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Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to 

climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. 

 

 A. Einstein  



 

 

  



 

 

POVZETEK 

 

Učitelji se med svojo poklicno potjo srečujejo z različnimi učenci, med katerimi so tudi 

nadarjeni. Naloga učitelja je, da nadarjenim in tudi preostalim učencem omogoči optimalen 

razvoj njihovih učnih potencialov.  

 

V teoretičnem delu sem najprej opredelila pojem nadarjenosti, nato pa predstavila nadarjene 

učence, njihove lastnosti in značilnosti. Na kratko sem se posvetila postopkom prepoznavanja 

nadarjenih. V nadaljevanju sem se osredinila predvsem na pomembnost dela z nadarjenimi 

učenci, delo z njimi in na opredelitev tega problema v slovenski zakonodaji. Na kratko sem se 

dotaknila tudi učiteljev nadarjenih učencev – njihovih lastnosti in nalog.  

 

Empirično raziskavo sem izvedla na vzorcu 450 učiteljev razrednega pouka, ki so za namen 

magistrskega dela izpolnili anketni vprašalnik. V empiričnem delu me je zanimalo, kako 

razredni učitelji ocenjujejo stanje glede skrbi za nadarjene učence v naši osnovni šoli, kaj 

zanje pomeni delo z nadarjenimi, kako usposobljeni se počutijo na tem področju in katere 

pomanjkljivosti še opažajo pri vzgojno-izobraževalnem delu z nadarjenimi. 

 

Izsledki magistrske raziskave so pokazali, da se učitelji v večini zavedajo pomembnosti 

prilagojenega vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci, opozarjajo pa na večjo 

zahtevnost pedagoškega dela z nadarjenimi in večjo lastno odgovornost. Ker učitelji 

razrednega pouka menijo, da med študijem niso pridobili dovolj znanja s področja vzgoje in 

izobraževanja nadarjenih učencev, bi bile na tem mestu potrebne spremembe že v sistemu 

izobraževanja učiteljev za pedagoško delo s to skupino učencev. Zaradi preteklih slabih 

izkušenj z dodatnimi izobraževanji se učitelji redko odločajo za izobraževanja, čeprav jih 

ocenjujejo kot koristna in si želijo pridobiti znanje s tega področja. Želijo izvedeti predvsem 

več o prilagoditvah dela za nadarjene, obogatitvenih dejavnostih ter o svetovanju in 

motiviranju nadarjenih na splošno. Glavna pomanjkljivost, s katero se srečujejo učitelji pri 

pripravi pouka in prilagoditev za nadarjene, je predvsem pomanjkanje časa. Večina učiteljev 

se strinja, da so učinki dela z nadarjenimi vidni tudi pri učencih. Ti imajo več osebnega 

zadovoljstva, dosegajo dobre učne rezultate, so bolj motivirani za delo in odgovornejši do 

šolskega dela. Te ugotovitve nam kažejo pozitivne učinke vzgojno-izobraževalnega dela z 

nadarjenimi učenci.  



 

 

KLJUČNE BESEDE: poučevanje nadarjenih, nadarjeni učenci, učitelji, ki poučujejo 

nadarjene učence, osnovna šola, izobraževanje nadarjenih  



 

 

ABSTRACT 

 

During their career teachers encounter various students, including those who are gifted. The 

task of the teacher is that he enables the development of every student's potential to learn and 

treats every student in the same way. 

 

In the theoretical part I defined the concept of giftedness and then introduced the gifted 

students, their attributes and their characteristics. I also focused on the process of identifying 

gifted students. Later, I focused mainly on the importance of working with gifted pupils, the 

nature of working with them, and the definition of this problem in the Slovenian legislation. I 

also touched on the teachers of the gifted students - their attributes and tasks. 

 

I conducted the empirical research on a sample of 450 primary school teachers who have, for 

the purpose of the master's thesis, filled a questionnaire. In the empirical research I was 

interested in how class teachers assess the situation regarding the care for gifted children in 

our elementary school, what working with talented students means to them, how qualified 

they feel in this field of work, and what shortcomings they have observed in educational work 

with talented students. 

 

The results of the master's thesis showed that teachers are mostly aware of the importance of 

personalized educational work with gifted students, but they are warning about the increased 

complexity of pedagogical work with talented students and greater personal responsibility. 

Because class teachers believe that they did not gain enough knowledge in the field of 

education of talented students during their education, changes in the system of educating 

teachers for pedagogical work with this group of students would be necessary. Due to past 

negative experiences with further education programs teachers rarely opt for education, even 

though they view them as helpful and are eager to obtain knowledge in this field. They want 

to learn more about particular adjustments about working with talented students, enriching 

activities, and about advising and motivating talented students in general. The main 

disadvantage faced by teachers in preparing lessons and adapting them for talented students is 

the lack of time. Most teachers agree that the effects of working with gifted students are 

visible among pupils. They have more personal satisfaction, achieve good learning 



 

 

achievements, are more motivated for work and are more responsible about their school work. 

These findings show us the positive effects of educational work with gifted students. 

 

KEY WORDS: teaching gifted, gifted students, teachers of gifted, primary school, gifted 

education  
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1 UVOD 

 

Nadarjeni učenci so pomembni za napredek družbe, zato jim moramo posvetiti pozornost in 

prilagoditi šolsko delo, tako da bodo razvili svoje potenciale. V 29. členu Konvencije o 

otrokovih pravicah (1989) je zapisano, da »… mora biti izobraževanje otrok usmerjeno k 

popolnemu razvoju otrokove osebnosti, nadarjenosti ter umskih in telesnih sposobnosti …«. 

Vsem otrokom moramo torej zagotoviti enake možnosti, da razvijejo svoje potenciale in 

močna področja. Razvoj potencialov nadarjenih učencev pomeni tudi razvoj družbe.  

 

Učitelji se vse bolj zavedajo pomembnosti dela z nadarjenimi učenci; imamo tudi koncept, ki 

je nastal na pobudo strokovnjakov, da bi spodbudil in poenotil delo z nadarjenimi učenci v 

državi (Koncept: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999; v 

nadaljevanju Koncept). Učitelj ima pomembno vlogo pri razvoju potencialov nadarjenih 

učencev. Izbrati mora primerne metode in načine poučevanja za učence z višjimi potenciali 

(Smith, 2007).  

 

Pogosto se zgodi, da učitelj nadarjenega učenca spregleda zaradi kakršnih koli zunanjih 

dejavnikov, ki ga ovirajo pri tem, da bi pokazal in razvil svoje potenciale. Nekateri učenci 

kljub svoji nadarjenosti niso zainteresirani za šolsko delo, nekateri prihajajo iz drugih 

kulturnih in jezikovnih okolij, kar jih pri šolskem delu lahko ovira, omeniti pa je treba tudi 

dvojno izjemne učence, ki so v procesu odkrivanja nadarjenosti pogosto spregledani zaradi 

težav, ki jih imajo pri šolskem delu.  

