŠ 

in program Medgeneracijske delavnice je namenjen otrokom od 3. do 6. razreda OŠ in 

njihovim babicam ali dedkom. Skupno vodilo pri pripravi programov je naš slogan, da je 

radovednost avtocesta do znanja, saj poskušamo spodbujati radovednost otrok in obenem 

tudi dajati odgovore na vprašanja, ki si jih otroci v določeni starosti zastavljajo. V ta namen 

pripravljamo predavanja, ki jih otroci obiskujejo zelo redno, kot kažejo lanske in tudi že 

letošnje izkušnje. Predavanja trajajo približno 45 minut, vendar se običajno podaljšajo, saj 

imajo mini študentke in mini študenti, ki jih je letos na vseh programih skupaj 224, veliko 

vprašanj in tudi komentarjev. Predavanja segajo na področja najrazličnejših znanosti in naši 

predavatelji so zaposleni na UM, pred predavanji pa jih naš MUF tim, v katerem imamo 

didaktičarke, pedagoginje in psihologinje, pripravi, saj predavati otrokom ni niti najmanj 

preprosto! Predavanja so oblikovana tako, da otroci veliko sodelujejo, vendar so to 

predavanja, kar pomeni, da urimo med drugim tudi spretnost poslušanja in reflektiranja. 

Nekaj naslovov predavanj iz programov 2013/2014: Kdo živi na moji glavi?, Čez 600 m zavijte 

levo!,  Preračunavam! ,Vse je bêda!, Je smrkelj moj prijatelj ali moj sovražnik?,  Kako lahko 

postanem Tina M.?, Zakaj so rastline večje frajerke kot živali? , Merimo zemljo, ampak ne z 

metrom!, B-kustika, Ali imamo raj na zemlji? MUF razumemo kot dejavnost, ki dopolnjuje 

delo v osnovnih šolah in v tem smislu razumemo tudi sodelovanje z eno od mariborskih 

osnovnih šol, ki je nekaj učencev vpisala v program MUF 2, ti pa predavanja obiskujejo skupaj 

s pedagoginjo. 

 

 
 

  

https://email.uni-lj.si/owa/redir.aspx?C=y2T4wf8eZ0iXuri4bs_mKIQV0n3mqNAIuTL-tlOf1aPbc_sTOqzxhj2lv2kUs9D8en9UTQ_riSc.&URL=http%3a%2f%2fwww.muf.si
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Spodbujanje učenja v vrtcu na osnovi NTC programa 
 

Leonora Drgan  
 

Vrtec Morje, Lucija 
leonora.drgan@gmail.com 

 
 
Predstavila bom projekt NTC program učenja, ki smo ga v Vrtcu Morje Lucija pričeli izvajati 

med prvimi vrtci v Sloveniji, ker smo menili, da se premalo ukvarjamo in izobražujemo ter 

vemo o nadarjenih otrocih. Izvajamo ga že četrto šolsko leto, in sicer v šestih skupinah 

drugega starostnega obdobja.  

NTC program učenja je eden izmed dostopnih programov za spodbujanje učenja (NTC = 

Network – Teaching – Children). Njegov avtor je Ranko Rajović, zdravnik iz Novega Sada. 

Je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov: vzgojitelje 

sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na 

nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega 

najintenzivnejšega razvoja, od rojstva do približno desetega leta starosti. 

Osnovni namen programa je, da v vsakdanje pedagoško delo vnesemo igralne dejavnosti, s 

katerimi otroci razvijajo kompetence, učinkoviteje pomnijo vsebine, da bi v čim večji meri 

dosegali t. i. raven funkcionalnega (uporabnega) znanja ter predvsem, da bi bili motivirani za 

učenje. Ni namenjen samo nadarjenim, saj z njim veliko pridobijo prav vsi otroci. 

Praksa je pokazala, da imajo otroci zelo radi igralne dejavnosti, saj se ob njih zabavajo, 

družijo, igraje učijo. Izjemno so motivirani, skupaj z vzgojiteljicami si izmišljajo igre ali pa jih 

nadgrajujejo.  

Izboljšalo se je tudi sodelovanje s starši, komunikacija in motiviranost otrok, ki se hitro in radi 

učijo ter napredujejo. Otroci z učenjem po programu navdušujejo svoje starše, ki se aktivno 

vključujejo v projekt. Tako otroci znanje, pridobljeno v vrtcu, nadgrajujejo z znanjem od 

doma in se vključujejo v naravni krogotok otrokovega učenja ter sodelovanja z vrtcem. 
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 Kako s kulturno-umetnostno vzgojo spodbujamo ustvarjalnost in 
nadarjenost otrok? 

 

Nataša Bucik1 in Nada Požar Matijašič2 

 
1Ministrstvo za kulturo 

 2Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za razvoj izobraževanja  
natasa.bucik@gov.si 

 
 
Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS ter Zavod RS za 

šolstvo si že od leta 2006 prizadevamo za tvorno partnerstvo med vzgojno-izobraževalnimi 

zavodi in kulturnimi ustanovami, krepimo zavest o pomenu kulturno-umetnostne vzgoje v 

vzgoji in izobraževanju ter seznanjamo strokovno javnost z njenimi pozitivnimi učinki na 

celostni razvoj otrok in mladih.  

Skladno z Nacionalnim programom za kulturo in Nacionalnimi smernicami za kulturno-

umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju od leta 2009 naprej v sodelovanju z več kot 250 

kulturnimi ustanovami (Cankarjev dom v Ljubljani je izvršni producent projekta) vsako leto 

organiziramo sedaj že tradicionalni nacionalni projekt Kulturni bazar – Kultura se predstavi. V 

teh letih so se nam pri projektu pridružili tudi Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, 

drugi vladni resorji (okolje in kmetijstvo, zdravje, gospodarstvo), fakultete in akademije, tuji 

kulturni centri in inštituti ter številne druge ustanove. Kulturni bazar je od leta 2010 

organiziran kot dodatno strokovno usposabljanje, kjer širšo strokovno javnost seznanjamo s 

pozitivnimi učinki kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje za otroke in mladino. V 

predstavitvi bo poudarek na kulturno-umetnostni vzgoji, ki je pomembna za spodbujanje 

ustvarjalnosti, razvoj različnih oblik nadarjenosti ter vključevanje nadarjenih otrok in mladih 

v različne oblike kulturnih dejavnosti.  
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Fibonacci – aktivni in raziskovalni pouk za razvoj mišljenja 
 

Ana Gostinčar Blagotinšek 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
ana.gostincar@pef.uni-lj.si 

 
 

Projekt Fibonacci je bil posvečen razširjanju raziskovalnega pouka naravoslovja v Evropi. V 

Sloveniji smo poleg razredne stopnje osnovne šole v dejavnosti projekta enakopravno 

vključili tudi predšolsko vzgojo.  

V okviru projekta smo za učitelje in vzgojitelje izvajali delavnice po principu »učitelje naj bi 

poučevali na način, kot naj oni kasneje poučujejo učence«. Poleg dejavnosti in didaktičnih 

materialov smo poskrbeli tudi za izposojo kompletov eksperimentalnih pripomočkov, s 

katerimi so nato delali otroci in tako omogočili aktivni pouk naravoslovja, s poudarkom na 

raziskovalnem pouku in sočasnem razvoju materinščine.  

Raziskovalni pouk naravoslovja učečega aktivira miselno in motorično. Ker omogoča 

samoiniciativnost, aktivno soudeležbo učečega pri načrtovanju dejavnosti in sooblikovanje 

poteka učnega procesa, predstavlja ugodno okolje tudi za razvoj nadarjenih. Ker učečemu 

omogoča soodločanje in s tem »lastništvo« učnega procesa, na učinke ugodno deluje tudi 

čustveni vidik učenja.  

