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Uvodni nagovor 
 
 

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani smo trdno prepričani, da sta motivacija in 

inovativnost ključna spremljevalca sodobnega vzgojno-izobraževalnega dela na vseh učnih 

področjih. To še posebej velja v primeru dela z nadarjenimi učenci na umetnostnih področjih. 

Za take učence ima razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in motivacija poseben pomen.  

 

Pogoji, v katerih živimo danes, hitre in nenehne spremembe na različnih področjih delovanja, 

kot so razvoj strokovnih vsebin in učnih tehnologij, potrebe učencev, ki živijo v izjemno 

dinamičnem svetu, zahtevajo od učitelja veliko prilagodljivost, fleksibilnost in originalnost. 

Naša naloga je, da razvijamo inovativne učitelje, ki bodo kos izzivom današnjega pestrega 

življenja v šoli, zato menim, da je današnje srečanje za nas pomemben dogodek, priložnost 

za izmenjavo izkušenj in idej ter novih spoznavanj ne samo na področju poučevanja 

umetnostnih predmetov, ampak za vse, ki smo prevzeli odgovornost vzgoje in izobraževanja 

bodočih generacij.  

 

Ustvarjalni učenec potrebuje izjemno ustvarjalnega učitelja, ki je pripravljen upoštevati vse 

omenjene dejavnike pri načrtovanju pouka. Motivirajoči avtonomni učitelj pri delu z 

nadarjeni učenci spreminja ali razvija vsebino povezanih predmetov, samostojno povezuje in 

vsebinam “konstruira” smisel, izbere način poučevanja (metode, oblike dela, učna sredstva, 

strategija načrtovanja učnih korakov, zasnove problemov in nalog in pristopi k povezovanju 

vsebin različnih predmetov). Približa način dela željam, sposobnostim, osebnostnim 

lastnostim in potrebam učencev, ne vsiljuje lastnih vrednot in pogledov, omogoča svobodno 

umetniško izražanje. Je moderator učnega procesa in spodbuja motivacijo za umetniško 

izražanje. Zna se osredotočiti  na posameznega učenca in spodbuja njegov osebnostni razvoj 

ter usposablja za vseživljenjsko učenje. Usmerja ga k samostojnemu raziskovanju, k 

odkrivanju lastnih strategij za reševanje, v vedoželjnost in sprejemanje drugačnosti, v 

medpodročno in medpredmetno povezovanje vsebin, k usvajanju novih znanj na osnovi 

izkušenj, k uporabi raznolikih oblikovalnih in miselnih strategij, dejavnosti, procesov in 

postopkov in k navezovanju problemsko zasnovanih nalog ter na dejavno udejstvovanje na 

različnih umetnostnih področjih v kulturnem življenju domačega in širšega okolja. Velikokrat 

je razlog za izgubo motivacije učencev oz. dijakov izolirana obravnava vsebin, iztrgana iz 

avtentičnega konteksta in nepovezana z njihovimi interesi. Potreba po vse večji 

individualizaciji učnega procesa narekuje ustvarjanje fleksibilnih, alternativnih in zelo 

dinamičnih strategij poučevanja. Upoštevanje teh dejavnikov pri medpredmetnem 

povezovanju je eden od ključev za uspešno motivacijo. 

 

Kot rečeno, z umetnostno aktivnostjo učitelj razvija tudi zelo pomembno komponento 

osebnosti – ustvarjalnost, prek nje pa tudi ustvarjalnost nasploh, kar je danes nenadomestljiv 

razvojni dejavnik posameznika in družbe. Za nadarjene učence na umetnostnih področjih ima 
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razvoj ustvarjalnosti poseben pomen. Poleg originalnosti, fleksibilnosti, fluentnosti ali 

tenkočutnosti, lahko navedemo nekatere druge značilnosti ustvarjalnega mišljenja, kot so 

ustvarjalna fantazija, ki pomaga, da si predstavljamo še nikoli videno; odkrivanje problemov, 

ki pomeni občutljivost pri odkrivanju problemov in ne le reševanje že postavljenih problemov 

in povezovanje oddaljenih pojavov in idej. Kot rečeno, ustvarjalni in nadarjeni učenec 

potrebuje izjemno ustvarjalnega učitelja, ki je pripravljen upoštevati vse omenjene dejavnike 

pri načrtovanju pouka. 

 

Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih pomeni razumevanje njihove 

značilnosti in učne potrebe, zato moramo pri pouku razvijati sodobne in učinkovite pristope. 

To je možno samo na osnovi izmenjave izkušenj in strokovnih znanj. Tako lahko dejavno 

prispevamo k ustvarjanju učeče se skupnosti, ki ima posluh za potrebe otrok in mladih ter 

zna spodbujati njihove potenciale. To je tudi namen današnjega srečanja. 

 

 

 
Beatriz Tomšič Čerkez 

 

 



 3 

Vsebina 
 
 
Program posveta ……………………………………………………..………………………………..……………...……..   5 
Muziciramo ………………………………………………………………………………………………………………………..  7 

Branka Potočnik Krajnik 
 
Plenarna predavanja ………………………………………………………………………………………………………….  8 
Nevrološke osnove umetniške nadarjenosti …………………………………………………………………….…. 9 

Zvezdan Pirtošek 
Znaki likovne nadarjenosti ………………………………………………………………………………………..………. 11 

Črtomir Frelih 
Ples v razredu - ustvarjalen način učenja ……………….………………………………………………………….. 12 

Liz Melchior 
Gledališče – pot k odkrivanju talentov ………………………..…………………………………………………….. 13 

Edvard Majaron 
 
Predstavitve projektov  ……………………………………………………………………………………………………. 14 
Glasbena delavnica “Ali mi sodimo zraven?”  ……………………………………………………………………. 15 

Barbara Sicherl Kafol 
Kulturni bazar………………………………………………………………………………………………….………………… 16 

Nataša Bucik in Nada Požar Matijašič 
Je zgodaj odkrita nadarjenost za likovno izražanje dober ali slab napovednik (morebitne) 
umetniške kariere? ………………………………………………………………………..…………………………………. 17 

Marjan Prevodnik 
Glasbena olimpijada …………………………………………………………………………………………………………. 18 

Branka Rotar Pance 
 
Predstavitve iz prakse: posterji ……………………………………………………………………………………….. 19 
PALETKA / likovna kolonija za nadarjene učence občin Kungota, Pesnica in Šentilj …………… 20 

Alen Krajnc 
Prepoznavanje in usmerjanje likovno nadarjenih učencev v osnovni šoli ………………………….. 21 

Neli Šuler 
Likovno nadarjeni učenci med teorijo in prakso ………………………………………………………………… 22 

Oto Vogrin 
Ustvarjalni tabor za likovno nadarjene učence …………………………………………………………………   23 

Nataša Fabjančič, Martina Lesjak in Vanja Repič  
Praktičnost uporabe metode ustvarjalnega giba v vseh  šolskih dejavnostih …………………….. 24 

Biserka Novak 
Svet zvokov – glasbeno-umetniški projekt ………………………………………………………………………… 25 

Mojca Konjar 
IMPRO spodbuja spontanost, kreativnost, inovativnost ……………………………………………………. 26 

Irena Strelec, Sara Šoukal, Jošt Jesenovec in Eva Nanut 
Ustvarjalnost mladih– morje interesov …………………………………………………………………………….. 27 

Marija Mahne 
Motiviranost učiteljev za poučevanje glasbeno nadarjenih učencev ..………………………………. 28 

Alenka Radičević, Barbara Sicherl Kafol, Mojca Juriševič 



 4 

Delavnice ………………..……………………………………………………………………………………………………….. 29 
Občutim, glasbena delavnica …………………………………………………………………………………………….. 30 

Branka Potočnik Krajnik 
Gledališče v razredu - integracija umetnostnih zvrsti ………………………………………………………… 31 

Edvard Majaron 
Muzicirajmo skupaj – bodimo nadarjeni ……….…………………………………………………………………… 32 

Konstanca Zalar 
Misliti skozi gib in ples ………………………………………………………………………………………………………. 33 

Vesna Geršak 
Ustvarjajmo z nadarjenimi ………………………………………………………………………………………………… 34 

Beatriz Tomšič Čerkez 
Ustvarjalnost z zvoki – stopinja v neznano? ………………………………………………………………………. 35 

Brina Jež Brezavšček 
 
 



 5 

Program posveta 
 

Čas Prostor/učilnica Vsebina 

8.00–8.30 

 

Avla (pritličje) 

 

Zbiranje udeležencev / registracija 

 

8.30–9.00 

 

 

 

 

 

212 

(2. nadstropje) 

Muziciramo 

Otroški pevski zbor Glasbene šole Škofja Loka, zborovodkinja Branka 

Potočnik Krajnik, klavir Jasna Jan Sešek, violina Kaja Sešek 

 

Uvodni pozdravi in nagovor 

Izr. prof. dr. Janez Krek, dekan Pedagoške fakultete UL 

Doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez, predstojnica Oddelka za likovno 

pedagogiko, Pedagoška fakulteta UL 

 

Je nadarjene treba spodbujati za učenje? 