 

V svojem magistrskem delu bom raziskala področje dela z nadarjenimi učenci na razredni 

stopnji v slovenski osnovni šoli. Zanimalo me bo, kolikšno pozornost razredni učitelji 

posvečajo nadarjenim učencem in kako jim prilagajajo šolsko delo, ali se jim to zdi 

pomembno in zakaj ter kako kompetentni se počutijo na tem področju. Pri tem igrata veliko 

vlogo zavedanje učiteljev o pomembnosti dela z nadarjenimi in njihovo znanje, ki jim 

omogoča, da nadarjenim učencem učinkovito prilagajajo šolsko delo.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 POJEM NADARJENOSTI 

 

V strokovni literaturi lahko najdemo veliko različnih definicij, ki opredeljujejo, kdo so 

nadarjeni učenci. Enotne definicije nadarjenosti ni, glavni vzrok za to pa je verjetno ravno 

heterogenost te skupine. Vsak si nadarjenost razlaga po svoje, vemo pa, da s pojmom nadarjen 

poimenujemo nekoga, ki je zmožen bistveno več kot njegovi sovrstniki. Za namen svojega 

magistrskega dela povzemam opredelitev iz Zakona o osnovni šoli (2011), ki v 11. členu 

nadarjene učence opredeljuje na naslednji način: »Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo 

visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih področjih, v 

umetnosti ali v športu.« 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika
1
 nadarjenost opredeli kot: »nadárjenost –

i ž (ȃ) sposobnost hitro, brez večjega napora pridobiti si potrebno znanje, spretnost za dobro 

opravljanje kake dejavnosti: kazati nadarjenost; glasbena, tehnična nadarjenost; nadpovprečna 

nadarjenost; nadarjenost za šah«.  

 

Nadarjeni učenci niso homogena skupina. Vsak učenec ima svoja močna področja in svoje 

značilnosti. Učenci so nadarjeni na različnih področjih, prav tako se razlikujejo njihove 

potrebe. Pomembno je, da učitelj dobro pozna vrste nadarjenosti, saj jih tako pri učencih 

lahko hitreje prepozna in jim delo prilagodi glede na njihove zmožnosti.  

 

Pomembno se je zavedati, da nadarjenost sama po sebi še ne prinese visokih dosežkov 

učencev. Njihovi dosežki so v pomembni meri odvisni od spodbud, ki jih dobijo iz okolja, 

njihove motivacije in od ustvarjalnosti. Renzullijev trikrožni model nadarjenosti opredeljuje 

nadarjenost kot produkt interakcije med tremi dejavniki: nadpovprečne sposobnosti, 

ustvarjalnost in motiviranost (Juriševič, 2012). Šele skupno učinkovanje vseh treh dejavnikov 

lahko pripelje do visokih dosežkov določenega učenca.  

 

                                                 
1
 Spletni vir 1. 

http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3563519/nadarjenost?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=nadarjenost
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M. Juriševič (2012) poda pregled teoretskih konceptov na področju obravnave nadarjenosti in 

pojasni, da so se ti skozi čas dopolnjevali in nadgrajevali. Avtorica povzema, da so na začetku 

avtorji Galton, Spearman, Binet, Simon in Terman pojme »nadarjenost«, »genialnost« in 

»talentiranost« enačili med seboj. Inteligentnost so merili s testi intelektualnih sposobnosti. 

Poznejši raziskovalci nadarjenosti niso več enačili s splošno inteligentnostjo. Predpostavljali 

so, da je posameznik lahko nadarjen na različnih področjih. V tem obdobju se je razvila tudi 

Gardnerjeva teorija multiple inteligentnosti. Inteligentnost je bila že pojmovana kot 

sposobnost oziroma set sposobnosti, s katerimi posameznik rešuje probleme ali proizvaja 

druge produkte v določenem kulturnem okolju. Učenci, ki so pokazali večjo mero razvitosti 

na teh področjih, so imeli možnost akceleracije ali dodatnih obogatitvenih dejavnosti, ki so 

jim nudile hitrejši napredek. Pozneje se je pojmovanje nadarjenosti razširilo; razumeli so jo 

kot mrežo odnosov med posameznimi psihološkimi procesi oziroma fenomeni, ki so med 

seboj interaktivno prepleteni. Eden najodmevnejših raziskovalcev tega obdobja je bil 

Renzulli, ki je razvil trikrožni model nadarjenosti. Nadarjenost je bila po tem modelu 

opredeljena kot produkt interakcije med tremi dejavniki: nadpovprečne sposobnosti, 

ustvarjalnost in motiviranost. Tudi Sternberg je – podobno kot Renzulli – konceptualiziral 

nadarjenost v kontekstu štirih spremenljivk, tj. ustvarjalnosti, akademske in praktične 

inteligentnosti ter modrosti. Vsak posameznik naj bi imel te štiri sestavine različno izražene, 

pomembno pa je, da spodbuja svoja močna in tudi šibka področja. Velik delež k razumevanju 

pojma nadarjenosti pa so prispevali še Tannebaum, Feldman, Mönks, Feldhusen in Gagné. V 

svoja pojmovanja nadarjenosti so vključili tudi okoljske dejavnike (Juriševič, 2012).  

 

Tudi pri oblikovanju Koncepta so avtorji upoštevali Renzullijev trikrožni model nadarjenosti. 

Nagel (1987) opozarja na to, da nadarjenost sama še ne pomeni visokih dosežkov. Opira se na 

Renzullijev model razvoja talenta, ki kot pomembne dejavnike poudari še ustvarjalnost ter 

motivacijo in okolje. Šele skupno učinkovanje vseh treh lahko pripelje do visokih dosežkov 

določenega učenca. Renzulli (1981, po George, 1997) postavlja naslednje pogoje za 

oblikovanje definicije nadarjenosti: 

 temeljiti mora na raziskavah o značilnostih nadarjenih; 

 biti mora vodilo pri postopku identifikacije; 

 kazati mora pot k logično sledečim programskim ukrepom; 

 spodbujati mora nadaljnje raziskave, ki bodo preverile veljavnost definicije.  
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Renzullijeva teorija nadarjenosti razlikuje med dvema vrstama nadarjenosti. Prva je 

nadarjenost za šolsko delo, ki se kaže predvsem v izjemnosti uporabe znanja, druga pa 

nadarjenost za ustvarjalne produkte, ki označuje izjemnost v produkciji znanja (Juriševič, 

2012). Učenci s prvo vrsto nadarjenosti so po navadi uspešni pri šolskem učenju, druga vrsta 

nadarjenosti pa se kaže predvsem v uporabi znanja na izviren način (Žagar, 2006).  

 

Nagel (1987) navaja štiri vrste nadarjenosti: 

 Splošna intelektualna nadarjenost se kaže pri hitri dojemljivosti učenca; tak učenec 

ima dobro sposobnost učenja, veliko spominsko sposobnost in sposobnost za duhovne 

dosežke na veliko področjih. Po navadi se razvije na več učnih področjih.  

 Umetnostna nadarjenost se že zgodaj pojavi na umetniškem področju, če so otroku 

zagotovljene možnosti za to. Kaže se kot spretnost pri igranju različnih glasbil, risanju 

… 

 Psihomotorična nadarjenost se kaže predvsem na področjih, na katerih gre za telesno 

spretnost, na primer pri športnikih ali plesalcih.  

 Socialna nadarjenost je pomembna predvsem pri ljudeh, ki imajo pogosto opraviti z 

drugimi ljudmi. Tak človek zna dobro sodelovati z ljudmi, z njimi sočustvovati in jim 

pomagati.  

 

Nadarjenosti se običajno med seboj prepletajo in se le redko pojavljajo posamezno. 

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je med splošnimi cilji 

vzgoje in izobraževanja poudarjen pomen zagotavljanja pogojev za doseganje odličnosti pri 

posameznikih, ki so nadarjeni na različnih področjih: splošnem intelektualnem, ustvarjalnem, 

učnem, umetniškem, telesno-gibalnem.  