Posebno pozornost smo poleg naravoslovnih vsebin posvetili tudi sočasnemu razvoju 

materinščine in strokovnega jezika. Omejene zmožnosti komuniciranja in posebej strokovni 

jezik so namreč prepoznane kot ena od ključnih ovir za uspešno učenje naravoslovja.  
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Izzivi za nadarjene pri družboslovju – jaz in drugi 
 

Maja Umek in Marjeta Raztresen 

 
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 

maja.umek@pef.uni-lj.si 
 

Pri visoko inteligentnih otrocih (IQ večji od 160) je pogost precejšen razkorak med 

intelektualnim razvojem in fizičnim ter socialno-čustvenim razvojem otroka, pri zmerno 

nadarjenih pa je razvoj navadno uravnotežen in na vseh področjih nadpovprečen 

(Hoogeveen, 2010; Vernig, 2012). Visoko inteligentni se od vrstnikov zelo razlikujejo in 

socialna izolacija je med 4. do 9. letom starosti še posebej velika (Hollingworth, 1931; 

Silverman, 1997; po Vernig, 2012). Socialna izolacija ne izhaja iz nadarjenosti, ampak je 

posledica intelektualnega neujemanja z vrstniki, pri mentalnih vrstnikih, ki so navadno 

starejši, pa je lahko ovira fizična in socialno-čustvena različnost. Nadarjeni otroci pogosto 

prikrivajo svojo nadarjenost, še posebej deklice, ki lažje prilagodijo vedenje skupini (Gross, 

1998; Silverman, 2003; po Vernig, 2012). Ena od karakteristik nekaterih nadarjenih po 

Dabrowskem (1996; po Vernig, 2012) je povišana vzdražljivost, ki vpliva na drugačno 

doživljanje okolja in se pojavlja v petih oblikah: kot psihomotorična, senzorična, 

intelektualna, imaginativna in emocionalna povišana vzdražljivost. Nadarjeni pogosto 

razvijejo pretirano kritičen pogled nase in na druge, imajo težave s samospoštovanjem, pri 

oblikovanju identitete postanejo perfekcionisti, lahko pride do anksioznosti, depresivnosti, 

impulzivnosti, občutkov krivde, so manj zadovoljni s svojim življenjem kot vrstniki. Raziskava 

M. Vernig (2012) kaže, da učitelji v Sloveniji posvečajo večjo pozornost intelektualnemu kot 

socialno-čustvenemu razvoju nadarjenih, zato bomo v delavnici predstavili in skupaj razvijali 

zamisli dela z nadarjenimi učenci na socialnem in emocionalnem področju v okviru pouka 

družboslovja na razredni stopnji. Izhajali bomo iz temeljnih načel Koncepta dela z 

nadarjenimi in razmišljali o obogatitvi programa pouka spoznavanja okolja in družbe od 1. do 

5. razreda osnovne šole.  V manjših skupinah bomo izpostavili priložnosti, ki jih omogočata 

učna načrta po razredih, izmenjali teoretična in praktična spoznanja, ocenili dane primere po 

tematskih sklopih z vidika učencev, ki so nadarjeni na tem področju, in z vidika nadarjenih 

učencev, ki imajo tu primanjkljaj.  

 

Literatura: 
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V delavnici se ukvarjamo s praktičnim prikazom udejstvovanja v glasbi na področjih izvajanja, 

poslušanja in ustvarjanja. Sodobni pristopi glasbenega poučevanja pri tem nakazujejo smer 

mogočega razvoja glasbenih sposobnosti in spretnosti ter uvajajo v komuniciranje z 

glasbenim jezikom. Prvine glasbenega jezika (metrum – ritem, višina tonov, tonska barva) v 

dopolnjevanju z drugimi umetnostnimi jeziki (gibanje – ples, slikanje) so tisti elementi, s 

katerimi v delavnici ustvarimo spodbudno okolje in omogočimo skupno (razredno) 

muziciranje. Dopolnimo ga z doživljanji ob raziskovanju zvokov in šumov ob uporabi orffovih, 

naravnih in improviziranih glasbil spremljamo gibanje in petje, glasbo poustvarjamo in sami 

ustvarjamo. Pri tem poudarimo možnost sodelovanja bolj in manj nadarjenih oseb, saj 

skupno muziciranje v sproščenem okolju omogoča kompleksnejše izvajanje ob istočasnem 

vključevanju preprostejših in zahtevnejših glasbenih elementov – vsi so za celotno glasbeno 

sliko enako nepogrešljivi. Nadarjeni se ob tem spoznavajo še z drugačnim, nebesednim 

načinom komuniciranja z vrstniki, kar jim omogoča razvijanje socialnih kompetenc in 

predvsem uvid v drugačne možnosti reševanja enako zastavljenih (glasbenih) nalog. Zavemo 

se, da spodbudno učno okolje ponuja veliko izbiro možnosti za iskanje lastnega glasbenega 

jezika, pri čemer je pomembnejši sam proces oblikovanja posameznikovega izražanja kot pa 

končno oblikovan glasbeni slog.  
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Pri vključevanju ustvarjalnega giba kot celostnega učnega pristopa v predšolskem in šolskem 

obdobju povežemo otrokovo telesno oziroma gibalno dejavnost z miselnimi procesi. 

Govorimo o tako imenovani utelešeni kogniciji. Tovrstni pristop omogoča otrokom poleg 

sprejemanja novih informacij preko vidnega in slušnega kanala tudi kinestetično dojemanje 

učnih vsebin. 

Z vključevanjem ustvarjalnega giba in plesa sledimo smernicam učenja in poučevanja z 

umetnostjo oz. skozi umetnost in novejšim izsledkom s področja nevroznanosti. Več 

znanstvenih raziskav je namreč potrdilo, da gibanje pozitivno vpliva na delovanje možganov, 

saj jih pripravi na učenje, prav tako pa jih gibanje v otroštvu pomaga organizirati (Ratey, 

Hagerman, 2008).  

Učenje in poučevanje različnih področij z ustvarjalnim gibom oziroma plesom omogoča 

aktivno učenje in spodbuja otrokove učne potenciale, saj vključevanje plesa oziroma 

ustvarjalnega giba v vzgoji in izobraževanju pripomore k otrokovi intelektualni rasti pri 

različnih predmetnih področjih, obenem pa v kurikulum vnaša nove izobraževalne cilje, krepi 

neverbalno komunikacijo, ustvarjalnost, spomin ter združuje kognitivne in telesne 

sposobnosti, prav tako pa tudi čustveno-socialne.  

Delavnica bo uvodoma osvetlila pristop in možnosti za delo na področju ustvarjalnega giba z 

otroki z različnimi učnimi zmožnostmi. Z videoposnetki bodo prikazani primeri dobre prakse 

iz vrtca in osnovne šole. V nadaljevanju bodo udeleženci delavnice skozi igro aktivno 

preizkusili obravnavo nekaterih tem s področja naravoslovja, matematike, jezika in 

umetnosti. 

 

Literatura: 
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Vsebina predvidene delavnice na temo: 

1. Uvodna dejavnost. 

2. Predstavitev izbranih primerov iz prakse vzgojiteljic in učiteljic (seminarske in 

diplomske naloge) in analiza glede na naslednje in druge vidike:  Vzgojno zahtevnejši 

otroci: težavni, bistri, hiperaktivni, zavrti, s posebnimi potrebami idr. ali nadarjeni ? 

Ali in kako omogočiti zadovoljevanje temeljnih psiholoških potreb vseh udeležencev 

(otrok, vzgojiteljev, učiteljev, staršev) po svobodi, ljubezni, moči, zabavi  (W. Glasser)? 

3. Izmenjava primerov iz prakse udeležencev delavnice in diskusija. 
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V predšolskem in zgodnješolskem obdobju je ključnega pomena, da otroke navajamo na 

opazovanje in opisovanje sebe in okolice. Pri opazovanju otroci uporabljajo svoja čutila. 