Izr. prof. dr. Mojca Juriševič, CRSN, Pedagoška fakulteta UL 

9.00–10.20 

 

 

212 

(2. nadstropje) 

Nevrološke osnove umetniške nadarjenosti  

Red. prof. dr. Zvezdan Pirtošek, Nevrološka klinika, Univerzitetni 

klinični center Ljubljana 

 

Znaki likovne nadarjenosti 

Izr. prof. mag. Črtomir Frelih, Pedagoška fakulteta UL 

10.20-10.30  Odmor 

10.30-11.35 

 

 

212 

(2. nadstropje) 

Dance in the classroom – creative ways of learning 

Mag. Liz Melchior, Faculty of Education, Victoria Universityof 

Wellington, Nova Zelandija 

 

Gledališče – pot k odkrivanju talentov (in sposobnosti) 

Red. prof. Edvard Majaron, Pedagoška fakulteta UL 

11.35-12.40 

 

 

 

 

 

 

212 

(2. nadstropje) 

Glasbena delavnica »Ali mi sodimo zraven?« 

Izr. prof. dr. Barbara Sicherl Kafol, Pedagoška fakulteta UL 

 

Kako lahko Kulturni bazar prispeva k spodbujanju in razvoju 

nadarjenosti otrok in mladine? 

Mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo  

Nada Požar Matijašič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

Je zgodaj odkrita nadarjenost za likovno izražanje dober ali slab 

napovednik (morebitne) umetniške kariere? 

Marjan Prevodnik, Zavod RS za šolstvo 

 

Glasbena olimpijada 

Doc. dr. Branka Rotar Pance, Akademija za glasbo UL 
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Čas Prostor/učilnica Vsebina 

12.40–13.40 

 

Restavracija 

fakultete 

 

Kosilo  

 

13.45–14.30 

 

Avla 

 (pritličje) 

 

Predstavitve iz prakse: posterji  

 

14.30–16.00 

Vodene 

delavnice po 

tematskih 

skupinah 

012  

(pritličje) 

Občutim, glasbena delavnica 

Branka Potočnik Krajnik, Pedagoška fakulteta UL 

016  

(pritličje) 

Gledališče v razredu - integracija umetnostnih zvrsti 

Red. prof. Edvard Majaron, Pedagoška fakulteta UL 

302 

(2. nadstropje) 

Muzicirajmo skupaj 

Konstanca Zalar, Pedagoška fakulteta UL 

Mala  

telovadnica 

Misliti skozi gib in ples 

Vesna Geršak, Pedagoška fakulteta UL 

015 

(pritličje) 

Ustvarjajmo z nadarjenimi 

Doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez, Pedagoška fakulteta UL 

014 

(pritličje) 

Ustvarjalnost z zvoki – stopinje v neznano? 

Doc. Brina Jež Brezavšček, Pedagoška fakulteta UL 

16.00-16.30 

 

230  

(2. nadstropje) 

 

 

Diskusija in zaključki posveta 
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»Muziciramo« 

 

Pablo de Sarasate (1844-1908): Romanza Andaluza op. 22, št. 1 

Kaja Sešek, violina; mentor: Armin Sešek, prof. 

Jasna Jan Sešek, klavir 

 

Claude Debussy (1862-1918): Noël des enfants qui n’ont plus de maisons 

Marij Kogoj (1892-1956)/Jakob Jež (1928-): V gozdu (Karel Širok) 

Nana Forte (1981-): Siničja izštevanka (Naža Maurer) 

Patrick Quaggiato (1983-): Narlieuša je (ljudska iz Nediške doline) 

 

Otroški pevski zbor Glasbene šole Škofja Loka 

Vesna Bukovnik, Vida Bukovnik, Maša Demšar, Katja Dolinar, Eva Hlebš, Tinkara Kavčič, 

Matija Krajnik, Zala Maček, Hana Oblak, Valentina Šink, Julija Žgur, Hana Žvagen 

Branka Potočnik Krajnik, zborovodkinja 

Jasna Jan Sešek, klavir 

Kaja Sešek, violina 
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Nevrološke osnove umetniške nadarjenosti 
 

Zvezdan Pirtošek 

 
Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

zvezdan.pirtosek@kclj.si 
 

 

Ena najbolj očitnih lastnosti, ki loči človeka od živali, je ustvarjalnost. Ustvarjalno idejo lahko 

definiramo preprosto kot tisto, ki je nova in uporabna (ali vplivna) za določeno družbeno 

okolje Je težko biti ustvarjalen? Da in ne. Ne, ker nas dostikrat ustvarjalna iskrica, vpogled, 

rešitev kar preplavi, v trenutku, nepričakovano. In da, ker nas delovanje možganov bolj 

spodbuja k ustaljenim in utečenim vzorcem, ki jih zlahka prepoznamo: ko informacija vstopi v 

živčni sistem, se samoorganizira po utečenih mehanizmih, ki se gre iz generacije v generacijo. 

Dolga desetletja so ustvarjalnost preučevali v prvi vrsti psihologi. V veliki meri so osvetlili 

mehanizme in značilnosti ustvarjalnosti, anatomske in fiziološke osnove te kognitivne 

funkcije pa so ostajale neznane – vse do izteka dvajsetega stoletja, ko so nevrologi z novimi 

elektrofiziološkimi in slikovnimi načini pričeli preučevati delujoče možgane. Ustvarjalnost je 

povezana z nekaterimi predeli možganov bolj kot z drugimi. Po drugi strani procesov 

ustvarjalnosti ne moremo pojasniti zgolj z enim možganskim centrom ali z eno hemisfero, 

pač pa z mrežo povezanih   možganskih predelov. 

Mnoge študije jo povezujejo s specializacijo obeh hemisfer. Procesiranje informacij v levi 

hemisferi je bolj logično, analitično, kvantitativno, vezano na števila in jezik, stil bolj 

racionalen. Z desno hemisfero procesiramo informacije bolj holistično, konceptualno, z njo 

odkrivamo in prepoznavamo znane vzorce, izražanje pa je bolj intuitivno, domišljijsko, 

vezano na bolj neverbalne načine. S časom pa je postajalo vse bolj jasno, da je dihotomija 

hemisfer le eden od dejavnikov in da je velikega pomena pri vsakdanjih aktivnostih in pri 

ustvarjalnosti čim bolj usklajeno delovanje desne in leve hemisfere. Usklajeno delovanje 

omogoča corpus callosum, snop živčevja, ki povezuje levo in desno hemisfero. Corpus 

callosum je nekoliko debelejši pri ženskah in pri ljudeh, pri katerih nekoliko prevladuje desna 

hemisfera.  

Ustvarjalnost je v veliki meri vezana na predele možganske skorje, ki jih lahko imenujemo 

‘miselne’: ena taka miselna skorja je v evolucijsko novejši skorji (neocortex) desne in leve 

poloble, druga miselna skorja pa v evolucijsko starejšem limbičnem sistemu. Tudi limbični 

sistem je obojestranska struktura, pomembna predvsem za procese spomina (hippocampus), 

senzoričnega procesiranja (thalamus), sekvencioniranja, ocene časa,  predvsem pa miselni 

svet ‘obarva’ s čustvi, pripravo na borbo ali beg (amygdala).  

A. Flaherty poudarja predvsem pomen vzajemnih povezav med skorjama frontalnega in 

temporalnega režnja. Tako lahko lezije temporalnega režnja (npr. epilepsija, demenca, 

tumor) spodbujajo rojevanje ustvarjalnih zamisli, dostikrat kaotičnih, slabo urejenih,  

domišljijskih; nasprotno pa enake lezije frontalnega režnja inhibirajo ustvarjalne procese.  

mailto:zvezdan.pirtosek@kclj.si
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Za ustvarjalnost pa je pomemben še en možganski sistem, tj. na nivoju nevrokemičnih 

prenašalcev (nevrotransmiterjev) – dopaminergični sistem. Zdravila, ki nadomeščajo ali 

delujejo podobno kot dopamin (dopaminski agonisti, levodopa, kokain), spodbujajo vedenje, 

usmerjeno k novim ciljem, izboljšujejo pozornost in višajo vzburjenost. Zdravila z nasprotnim 

učinkom – dopaminski antagonisti, npr. nevroleptiki – pa lahko precej osiromašijo tok prostih 

asociacij, ki je pri ustvarjalnosti bistvenega pomena. Vemo tudi, da se dopamin sintetizira v 

nevronih možganskega debla (mezencefalon) in ima pomembne povezave z limbičnimi in 

frontalnimi predeli (t. i. mezolimbična in mezokortikalna pot), kjer ga povezujemo s 

hedonizmom, s pričakovanjem nagrade, motivacijo, umetniškim izrazom (glasba, slikarstvo).  