 

Iz podatkov mednarodnih raziskav iz let 2006 in 2009 je razvidno, da upada število držav, ki 

nadarjene učence uvrščajo v skupino učencev s posebnimi potrebami (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). 
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2.2 NADARJENI UČENCI  

 

Žagar (2009) nadarjene opredeli kot posameznike, ki so na neki način boljši od večine svojih 

vrstnikov, vprašanje pa je, v čem so nadarjeni boljši od svojih vrstnikov, kako ugotavljamo 

njihovo nadarjenost in kolikokrat morajo biti nadarjeni boljši od svojih vrstnikov, da jih lahko 

označimo za nadarjene učence.  

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) nadarjene učence 

opredeljuje kot visoko nadpovprečne učence, ki jih je v populaciji do 10 %. Učitelj mora 

nadarjene učence obravnavati kot samostojno skupino učencev, ki so zaradi svojih dodatnih 

potreb upravičeni do prilagoditev v okviru šolskega dela.  

 

Šola mora pravočasno prepoznati nadarjene učence in jim zagotavljati pouk, ki ustreza njihovi 

nadarjenosti. Lastnosti nadarjenih učencev lahko razvrstimo v različna področja: miselno-

spoznavno področje, učno-storilnostno področje, področje motivacije in socialno-čustveno 

področje. V programskem dokumentu Koncept (1999) so opredeljene najbolj tipične lastnosti 

vsakega področja:  

 Miselno-spoznavno področje: razvito divergentno in logično mišljenje, nenavadna 

domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin in smisel za humor. 

 Učno-storilnostno področje: široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato 

besedišče, zmožnost hitrega branja, spretnost v eni izmed umetniških dejavnosti, 

motorične spretnosti in vzdržljivost. 

 Motivacija: potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi 

interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija in uživanje v 

dosežkih. 

 Socialno-čustveno področje: nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, 

neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel 

za organizacijo in empatičnost. 

 

V Konceptu (1999) je poudarjeno, da več omenjenih lastnosti, ki se kažejo pri učencu, pomeni 

večjo možnost, da je učenec nadarjen.  
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Kot učitelji se moramo zavedati, da nadarjenost sama po sebi še ne prinese visokih dosežkov 

učencev. Njihovi dosežki so odvisni od spodbud, ki jih dobijo iz okolja, njihove motivacije, 

ustvarjalnosti in od učnih navad. Uspešnost posameznega učenca je pogosto odvisna od 

okolja, družine in od njihovih interesov. Nagel (1987) ugotavlja, da pri uspešnih nadarjenih 

učencih lahko opazimo, da imajo razvito divergentno mišljenje, so izvirni in domiselni. Prav 

tako so pripravljeni delati za svoje uspehe, so ambiciozni in čustveno zreli. Učitelji se morajo 

zavedati, da nadarjeni učenci lahko uresničijo svoje potenciale, le če so deležni primernih 

spodbud in podpore učitelja. 

 

George (1997) navaja, da so nadarjeni posamezniki boljši pri branju, jezikovnem izražanju, 

aritmetičnem sklepanju, naravoslovnih znanostih, književnosti in pri umetnosti. Ugotavlja, da 

se nadpovprečnost ne kaže pri pravopisu in zgodovini. Pri večini nadarjenih otrok lahko 

opazimo tudi nadpovprečen smisel za humor, ki se pogosto izraža skozi umetnost, ustvarjalno 

pisanje, družbeno dejavnost in ki je sestavni del njihove samozavesti.  

 

V Konceptu (1999) so opredeljeni tudi učno neuspešni nadarjeni učenci ter nekaj značilnosti, 

ki se pogosto pojavljajo pri njih in jih ovirajo pri njihovi uspešnosti:  

 nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih; 

 strah pred spraševanjem; 

 nizka samopodoba in pomanjkanje samozaupanja; 

 nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu; 

 učenca ni mogoče motivirati z običajnimi spodbudami; 

 slaba pozornost; 

 hiperaktivnost; 

 čustvena in socialna nezrelost.  

 

Pogosto se zgodi, da so nadarjeni učenci zaradi teh lastnosti spregledani in niso opredeljeni 

kot nadarjeni, s tem pa jim naredimo veliko škodo (Koncept, 1999).  
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2.3 PREPOZNAVANJE NADARJENIH UČENCEV 

 

Učitelji se v svojih razredih srečujejo z zelo različnimi učenci. Ti se razlikujejo po 

osebnostnih lastnostih, znanju in po vedenju ter drugih individualnih in skupinskih 

značilnostih. Prepoznavanje nadarjenih učencev po Konceptu poteka na treh stopnjah: 

evidentiranje, identifikacija ter seznanitev staršev in pridobitev njihovega mnenja (Žagar, 

2006). Pomembno je, da učitelj nadarjene učence čim prej odkrije oziroma prepozna in jim 

prilagodi delo, tako da lahko razvijejo svoje potenciale. V procesu odkrivanja nadarjenih 

učencev sodelujejo učitelji, psihologi, svetovalna služba in starši. Učitelj ima pri tem zelo 

pomembno vlogo, ker učence dobro pozna, lahko jih primerja med seboj in spremlja njihov 

napredek.  

 

Za evidentiranje učitelj izbere obsežnejšo skupino učencev, za katero predvideva, da bi bili 

lahko nadarjeni. V fazi evidentiranja je pomemben učni uspeh učenca, ki mora biti odličen 

oziroma mora dosegati zahtevnejše standarde znanja pri opisnem ocenjevanju. Upošteva se 

tudi učenčeve dosežke na specifičnih področjih, kot so na primer: likovno, glasbeno, tehnično 

oziroma področje športa. Pomembno je tudi mnenje učitelja. Učitelj mora biti pozoren 

predvsem na to, da ne spregleda učencev, ki prihajajo iz drugega kulturnega okolja, so 

socialno prikrajšani oziroma imajo učne ali vedenjske težave. V fazi evidentiranja se 

upoštevajo tudi rezultati, ki jih učenec doseže na tekmovanjih, ter njihovi dosežki pri 

konjičkih, ki jih imajo. Na naslednji stopnji (identifikacija) sledi podrobna obravnava 

evidentiranih učencev. Identifikacija se začne, ko dajo starši pisno soglasje zanjo. Učitelj 

oblikuje oceno o evidentiranih učencih s pomočjo ocenjevalne lestvice, ki zajema naslednja 

področja: splošno-intelektualno področje, učno področje, ustvarjalno področje, voditeljsko 

področje, umetniško področje in psihomotorično področje. Psihologi učence identificirajo s 

pomočjo testov sposobnosti in testov ustvarjalnosti. Učenec je identificiran kot nadarjen, če je 

vsak pri enem izmed naštetih meril dosegel nadpovprečne rezultate. Sledita še seznanitev 

staršev in pridobitev njihovega mnenja. Učitelj in svetovalna služba seznanita starše o 

nadarjenosti njihovega otroka. Starše je priporočljivo pred podajo njihovega mnenja seznaniti 

o značilnostih nadarjenih učencev in kako jih prepoznavamo. V prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju se izvede le prva stopnja postopka in lahko govorimo o potencialno 

nadarjenih učencih, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa se izvedeta tudi 

druga in tretja stopnja postopka (Žagar, 2006).   
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2.4 UTEMELJITEV DELA Z NADARJENIMI 

 

M. Sutherland (2015) opozarja, da moramo nadarjene otroke spodbujati, saj v nasprotnem 

primeru obstaja nevarnost, da so učenci kljub svojim nadpovprečnim zmožnostim manj 

uspešni pri šolskem delu; pri njih se lahko pojavi problematično vedenje, pri pouku se 

dolgočasijo, so razočarani, hkrati pa v njih zaviramo razvoj ustvarjalnega mišljenja.  