Radovednost nadarjenih otrok pa pri opazovanju s čutili vida nemalokrat zaide v območje s 

prostim očesom nevidnega. Pogled na objekte od blizu omogočajo optične priprave. V 

delavnici bomo predstavili aktivnosti z dvema optičnima pripravama: lupo in digitalnim 

mikroskopom. Optični pripravi otrokom omogočata natančnejše opazovanje, ki ni mogoče s 

prostim očesom. Ob delu s pripravama se otroci naučijo poimenovati pripravi in njune 

sestavne dele, ju samostojno uporabljati ter opisati njuno funkcijo pri opazovanju. Delo z 

digitalnim mikroskopom zahteva od otrok še več spretnosti, saj ob tem uporabljajo še 

računalnik in razvijajo kompetenco uporabe računalnika. Pri opazovanju izbranih objektov z 

optičnima pripravama znajo otroci poiskati razlike in podobnosti med njimi ter narisati sliko 

objekta, ki ga vidimo s prostim očesom oziroma optično pripravo. Nadarjeni otroci lahko 

samostojno eksperimentirajo z optičnima pripravama. Pri tem si izberejo objekt opazovanja, 

ga opišejo z besedo ali ponazorijo s sliko in napovedo, kakšen bo videti povečan. Svoja 

predvidevanja otroci preverijo z opazovanjem skozi optično pripravo. Opažanja opišejo in jih 

primerjajo s predvidevanji. Ob opazovanju objektov z optičnima pripravama pri otrocih 

spodbujamo radovednost. Tako kot na zgoraj opisanih aktivnostih, kjer otroci uporabijo 

preprosto in kompleksnejšo optično pripravo za opazovanje,  aktivno zasnovan pouk 

naravoslovja vodi nadarjene otroke do razvijanja eksperimentalnih in ročnih spretnosti ter 

kreativnosti. 

V delavnici bodo predstavljeni praktični primeri opazovanj skozi lupo in z digitalnim 

mikroskopom. 
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Čarovnikov grad (angl. The Curious Chest) je nedavno razvit madžarski instrument za 

ugotavljanje zmožnosti otrok, starih od 4 do 8 let. Pri ugotavljanju zmožnosti otrok v 

zgodnjem in srednjem otroštvu moramo upoštevati značilnosti tega razvojnega obdobja. 

Govornih in bralnih spretnosti, ki jih zahteva večina testov sposobnosti za starejše otroke, še 

nimajo razvitih v celoti. Težko vzdržujejo dolgotrajno pozornost, ker pa so igrivi in aktivni, 

radi sodelujejo pri zanimivih nalogah, ki jim predstavljajo izziv in ne trajajo predlogo (npr. 

30–40 minut). Na Pedagoškem inštitutu v Budimpešti so razvili instrument, t. i. Čarovnikov 

grad, ki bi pomagal pri prepoznavanju nadarjenosti v predšolskem obdobju.  To obdobje je 

ključno za otrokov telesni, miselni, čustveni in socialni razvoj, saj v tem obdobju še posebej 

intenzivno poteka razvoj možganov. Pomembno je, da značilnosti nadarjenih otrok 

prepoznamo čim prej ter jim prilagodimo učno okolje tako, da bo čim bolj spodbudno za 

razvoj oziroma uresničevanje njihovih potencialov. Raziskave namreč kažejo, da se začne 

nadarjenost »izgubljati« pri 6 letih: izjemne sposobnosti namreč ne postanejo kompetence, 

če jih okolje ne izzove. Eden pomembnejših razlogov za neuresničene potenciale nadarjenih 

otrok je pomanjkanje podpore in ustreznih intelektualnih izzivov v zgodnjih letih. Ker se 

nadarjenim otrokom v zgodnjem in srednjem otroštvu nudi zelo malo podpore za razvijanje 

njihovih sposobnosti, nekateri avtorji navajajo, da so zelo nadarjeni predšolski otroci in 

otroci v nižjih razredih osnovne šole najbolj zanemarjena nadarjena populacija. V prispevku 

želimo predstaviti Čarovnikov grad, njegovo vlogo, pomen in namen pri zgodnjem odkrivanju 

otrokove nadarjenosti.  
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Hiter napredek računalniških tehnologij je radikalno spremenil način življenja. Danes je 

samoumevno, da lahko iz telefona pošljemo elektronsko pošto, uporabljamo računalniške 

programe za delo, učenje in zabavo, v avtu nas do cilja pripelje navigacija GPS, za stalno 

temperaturo v hiši skrbi sistem senzorjev in nadzorne enote, umazanijo pa nam neumorno in 

brez ugovarjanja, predvsem pa sam od sebe posesa robotski sesalec. Zelo različne naprave, z 

različnih področij, ki jim je skupno to, da po natančno predpisanem navodilu, ki so ga napisali 

programerji v enem od programskih jezikov, izvajajo ukaze (algoritem). Takšen način 

reševanja problemov je otrokom najprej tuj, saj ga niso vajeni, zato jih je treba navajati na 

razmišljanje, ki posnema logiko izvajanja programov. Algoritmično razmišljanje opredelimo 

kot nabor različnih sposobnosti, ki povezujejo razumevanje problema in konstruiranje 

rešitev. Oseba, ki ima dobro razvito algoritmično razmišljanje, je sposobna analizirati 

zastavljeni problem, ga specificirati, poiskati osnovne akcije za reševanje, konstruirati nov 

algoritem s pomočjo nabora osnovnih akcij, razmišljati o običajnih in robnih primerih ter 

oceniti njegovo učinkovitost. Na delavnici bom predstavil izobraževalne igre, ki so 

namenjene učenju algoritmičnega načina razmišljanja, kjer učenec rešuje probleme tako, da 

zlaga osnovne ukaze (npr. premik naprej, nazaj, obrat, zgrabi, spusti) v bolj kompleksno 

rešitev. V eni od aktivnosti tako npr. nadzoruje robota, ki obira jabolka, pri čemer se mora 

izogibati oviram na poti in izbirati med zdravimi in gnilimi jabolki. Proces obiranja tako reši 

algoritemsko, čeprav se tega med reševanjem sploh ne zaveda. 
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»Gremo se 'kot da' si ti ...« 
Lutkovno-dramska ustvarjalnica 
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Vsi ljudje imamo ustvarjalne potenciale. Umetnost omogoča okolje in praktično delo, kjer je 

učečemu omogočeno dejavno vključevanje v kreativni izkušnji, procesih in razvoj. Lutkovno-

gledališka igra deluje energetsko močno, ker je otrok v dejavnosti vključen celostno.  

Otrokovo telo je prav tako aktivno kot njegove misli. Otroci, ki sodelujejo v ustvarjalni drami, 

so vodeni v domišljijske situacije, v katerih iščejo odgovore in rešitve z vsem telesom in vsem 

mišljenjem. Ugotavljajo, domnevajo, ugibajo, kako svet in  stvari okoli njih delujejo, nato pa 

skozi igro preverjajo svoje domneve. Z gledališkimi izraznimi sredstvi simbolno izrazijo svoje 

razumevanje, ki so ga oblikovali v zgodbo – z lutko, z gibom, z besednim izražanjem, likovnim 

ustvarjanjem in morda na koncu celo z napisano zgodbo. S kreativno dramo lahko učimo 

umetnost gledališča in/ali motiviramo in razširimo učenje na drugih področjih. Otroci se učijo 

sprejemati odgovornost, sprejemati skupinske odločitve, delati sodelovalno, razvijati nove 

interese in poiskati nove informacije. Gledališče z vsemi izraznimi sredstvi tako postane tudi 

povezovalec vsebin z različnih področij kurikuluma, otrokom pa odpira pot k lastni 

ustvarjalnosti in nekonformistični drži v spoštovanju drugačnosti in individualnosti. 

Delavnica na praktičnih primerih pokaže, kako preproste lutkovne tehnike in druga gledališka 

izrazna sredstva vključimo v vsakodnevno delo z otroki v vrtcu in šoli. Delo temelji na 

ustvarjanju v manjših skupinah, ob raziskovanju  možnosti, ki nam jih lutke nudijo za 

razvijanje ustvarjalnosti in spodbujanja potencialov vsakega posameznika pri delu na 

skupnem projektu.  
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Čeprav trenutno v literaturi še ni enotne definicije nadarjenosti, pa se različni avtorji  

strinjajo, da nadarjeni otroci dosegajo ali pa so sposobni dosegati visoke dosežke na različnih 

področjih oziroma da se nadarjenost kaže v različnih oblikah in različnem obsegu. Pri 

predmetu Gospodinjstvo, ki prepleta spoznanja s področja ekonomike, prehrane, tekstilstva 

in bivalnega okolja, se tako odpirajo številne možnosti za spodbujanje in razvijanje 

nadarjenosti otrok. Na delavnici bomo pozornost posvetili učnim strategijam, metodam, ki 

omogočajo spodbujanje in razvijanje nadarjenosti. Predstavili bomo različne učne strategije, 

metode  za spodbujanje in razvijanje prepoznane nadarjenosti na področjih: 

- splošne intelektualne nadarjenosti (bralna, matematična nadarjenost …), 

- nadarjenosti za umetnost (risanje …), 

- psihomotorične nadarjenosti (finomehanika …), 

- socialne nadarjenosti (vživljanje, poravnalno delovanje oz. pomoč). 