Čemu in kdaj se je v razvoju hominidov pojavila ustvarjalnost?  Nekateri evolucijski psihologi 

in nevroznanstveniki menijo, da je ustvarjalnost le stranski učinek drugih, temeljnih 

procesov, kot so spomin, govor, reševanje problemov in odločanje, pozornost. Spet drugi jo 

poudarjajo kot posebno in samostojno kognitivno funkcijo. Prvi zanesljivi in dokumentirani 

znaki ustvarjalnosti se pri homo sapiensu pojavijo pred približno 40.000 leti.  

V prvem delu prispevka bom predstavil možganske osnove ustvarjalnosti, v drugem pa, kako 

se ustvarjalnost izrazi pri bolnih in poškodovanih možganih: običajno bolezen možganov 

umetniško ustvarjalnost krni, v nekaterih primerih (Maurice Ravel, Nadja, Dostojevski) pa se 

v določenem stadiju bolezni ustvarjalnost poudari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. prof. dr. Zvezdan Pirtošek je specializiral nevrologijo na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, v letih 

1987–1994 pa se je na vodilni evropski nevrološki ustanovi – Queen Square v Londonu izpopolnjeval s področja 

nevrodegenerativnih bolezni in kognitivne nevrofiziologije. V tem času je sodeloval in objavljal članke tudi z 

nobelovcem Arvidom Carlssonom. V Ljubljani je prevzel klinično delo na področju nevrodegenerativnih bolezni, 

zlasti demenc in parkinsonizma, ter uvedel pionirske metode zdravljenja in moderen multidisciplinarni in timski 

način obravnave kroničnega nevrološkega bolnika. Je ustanovitelj Centra za ekstrapiramidne bolezni, Centra za 

kognitivne motnje, Enote za raziskovanje z več laboratoriji in Društva bolnikov s parkinsonizmom Trepetlika. Od 

leta 2008 je predstojnik Kliničnega oddelka za bolezni živčevja na UKC Ljubljana in od leta 2012 predstojnik 

Katedre za nevrologijo Medicinske fakultete UL, uči tudi na Filozofski fakulteti in Pedagoški fakulteti ter je tudi 

med ustanovitelji meduniverzitetnega srednjeevropskega študija kognitivne znanosti. Kot vabljeni profesor je 

delal na univerzah v Gradcu, Zagrebu in Chandigarhu. Je predstavnik Slovenije v vodilnem organu Evropske unije 

za preučevanje nevrodegenerativnih bolezni (JPND) in predsednik Slovenskega sveta za možgane. Ima vidne 

publikacije v vodilnih nevroloških revijah, pa tudi v reviji Lancet, predvsem s svojega ožjega nevrološkega 

področja. Vodil oz. sodeloval je v več projektih ARRS. 
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Znaki likovne nadarjenosti 
 

Črtomir Frelih 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
crtomir.frelih@pef.uni-lj.si 

 

 
Splošna nadarjenost vključuje tudi likovno nadarjenost. Likovna nadarjenost pa ne vključuje 

nujno tudi drugih nadarjenosti, tako imamo npr. med zmerno prizadetimi tudi likovno 

nadarjene posameznike. V zgodovini ne najdemo veliko primerov likovne nadarjenosti, kot 

pri glasbi, a tu moramo biti pozorni na razliko produkcije in reprodukcije. Talentiranost kot 

razvita oblika nadarjenosti se odraža tako v likovnih delih, kot v vedenju posameznika. Ti 

notranji in zunanji znaki nadarjenosti niso vedno zelo jasni, zato zgodnje odkrivanje talentov 

ni enostavno, večina staršev najpomembnejših avtorjev v zgodovini ni vedela, da ima 

opravka z malimi geniji. Res pa je tudi, da je likovna umetnost "pozna" umetnost in se jasno 

manifestira večinoma šele na pragu odraslosti. V tem prispevku bom predstavil znake likovne 

nadarjenosti na par zgodovinskih primerih (Durer, Leonardo, Picasso), posebna dela učencev, 

ki so nastala pri rednem pouku in dela učencev, ki so rezultat posebne obravnave likovno 

nadarjenih učencev ter nedavni likovni fenomen izjemno nadarjenega otroka iz slovenskega 

okolja. Kako odkriti nadarjenost in kako z njo ustrezno ravnati, kdo naj to počne in kakšne so 

stranpoti na področju ravnanja z likovno nadarjenimi so vprašanja, na katera bom vsaj v 

grobem odgovoril. Moja ugotovitev je, da učni načrt ni naklonjen likovno nadarjenim, kar pa 

ni nič hudega, saj predmet likovna vzgoja ni namenjen vzgoji in izobraževanju za umetnost. 

 

 

 

 

 

Izr. prof. mag. Črtomir Frelih je na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost leta 1985 diplomiral na oddelku za 

grafiko pri prof. Zvestu Apolloniju, specialistični študij grafike zaključil leta 1990 pri profesorjih Zvestu Apolloniju 

in Branku Suhyju. Na ALU v Ljubljani je leta 1997 končal magisterij znanosti s področja likovne didaktike. Je 

izredni profesor za risanje in grafiko na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani 

in avtor številnih člankov s področja likovne umetnosti, teorije in didaktike. Imel je preko osemdeset samostojnih 

razstav, sodeloval je na številnih skupinskih razstavah doma in v tujini. Prejel je več nagrad in priznanj. Je 

(so)avtor pomembnih umetniških projektov, kot npr.: v letih 1995/1996 je bil vodja mednarodnega projekta 

INTART v Bohinju Pokrajina in njena podoba, leta 2000 avtor koncepta in vodja projekta Ilustratorske delavnice 

in knjige Bohinjske pravljice, je soustanovitelj strokovne revije Likovna vzgoja, leta 2007 je avtor Spomenika 

bohinjskemu vremenu v Bohinjski Bistrici, 2009 pa soavtor projekta Risba na slovenskem 1940-2009 v Mestni 

galeriji Ljubljana. Redno se udeležuje pomembnih mednarodnih selekcioniranih razstav risbe in grafike. 

mailto:zvezdan.pirtosek@kclj.si
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Ples v razredu - ustvarjalen način učenja 
 

Liz Melchior 
 

Pedagoška fakulteta, Victoria University of Wellington, Nova Zelandija 
liz.melchior@vuw.ac.nz 

 

 

Ples kot drugačen način védenja ima pomembno mesto v izobraževanju. Skozi ples lahko 

otroci raziskujejo in izražajo svojo in kulture drugih ter uporabljajo domišljijo, da delijo 

zgodbe in ideje na drugačen način, ne le skozi izrečeno ali zapisano besedo. 

Prispevek ponuja kratek pregled plesa v novozelandskem kurikulumu s poudarkom na 

interaktivni plesni pedagogiki in diferenciranem učenju. Prepoznavanje in odzivanje na 

predznanje učencev, njihove sposobnosti in interes za ples bo predstavljen skozi anekdotsko 

pripoved treh učiteljev, ki opisujejo, kako so v razredu prepoznali nadarjene učence in našli 

načine za spodbujanje njihove ustvarjalnosti in kognicije.  

Z vključevanjem plesa v učni načrt in uporabo pedagoškega znanja lahko učitelji učijo ples v 

okviru učne snovi skozi proces sodelovanja, ki vključuje kritično mišljenje in ustvarjalno 

reševanje problemov s številnimi rešitvami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mag. Liz Melchior predava umetnost in plesno pedagogiko na dodiplomskih in podiplomskih programih za 

učitelje Pedagoške fakultete na Victoria University of Wellington. Kot učiteljica z dolgoletnimi izkušnjami iz 

prakse in odločna zagovornica plesa v šolah je sodelovala pri pisanju plesnega učnega načrta v novozelandskem 

kurikulumu. Delala je na ministrstvu za šolstvo, kjer je zagotavljala strokovno izpopolnjevanje in podporo 

učiteljem, ki izvajajo ples v svojih razredih. Je soustanoviteljica mreže “Ples v izobraževanju”, ki je bila ključnega 

pomena pri vzpostavljanju nacionalnega plesnega združenja. Trenutno se pedagoško in raziskovalno ukvarja z 

izobraževanjem učiteljev, vključevanjem plesa v razred in kulturno odzivno plesno pedagogiko. 

mailto:liz.melchior@vuw.ac.nz
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Gledališče – pot k odkrivanju talentov 
 

Edvard Majaron 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
edvard.majaron@pef.uni-lj.si 

 

Gledališče je sinkretična umetnost, ki povezuje najrazličnejša umetniška izrazila, temelji na 

simbolnem sporočanju, kar zmanjšuje stresno izpostavljanje posameznika, zato se lažje in 

hitreje prepoznajo otrokove sposobnosti in nagnjenja iz najrazličnejših področij: gib, glas, 

glasba, likovna občutljivost, smisel za prostor in čas, kreacija zgodbe, povezave s tehničnimi 

spretnostmi ... V vsakem od nas je včasih želja biti nekdo drug, a to neradi priznamo. Ko se 

igramo gledališče, pa se zgodi prav to: igramo »nekoga drugega«. Takšno simbolno igro 

zamenjave vlog imajo posebno radi ekstravertirani, samozavestni otroci, saj v teh igrah pride 

do izraza njihov ego. Bolj sramežljivim otrokom pa pri teh igrah pomaga lutka. Da lutka oživi 

in odigra svojo vlogo, otrok vanjo »preseli« svoj nesamozavestni ego, ki pa v njej postane še 

kako pomemben, opazen. Upa si izraziti marsikaj, česar brez lutke ne bi nikoli pokazal, 

izrekel. Igra z lutko po drug strani samozavestnega otroka sili, da svoj ego podredi izbrani 

vlogi lutke in tako pokaže še druga svoja nagnjenja, ki jih navadno v komunikaciji prekrije 

»egotrip«. Igra vlog, kjer se dogajanje razdeli ne le med izvajalce (simbolna igra), ampak tudi 

na gledalce, postane gledališče – sporočanje. Lahko je gledalec samo učiteljica, vzgojiteljica, 

dogajanje odkriva pozornemu opazovalcu še mnogo več kot vsakodnevna komunikacija z 

njim in med vrstniki. Tako lahko trdimo, da so prav vse oblike gledališča v razredu med 

najboljšimi indikatorji sposobnosti in talentov vseh vpletenih, saj je do predstave dolg 

proces, ki je za prepoznavanje neprecenljiv. 