 

Že Komenski (1995, str. 49) se je zavedal pomembnosti izobraževanja nadarjenih učencev, saj 

je trdil, da je »nadarjenim je pouk še bolj potreben, kajti bister duh se bo ukvarjal z 

marsičem nekoristnim, nenavadnim in škodljivim, če ni zaposlen s koristnimi stvarmi«. 

 

Nadarjenost pogosto enačimo s šolskim nadpovprečnim uspehom. Tako pogosto le učenčev 

šolski uspeh predstavlja merilo njegove nadarjenosti. Strmčnik (1994) pojasnjuje, da učitelji 

ravno zato pogosto manj skrbi posvečajo nadarjenim učencem kot učencem z odličnim učnim 

uspehom.  
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2.5 NADARJENI UČENCI IN ZAKONODAJA 

 

Vsak učitelj, ki dela z nadarjenimi, mora poznati zakonska določila in pomembne dokumente, 

ki urejajo področje dela z nadarjenimi.  

 

Zakon o osnovni šoli (1996, 11. člen) je nadarjene učence opredeljeval kot učence s 

posebnimi potrebami. Nadarjeni učenci niso učenci s posebnimi potrebami, ampak učenci z 

dodatnimi potrebami, z učenjem nimajo težav, prav tako pa potrebujejo predvsem spodbude 

učiteljev in ne pomoči, kot jo potrebujejo učenci s posebnimi potrebami. V Zakonu o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011, 11. člen) so nadarjeni učenci že 

obravnavani kot samostojna skupina učencev, ki za razvoj svojih potencialov potrebujejo 

predvsem podporo, prilagoditev vsebin, metod in oblik dela ter dodatne dejavnosti.  

 

Z zakonom je opredeljena tudi možnost hitrejšega napredovanja nadarjenih učencev. 

»Učencem, ki dosegajo nadpovprečne rezultate v učenju, mora osnovna šola na predlog 

staršev, učiteljev ali šolske svetovalne službe omogočiti, da prej kot v devetih letih končajo 

osnovnošolsko izobraževanje in s tem izpolnijo osnovnošolsko obveznost. O hitrejšem 

napredovanju učenca odloča učiteljski zbor v soglasju s starši« (Zakon o osnovni šoli, 1996, 

79. člen).  

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) z 62. členom določa, da 

»… oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, 

oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci, vajenci oziroma dijaki …«. 81. člen ZOFVI 

opredeljuje tudi zagotavljanje sredstev za »… tekmovanja učencev, vajencev in dijakov ter 

študentov višjih šol in za posebne oblike dela z nadarjenimi« (ZOFVI, 1996). 

 

Glede na šolsko zakonodajo je razvoj nadarjenih učencev zagotovljen, vendar se moramo 

vprašati, v kolikšni meri se ta zakonska določila upoštevajo in izvajajo v slovenskih osnovnih 

šolah. Pogledi ljudi se na področje nadarjenosti razlikujejo, zato bi bilo smiselno pričakovati, 

da se razlikuje tudi skrb zanje glede na osnovne šole, ki jih obiskujejo. Pomembno vlogo 

imajo ravnatelji, učitelji in drugi strokovni delavci na šoli, njihova strokovna usposobljenost, 

finančne zmožnosti posamezne šole, klima ter v veliki meri motivacija in pripravljenost na 
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prilagojeno šolsko delo z nadarjenimi učenci. Vsi nadarjeni učenci bi morali biti deležni vseh 

možnosti, ki jim zakonsko pripadajo, da lahko razvijajo svojo nadarjenost. 

 

Pri nas je prisotna inkluzija, kar pomeni, da so nadarjeni učenci vključeni v redne oddelke 

osnovne šole, zanje pa se delo v razredu diferencira in individualizira. V okviru rednega 

izobraževanja so nadarjenim učencem ponujeni tudi dodatni programi, kot so na primer: 

sobotne šole, ekskurzije, dodatni pouk idr. V Sloveniji poznamo tudi akceleracijo (predmetna 

ali razredna), ki pa se izvaja redkeje (Bela knjiga, 2011). V Beli knjigi (2011) je poudarjen 

tudi pomen izobraževanja učiteljev za delo z nadarjenimi, ki poteka v okviru stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja in v obliki seminarjev, ki se jih učitelji lahko udeležujejo.  
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2.6 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO Z NADARJENIMI 

UČENCI 

 

Učitelji morajo vzgojno-izobraževalno delo nadarjenim učencem prilagoditi glede na njihovo 

področje nadarjenosti, njihove potrebe in zanimanja. Koncept (1999) predlaga, da se delo z 

nadarjenimi učenci začne čim bolj zgodaj. V prvih dveh triadah je delo organizirano 

predvsem v oblikah notranje in fleksibilne diferenciacije pouka. Poudarja tudi pomembnost 

spremljanja napredka in razvoja nadarjenih učencev. 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011) pravi, da mora »šola tem 

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

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

individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.« 

 

Za nadarjene po svetu skrbijo različno. Žagar (1999, 2006) poudari dva uveljavljena pristopa 

dela z nadarjenimi. Prvi pristop temelji na segregaciji, saj nadarjene učence ločijo v posebne 

oddelke oziroma šole ter jih izobražujejo po posebnih programih. Prav tako jih poučujejo za 

to posebej usposobljeni učitelji. Drugi pristop pa je integrativen; nadarjeni učenci se šolajo 

skupaj z drugimi, ob tem pa se jim prilagodi pouk oziroma se zanje izvajajo dodatne oblike 

dela. V vsakem primeru je nadarjenim učencem pouk treba prilagoditi njihovim zmožnostim 

in jim omogočiti, da čim bolje razvijejo svoje potenciale. 

 

Freeman, Raffan in Warwick (2010) poročajo o vse večjem zavedanju pomena izobraževanja 

nadarjenih otrok. Najpogosteje po svetu je še vedno izobraževanje nadarjenih učencev v 

rednih oddelkih osnovne šole, kot najpogostejšo metodo dela z nadarjenimi pa omenjajo 

obogatitvene programe.  

 

Poročilo EPPI Centra (Bailey idr., 2008) kot najučinkovitejši način poučevanja nadarjenih 

navaja notranjo diferenciacijo, za najmanj učinkovito pa se je izkazalo ločevanje nadarjenih 

(zunanja diferenciacija). Avtorji opozarjajo tudi na to, da mešani razredi zahtevajo ugodno 

razredno ozračje.  
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V Konceptu (1999) so zapisane predlagane oblike dela z nadarjenimi učenci po triletjih. V 

vseh treh triletjih je predlagana oblika dela z nadarjenimi notranja diferenciacija. Ta ohranja 

heterogene skupine učencev, prilagoditve pa se izvajajo znotraj rednega pouka (Strmčnik, 

1993). Sem sodijo individualne zadolžitve učencev, individualiziran pouk, skupinsko delo in 

posebne domače zadolžitve. V prvem triletju med predlagane oblike dela z nadarjenimi učenci 

spadajo še: dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti, hitrejše napredovanje oziroma akceleracije 

in dodatni pouk. Delo poteka večinoma v matičnem razredu, ločevanje nadarjenih učencev iz 

razreda pa je le občasno. V drugem triletju se poleg notranje diferenciacije pouka pojavijo še 

nekatere druge oblike dela, organizirane v okviru fleksibilne in delne zunanje diferenciacije – 

sobotne šole, razne delavnice, tabori …  

 

Izvajalci aktivnosti za nadarjene učence so običajno razredni učitelji, učitelji podaljšanega 

bivanja, svetovalna služba, mentorji (šolski in zunanje), knjižničar, vodstvo šole, glasbena 

šola in druge umetniške ustanove ter Zavod RS za zaposlovanje (Koncept, 1999).  