Vsebinsko izhodišče za oblikovanje didaktičnih gradiv v osnovi predstavljajo vsebine modula 

Ekonomika gospodinjstva.  
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V delavnici bodo imeli udeleženci priložnost spoznati in komentirati izbrane primere 

prilagajanja pouka nadarjenim učencem (in tistim, ki zmorejo več) pri družboslovju. Ponudili 

bomo priložnost za izmenjavo izkušenj in znanj med učitelji, ki na različne načine ustvarjamo 

poti za razvoj mladih. Nakazali bomo možnosti za diferencirano delo pri vsebinah orientacije 

v prostoru, načinih predstavljanja geografskega okolja, spoznavanju domačega kraja in 

spoznavanju različnih pokrajin po svetu. Ponudili bomo nekaj predlogov za aktivne oblike 

dela z učenci (predvsem za izvedbo situacijskega in asociativnega učenja), s katerimi lahko 

motiviramo/spodbujamo nadarjene in razvijamo njihove potenciale v smislu poglabljanja, 

širjenja, bogatenja znanja in usmerjanja v raznolike učne izkušnje. Usmerjeni bomo 

predvsem v integracijsko obliko izobraževanja učencev, ki zmorejo več (dodatno delo za 

posameznike v rednem šolskem času znotraj razreda enako starih otrok). Komentirali bomo 

izbrane primere mesečnih načrtov dela za nadarjene učence, ki so prilagojeni njihovemu 

osebnemu zanimanju. Ob primerih predmetov Spoznavanje okolja in Družba bomo poudarili 

povezanost med ustvarjalnim učiteljem in ustvarjalnim učencem in pomen medpredmetnih 

povezav družboslovnih vsebin z drugimi vsebinskimi področji. 
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Otroci so po svoji naravi radovedni. Svet spoznavajo že od rojstva prav zaradi svoje 

radovednosti. Da morajo otroci ostati radovedni tudi, ko se bodo vključili v vzgojno-

izobraževalne ustanove, kot sta vrtec in osnovna šola, se moramo zavedati vsi vzgojitelji in 

učitelji. Ker pa so otroci različni, jim moramo omogočati dejavnosti, ki so v skladu z njihovim 

razvojem. Frontalna oblika dela in pogovorna metoda, ki sta še vedno prevladujoči v naših 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah, le redko omogočata napredek vsem otrokom. 

Raziskovalne škatle so učni pripomoček za pouk naravoslovja, ki omogoča diferenciacijo in 

individualizacijo pedagoškega dela, saj so namenjene samostojnemu delu (učenju) otrok, 

zato so raziskovalne škatle uporabne za vse otroke, tudi za nadarjene in otroke s posebnimi 

potrebami. S preprostimi, zanimivimi in zabavnimi dejavnostmi spodbujamo zanimanje za 

naravoslovna dejstva in omogočamo razvijanje procesnega znanja (zaznavanja, primerjanja, 

merjenja, napovedovanja, oblikovanja domnev, sklepanja …). Z raziskovalnimi škatlami se 

otroci učijo tudi raziskovalnega dela. Omogočamo jim torej, da na samostojen, a hkrati 

voden način (z nalogami na delovnih karticah) razvijajo naravoslovno pismenost. 

Raziskovalne škatle temeljijo na sodobnih, v svetu uveljavljenih spoznanjih, da mora pouk 

naravoslovja temeljiti na praktičnih dejavnostih učencev, nadgrajenih z višjimi kognitivnimi 

procesi, ki spodbujajo in razvijajo nadarjenost. 

Za pripravo raziskovalnih škatel potrebujemo prazne škatle za čevlje, v katere damo različne 

predmete in delovne kartice, na katerih so napisana produktivna vprašanja/naloge. Za to 

vrsto vprašanj/nalog je značilno, da mora otrok kaj narediti, da dobi odgovor. V vsaki 

raziskovalni škatli so drugačni predmeti in vprašanja/naloge. Naslovi raziskovalnih škatel so 

lahko zelo motivacijski in pestri, na primer: Čarobna jajčka, Ptičja peresa, Ključi in ključavnice, 

Pisala, Kamni, Semena, Zvok, Magneti, Več ali manj, Zrak, Elektrika, Ogrlice, Kosti, Denar, 

Barve, Gumbi … Raziskovalne škatle omogočajo utrjevanje, nadgradnjo in poglabljanje ciljev, 

določenih v učnih načrtih. Na usmerjevalni kartici je napisana tudi literatura, ki otrokom 

omogoča, da o izvedênih dejavnostih izvedo še več.  
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Do izzivov pri pouku matematike s preoblikovanjem matematičnih 
nalog v problemske situacije  

 

Tatjana Hodnik Čadež 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
tatjana.hodnik@pef.uni-lj.si 

 
Reševanje matematičnih problemov je vodilna nit razvoja matematike. Prav tako je 

reševanje problemov pri pouku matematike vodilna dejavnost za razvoj vsebinskega in 

proceduralnega znanja učencev ter njihove kreativnosti. Največkrat za učence reševanje 

problemov predstavlja 'odkrivanje' matematike in ne reproduciranje že poznanega. Seveda 

gre za »odkritja«, ki so v matematiki že poznana, odkrita; pomembno je, da učenec to 

odkrivanje izkusi sam.  

V učnem načrtu za matematiko je reševanje problemov precej izpostavljeno, a nam praksa še 

vedno kaže, da je pravo reševanje problemov, ki od učenca zahteva iskanje poti oz. 

oblikovanje strategije, ki bi ga popeljala od začetne situacije do končnega rezultata, pri 

pouku manj zastopano. Eden od razlogov je, da z reševanjem tovrstnih problemov 

matematika postane zahtevnejša tako za učenca (ni namreč vsak učenec spodoben reševati 

matematičnih problemov) kot tudi za učitelja (ni veliko didaktičnega materiala, ki bi podpiral 

tovrstne aktivnosti pri pouku). V delavnici želimo ponuditi nekaj primerov, kako lahko 

enostavne oz. rutinske matematične naloge spremenimo v problemske situacije, s katerimi 

ponudimo izzive tistim učencem, ki za matematiko kažejo interes oz. je matematika njihovo 

močno področje. To lahko storimo že pri aritmetiki v 1. razredu, ko učencem namesto 

računov seštevanja ponudimo problemsko situacijo, ki od njih zahteva, da poiščejo tiste pare 

seštevancev, ki dajo dano vsoto. Kaj se zgodi, če so seštevanci za dano vsoto trije?  Pri 

pisnem množenju se lahko odločimo, da rutinske naloge izvajanja algoritma preoblikujemo v 

problem, ki zahteva odgovor na vprašanje, zakaj nekateri zmnožki ostanejo enaki, če 

zamenjamo števki v faktorjih, zakaj nekateri ne ... V delavnici bomo odkrivali načine 

preoblikovanja nalog v problemske situacije za izbrane vsebine od 1. do 5. razreda. 

 

  

mailto:tatjana.hodnik@pef.uni-lj.si


31 
 

Svet besed, povedi in besedil  
 

Alenka Rot Vrhovec in Igor Saksida 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
igor.saksida@pef.uni-lj.si 

 
 

V delavnici bodo predstavljene ideje in dejavnosti, s katerimi lahko učitelj zaznava otrokove 

potenciale predvsem na področjih jezikovnega razvoja in bralne zmožnosti. Prikazane 

dejavnosti omogočajo otroku več raznovrstnih izkušenj in spodbujajo razvoj njegove 

sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku. Delo s književnimi besedili se bo 

osredotočalo na prepoznavanje (prvin) nadarjenosti glede na različne plasti recepcijske 

zmožnosti za zaznavanje, doživljanje, razumevanje in vrednotenje besedil. Posebna 

pozornost bo namenjena nalogam na različnih ravneh zahtevnosti (ob besedilih). 