 

 

 

 

 

 

 
Red. prof. Edvard Majaron je leta 1963 na Akademiji za glasbo v Ljubljani dokončal študij violončela, leta 1965 

pa še specializacijo pri prof Otonu Bajdetu. Izpopolnjeval se je pri violončelistu Milošu Sádlu na Akademiji lepih 

umetnosti v Pragi in Andreu Navarri v Sieni. Dolgo je deloval kot prvi violončelist v Simfoničnem orkestru RTV 

Slovenija in nastopal po različnih evropskih kulturnih prestolnicah. Kasneje se je povsem predal lutkarstvu in na 

tem področju dosegel vidne uspehe doma in v tujini,. Režiral je okrog 90 predstav v lutkovnih gledališčih Evrope 

na besedila od Aristofana, Shakespearea do sodobnih slovenskih avtorjev Puntarja, Dekleve, Makarovičeve, itd. 

Mnoge njegove predstave so gostovale po najpomembnejših svetovnih lutkovnih festivalih in mu prinesle 

številne nagrade in priznanja, med drugimi je leta 1988 prejel nagrado Prešernovega sklada. Za TV Slovenija je 

posnel več lutkovnih serij. Je upokojeni redni profesor za lutkarstvo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Občasno 

predava kot profesor-gost v okviru drugih evropskih univerz. Objavlja članke s področja lutkovne zgodovine in 

vloge lutke v vzgoji. 2006 je prejel Nagrado republike Slovenije za življenjsko delo na področju pedagogike. 

mailto:liz.melchior@vuw.ac.nz
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Glasbena delavnica »Ali mi sodimo zraven?« 
 

Barbara Sicherl Kafol 
 

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

 

 

V prispevku so predstavljeni rezultati študije primera na temo prve slovenske delavnice za 

sodobno glasbo, ki je potekala od meseca januarja do marca 2009 in pomeni odličen primer 

sodelovanja med izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami ter umetniki. Glasbena delavnica 

je bila usmerjena v spodbujanje ustvarjalne uporabe sodobnega glasbenega jezika. V tem 

okviru je bil poudarek na doživljanju in raziskovanju glasbenih parametrov ter udejanjanju 

ustvarjalnega izražanja doživetij, zamisli, izkušenj in čustev skozi glasbeno komunikacijo. 

Rezultati intervjuja, ki smo ga opravili z nekaterimi udeleženci glasbene delavnice, so 

pokazali kompleksno prisotnost različnih dejavnikov, ki pogojujejo raven glasbenega razvoja. 

V obdobju treh mesecev so udeleženci različne starosti in glasbene nadarjenosti, samostojno 

in ob pomoči mentorjev in skladatelja, 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. V procesu 

glasbene komunikacije so poglabljali motivacijo in občutljivost za sodobno glasbo in hkrati 

razvijali glasbene sposobnosti ter občutek za glasbeno in osebno identiteto. 
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Kako lahko Kulturni bazar prispeva k spodbujanju in razvoju 
nadarjenosti otrok in mladine? 

 

Nataša Bucik1 in Nada Požar Matijašič2 

 
1Ministrstvo za kulturo, natasa.bucik@gov.si 

2Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za razvoj izobraževanja,  
nada.pozar-matijasic@gov.si 

 
 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 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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Je zgodaj odkrita nadarjenost za likovno izražanje dober ali slab 
napovednik (morebitne) umetniške kariere? 

Kako prepoznamo nadarjenost za likovno izražanje pri otroku in mladostniku? 
 

Marjan Prevodnik 
 

Zavod RS za šolstvo 
marjan.prevodnik@zrss.si 

 
 
Avtor bo uvodoma predstavil nekaj teoretičnih izhodišč (Pariser, 1977, Clark in Zimmerman, 

2004), z osredotočenostjo na predstavitev treh skupin, za likovno izražanje/ustvarjanje 

nadarjenih otrok. Vsaka od teh skupin na svoj način osvetljuje vzročno-posledično naravo 

likovne nadarjenosti izbranih posameznikov in njihovo nadaljnjo kariero. Obstajajo dejstva, 

da v zgodnji mladosti prepoznana nadarjenost/dozorelost za likovno izražanje (risanje, 

slikanje itd.) ne vodi nujno v (možno) umetniško kariero, niti za časa življenja niti po smrti 

(Nadia Chomsky, Wang Yani itd.). Po drugi strani pa je to možno. Nekateri izjemno likovno 

nadarjeni v mladosti so imeli več kot uspešno umetniško kariero (H. Lautrec, P. Picasso itd.). 

Avtor ponuja v razpravo vprašanje večplastne narave, o vlogi, pomenu in namenu 

zgodnejšega odkrivanja likovno nadarjenih otrok in mladostnikov. Iz izkušenj lastne likovno 

pedagoške in ustvarjalne prakse ter poznavanja strokovne literature razkriva nekaj 

elementov za prepoznavanje nadarjenosti te vrste, kar je lahko v pomoč učitelju likovne 

vzgoje in drugim zainteresiranim strokovnjakom. 
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Glasbena olimpijada 
 

Branka Rotar Pance 
 

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani 
branka.rotar-pance@ag.uni-lj.si 

 
 

Glasbena olimpijada je skupen projekt Zveze Glasbene mladine Slovenije in Akademije za 

glasbo v Ljubljani, s katerim želimo spodbuditi glasbeno nadarjene osnovnošolce in 

srednješolce ter njihove mentorje – učitelje glasbe v splošnem šolstvu – k aktivnemu 

delovanju in h kompleksni predstavitvi posameznikovih glasbenih dosežkov na področjih 

izvajanja, poslušanja, ustvarjanja in glasbenih znanj. V prispevku sta osvetljena pomen in 

vloga učiteljev v splošnem šolstvu za razvoj in usmerjanje glasbeno nadarjenih 

posameznikov, pomen medpredmetnega in medinstitucionalnega povezovanja pri vzgoji 

nadarjenih otrok, predstavljen je tekmovalni koncept Glasbene olimpijade ter dosežki in 

analiza rezultatov prvih izvedenih glasbenih olimpijad. Ob tem je obravnavana tudi uporaba 

pojmov, povezanih z glasbeno nadarjenostjo ter vloga in pomen glasbenih tekmovanj na 

posameznikov razvoj.  

 

  

mailto:branka.rotar-pance@ag.uni-lj.si
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PALETKA / likovna kolonija za nadarjene učence občin Kungota, 

Pesnica in Šentilj 
 

Alen Krajnc 
 

OŠ Jarenina 
alen.krajnc@guest.arnes.si 

 
 
Likovna vzgoja in likovna kultura sta zelo pomembni za oblikovanje čustvenih, socialnih, 

motoričnih in spoznavnih dejavnikov vsakega posameznika. Živimo v času in prostoru, ki je v 

veliki meri pogojen z vidnim – vizualnim sporočanjem in zaznavanjem, ki ga posameznik brez 

kritično oblikovane likovno – vizualne pismenosti težko dojema in razume. Prav to so 

izhodišča in glavno vodilo likovne kolonije Paletka, ki ima v tem prostoru že bogato tradicijo. 

Poleg omenjenega Paletka omogoča učencem, ki imajo interes do likovnega ustvarjanja, da 

mimo ustaljene šolske prakse lahko udejanjajo svoje zamisli in ideje, ki presegajo šolsko delo 

in program. Paletka je oblika ustvarjanja v likovno problemsko naravnanih delavnicah, ki 

omogočajo, da sodelujoči spoznajo najrazličnejše likovne  pristope in tehnike. Poleg klasičnih 

likovnih pristopov v zadnjih treh letih vse večjo veljavo in prostor na Paletki pridobivajo novi 

mediji oz. mediji, ki so povezani s sodobno informacijsko  komunikacijsko tehnologijo. Tako 

so udeležencem dani pogoji za izraz ustvarjalnih nagnjenj na čim več likovnih področjih. 