 

Nagel (1987) navaja nekatere možnosti, ki jih lahko kot učitelji ponudimo nadarjenim 

učencem in jim s tem omogočimo delo, prilagojeno njihovim zmožnostim: 

 Nadarjenim učencem lahko ponudimo posebne, težje naloge, ki presegajo učno snov, 

ki jo obravnavamo v razredu s preostalimi učenci. Tako nadarjeni učenci usvojijo 

dodatno znanje z določene teme. 

 Učitelj lahko organizira delovne skupine, sestavljene iz učencev različne starosti, in to 

z istega področja nadarjenosti. Učenci komunicirajo z enako nadarjenimi učenci, s tem 

pa se razvijajo na socialnem področju.  

 Razna tekmovanja, ki učence motivirajo, hkrati pa jim ponujajo dodatne vsebine s 

področja, ki jih zanima.  

 Predmetna akceleracija oziroma delni pouk v višjih razredih, kot to imenuje omenjeni 

avtor, učencem omogoča, da pouk določenega predmeta obiskujejo v višjem razredu. 

Učenec še vedno ostane v svojem matičnem razredu, ob enem pa pri določenem 

predmetu dela na ravni svoje nadarjenosti. 

 Razredna akceleracija oziroma preskakovanje razredov se uveljavlja precej redko. 

Pomembno je, da je učenec zrel za zgodnejši vstop v šolo oziroma preskok razreda, saj 

ima v nasprotnem primeru lahko od tega več škode kot koristi. 
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 Učenci, ki so nadarjeni, lahko prevzamejo mentorske naloge na svoji šoli, to pa je v 

korist predvsem njihovemu socialnemu obnašanju. 

 Med možnosti, ki jo lahko ponudimo nadarjenim učencem, spada tudi program 

izmenjave. Obiskovanje tuje šole učencu ponudi intelektualni izziv in obogati njegovo 

osebnost. 

 Intenzivni, hitri razredi so razredi, v katerih učenci učno snov štirih let usvojijo v 

krajšem času (na primer v treh letih).  

 Med možnosti izobraževanja nadarjenih pa spadajo tudi posebni razredi, v katerih so 

samo nadarjeni učenci. Delo v teh razredih poteka drugače in na višji ravni kot delo v 

običajnem razredu.  

 

Tudi Dobnik (1998) opozarja na to, da ni dovolj, če nadarjenim učencem ponudimo le 

dodatne aktivnosti zunaj pouka; prilagoditi jim moramo predvsem dejavnosti pri rednih urah 

pouka. Kakovosten pouk za nadarjene mora vključevati:  

 problemske situacije;  

 naloge, ki vključujejo znanje z višjih taksonomskih ravni;  

 spodbujanje novih idej; 

 iskanje različnih rešitev. 

 

Raziskave kažejo (Juriševič, 2012), da si nadarjeni učenci želijo več obogatitvenih dejavnosti 

za nadarjene, saj se jim zdi, da jih šole izvajajo preredko – poudarijo tematske tabore, 

ekskurzije, posebne delavnice za nadarjene, sobotne šole in druge prostovoljne dejavnosti. 

Poleg obogatitvenih dejavnosti želijo predvsem aktivnejši in zanimivejši pouk z več 

raziskovanja in miselnih izzivov. Želijo si tudi več posluha šole za njihove potrebe na 

področju prilagajanja pouka in boljši odnos učiteljev do njih kot nadarjenih. Kot želeno so 

poudarili tudi pogostejša druženja nadarjenih med seboj in več skupinskega dela. 

 

Žagar (2009) opredeljuje didaktična načela, ki naj bi jih upoštevali učitelji razrednega pouka 

pri poučevanju nadarjenih učencev: 

 Učne vsebine mora učitelj obravnavati interdisciplinarno in jih povezovati s širšimi 

vprašanji, temami in s problemi; 

 učencem mora omogočiti neposredne izkušnje in jim dati možnost poglabljanja znanja 

na področjih, ki ga zanimajo; 
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 poskrbeti mora za ustrezno zahtevnost učnih vsebin in učencem zastavljati predvsem 

naloge odprtega tipa, ki omogočajo več rešitev; 

 učencem mora nuditi naloge, ki mu omogočajo, da razvije svoje raziskovalne veščine; 

 spodbujati celosten razvoj in pozitivno samopodobo nadarjenih učencev.  

 

Ravno učitelji so pomemben člen pri izobraževanju nadarjenih učencev. J. Van Tassel - Baska 

(2000) omenja ključne predpostavke, ki jih moramo upoštevati pri poučevanju nadarjenih 

učencev. Vsi učenci morajo imeti možnost, da razvijejo svoje potenciale, učitelji pa se morajo 

zavedati, da imajo nadarjeni drugačne potrebe kot drugi učenci in da morajo te potrebe pri 

delu z njimi tudi upoštevati. Nadarjenim učencem je treba prilagoditi poučevanje. Vzgojno-

izobraževalno delo z nadarjenimi učenci moramo skrbno načrtovati, izvesti in na koncu tudi 

evalvirati, uvesti spremembe in prilagoditi delo, tako da je kar se da prilagojeno potrebam 

posameznega nadarjenega učenca.  

 

Vsak učenec bi se moral šolati z namenom razvijanja svojih potencialov in sposobnosti. C. 

Tomlinson (1997) opisuje primerne in neprimerne načine poučevanja nadarjenih učencev. 

Poudari, da se moral vsak učenec šolati z namenom, da razvije svoje potenciale in 

sposobnosti. Nadarjenim učencem mora učitelj nuditi bogate učne izkušnje, povezane z 

vsakdanjim življenjem, snovati naloge na višji ravni mišljenja, ki bi jim omogočale razvoj, ter 

jim ponuditi večjo zahtevnost nalog in samostojnost pri njihovem reševanju. Učitelj se mora 

truditi, da ugodi individualnim potrebam nadarjenih učencev in jih naučiti spopasti se z 

neuspehi. Neprimerno je, da nadarjeni učenci pri posameznih dejavnostih čakajo svoje 

sošolce, zato ker so to znanje že usvojili. Naloga učitelja je, da poskrbi, da nadarjeni učenci 

delajo težje naloge, ne le da jim nalagajo vse več nalog istega tipa, saj to posledično ubije 

njihovo motivacijo in zanimanje. Učitelj lahko učenca dobro izkoristi, da mu pomaga pri 

izpeljavi določene dejavnosti ali pri pomoči sošolcem, vendar mora biti pozoren na to, da 

temu ne posveča preveč časa, saj se mora nadarjeni tudi sam učiti in razvijati. 

 

Blažič (2003) poudari nekatere pedagoške ukrepe, ki pozitivno vplivajo na razvoj nadarjenih. 

Omenja pomen individualnega in diferenciranega dela z nadarjenimi učenci, problemske 

situacije, ki morajo biti prilagojene individualnim značilnostim posameznega učenca, učni 

cilji pa naj bi bili izraženi na višjih taksonomskih ravneh. Pomembno je tudi spodbujanje 

produkcije izvirnih idej in rešitev.  
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Učitelji se pri delu z nadarjenimi pogosto srečujejo s težavami (pomanjkanje časa, 

usposobljenost učitelja, veliko učencev v posameznem razredu). Ker učitelji niso vedno 

sposobni učencem ponuditi vsega, kar bi pripomoglo k razvoju njihovih potencialov, je 

pomembno, da tudi šola učencem ponudi še druge možnosti, npr. sobotne šole, interesne 

dejavnosti, tabore …  

 

2.6.1 INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA 

 

Nadarjeni učenci so posebne obravnave deležni že pri rednem pouku, tj. s pomočjo 

individualizacije in diferenciacije, ko jim učitelj prilagodi pouk glede na njihove potrebe. 