Predstavljene dejavnosti so primerne za delo pri rednem in dodatnem pouku ter v 

podaljšanem bivanju. 
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Delo z nadarjenimi učenci pri športni vzgoji 
 

Vesna Štemberger in Franc Krpač  
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
vesna.stemberger@pef.uni-lj.si 

 
 

Nadarjenih učencev pri športni vzgoji v večini primerov ne spregledamo, jih pa ne uspemo 

(ne znamo?) uspešno vključiti v reden pouk. Ure športne vzgoje so po navadi prilagojene 

povprečju razreda. Kljub temu pa lahko ure športne vzgoje načrtujemo tako, da aktivno 

vključimo tudi nadarjene učence. Tako lahko npr. uporabljamo ustrezne učne metode in 

učne oblike, učencem damo drugačne naloge, omogočimo delo v manjših skupinah ipd. 

Otrokom lahko omogočimo tudi sodelovanje v dodatnem in razširjenem programu osnovne 

šole.  

Kot ena uspešnejših učnih oblik se za delo z nadarjenimi uporablja vadba po postajah - vadba 

z dodatnimi nalogami. Ta otrokom, ki pri pouku športa zmorejo in znajo več, omogoči, da 

lahko izvajajo zahtevnejše naloge kot ostali učenci.  

Nadarjenim učencem lahko zaupamo (so)vodenje oziroma pripravo določenih delov ure 

športne vzgoje. Kot primer lahko navedemo primer vodenja ogrevanja, ki ga otroci 

samostojno pripravijo in vodijo. Za takšen način dela morajo imeti učenci potrebno znanje o 

vodenju ogrevanja, ogrevanje pa izvedejo pod nadzorom učitelja.  

Učence, ki znajo in zmorejo več, aktivno vključimo v pouk športa kot pomočnike, pri čemer 

učenci pomagajo učencem z manj znanja z demonstracijo, delajo z njimi v paru in jih 

popravljajo (kjer je to seveda mogoče).  

Cilji, ki jih postavimo učencem, naj bodo na različnih nivojih (če je npr. skupen cilj, da otrok 

zna narediti preval naprej, je lahko cilj za otroka, ki zna in zmore več, da naredi preval po 

klančini navzgor ali naredi dva vezana prevala naprej ali naredi preval letno …). 

Za otroke, ki znajo in zmorejo več, uporabljamo različne pripomočke za vadbo (npr. učenci 

odbijajo balone oziroma žoge – začetna faza učenja male odbojke). 

Učence tudi vključujemo v razširjen program osnovne šole, in sicer predvsem v športne 

interesne dejavnosti. 
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Prepoznavanje likovne nadarjenosti in prepoznavanje njenega 
pomena v predšolskem in zgodnješolskem obdobju 

 

Uršula Podobnik 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
ursula.podobnik@pef.uni-lj.si 

 
 

Predšolsko obdobje predstavlja čas, v katerem začenja otrok skozi likovnost odkrivati 

specifične izrazne možnosti. Ne glede na to, da si je »večina otrok do devetega leta podobna 

po ekspresivnem in kolorističnem odnosu do strukturiranja likovnega izraza« (Karlavaris, 

Berce - Golob, 1991, str. 86), se med njimi tudi v zgodnjem obdobju vendarle kažejo 

določene razlike v odnosu do likovnega področja. Likovno nadarjeni otroci imajo boljši 

vizualni spomin (Tacol, 2003), ki se pogosto kaže v večji likovni senzibilnosti do opazovanega 

objekta. V okviru likovne dejavnosti ti otroci izkazujejo večje zanimanje in željo po likovnem 

izražanju, včasih tudi že željo po eksperimentiranju. Identifikaciji nadarjenih naj bi v 

izobraževalnih sistemih v čim večji meri sledil ustrezen program dela (Bezić, 2001).  O tem, 

kako pomembno vlogo igra okolje, priča tudi Renzullijev model razvoja talenta (Marentič 

Požarnik, 2003).  

Otrok v predšolskem obdobju običajno spontano odkrije in začne uporabljati posamezne 

izrazne likovne elemente, ker so mu dostopni in razumljivi. Uporabi jih, da na sebi razumljiv 

način spoznava oziroma si razlaga različne značilnosti in posebnosti, s katerimi se v svojem 

okolju srečuje in izzovejo njegovo zanimanje. Otrokove likovne interpretacije v predšolskem 

obdobju ni smiselno omejevati zgolj na iskanje njegovih likovnih potencialov oz. njegove 

likovne nadarjenosti. Iz njih je namreč moč razbrati tudi otrokovo zanimanje za druge 

dejavnosti, kar nam lahko pomaga pri prepoznavanju eventualne nadarjenosti na drugih 

področjih.  

Obenem likovnost tudi znotraj sebe pokriva več izrazno različnih področij, pri čemer se 

otrokove izrazne sposobnosti med posameznimi likovnimi področji lahko tudi razlikujejo. Na 

kakšen način bo otrok svoje potenciale sposoben izkoristiti, je odvisno tako od njegovih 

lastnih sposobnosti kot tudi od okolja, v katerem se giblje. Spodbudno okolje likovno 

nadarjenemu otroku omogoči vstopanje v situacije, ki izzivajo njegovo domišljijo, 

razmišljanje in intenzivneje motivirajo njegov likovno-izrazni  potencial, ter mu tako pomaga, 

da svoje sposobnosti razvija čim bolj uspešno. 

Z likovno delavnico nameravamo osvetliti možnosti prepoznavanja otrok z izrazitejšimi 

likovnimi potenciali na različnih likovno izraznih področjih, udeležencem delavnice pa želimo 

pojasniti tudi pomen oblikovanja spodbudnega okolja, ki omogoča kakovostno izvedbo 

likovne dejavnosti, in jih seznaniti z izvedbenimi možnostmi, ki bodo likovno nadarjenim 

otrokom odpirale možnosti uspešnega koriščenja lastnih potencialov.  
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Svetloba, barve in selotejpi 
 

Maja Pečar in Mojca Čepič 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
maja.pecar@pef.uni-lj.si 

 
 

Otrok je po svoji naravi radoveden. Učitelj mu priskrbi izkušnje, da svojo radovednost združi 

z boljšim razumevanjem sveta okrog sebe. Izkušnje in spretnosti so ključne za razvoj otrok 

predšolskega in zgodnješolskega obdobja. 

Delavnica ponuja navodila in izvedbo aktivnosti na temo svetlobe in barv, vendar na način, ki 

ga otroci običajno ne srečajo. Poleg tega, da otroci pridobijo izkušnje z eksperimentiranjem, 

lahko ob tem početju urijo svoje ročne spretnosti, opazovanje, opisovanje opazovanega, 

prepoznavanje manj in bolj svetlih predmetov ter poimenovanje barv. 

Osredotočili se bomo na polarizacijo svetlobe. Posledice so zelo zanimive in hkrati močno 

prisotne v vsakodnevnem življenju, predvsem pri tehničnih napravah (digitalne ure, računala, 

LCD monitorji in televizije, telefoni ipd.). Otroci se lahko ob teh posebnih izkušnjah srečajo 

tudi z opazovanjem, opisovanjem svetlosti ter izboljšajo ročne spretnosti.  