Organizacijsko je prireditev Paletka podprl Javni sklad za Kulturne dejavnosti Občin Kungota, 

Pesnica in Šentilj, ki poskrbi tudi za finančni del prireditve. Časa, ki je slovenski šoli odmerjen 

za izvajanje in poučevanje likovne vzgoje/likovne umetnosti, je bistveno premalo za neko 

resnejšo obravnavo in pripravo mladih na izzive ter razumevanje sodobnega sveta. Paletka 

zato v svojem poslanstvu vsaj delno pokriva te primanjkljaje in skuša oblikovati okolje, ki bi 

bilo bolj naklonjeno ustvarjanju mladih na likovnem področju. Likovna kolonija Paletka ni 

manifestacija tekmovalnega značaja, ampak je projekt, ki skuša združevati željo po 

ustvarjanju, popularizirati likovno dejavnost in oblikovati široko kulturno zavest mladih. 
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Prepoznavanje in usmerjanje likovno nadarjenih učencev v osnovni 
šoli (na žalost šele na predmetni stopnji) 

 

Neli Šuler 
 

I. OŠ Žalec 
neli.suler@siol.net 

 
 
Učitelj mora interes za ustvarjalno delo spodbujati pri vseh otrocih v razredu, vzpostaviti 
mora ugodno vzdušje, radovednost, čudenje in ustvarjalno klimo ter individualno pristopiti k 
vsakemu učencu. Vsak učenec ima željo po ustvarjalni izpovedi, ravno tako pa tudi po pohvali 
in pozitivnem vrednotenju njegovega dela. Učiteljevi komentarji in mnenja lahko v otroku 
spodbudijo ustvarjalnost, lahko pa jo zatrejo. Učitelj lahko tako dvigne otrokovo samozavest 
in kritično presojo (samorefleksijo). »Spodbujati mora učenčevo ustvarjalnost kot dejavnost, 
lastnost mišljenja in način mišljenja, kajti ustvarjalnost ni lastnost, ki bi jo posamezni učenec 
kar imel ali je sploh ne bi imel. Prisotna je v vseh učencih do neke mere in se odraža na 
različne načine.« (Tacol, 1999, str. 36). Pri vrednotenju mora učitelj upoštevati individualne 
značilnosti vsakega otroka. Skupaj z učenci oblikuje vsem razumljiva merila za vrednotenje, s 
katerimi se ugotavlja raven uspešnosti rešitve naloge za posameznega učenca in njegov 
napredek. Ob frontalni primerjavi vseh izdelkov učenci  skupaj analizirajo in presojajo 
dosežene zastavljene cilje. Tako se učenci srečajo z odgovornostjo in pravilnim odnosom do 
svojega dela in do dela vrstnikov. Pri takšnem načinu vrednotenja se dviguje samozavest 
učencem, ki niso zelo likovno nadarjeni, so pa zaradi ustvarjalne energije in volje do 
likovnega izražanja pripeljali izdelek do zadovoljive čistosti in estetike. Zaradi pogostega 
nepravilnega vrednotenja pri likovni vzgoji v nižjih razredih so takšni učenci, ko pridejo na 
predmetno stopnjo k likovnemu pedagogu, prvič zadovoljni s svojim uspehom. Nadarjeni 
učenci, ki pa so bili do sedaj pogosto precej hvaljeni, z veseljem dajejo pozitivno kritiko manj 
nadarjenim učencem. Kako prepoznati nadarjenega učenca in kako ga usmerjati k njegovi 
nadgradnji? Učenec, ki je specifično nadarjen na likovnem področju, je po navadi pri urah 
likovne vzgoje zelo ustvarjalen in izviren. Likovni pedagog ga hitro odkrije in prepozna, saj je 
vedoželjen, rad sodeluje pri oblikovanju likovne naloge, je spreten, ima veliko idej, njegova 
risba je že precej učena. Je pa precej preudaren, med ustvarjanjem zelo razmišlja o različnih 
motivih, podrobnostih in detajlih. V svojem likovnem delu želi povedati preveč. To se kaže v 
nižjem starostnem obdobju, ko je izražanje čustveno in pripovedno. Na tem mestu je likovni 
pedagog tisti, ki poskrbi za uravnoteženost likovnega izražanja nadarjenega učenca. Tako ti 
učenci postopoma razvijejo svojo likovno nadarjenost do zavidljive ravni. Nadarjeni učenci 
pogosto vplivajo na dvig motivacije so v razredu. Če v zgodnjem otrokovem obdobju ni bilo 
dovolj priložnosti za razvoj ustvarjalnosti, se nadarjen otrok velikokrat zateče k prerisovanju 
in kopiranju. Tem naučenim oblikam se otrok kasneje težko odreče. »Mnogi odrasli iz 
otrokovega okolja menijo, da je potrebno otroke naučiti, kako se kaj riše. Otrok hitro posvoji 
stile izražanja drugih, kar je znak izgube zaupanja v lastne moči kreiranja. A otrok s 
posnemanjem risanja odraslih ne razvija domišljije in ustvarjalnih sposobnosti.« (Tegelj, 
2008) 
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Likovna nadarjenost je prirojena dispozicija, vendar je sam potencial premalo, če ga ne 

razvijamo. Med individualnimi sposobnostmi likovno nadarjenega učenca moramo 

upoštevati predvsem sposobnosti, s katerimi posameznik asimilira izkušnje in reagira nanje, 

vizualni spomin, ročne spretnosti in estetsko inteligentnost, kar omogoča estetsko oceno in 

ustvarjalnost, ki se kažeta predvsem v originalnosti in izvirnosti. Prav tako moramo 

upoštevati učenčevo motivacijo. Namen predstavitve je prikazati delo z likovno nadarjenimi 

učenci med teorijo in prepoznavanjem znakov likovne nadarjenosti v praksi. Menim, da 

evidentiranje nadarjenosti učencev ne daje dovolj natančne informacije o sposobnostih 

učencev in zato se ob tem zastavlja temeljno vprašanje, kako naj starši spodbujajo razvoj 

učenčevih sposobnosti, če likovnih sposobnosti svojih otrok ne prepoznajo. To dilemo bi 

lahko izpustili na način, ki izhaja iz opisnega ocenjevanja učencev, ki ga starši v prvem triletju 

že poznajo. Takšna ocena pove o učenčevih posebnih sposobnostih zelo veliko. To pa 

pomeni, da bi z opisom sposobnosti nadomestili »težko definicijo nadarjenih učencev«. S 

tem bi se izognili pogostemu vprašanju (Kaj naj z nadarjenim otrokom?) in negotovosti 

staršev.  Učencem pa bi tako vendarle omogočili, da spoznajo svoje sposobnosti, vsekakor pa 

je potrebno, da izoblikujemo tudi programe za izobraževanje teh učencev. Skozi naslednje 

razrede bi lahko to identifikacijo nadaljevali in za starše vsekakor ne bi bil tak »šok«, v kolikor 

se v višjih razredih ti znaki ne bi več pojavljali v tako izrazitem obsegu. Na tem mestu 

moramo vsekakor razumeti starše, katerih otrok kar naenkrat ni več nadarjen. Takšen  izbor 

bi lahko pripeljal do tega, da v devetem razredu prepoznamo enega nadarjenega učenca ali 

več nadarjenih učencev ali pa celo nobenega nadarjenega učenca, vendar bodo ti učenci 

imeli jasno procesno spremljano diagnostiko in tudi mi bomo prepričani, da so ravno ti 

učenci ničkolikokrat dokazali, da je opis »nadarjen učenec« zanje primeren. O tem velja  

razmisliti. To potrjuje tudi razprava , v kateri Vrlič in Duh (2003)  trdita, da likovni pedagogi 

raje o ustvarjalnih potencialih kot o specifični likovni nadarjenosti, saj mora imeti učenec, če 

ga želimo oceniti za likovno nadarjenega, poleg ustvarjalnosti in motivacije razvite tudi 

specifične sposobnosti. Torrance zato meni (1986), da so najboljši učitelji za likovno 

nadarjene učence likovni ustvarjalci, ki želijo in lahko delijo svoje izkušnje in znanja, tako da 

motivirajo likovno nadarjene učence. Prepričan sem, da lahko ODPRT LIKOVNI ATELJE 

odgovori na veliko vprašanj o likovni nadarjenosti učencev … 
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V prispevku predstavljamo organizacijski in vsebinski vidik tabora za likovno nadarjene 

učence, ki ga na šoli že osmo leto izvajamo kot obogatitveno dejavnost za  identificirane 

nadarjene učence, ki izkazujejo talent in/ali interes za likovno ustvarjanje. Izhodišče za 

načrtovanje je bila ugotovitev, da otroci, ko odraščajo, zlasti pri vstopu v mladostništvo 

izgubijo izvorno veselje do umetniškega izražanja in postanejo kvečjemu opazovalci 

ustvarjalnosti drugih. Šolsko okolje pogosto njihove ustvarjalnosti ne spodbuja, ampak jo 

kvečjemu še zavre. Pojav upada ustvarjalnosti od otroštva do odrasle dobe potrjujejo tudi 

ugotovitve nekaterih študij. Obogatitvena dejavnost – tri dnevni tabor za likovno nadarjene 

učence tretjega triletja – je nastal prav z namenom spodbujanja in ohranjanja njihovega 

ustvarjalnega potenciala. Pri načrtovanju ciljev in vsebin ustvarjalnega tabora za likovno 

nadarjene učence smo izhajali iz splošnih potreb nadarjenih in nekaterih specifičnih potreb 

»umetniško« nadarjenih otrok. Svoj mentorski prispevek učencem razumemo predvsem kot 

ustvarjanje ustreznega spodbudnega okolja za ustvarjanje z vsemi njegovimi  značilnostmi; tj. 

okolja, ki sprejema in podpira drugačnost, novost, posebnost in ki ga šola in šolski program 

likovne vzgoje likovno nadarjenim učencem pogosto ne ponuja ali vsaj ne v zadostni meri. 