Ravno učna diferenciacija in individualizacija pa sta najpomembnejši za razvoj nadarjenih 

učencev, saj omogočata pouk, prilagojen njihovim sposobnostim in potrebam.  

 

Diferenciacija je proces, s katerim cilje učnega načrta, metode poučevanja in ocenjevanja, 

material in učne dejavnosti priredimo tako, da je pri tem poskrbljeno za potrebe vsakega 

posameznika. Pomembna značilnost diferenciacije je ta, da poudarja individualnost (George, 

1997).  

 

Strmčnik (1994, 1998) poudari tri vrste diferenciacije in individualizacije – zunanjo 

diferenciacijo, notranjo diferenciacijo in individualizacijo ter fleksibilno diferenciacijo in 

individualizacijo. Zunanja diferenciacija naj bi bila v obvezni šoli najmanj zaželena, saj 

nadarjene učence trajno loči od preostalih sovrstnikov, njeni zagovorniki pa pravijo, da je le 

tako lahko najbolj optimalno poskrbljeno za nadarjene učence. Če učitelj v razredu pouk 

diferencira in individualizira potrebam posameznih učencev, so lahko uspešni vsi – nadarjeni 

in njihovi nenadarjeni sovrstniki. Notranja diferenciacija in individualizacija zagotavljata 

heterogene skupine učencev, saj se nadarjeni učenci šolajo skupaj s svojimi sovrstniki. 

Najpogostejše oblike notranje diferenciacije so: individualni in skupinski pouk, tutorstvo 

(nadarjeni nudijo pomoč sošolcem), posebne domače zadolžitve, zahtevnejše naloge in 

samostojno učenje. V višjih razredih osnovne šole lahko učitelj poseže tudi po fleksibilni 

diferenciaciji, pri čemer gre le za občasno ločevanje nadarjenih učencev v homogene skupine 

(npr. nivojski pouk).  
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2.6.2 AKCELERACIJA 

 

Danes rast in razvoj otroka potekata hitreje kot v preteklosti, prav tako se je znižala meja 

začetka pubertete. To se je zgodilo predvsem zaradi izboljšav življenjskega okolja in 

prehrane. Pojem akceleracija kot psihološki termin pa pomeni pospešen mentalni razvoj glede 

na življenjsko starost. Akceleracijo danes opazimo kot večanje individualnih razlik v znanju, 

čustveni in socialni zrelosti, inteligentnosti, vedoželjnosti, pripravljenosti za učenje ter v 

govornih in bralnih zmožnostih (Nagel, 1987). 

 

Akceleracija v psihološkem smislu pomeni pospešen mentalni razvoj glede na življenjsko 

starost. Šolski napredek učenca je treba povezati s stopnjo njegove intelektualne razvitosti. 

Učenec s pomočjo akceleracije hitreje usvoji določena znanja, s tem pa tudi hitreje konča 

šolanje (Ferbežer, 1998).  

 

Veliko avtorjev meni, da akceleracija lahko pomeni tudi varčevanje s finančnimi sredstvi, 

zato bi se je lahko posluževali večkrat, vendar le, če je smiselna (Ferbežer, 1998) 

 

Šolska akceleracija je lahko opredeljena v smislu hitrejšega napredovanja nadarjenih učencev 

po razredih, preskakovanja razredov in hitrejšega dokončanja šolanja ali pa kot pospeševanje 

šolanja vseh normalno razvitih otrok (Nagel, 1987). Učenci, ki kažejo izrazito nadarjenost na 

določenem področju, imajo možnost, da določen predmet obiskujejo z učenci višjih razredov 

(npr. učenec 4. razreda hodi na ure matematike z učenci 5. razreda). Pred izvedbo te vrste 

prilagoditve za nadarjenega učenca moramo razmisliti o njeni smiselnosti.  

 

2.6.3 ŠOLSKE OBLIKE DELA Z NADARJENIMI 

 

Strmčnik (1998) opozarja, da moramo nadarjenim učencem omogočiti ustvarjalno in 

razumevajoče učno okolje, saj bodo tako lahko najhitreje napredovali in se razvijali. 

Zagotoviti jim moramo obogatene in diferencirane učne programe, saj bodo le tako lahko 

razvili vse svoje potenciale. Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni in 

razširjeni program. Ena izmed oblik dela z nadarjenimi so tudi obogatitvene dejavnosti, šole 

pa jih najpogosteje ponujajo v obliki sobotnih šol, interesnih dejavnosti, priprav na 

tekmovanja, taborov, tematskih ekskurzij idr. V 20. členu Zakona o osnovni šoli (1996) je 
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zapisano, da »razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, 

dopolnilni pouk, interesne dejavnosti ter šolo v naravi.« V razširjeni program se učenci 

vključujejo prostovoljno.  

 

Sobotne šole 

Osnovne šole lahko organizirajo sobotne šole kot dodatno dejavnost za nadarjene učence. 

Potekajo ob sobotah, udeležijo pa se jih lahko učenci, ki pokažejo zanimanje za določeno 

področje, ki je tema takratne sobotne šole. Udeležba je za učence prostovoljna. Šole za 

nadarjene učence organizirajo razne ekskurzije, naravoslovne, ustvarjalne in jezikovne 

delavnice idr.  

 

Dodatni pouk 

V 23. členu Zakona o osnovni šoli (1996) je zapisano, da se »dodatni pouk organizira za 

učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja«. Učenci, ki želijo 

na določenem področju poglobiti svoje znanje, se za udeležbo pri dodatnem pouku odločijo 

prostovoljno. Ta je namenjen predvsem poglabljanju določenih vsebin in ustvarjalni uporabi 

že usvojenega znanja. Pri učencih mora spodbujati višje oblike učenja. Pomembno je, da se 

pri dodatnem pouku uporabljajo sodobne oblike dela in da učitelj upošteva interese učencev, 

ki se dodatnega pouka udeležujejo (Nagel, 1987). V Predmetniku osnovne šole
2
 je zakonsko 

opredeljeno časovno izvajanje dodatnega pouka – dodatnemu in dopolnilnemu pouku se 

tedensko nameni ena šolska ura. V praksi se pogosto dogaja, da učitelji več ur namenijo 

dopolnilnemu kot dodatnemu pouku, s tem pa nadarjeni učenci spet ostanejo prikrajšani.  

 

Interesne dejavnosti 

Program osnovnošolskega izobraževanja interesnih dejavnosti za devetletno osnovno šolo
3
 te 

opredeli kot dejavnosti, ki jih šola organizira z namenom odkrivanja in razširjanja učenčevih 

interesov. Interesne dejavnosti si učenci izberejo prostovoljno – glede na svoja zanimanja. 

Prav tako je pomembno, da ima učenec aktivno vlogo pri v fazah načrtovanja, izvedbe in 

evalvacije interesnih dejavnosti. Učenec ima možnost, da preneha obiskovanje interesne 

dejavnosti, če ugotovi, da mu ta ne ustreza.  

 

                                                 
2
 Spletni vir 2. 

3
 Spletni vir 3. 
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Cilji, katerih uresničevanje omogočajo interesne dejavnosti, so: 

 učenci zadovoljujejo lastne potrebe; 

 razvijajo miselne procese, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja ter pripomorejo h 

globljemu razumevanju; 

 pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje v naravnem okolju 

in družbenem življenju; 

 se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo; 

 spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe in drugih; 

 medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine; 

 presegajo meje med obveznim in razširjenim programom; 

 povezujejo teorijo s prakso; 

 spoznavajo poklicne interese; 

 spoznavajo potrebe po koristni in kulturni izrabi prostega časa in posledično možnosti 

za dovoljevanje interesov v poznejših obdobjih znotraj in zunaj institucionalnih 

okvirov v smislu vseživljenjskega učenja (Kolar, 2008). 