Drugi del delavnic se bo nanašal na eksperimente z opazovanjem barv, ki ne nastanejo zaradi 

barvil. Med polarizatorje bomo vstavljali različne prosojne plastične folije in materiale ter 

opazovali barve, ki ob tem nastanejo. Barve bomo tudi spreminjali na različne načine, kot so 

spreminjanje nagiba opazovanja, dodajanje slojev materiala, sukanje polarizatorjev ipd. Na 

steklo bomo lepili selotejp v različnih smereh in različnim številom slojev. Slika, ki nastane, se 

kot čarovnija prikaže le med polarizatorji. Zaradi svoje privlačne oziroma skoraj skrivnostne 

narave nastanka in spremembe barv aktivnosti povečujejo radovednost, motivacijo in s tem 

pripravljenost za delo otrok, kar pozitivno vpliva na otrokov odnos do učenja naravoslovja. 
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Verižni eksperiment 
 

Jurij Bajc in Nina Verdel 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
jurij.bajc@pef.uni-lj.si 

 
 

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani že deseto leto živi projekt Verižni eksperiment. Ideja za 

izdelavo naprav, ki bi jih lahko med seboj povezali v dolgo verigo, kjer bi se dogajanje po 

sprožitvi odvijalo samo – po principu podiranja domin, je nastala v želji po promociji 

naravoslovno-tehničnih področij in kot priprava na Svetovno leto fizike 2005. 24. maja 2014 

bo potekala že 10. jubilejna letna prireditev v soorganizaciji Pedagoške fakultete, Društva 

matematikov fizikov in astronomov Slovenije ter Tehniškega muzeja Slovenije. Na letni 

prireditvi sestavimo dolgo verigo neodvisnih naprav, ki jih zgradijo otroci, učenci, dijaki, 

študenti in zainteresirani posamezniki. Ker ponuja projekt Verižni eksperiment učencem 

odprte možnosti za izražanje in realizacijo lastnih idej in krepi skupinsko delo ter spodbuja 

raziskovanje naravoslovno-tehniških konceptov, je še posebej primeren za nadarjene učence.  

V delavnici vam bomo ponudili priložnost, da se spoznate z napravami Demo Verižnega 

eksperimenta ter z radovednostjo pogledate v detajle konstrukcij, ki so jih izdelali učenci in 

dijaki v lanskoletnem natečaju. Predstavili vam bomo pravila in omejitve pri pripravi naprav 

za letno prireditev ter vam celovito predstavili projekt, za katerega verjamemo, da bi med 

nadarjenimi učenci lahko še posebej dobro zaživel.  
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Ustvarjalna didaktika mladinske književnosti 
 

Milena Mileva Blažić 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
milena.blazic@guest.arnes.si 

 

 
Ustvarjalno pisanje oz.  ustvarjalni pouk književnosti  je del slovenske šolske prakse že od leta 1850 in 
je v različnih obdobjih imelo različne funkcije. V prvem obdobju (1850–1906)  je poudarek na začetni 
fazi opismenjevanja (Majar, Praprotnik), v drugem obdobju (1906–1931) začne ustvarjalnost 
pridobivati pomen kot »novi pouk spisja« (Bezjak, Lichtewallner in čitanke). Tretje obdobje (1955–
1991) je imenovano »novo poučevanje spisja« (Šilih, Trdina, Silvester). Četrto obdobje (1991–2004) 
poudarja pomen šolskega ustvarjalnega pisanja (Žagar, Krakar Vogel) (1991–2004). Po vstopu 
Slovenije v EU, v petem obdobju, pod vplivom digitalnih medijev ustvarjalnost dobi nov pomen, ko je 
potrebno redefinirati verbalno in vizualno pismenost ter smiselno uporabljati digitalne medije. 
V vseh zgodovini se prosto spisje, spisje, šolsko pisanje, ustvarjalno pisanje pojavlja v dvojni vlogi. 
Prva je otrokocentrična in temelji na temeljni otrokovi pravici do svobodnega oz. ustvarjalnega 
izražanja ter je izziv za didaktiko mladinske književnosti. Druga je odraslocentrična ali politična, ko so 
ustvarjalni učenci ali ustvarjalni posamezniki, ki so obenem kritični, v nedemokratičnih družbah 
pojmovani kot drugačni in/ali problematični in/ali s posebnimi potrebami. Že od Platonove države in 
poglavja, da za pesnike ni prostora v državi, češ da motivirajo čustven del človekove osebnosti, se ta 
dilema pojavlja v vseh kriznih časih. Ustvarjalni učenci so usmerjeni v prihodnost in vse kulture, ki 
želijo dejansko, ne pa le deklarativno napredovati, bi morale spodbujati divergentno mišljenje, 
ustvarjalnost in kritičnost ne glede na področje. Didaktika mladinske književnosti je privilegirano 
področje, ki ima teoretično in empirično možnost, da sistematično in sistemsko preko mladinskih 
književnih besedil razvija divergentne, ustvarjalne in kritične otroke oz. bodoče odrasle.  
Pri didaktiki mladinske književnosti imamo dve možnosti. Prva je generiranje steoretipov, druga pa 
preseganje. Naslednji primeri književnih besedil so iz učnega načrta za Slovenščino (2011, 2013). V 
prvem literarnem primeru, npr. slovenski ljudski pripovedki Mojca Pokrajculja, ko je na koncu 
pravljice dobro kaznovano in zlo nagrajeno, imamo možnost ohranjati »pravljični« ali politični 
stereotip ter desenzibilizirati otroke za etične vrednote. Druga možnost je senzibilizacija in 
preseganje stereotipov, in sicer tako, da učenci imajo možnost, da konec književnega besedila 
spremenijo, da iščejo nove ali ustvarjalne rešitve problema. Drugi literarni primer je branje  
»otroške« pravljice C. Perraulta Obuti maček, kjer ta postane minister v pravljici, v kateri je konec 
»srečen« oz. je uspešna socialna in ekonomska promocija »obutega mačka«  v družbi/pravljici 
pozitivno pojmovana ne glede na vrednote oz. sredstva (laž, korupcija, kraja, laskanje, umor idr.), 
četudi v »pravljičnem« svetu personificiranih živali. Tretji literarni primer je pravljica H. C. Andersena 
Slavec, ki govori o razliki med pravimi in nepravimi umetniki preko sveta personificiranih živali. 
Slavec, ptič skromnega videza in nadpovprečnega glasu, želi imeti temeljno človekovo pravico – 
svobodo govora oz. umetniško svobodo v primerjavi z glamuroznim umetnim slavcem, posutim z 
dragimi kamni, ki v funkciji dvornega umetnika ponavlja eno in isto pesem in poje le po cesarjevem 
ali političnem naročilu in/ali plačilu. 
Razvijanje ustvarjalnosti je izziv za didaktiko mladinske književnosti, ki je problemsko strukturirana in 
uveljavlja pluralizem različnih pogledov na svet. Ustvarjalni otroci so nosilci napredka, če so vzgojeni 
ter motivirani v pravem demokratičnem okolju in pluralizmu, kjer je zaželeno biti kritičen in 
subverziven. Države, usmerjene v prihodnost, potrebujejo ustvarjalne, kritične in izvirne osebe, 
politiki, usmerjeni v preteklost ali ohranjanje lastnih privilegijev, ne potrebujejo ustvarjalnih, kritičnih 
in subverzivnih nosilcev napredka.  

 



37 
 

 
 

 

 

 
POSTERJI 

 



38 
 

Skrb za nadarjene otroke je naložba vanje 
 

Metka Kovačič Prah 
 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 
metka.kovacic@gmail.com 

 
 

Strokovne delavke našega vrtca izhajamo iz prepričanja, da je otrokom potrebno zagotoviti 

srečno otroštvo. Zanj smo soodgovorni s starši, zato je primarnega pomena medsebojno 

sodelovanje v smislu spremljanja otrokovega razvoja (portfolio, zapiski o otroku, komentarji, 

vtisi otrok …). To postane osnova nadaljnjemu načrtovanju za posameznika. 

Skozi dobro poznavanje otrokovih »močnih področij« (v spretnostih, sposobnostih, znanjih) 

lahko izstopajočemu iz povprečja zgodaj ponudimo udeležbo v obogatitveni dejavnosti, ki je 

v skladu z otrokovim poudarjenim interesom. Gre za nabor mnogih oblik, ki jih v vrtcu 

izvajamo strokovno opremljene mentorice pevskega zbora, ljudskih plesov in iger, 

modernega plesa, likovno-oblikovalnih dejavnosti, cicibana planinca, cicibana vrtnarja, 

telovadbe za malčke idr. Znotraj teh skupin se tako pojavijo otroci, ki kažejo: 

- poudarjeno zanimanje za določeno obliko dejavnosti, 

- izrazito vztrajnost pri specifični dejavnosti ali splošno, 

- sposobnost hitrega učenja na izbranem področju, 

- veliko ustvarjalnosti, občutljivosti, celo perfekcionizma. 