 

Sklep ali kako v prihodnosti? 

Smisel spodbujanja razvoja ustvarjalnosti v osnovni šoli  ni v forsiranju izjemnih rezultatov, 

ampak v maksimalno mogočem razvoju vseh učenčevih ustvarjalnih potencialov (h čemur 

nas zavezuje tudi Koncept). Izvajalke ustvarjalnega tabora smo prepričane, da umetnost 

posameznika in družbo v celoti plemeniti in jo je zato vredno spodbujati in usmerjati že pri 

osnovnošolcih. To (upamo) uspešno počnemo z ustvarjanjem primernega okolja in vzdušja 

na tridnevnem vikend taboru, kjer se delo, druženje in učenje nevsiljivo in brez ostrih 

prehodov prepletajo ves dan. V tako oblikovanem ustvarjalnem okolju likovno nadarjeni 

učenci v majhni skupini vrstnikov z dvema mentoricama, ki sta jim na razpolago ves dan, 

lahko  razvijajo svoj ustvarjalni potencial, ob tem pa se gradijo tudi kot samozavestni 

posamezniki, ki zaupajo v svoje sposobnosti in si jih bodo upali izraziti na svoj način. Na ta 

način pridobivamo vsi.  
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Ustvarjalni gib kot učni pristop oziroma metoda dela z otroki z različnimi učnimi zmožnostmi 

poudarja vlogo telesa in gibanja v učnem procesu. Gre za aktivno učenje, kjer se učenci ob 

različnih gibalno–plesnih dejavnostih na sproščen način učijo učno snov, jo utrjujejo, oziroma 

spoznavajo celostno (Geršak, Tancig, Novak, 2005). 

S tovrstnim poučevanjem se ukvarjam že nekaj let in vsako leto mu dodam novo vrednost v 

drugi šolski dejavnosti. Na začetku sem ga uporabljala kot odlično sprostitveno in gibalno 

metodo v podaljšanem bivanju, pri pouku v nižjih razredih kot učni pristop, kasneje sem 

imela krožek ustvarjalnega giba, delavnico … Trenutno uporabljam pristop pri poučevanju 

zahtevnejših vsebin v 5. razredu – v okviru dopolnilnega pouka za ponazoritev in lažje 

razumevanje učne snovi, v okviru dodatnega pouka pa kot spodbudo za razvijanje višjih 

funkcij mišljenja in krepitev medosebnih odnosov pri nadarjenih učencih.  

V prispevku bo predstavljen primer dobre prakse, kako smo v lanskem šolskem letu z učenci 

pripravili temo Naš šolski dan za zadnji roditeljski sestanek. Staršem smo skozi ustvarjalni gib 

in ples prikazali dan z naravoslovnimi, matematičnimi, jezikovnimi, umetnostnimi, 

družboslovnimi in športnimi vsebinami. Učenci z višjimi učnimi zmožnostmi in nadarjeni 

učenci so imeli nalogo zbrati vsebine po predmetih, ki so bile prikazane v programu. 

Povezovalki programa sta bili dve nadarjeni učenki na področju jezika. 

Pri matematiki so učenci delili z ustvarjalnim gibom in ponazarjali geometrijske pojme, 

enačbe ter neenačbe. Pouk slovenščine so popestrili s prikazom velike začetnice in ločil. 

Naravoslovje je vključevalo različne poskuse in vrtenje Zemlje okoli Sonca in okoli svoje osi. 

Pri družbi so se učencem najbolj vtisnila v spomin zgodovinska obdobja prikazana z 

ustvarjalnim gibom …  

Glede na odziv staršev, zadovoljstvo učencev in moje navdušenje nad izvedenim programom 

mi bo tak način izvedbe roditeljskega sestanka v prihodnosti postal redna praksa. Na začetku 

šolskega leta sem učence navduševala za to metodo, ob koncu leta pa so oni mene z njeno 

uporabo in pozitivnimi učinki, ki jih zaznavam v razredu. Učenci so si sami želeli, da snovi 

obravnavamo na ta način in njihove ideje so me resnično iz dneva v dan presenečale. Hkrati 

pa je tovrstno poučevanje krasen način dela z nadarjenimi učenci, ki imajo možnost razvijati 

ustvarjalnost in svoje potenciale ter dati spodbudo celemu razredu. 
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Namen projekta je odkrivanje učenčevih uspešnih področij s pomočjo zanimivih, izzivalnih in 
umetniških dejavnosti. Naravnan je ciljno-procesno in interdisciplinarno, kar pomeni, da vsak otrok 
odkriva in razvija svoja uspešna področja, pri čemer naj bi našel nekaj takšnega, v čemer se bo lahko 
izkazal, dokazal in ga bo navdušilo. Namenjen je učencem II. triletja OŠ Simona Jenka Kranj. Učenci 
med izvajanjem projekta spoznavajo inštrumente in lastno telo kot zvočilo ter ustvarjajo z zvoki; 
razvijajo umetniške spretnosti in veščine; uporabljajo sodobno komunikacijsko tehnologijo; 
spoznavajo nove pojme v povezavi z zvoki (npr. zvočno onesnaževanje); se učijo raznovrstnega 
raziskovanja in kreativnega reševanja problemov; razvijajo samostojnost, odgovornost, 
samoiniciativnost; se vživljajo in spoznavajo, razvijajo mišljenje, poglabljajo splošno razgledanost; 
širijo svoje interese, razvijajo talente in pridobivajo spretnosti; se celostno razvijajo, vendar je 
poudarek na razvoju pozitivnih čustev, medsebojnem spoznavanju in komuniciranju. 
 
Projekt je bil realiziran v šolskem letu 2012/13 in je zajemal 10 delavnic-druženj:  
- prvo druženje je bilo zvokovno usmerjeno; skozi zvočno zgodbo smo odkrivali svet okrog sebe; 
izpolnjevali smo zemljevid  svojih sposobnosti, spretnosti, interesov, zamisli, idej; predstavili smo se s 
pomočjo palic, s katerimi smo v različnih ritmih predstavili svoja imena, karakterje in si tako napravili 
»zvočne osebne izkaznice«; 
- drugo srečanje smo povezali z računalniškim svetom; s pomočjo zvočne knjižnice smo odkrivali 
neznane zvoke ter spoznavali program  'audacity', s pomočjo katerega smo ustvarjali zvočne mape, 
delali lastne »remixe«; vsak učenec je raziskoval po svojih zamislih in pripravil mini projekt, ki ga je 
oblikoval v dveh zaporednih delavnicah; 
- peta delavnica je potekala v povezavi z EKO DNEVOM, v okviru katerega smo raziskovali, kaj vse se 
skriva pod  pojmom zvočno onesnaževanje; iz odpadnih materialov smo ustvarili eko mape uspehov 
(portfolijo); ogledali smo si tudi gledališko predstavo Mali princ in doživljali njeno zvočno vsebino; 
- v okviru šeste delavnice smo obiskali radio Kranj kot enega osrednjih medijev za prenos zvokov, si 
ogledali prostore, spoznali različne dejavnosti ter v živo soustvarjali program; 
- sedma delavnica je bila namenjena doživljanju svojega telesa v povezavi z glasbo in lastnim 
gibanjem; v Vita Centru v Naklem so nam inštruktorji vadb pripravili vadbo z različnimi rekviziti in 
jogo; 
- predzadnje druženje je bilo namenjeno glasbenemu improviziranju; ustvarjali smo glasbo z lastnim 
telesom, z naključnimi vsakdanjimi pripomočki ter inštrumenti; pripravili smo nastop; 
- deveta  delavnica je bila zasnovana tako, da bi lahko daleč proč od mestnega sveta doživljali zvoke v 
naravi, se sproščali v neokrnjeni trentarski naravi, doživljali hidroterapijo v Trentarskem muzeju, 
ustvarjali v delavnici na prostem; 
- na zadnjem druženju smo vse projekte in dogodke predstavili staršem, najbolj zanimive utrinke in 
dosežke pa shranili na posebej za to oblikovani CD. 
 V okviru projekta so učenci potovali skozi zvočne kulise vse od vsakdanjih motečih zvokov, do 
nepoznanih, tujih, zanimivih zvokov in do sproščujočih in  pomirjujočih zvokov narave. Raziskovali 
smo zvočne teme, pri čemer so se porajala številna vprašanja, se rojevale nove ideje, zamislice in že 
zoreli novi projekti. 
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Talent brez podpore okolja in zmožnosti ustvarjanja ostaja neizkoriščen potencial 

posameznika. Razvijanje in veščenje samega področja nadpovprečne nadarjenosti nekega 

posameznika (na področju znanosti) ali talentiranosti (na področju umetnosti) ne zadostuje. 