 

Šola v letnem delovnem načrtu predvidi interesne dejavnosti, ki jih bo izvajala med šolskim 

letom.  
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2.7 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM ZA NADARJENE 

UČENCE (INDEP) 

 

Predlog Koncepta (1999) je, da mora šola učencem, ki so prepoznani kot nadarjeni, ponuditi 

možnost individualiziranega programa vzgojno-izobraževalnega dela (INDEP). Učenci in 

njihovi starši se morajo strinjati s pripravo individualiziranega programa. Za oblikovanje 

individualiziranega programa skrbijo strokovni delavci šole.  

 

Bezić (2006, 2012) opredeli elemente, ki jih vključuje individualiziran program. Ta mora 

vsebovati osnovne osebne podatke o učencu, podatke o času izvedbe identifikacije in 

sodelujočih v pripravi programa, izhodišča za načrtovanje individualiziranega programa, načrt 

prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela pri pouku in drugih dejavnostih na šoli ter zunaj 

nje pa tudi načrt sprotnega spremljanja in končne evalvacije načrta ter njegove morebitne 

revizije.  

 

V prvem delu individualiziranega programa šola opredeli splošne značilnosti in potrebe 

učenca, pri čemer je treba izhajati z njegovih področij nadarjenosti. V individualiziran 

program vpišemo tudi potrebe, želje in interese posameznega nadarjenega učenca. Šola 

najprej naredi načrt individualizacije vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenim učencem, pri 

čemer opredeli cilje individualiziranega programa glede na področja nadarjenosti 

posameznega učenca, načrtovane prilagoditve za izbrane predmete ter druge dejavnosti 

znotraj in zunaj šole, ki se jih bo nadarjeni učenec udeleževal. V individualiziranem programu 

je treba predvideti tudi spremljanje uspešnosti izvajanja programa (Bezić, 2006). 
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2.8 UČITELJI, KI POUČUJEJO NADARJENE UČENCE  

 

Didaktična usposobljenost je poleg ustreznih osebnostnih lastnosti učitelja ključnega pomena 

za poučevanje nadarjenih učencev. Ker so si nadarjeni učenci med seboj tako različni, jih 

mora učitelj znati prepoznati in jim delo prilagoditi glede na njihove potrebe. Učitelji morajo 

znanje o delu z nadarjenimi pridobiti že na fakulteti, pozneje pa med stalnim strokovnim 

izpopolnjevanjem (Vogrinc, 2014).  

 

Gallagher (1985, po George, 1997) navaja, da mora učitelj stremeti k razvijanju učnih 

spretnosti pri nadarjenih učencih, spodbujanju višjih ravni mišljenja in k nagrajevanju šolskih 

dosežkov, ne da bi otroka pri tem ločili od razreda.  

 

Marker (1982, po George, 1997) pa poudarja, da morajo biti učitelji strokovnjaki, poleg tega 

pa morajo imeti tudi: 

 naklonjeno razumevanje za otrokov razvoj; 

 samozavest; 

 spretnost pripravljanja zanimivih in fleksibilnih gradiv;  

 visoko razvito spretnost spraševanja in razlaganja; 

 pripravljenost na vodenje namesto ukazovanja, kar učencem dovoljuje razvijanje 

samostojnega mišljenja in dejanj;  

 uspešne izkušnje s poučevanjem povprečnih otrok; 

 sposobnost delanja in priznavanja napak.  

 

Strmčnik (1998) pravi da mora učitelj nadarjenemu učencu dati občutek sprejetosti, varnosti 

in ljubezni ter občutek, da jih razume. Pomembno je, da učenca ne zaustavljamo, saj s tem 

zadržujemo njegovo napredovanje.  

 

Holc (2012) pravi, da je dolžnost vsakega učitelja, da spodbuja vse učence, ne glede na 

njihove sposobnosti in talente. Trdi, da spodbujanje razvoja nadarjenih poveča kakovost 

pouka in pozitivno vpliva na vse učence, individualizacija in diferenciacija pa izboljšata 

dosežke vseh učencev, ne le nadarjenih.  
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Vsak učitelj v svoji poklicni karieri naleti na nadarjene učence v svojem razredu. Naloga 

učiteljev je nadarjenost pri učencu prepoznati in ustrezno prilagoditi delo, tako da tudi 

nadarjenim učencem nudi razvijanje potencialov, ki jih imajo. Še vedno je precej učiteljev, ki 

mislijo, da nadarjeni ne potrebujejo posebne obravnave in prilagoditev, saj so že sami po sebi 

dovolj »pametni«, mislim pa, da se je stanje danes na tem področju že nekoliko izboljšalo. 

 

Naloga učiteljev nadarjenih učencev je, da poskrbijo za intelektualni in tudi osebnostni razvoj 

nadarjenih učencev. Pomembno je, da učitelj nadarjenega učenca ne vidi kot grožnje zase, 

ampak ga zna »uporabiti« kot pomoč pri delu v razredu.  

 

Dobnik (1998) opozarja, da se je identifikacije nadarjenih učencev smiselno lotiti le, če 

imamo namen z njimi tudi delati. Za identifikacijo nadarjenih in poznejše delo z njimi je treba 

učitelje ustrezno motivirati. Ti se morajo zavedati, da samo z dodatnimi aktivnostmi zunaj 

pouka za nadarjene učence ne naredimo dovolj. Za njihov optimalen razvoj jim je treba 

najprej prilagoditi redne ure pouka.  

 

Temeljnega pomena za delo z nadarjenimi je dobro usposobljen učitelj, ki delo prilagodi tako, 

da vsi učenci lahko razvijejo svoje potenciale. To od učiteljev zahteva veliko strokovnega 

znanja in fleksibilnosti.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Tjaša Zupanič, magistrsko delo 

 

23 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

V svojem magistrskem delu poudarjam pomen prilagojenega dela z nadarjenimi učenci. 

Učitelji imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju nadarjenih in tudi pri poznejšem 

prilagojenem delu z njimi. Zdi se, da se je v preteklosti nekoliko pozabljalo na nadarjene 

učence in se je več pozornosti posvečalo učencem s posebnimi potrebami. Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011) nadarjene učence že obravnava kot 

samostojno skupino učencev z dodatnimi potrebami, ki za učinkovito delo v šoli potrebuje 

predvsem spodbude in ne pomoči, kot je bilo to predvideno v Zakonu o osnovni šoli (1996). 

Odločilno vlogo pri prepoznavanju pa tudi nadaljnjem delu in spremljanju učenčevega 

napredka imajo učitelji. Učenci so si kljub enaki starosti v posameznem razredu med seboj 

zelo različni. Učitelj se mora zavedati različnih potreb posameznega učenca in mu delo 

prilagoditi tako, da lahko najbolj optimalno razvije svoje potenciale. Po Konceptu (1999) je 

prepoznavanje nadarjenih učencev predvideno v prvi in drugi triadi, ponovilo pa naj bi se še v 

tretji triadi, s čimer zagotovimo, da so vsi nadarjeni učenci odkriti, da koga izmed njih ne 

izpustimo.  