 

Otrok ima možnost sodelovanja v obogatitveni dejavnosti več zaporednih let, kar lahko 

pripomore, da se morebitna nadarjenost ovrže ali potrdi. V vsakem primeru strmimo k temu, 

da otrok dobiva primerne spodbude, podporo in najvažnejše, podaljšuje svojo vztrajnost. 

Slednja je lahko ključna za nadgradnjo talenta. Obenem sodelovanje v taki dejavnosti 

pogosto okrepi otrokovo samopodobo in spodbudi njegovo samozavest (npr. vloga solistke 

oz. solista, vodilna vloga nadarjenega, javno nastopanje).  

Skozi sodobne oblike dela (sodelovalno in aktivno učenje, metajezikovni poudarki) lahko že 

znotraj izvajanja kurikuluma poskrbimo za otroka, ki kaže znake katerekoli nadarjenosti  

(splošne intelektualne, učne, umetnostne, psihomotorične, socialne) in ustvarjalnosti. Tak 

otrok v okviru oblikovanja manjših skupin pridobiva prostovoljno ali določeno nalogo kot 

načrtovalec, organizator, iskalec informacij, analitik …  

V dobro otrok je v okviru institucije izrednega pomena možnost izobraževanja, ki nam ga 

naša ravnateljica resnično omogoča. Sodelovanje strokovnih delavk pri izmenjavi informacij 

in medsebojnih izkušenj ter védenj tokrat s področja nadarjenih otrok pa tako postane 

samoumevno … 
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Kako smo spoznavali našo domovino Slovenijo, njene pokrajine in 
simbole po programu NTC učenja 

 

Nada Klinc in Montana Tratnik 
 

Vrtec Velenje 
montana.tratnik@gmail.com 

 
 
V prispevku bova predstavili igralne dejavnosti, s katerimi so otroci spoznavali imena 

slovenskih pokrajin, njihovo lego, značilnosti, simbole Slovenije ter pri tem poleg ciljev 

predšolske vzgoje, ki so navedeni v Kurikulumu za vrtce, upoštevali tudi usmeritve programa 

NTC učenje: spodbujanje razvoja učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju, katerega 

avtor je dr. Ranko Rajović s svojimi sodelavci z Oddelka za nadarjene otroke (Nikola Tesla 

Centar Novi Sad). Projekt je potekal skozi celo leto, viden je preplet vseh področij dejavnosti. 

Zajema aktivnosti, ki spodbujajo naravno učenje - to je pomnjenje z asociacijami, učenje 

abstraktnih simbolov, igre abstraktne klasifikacije in seriacije, igre spomina, reševanje 

zanimivih ugank, glasbene in plesne dejavnosti, telesno-gibalne aktivnosti, vaje akomodacije  

in grafomotorike, učenje pesmi s slikami, simboli in asociacijami ter igre za spodbujanje 

ustvarjalnega mišljenja in funkcionalnega znanja. Otroci so v raznolikih igralnih dejavnostih, 

kjer so bili čustveno in miselno motivirani, z aktivnim učenjem pridobili novo znanje, ki ga 

znajo uporabiti v  vsakdanjih situacijah. 

 

Nadarjeni: 

- izkažejo večji interes in vztrajnost pri različnih dejavnostih; 

- imajo bogat besedni zaklad ter več predznanja; 

- prevzamejo organizacijo in vodenje pri igrah; 

- imajo dober spomin, smisel za humor; 

- pri reševanju problemov iščejo različne rešitve, dajejo zanimive predloge; 

- znajo samostojno in pravilno opraviti zastavljeno nalogo; 

- hitro in smiselno postavijo uganko ter tudi hitreje najdejo rešitev; 

- so radovedni, novo znanje hitreje usvojijo in ga znajo uporabiti; 

- znajo logično sklepati, so uspešni pri igrah abstraktne klasifikacije in seriacije; 

- si izmislijo nova pravila pri igri, znajo utemeljiti svoje odločitve: 

- znajo povezati znanja iz različnih področij in motivirati tudi ostale; 

- se veselijo težjih izzivov in novih nalog. 
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Nadarjenost - spodbujanje otrokovega močnega področja, 
ustvarjalnosti in interesov 

 
Maja Kodarin 

 
OŠ Elvire Vatovec Prade, Koper 

kodarin.maja@gmail.com 
 

 

Sem razredna učiteljica in poučujem v prvem triletju že skoraj dvajset let. Naša šola je 

primestna šola v kraju Prade, s podružnico na vasi, v Sv. Antonu. Imamo okoli 520 učencev. 

Zanimivo je, da se šola vključuje v veliko število projektov, med drugimi »Korak za korakom«, 

ki ga vodi Pedagoški inštitut v Ljubljani; RWCT; Ekošola idr. Veliko se ukvarjamo tudi z 

nadarjenostjo učencev. Šola vsako leto organizira tabore za nadarjene ipd. Sama sem že 

vrsto let v projektu Korak za korakom, aktivna pa sem bila tudi kot koordinatorica Ekošole. 

Z učenci sem navadno prva tri leta njihovega šolanja. V tem času lahko spremljam različna 

otrokova obdobja, njegovo spreminjanje in dozorevanje. Vsa tri leta odkrivam otrokova 

močna področja, kar mi bo zagotovo v pomoč pri evidentiranju nadarjenosti v tretjem 

razredu. 

Otroci so navajeni, da v jutranjem krogu predstavljajo različne stvari (poskuse, zanimive 

izdelke, knjige s pravljicami, enciklopedije, zanimive predmete …). Razmišljala sem: Kaj 

otroka zanima?; Ali je to njegovo močno področje?; Kaj ponuditi pri razvoju njegovega 

močnega področja? Otroci so imeli možnost postati tutorji, torej predstaviti tisto, kar so 

prinesli, izdelali, prebrali, drugim učencem, ki jih je zanimalo. Otroci so si naredili seznam in 

vpisali  sošolke in sošolce v krožke znotraj razreda: plesni, čarovniški, raziskovalni ipd. 

Kako v prihodnje? Ugotovila sem, da je dobro imeti zapisano, kaj otroka zanima ter kaj 

predstavlja. Tako lažje spremljam otrokova močna področja in potrebe. 

Kako to zapisati in kako vključiti različna močna področja v sam proces učenja? Otrokom sem 

predstavila list z vprašanji, na katera so odgovarjali pri vsaki predstavitvi (Kaj bom danes 

predstavil? Zakaj? Tvoji predlogi za uporabo.). 
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Čudežno drevo 
 

Marinka Primožič 
 

Vrtec Koper, Enota Vanganel - Pikapolonica 
marinka.primozic@gmail.com 

 
 

Cilj: Doživljanje z vsemi čuti, raziskovanje in aktivno učenje  

Dejavnosti so primerne za vse starostne skupine, vzgojiteljica zviša zahtevnost z navodili in 

omogoči otrokom aktivno učenje, da glede na individualne razlike nadgradijo znanje z lastno 

aktivnostjo, z raziskovanjem, s preizkušanjem, ob doživetjih in doživljanju z vsemi čuti v 

spodbudnem okolju, ki nudi veliko novih izzivov. Vsak otrok lahko napreduje glede na svoje 

sposobnosti, želje in interese. 

 

Dejavnosti: 

1. Pravljica »Čudežno drevo«. 

2. Sprehod v gozd, opazovanje dreves.  

3. Kaj je padlo z drevesa? V vrtec prinesejo liste, plodove … Sodelujejo pri urejanju 

naravnega kotička v igralnici. Spoznavajo z vsemi čuti in preko vseh vzgojnih področij. 

4. Sodelujejo v igri »Potovanje v čudežno deželo«: Čutna pot za otroke v manjših 

skupinah do 8 otrok, v dvojicah, eden ima pokrite oči z rutico (sodelovanje, zaupanje, 

komunikacija). Hodita ob vrvici skozi tunel in po postajah, prepoznavata sadje in 

plodove po obliki z otipom, po vonju in okusu. Na koncu poti otrok sname ruto z oči 

in si ogleda vse postaje v čudežni deželi. 