Spodbujati in razvijati je potrebno tudi določene intra- in interosebnostne kvalitete 

posameznika, ki omogočajo njegovo ustvarjalnost na izbranem področju. Kajti rešitve, ki jih 

pričakujemo od talentiranih, so predvsem inovativne kreativne rešitve, kar pomeni, da 

prinašajo na določenem področju novo vrednost oz. premikajo meje znanega (Freeman, v 

Juriševič, 2011). Za potrebe te prezentacije izhajamo iz definicij talenta, ki jo je v gledališkem 

ustvarjanju uveljavila Viola Spolin (1994). Talent je za Spolin »predvsem sposobnost 

izkušanja okolja« (Spolin, 1994), ki je imanentna vsem ljudem, prisotna v otroškem obdobju 

in v veliki nevarnosti, da zamre tekom socializacije. Z omejevanjem spontanosti se 

ustvarjalnost umakne, zatre (Csermeley, 2011). Barret, ki se ukvarja s proučevanjem 

improvizacije v delovnih organizacijah s pomočjoštudija improvizacije v jazzovski glasbi, 

meni, da talent ni neka lastnost, ki jo »posameznika ima ali nima«, ampak lastnost, ki se jo da 

razvijati in spodbujati.   

S pomočjo impra oz. gledališke improvizacije, ki je medij skupinskega 

interaktivnega/gledališkega ustvarjanja, na Gimnaziji Vič že 12. leto skrbimo za spodbujanje 

in razvijanje predvsem spontanosti kot pogoja ustvarjalnosti. Medij z različnimi gledališkimi, 

interaktivnimi igrami omogoča obuditev spontanosti kot sposobnosti novega reagiranja na 

znane situacije (Moreno, 2000). V okviru obveznih izbirnih vsebin imajo dijaki vsa štiri leta 

šolanja priložnost spoznavati skupinsko delo, interakcijo, načela medija, ki omogočajo razvoj 

različnih aspektov ustvarjalnosti. Dijaki spoznavajo zakonitosti dramskega ustvarjanja, 

improviziranja, interakcije, generiranja idej in skupinskega delovanja, podpore, usklajenosti 

ter sočasnega ustvarjanja. Med drugim se usposobijo tudi za izvedbo gledališkega 

performansa in skozi to spoznavajo zakonitosti performativnosti. S pomočjo medija impra jih 

torej ne učimo samo gledaliških spretnosti, ampak razvijamo tudi njihove intra- in inter 

osebnostne kompetence ter tudi ustvarjalni potencial.  
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»Otrok ni posoda, ki jo polniš, ampak bakla, ki jo prižgeš«, je baje dejal že Platon. S tem 

izhodiščem se je leta 1991 začel izoblikovati naš program raziskovalnih taborov DUO–DUM 

(Dnevi ustvarjalnih otrok – Dnevi ustvarjalne mladine); program poudarja pomen 

ustvarjalnosti in povezuje dve na prvi pogled ločeni področji – naravoslovje in umetnost, ki 

sta kot izhodišče dela v posameznih elementih našega programa tesno notranje povezani. 

Raziskovalni tabori so namenjeni nadarjenim osnovnošolcem, dijakom in študentom, ki v 

industrijsko-storilnostno naravnanem šolskem ustroju velikokrat ne morejo uresničevati 

svoje specifične nadarjenosti; program spodbuja razvoj njihovega ratia (uma, razuma) in 

intuitia, torej tudi od izkušnje in logičnega sklepanja neodvisno spoznavanje resnice. 

Program se je z leti nadgrajeval, izpopolnjeval in širil tako vertikalno kot horizontalno. Na 

osnovi izkušenj (več kot 50 mentorjev) strokovnjakov- ustvarjalcev- iz naravoslovja in 

umetnosti, ki so pri delu z mladimi in izmenjavo dobrih praks na nacionalnem in 

mednarodnem nivoju bogatili svoje izkušnje, smo vedno znova potrdili spoznanje, da je 

vzpodbujanje ustvarjalnosti pri mladih, še posebej nadarjenih, nuja. Mlade z delom 

usmerjamo k aktualni problematiki. Z raziskovanjem in ustvarjanjem odkrivajo izvirne in 

utemeljene rešitve. Njihove ideje prinašajo tudi konkretne rezultate. 
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V prispevku obravnavamo motivacijsko naravnanost razrednih učiteljev za delo z glasbeno 

nadarjenimi učenci. Empirično smo preverile, ali se motiviranost učiteljev za delo z glasbeno 

nadarjenimi učenci razlikuje glede na njihov status, delovno dobo, stopnjo in vrsto njihove 

izobrazbe ter dodatno glasbeno izobraževanje. Ugotovile smo, da je motiviranost učiteljev 

povezana predvsem z njihovim dodatnim glasbenim izobraževanjem, ne pa tudi z drugimi 

preučevanimi značilnostmi, po katerih smo jih za namen raziskave ločile med seboj.  

Delo z glasbeno nadarjenimi učenci je zelo specifično, zato nas je v raziskavi zanimalo, koliko 

sodelujočih razrednih učiteljev je naklonjenih delu z glasbeno nadarjenimi učenci po 

individualiziranem programu. Sodelujoči učitelji, ki so naklonjeni delu z glasbeno 

nadarjenimi, so izpostavili, da se čutijo dovolj strokovno kompetentne; delo z nadarjenimi 

jim predstavlja izziv. Menijo, da si nadarjeni zaslužijo pozornost, saj je treba upoštevati 

različne potrebe in zmožnosti učencev. Vsekakor želijo prispevati k nadaljnjemu razvoju 

učenčeve nadarjenosti. Učitelji, nenaklonjeni delu z glasbeno nadarjenimi, so kot poglavitni 

razlog navedli, da se ne čutijo dovolj usposobljene, da glasba ni njihovo področje oziroma na 

splošno delo z nadarjenimi. Nekaj sodelujočih je menilo, da morajo delo z nadarjenimi učenci 

izvajati osebe, ki so za to usposobljene, tj. predvsem učitelji v glasbenih šolah.  

Motivacija je ključnega pomena za uspešnost posameznika pri svojem delu. Posameznik, ki 

ve, kaj vpliva na njegovo motivacijsko naravnanost, lahko bolje izkoristi priložnosti in 

okoliščine, ki jih ponuja delo z glasbeno nadarjenimi učenci, ter si ustvari izkušnje, ki so 

pozitivno naravnane. 
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Občutim, glasbena delavnica 

 

Branka Potočnik Krajnik 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
branka.potocnik@pef.uni-lj.si 

 

 
Približevanje glasbene umetnosti otrokom in mladostnikom zahteva od učitelja veliko 

strokovnega in pedagoškega znanja, predanosti in ljubezni. Delo je tem zahtevnejše, saj so 

otroci skladno z družbenimi normami odtujeni sami sebi in bližnjim ter obremenjeni z 

neprečiščenim zvočnim in širšim informacijskim okoljem, Za odkrivanje novih poti, ki ne le 

približujejo umetnost otroku, temveč otroka k nji dvigujejo, je potreben učiteljev pogum in 

uvid v priložnosti in nujo prav pri delu z nadarjenimi učenci.   

V delavnici bomo skozi dejavnosti konkretnega prikaza in eksperimentalnega dela iskali 

varno, notranje osvobajajoče okolje, ki spodbuja otrokov ustvarjalni potencial skozi izkušnjo 

doživljanja, čutenja in umevanja glasbene umetnosti. Proces bomo opazovali skozi rabo 

pevskega glasu, ki se skozi dejavnosti celovito razvija. S pridobljenimi izkušnjami in spoznanji 

bomo - oprti na različne veje umetnosti - odprli pot raziskovalnemu delu v umetnosti, 

usmerjeno v glasbeno ustvarjalnost. Tu želimo razpreti prostor globlji občutljivosti. 
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Gledališče v razredu - integracija umetnostnih zvrsti 

 

Edvard Majaron 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
edvard.majaron@pef.uni-lj.si 

 

 
Delo bi potekalo v manjših skupinah, od katerih bi vsaka dobila (si izbrala) drugačno nalogo 
ustvariti prizor z različnimi vrstami preprostih lutk in predmetov, v zadnjem delu bi pogledali 
vse prizore in se pogovorili o procesu nastajanja, občutkih in utemeljitvah za določene 
rešitve. Tak improvizirani nastop naj bi bil izziv za prepoznavanje zahtev in možnosti, kako 
preprosto iz frontalnega pouka ustvariti kreativno vzdušje v razredu oz. v skupini. Mogoče ob 
koncu predstavitev procesa udeležencem ostalih delavnic.   
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Muzicirajmo skupaj – bodimo nadarjeni 
 

Konstanca Zalar 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
konstanca.zalar@pef.uni-lj.si 

 
 

V delavnici se s praktičnim delom spoznavamo s sodobnimi pristopi poučevanja glasbe, ki 

udeleženim (otrokom, odraslim, osebam s posebnimi potrebami …) omogočajo maksimalen 

razvoj glasbenih sposobnosti. S praktičnim udejstvovanjem na področjih izvajanja, poslušanja 

in predvsem ustvarjanja se poglabljamo v izrazne možnosti glasbenega jezika, ki se izraža 

»naravnost«, odkrito sporoča o doživljanju vsakega posameznika, je neposreden in 

neodvisen od tehnične usposobljenosti igranja na glasbila.  

V skupnem muziciranju s preprostimi glasbenimi elementi – »zidaki« odkrivamo in gradimo 

glasbo, jo (pre)oblikujemo, jo podoživljamo tudi z gibom, plesom, slikanjem in drugim 

umetniškim izražanjem. Z zvočnim raziskovanjem spoznavamo šume, zvoke, tonske barve  

ljudskih, improviziranih in Orffovih glasbil. Uporabljamo jih v improvizaciji v glasbenem jeziku 

ter pri spremljavi petja in gibanja. Še posebej poudarimo velik pomen skupinskega 

(razrednega) muziciranja, saj skupina nudi gotovost, ki omogoča sproščeno in ustvarjalno 

delovanje. Zaupanje v izvajalsko skupino in poznavanje pravil delovanja v skupini je 

pomembno predvsem v začetni fazi navajanja na improvizacijo - skupno muziciranje, ko 

udeleženi še iščejo svoj pristen glasbeni izraz in spoznavajo ta način nebesednega 

sporočanja. Pri tem je ena izmed osnovnih značilnosti skupnega muziciranja neposrednost, ki 

omogoča kot poglobljeno glasbeno izražanje nadarjenih udeleženih in istočasno ponuja 

možnost za uspešno sodelovanje za glasbo manj nadarjenim osebam. V isti skupini se tako 

diferenciacija izvaja spontano, pobudo prevzema vsak posameznik glede na svoje zmožnosti. 

Splete se dinamična in razvejana mreža glasbenih doživetij in izkušenj, katerih izraz ni 

samostojna in dokončno oblikovana kompozicija, pač pa veščina in spretnost izvajanja brez 

predhodne priprave in neodvisno od naravno danih sposobnosti. Nadarjene osebe s tem 

poleg razvoja na glasbenem področju pridobijo tudi socialne kompetence, saj jim nebesedno 

komuniciranje v glasbi odpira uvid tudi v drugačne načine povezovanja z vrstniki.  
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Misliti skozi gib in ples 

 
Vesna Geršak 

 
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in 

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem 
vesna.gersak@pef.uni-lj.si 

 

 
Vključevanje plesa in ustvarjalnega giba v šolski kurikulum sledi smernicam učenja in 

poučevanja skozi umetnost in novejšim izsledkom s področja nevroznanosti. 

Na delavnici bo predstavljeno učenje in poučevanje različnih predmetnih področij skozi 

ustvarjalni gib oziroma ples, pri katerem povežemo otrokovo telesno dejavnost z miselnimi 

procesi. Govorimo o tako imenovani utelešeni kogniciji. Predstavljen bo ustvarjalni gib kot 

učni pristop z vidika aktivnega učenja in spodbujanja ustvarjalnega izražanja skozi ples.  

Delavnica bo uvodoma osvetlila učni pristop in možnosti za delo na področju plesne 

umetnosti z nadarjenimi učenci in učenci z različnimi učnimi zmožnostmi. Udeleženci 

delavnice bodo skozi aktivno gibalno dejavnost preizkusili obravnavo nekaterih učnih snovi s 

področja likovne vzgoje/glasbene vzgoje/matematike/jezika. V nadaljevanju bo kot primer 

dobre prakse predstavljen videoposnetek Pot mišljenja, ki je nastal v sodelovanju z 

Akademijo za ples in priznanimi slovenskimi plesalkami.  
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Ustvarjajmo z nadarjenimi 

 

Beatriz Tomšič Čerkez 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
beatriz.tomsic@pef.uni-lj.si 

 
 

 

Za nadarjene učence na umetnostnih področjih ima razvoj ustvarjalnosti poseben pomen. 

Poleg originalnosti, fleksibilnosti, fluentnosti ali tenkočutnosti lahko navedemo nekatere 

druge značilnosti ustvarjalnega mišljenja, kot so ustvarjalna fantazija, ki pomaga, da si 

predstavljamo še nikoli videno; odkrivanje problemov, ki pomeni občutljivost pri odkrivanju 

problemov in ne le reševanje že postavljenih problemov ter povezovanje oddaljenih pojavov 

in idej. Ustvarjalni učenec potrebuje izjemno ustvarjalnega učitelja, ki je pripravljen 

upoštevati vse omenjene dejavnike pri načrtovanju pouka. 

Učitelj je pri likovni vzgoji lahko še posebej inovativen na ravni povezovanja likovnih pojmov, 

izbire likovnih materialov, pripomočkov in postopkov dela, pri oblikovanju likovnega motiva, 

izboru metod dela in načrtovanju ter izvedbi likovnega vrednotenja.  

Pri likovni delavnici bomo udeležencem predstavili inovativne pristope načrtovanja pouka 

predvsem na področju eksperimentiranja z likovnimi materiali, postopki dela in tehnikami. 

Posebno pozornost bomo namenili tudi načrtovanju pouka s stališča medpodročnega ter 

medpredmetnega povezovanja. Vsesplošni povezovalni pristopi so lahko dejavniki izrazite 

notranje motivacije za nadarjene učence na umetnostnih področjih.  
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Ustvarjalnost z zvoki, stopinja v neznano? 

 

Brina Jež Brezavšček 
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
brina.jez@pef.uni-lj.si 

 
 

Čeprav je bilo  izrečeno mnogo besed o ustvarjalnosti pri raznih oblikah glasbenega pouka, 

pa še vedno velja, da ja vstop v polje umetniške izraznosti z ustvarjalnostjo pri glasbi otežen v 

primerjavi z besednim ali likovnim področjem. Tako besedno kot likovno  ustvarjamo v tišini, 

individualno, medtem ko je pri glasbi potrebno veliko strategije in vodenja, da lahko cel 

razred ali večja skupina glasbeno ustvarja v prvotnem smislu, da si v resnici izmišljajo svojo 

glasbo z novimi ritmi, melodičnimi elementi, barvno ter dinamično raznolikostjo itn.    

Tudi pri individualnem pouku inštrumenta učitelji pri svojih učencih le izjemoma spodbujajo 

glasbeno ustvarjalnost. Tega področja se marsikdo ustraši, saj se boji, da rezultat ne bo 

zadovoljiv, da vodenju ne bo kos. 

In vendar je glasbena ustvarjalnost tista, ki lahko razširi meje duha, vpliva pozitivno na 

prožnost mišljenja, povezanost s svetom čustev, spodbudi širše zajemanje iz sveta novih idej. 

Nadarjeni, vedoželjni mladi  preko glasbene ustvarjalnosti razvijajo svoj potencial, izživijo 

domišljijo, spoznavajo sami sebe tako z emocionalnega kot razumskega polja, ki pa sta pri 

glasbeni dejavnosti pravzaprav povezana v celoto in nastopata enovito.  

Na delavnici se bomo najprej osredinili na naša ušesa, poslušali zvoke iz narave in se potem 

še sami vključili v glasbeni tok s svojimi intervencijami tako z glasom kot zvoki telesa ter 

tolkali. Nato bomo izvedli različne zvočne pokrajine, ki jih bomo lahko predhodno načrtovali 

in določili. Nazadnje bomo v prvi plan postavili prepuščanje glasbenemu poteku, čustvenim 

nabojem in kombinirali iniciativo, dialog, nasprotovanje itn. 

Udeleženci bodo  spoznali izhodišča  za razvijanje glasbene ustvarjalnosti, kar bodo v praksi 

lahko še nadalje preizkušali in razvijali.  
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Ljubljana, 16. 9. 2013

Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani 

Strokovni posvet
ZA UČITELJE UMETNOSTNIH PREDMETOV

Zbornik povzetkov

Spodbujanje nadarjenih učencev
na umetnostnih področjih

Namen posveta Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih je: 

bolje razumeti značilnosti in učne potrebe nadarjenih učencev v šoli in še 
posebej na različnih področjih umetnosti, 

spoznati in promovirati učinkovite pristope za motiviranje nadarjenih 
učencev na umetnostnih področjih, 

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

prispevati k ustvarjanju učeče se skupnosti učiteljev in drugih strokovnih 
delavcev v izobraževanju za kakovostno poučevanje na osnovi spodbu-
janja učnih potencialov učencev v šoli in/ali drugje.

–

–

–

–