5. Ustvarjalna igra »Tržnica«. 

6. Razvrščajo plodove, jih štejejo in polagajo po vzorcu … 

7. Pobarvajo liste z različnimi barvami in jih odtisnejo na risalni list.  

8. Sodelujejo na »kostanjevem pikniku«, opazujejo, vonjajo, pokusijo, jedo. 

9. Zgodba »Lovro in Matej, moj stari hrast« (avtorica Gabrielle Vincent) 

10. Kaj je iz lesa? Spoznajo les, kaj je iz lesa v prostoru in v okolju. Lesene kocke uporabijo 

za igro in aktivno učenje na vseh vzgojnih področjih. Raziskujejo vse možnosti igre z 

lesenimi kockami, več razsežnosti gradnje, preizkušanje in nova spoznanja, aktivno 

učenje. V igro dodajo nove elemente, lesena vozila, lesene živali, kocke z vijaki in 

orodjem. Spoznajo neskončne možnosti igre z lesenimi kockami. 
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Tudi igra spodbuja otroka, da se lahko uči in je uspešen, če … 
 … se zavedamo, da je vsak posameznik enkraten  

 

Irena Dovjak 
 

OŠ Dobrova, Vrtec Dobrova 

irena.dovjak@gmail.com 
 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je navedeno, da je otroška igra dejavnost, ki se razvija zaradi 

nje same, je notranje motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna. Ne glede na to, 

za katero vrsto otroške igre gre, npr. funkcijska igra, domišljijska oz. simbolna igra, socialno 

domišljijska igra, družabna igra in podobno. Igra praviloma »vzpostavi« prostor, ki je 

razmerje med otrokovim aktualnim razvojem in njegovim potencialom. Otrok dojema in 

razume svet celostno, razvija in uči se v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim 

okoljem, v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost 

(Kurikulum za vrtce, 1999). Pomembno je razumevanje Kurikuluma za vrtce, ki je strokovna 

podlaga za delo v vrtcu. Ključno vprašanje predšolske vzgoje v zgodnjem otroštvu je namreč 

iskanje učinkovitega ujemanja med kurikulom, razvojnim obdobjem in otrokovimi 

značilnostmi. Kaj v praksi to pomeni? Katerim nalogam in ciljem bomo dali prednost? 

- Razvijanje in spodbujanje različnih vrednot. 

- Prepoznavanje posameznih talentov otrok v oddelku. 

- Uspeh otrok naj nam bo v izziv.  

- Urejena in spodbudna igralnica glede na dejavnost in starost otrok. 

- Opremljenost igralnice z izdelki otrok in z didaktičnimi pripomočki vzgojiteljice (na 

vidnem mestu v višini otroških oči). 

- Spoštovanje posebnosti otrok in staršev. 

- Upoštevanje skupinskih razlik med otroki in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje.  

- Povezovanje načrtovanih in spontanih dejavnosti na različnih področjih. 

- Zagotavljanje dejavnosti za otroke v celi skupini, v majhnih skupinah in na individualni 

ravni. 

- Navajanje otrok na vljudno komunikacijo. 

- Vpletanje načrtovanih vsebin v dnevne rutine, kot sta hranjenje in počitek. 

- Uporaba različnih sredstev, različnih metod in pristopov pri izvajanju vseh dejavnosti 

s področja Kurikuluma za vrtce (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika, 

medpodročne dejavnosti, kot so moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna 

vzgoja, ki se morajo povezovati z ostalimi področji). 

- Urejanje stalnih kotičkov in kotičkov glede na dejavnost in interes otrok v igralnici in 

na prostem.  
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Prepoznavanje nadarjenosti v predšolskem obdobju 
 

Štefanija Pavlic 
 

Vrtec Najdihojca, enota Biba 
stefanija.pavlic@yahoo.com 

 

 

Otroci se v svojem okolju hitro vključijo v dejavnosti, saj jih spodbuja prirojena radovednost, 

še posebej tiste, ki jih prepoznamo za nadarjene. Prepoznavanje nadarjenih se lahko začne 

takrat, ko so otroci najbolj radovedni (Hvala in Krnel, 2005). Vzgojitelji so v okviru 

mednarodnega projekta Fibonacci, ki je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani potekal tri 

leta, pridobivali znanja na področju poučevanja in samostojnega raziskovalnega učenja z 

uporabo pripomočkov, ki so bili na razpolago. Novost projekta je, da projekt Fibonacci 

omogoča sodelovanje učiteljev z učitelji, prav tako vzgojiteljev z vzgojitelji in vzgojiteljev z 

učitelji, ki lahko še bolj  poglobi prepoznavanje nadarjenosti (Gostinčar Blagotinšek, 2010). 

Na plakatu bom predstavila dejavnosti, preko katerih lahko prepoznamo nadarjenost. V 

ospredje sem postavila naravoslovje. Najpomembnejša vloga vzgojitelja je usmerjanje otrok 

in nudenje podpore. Vzgojitelj naj izbira raziskovalne dejavnosti s ciljem spodbujanja 

otrokovega aktivnega učenja, njegov pristop pa mora biti razvojno procesno usmerjen. Iz 

tega sledi, da vzgojitelji lahko ustvarjamo pogoje za učenje in proces učenja podpiramo, ne 

moremo pa se namesto otroka učiti (Gostinčar Blagotinšek, 2012). Najboljši rezultat 

dosežemo, kadar ta proces soustvarjajo vsi deležniki, ki prispevajo k otrokovemu razvoju v 

predšolskem obdobju, tako teoretiki s področja predšolskih ved, kot vzgojitelji, starši in otrok 

sam. Preko teh procesov lahko strokovni delavci v vrtcih otrokovo nadarjenost prepoznamo 

in jo v nadaljevanju vzgojno-izobraževalnega procesa ob aktivni soudeležbi otroka 

spodbujamo in usmerjamo. 

 

Literatura: 
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Četrtošolec razstavlja svojo zbirko ptičjih peres 
 

Marcel Ilnikar 
  

Osnovna šola Sostro 
 

Mentor: doc. dr. Gregor Torkar, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 

 

Razstava ptičjih peres obsega vitrine s peresi ter kratke predstavitve ptic, ki jim peresa 

pripadajo. Ptice so predstavljene s sliko, slovenskim in znanstvenim imenom ter karto 

svetovne razširjenosti. Na razstavi bodo na ogled peresa 45 ptičjih vrst z vseh petih 

kontinentov in iz številnih ptičjih družin (pelikani, čaplje, štorklje, plovci, gosi, race, orli, 

sokoli, koconoge kure, poljske kure, žerjavi, pegatke, papagaji, žolne, pevke, škorci, nanduji, 

kazuarji…). Avtor razstave  ptičjih peres je Marcel Ilnikar, mladi naravoslovec iz 4. razreda 

Osnovne šole Sostro, ki je pri svojih letih že odličen poznavalec ptic. Ornitologija ga je začela 

zanimati konec 2. razreda osnovne šole. Je član Društva za opazovanje in proučevanje ptic 

Slovenije (DOPPS) v okviru katerega se udeležuje štetij ptic, ornitoloških taborov in drugih 

aktivnosti. V zbirko peres so prispevali DOPPS, Živalski vrt Ljubljana, Živalski vrt Zagreb, 

trgovina Zootic City Park ter posamezniki. 
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Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani 

Strokovni posvet
ZA VZGOJITELJE PREDŠOLSKIH OTROK IN
UČITELJE RAZREDNEGA POUKA

Zbornik povzetkov

Spodbudno učno okolje
za nadarjene otroke v predšolskem
in zgodnješolskem obdobju 

Namen posveta Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem 
in zgodnješolskem obdobju je: 

bolje razumeti značilnosti in učne potrebe nadarjenih otrok v vrtcu in šoli, 

spoznati in promovirati učinkovite pristope za motiviranje nadarjenih 
otrok za učenje, 

izmenjati izkušnje in strokovna znanja na področju spodbujanja oziroma 
dela z nadarjenimi otroki in 

prispevati k ustvarjanju učeče se skupnosti vzgojiteljev in učiteljev za 
kakovostno poučevanje na osnovi spodbujanja učnih potencialov otrok v 
vrtcu in šoli.

–

–

–

–