 

Nadarjeni učenci poleg rednega programa potrebujejo tudi dodatne aktivnosti, s katerimi 

razvijajo svoje potenciale. Koncept (1999) poudarja, da je tako kot pravočasno odkrivanje 

nadarjenih učencev pomembno tudi spremljanje učenčevega razvoja in napredka. Da 

nadarjenim učencem lahko zagotovimo ustrezne pogoje za razvoj njihovih potencialov, je 

pomembno, da se učitelji in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri skrbi za nadarjene, 

stalno strokovno izpopolnjujejo na tem področju.  

 

Pri dozdajšnji praksi na osnovni šoli sem ugotovila, da se večina učiteljev v razredu bolj 

posveča učencem s posebnimi potrebami, na nadarjene pa še vedno pozabljajo oziroma se jim 

delo z nadarjenimi ne zdi tako pomembno.  

 

Z magistrskim delom bom raziskala stanje na področju vzgojno-izobraževalnega dela 

nadarjenih učencev pri nas, poglobila svoje znanje s tega področja, predvsem pa pokazala, 
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kako pomembno je zavedanje učiteljev, da nadarjeni učenci potrebujejo dodatne spodbude in 

podporo za razvoj svojih močnih področij. Ugotavljala bom, kakšen interes imajo razredni 

učitelji za delo z nadarjenimi učenci in kakšno pozornost posvečajo nadarjenim učencem na 

splošno.  

 

 

3.2  CILJI RAZISKAVE 

 

Cilji raziskave so ugotoviti, kako razredni učitelji ocenjujejo stanje glede skrbi za nadarjene 

učence v naši osnovni šoli, kaj zanje pomeni delo z nadarjenimi, kako usposobljeni se 

počutijo na tem področju in katere pomanjkljivosti še opažajo pri vzgojno-izobraževalnem 

delu z nadarjenimi učenci.  

 

 

3.3  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kako razredni učitelji ocenjujejo skrb za nadarjene učence v naši državi in na šoli, na 

kateri poučujejo?  

2. Kolikšno pomembnost razredni učitelji dajejo določenim področjem vzgoje in 

izobraževanja nadarjenih učencev ter koliko pozornosti jim pri vsakodnevnem 

pedagoškem delu namenjajo? 

3. Kaj razrednim učiteljem pomeni »delo z nadarjenimi« in kako usposobljeni se počutijo na 

tem področju? 

4. Kje so razredni učitelji pridobili znanje s področja vzgojno-izobraževalnega dela z 

nadarjenimi učenci in kakšno potrebo imajo po dodatnem izobraževanju na tem področju? 

5. Kako so razredni učitelji osebno zadovoljni s svojim vzgojno-izobraževalnim delom z 

nadarjenimi in s podporo drugih strokovnih delavcev ter staršev nadarjenih otrok? 

6. Kako so razredni učitelji zadovoljni z odzivi nadarjenih učencev na vzgojno-

izobraževalno delo z njimi in katere pozitivne spremembe opažajo pri nadarjenih, če zanje 

izvajajo prilagoditve? 

7. S katerimi vprašanji se nadarjeni učenci in njihovi starši najpogosteje obračajo na 

razrednega učitelja? 
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8. Katere pomanjkljivosti in težave razredni učitelji opažajo na področju vzgojno-

izobraževalnega dela z nadarjenimi? 

9. Kaj bi glede na izkušnje in mnenja razrednih učiteljev pripomoglo h kakovostnemu 

vzgojno-izobraževalnemu delu z nadarjenimi učenci? 

 

 

3.4  METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Za raziskovanje je bil uporabljen kombinirani pristop – kvalitativno in kvantitativno 

raziskovanje. Za namen magistrskega dela so bili uporabljeni podatki, ki so bili zbrani v 

okviru obsežnejše raziskave »Vzgoja in izobraževanje nadarjenih«, ki jo je v letih 2011 in 

2012 izvedla raziskovalci v okviru CRSN (Juriševič, 2012). 

 

VZOREC 

 

Način vzorčenja, uporabljen v raziskavi, je slučajnostni. V raziskavi je sodelovalo 450 

razrednih učiteljev iz različnih slovenskih šol, ki so bili v šolskem letu 2011/12 zaposleni v 

sodelujočih osnovnih šolah.  

 

V raziskavi je sodelovalo 438 razrednih učiteljic (97,3 %) in 6 razrednih učiteljev (1,3 %). 6 

učiteljev ni opredelilo svojega spola.  

 

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol vprašanih 

ženski moški brez odgovora 
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Sodelujoči učitelji so bili stari od 24 do 59 let. Povprečna starost učiteljev je bila 43 let. 23 

učiteljev ni opredelilo svoje starosti. V raziskavi so sodelovali učitelji, ki so imeli od 1 do 39 

let delovne dobe. Povprečna delovna doba razrednih učiteljev je bila 21 let. Odgovora o 

delovni dobi ni podalo 19 razrednih učiteljev.  

 

TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Tehnika zbiranja podatkov, uporabljena za raziskavo, je bila anketa. Anketni vprašalnik je bil 

sestavljen v okviru raziskave »Vzgoja in izobraževanje nadarjenih«, ki so jo v okviru projekta 

Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu 

pripravili M. Juriševič, D. Kralj, M. Ozbič, G. Rastohar, J. Vogrinc in D. Žagar (Juriševič, 

2012). Vprašalnik je dostopen v dokumentaciji magistrskega dela.  

 

Za potrebe magistrskega dela sem uporabila podatke drugega sklopa vprašalnika, ki ima 19 

vprašanj; od tega je 15 vprašanj zaprtega tipa in 4 vprašanja odprtega tipa. Uporabljeni del 

vprašalnika je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so učitelji ocenili stanje na področju 

vzgoje in izobraževanja nadarjenih učencev pri nas, v drugem delu pa so se osredinili na delo 

z nadarjenimi učenci. Zbiranje podatkov je potekalo v šolskem letu 2011/12. Anketni 

vprašalniki so bili skupaj z navodili za izpolnjevanje po predhodnem dogovoru poslani na 

izbrane osnovne šole.  

 

POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Zbrani podatki so bili obdelani s programom SPSS. Odgovore učiteljev na odprta vprašanja 

sem vsebinsko analizirala. Izračunala sem aritmetično sredino (M), standardni odklon (SD), 

frekvence (f) in odstotke (f %). Za izračun statistično pomembnih razlik med aritmetičnimi 

sredinami sem uporabila t-preizkus za neodvisne vzorce. Odgovori učiteljev na odprta 

vprašanja so bili analizirani kvalitativno, izvedena je bila vsebinska analiza na osnovi 

odprtega kodiranja. 
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3.5  RAZISKOVALNI REZULTATI Z RAZLAGO 

 

3.5.1 Skrb za nadarjene učence pri nas  

 

Z raziskavo sem najprej želela pridobiti oceno učiteljev glede skrbi za nadarjene učence pri 

nas. Zanimalo me je, kako učitelji ocenjujejo skrb za nadarjene učence v naši državi in kakšno 

pozornost posvečajo posameznim vidikom vzgoje in izobraževanja nadarjenih na šoli, na 

kateri poučujejo.  

 

Na vprašanje o oceni skrbi za nadarjene učence v naši državi je odgovorilo 427 učiteljev. 

Učitelji na splošno menijo, da je za nadarjene učence v naši državi srednje dobro poskrbljeno 

(M = 3,05, SD = 0,68).  

 

Iz tabele 1 je razvidno, da učitelji menijo, da je na šolah, na katerih poučujejo, v povprečju 

najbolje poskrbljeno za odkrivanje nadarjenih učencev (M = 3,66, SD = 0,76), nekoliko manj 

za komunikacijo s starši nadarjenih učencev (M = 3,61, SD = 0,78), manj pozornosti 

posvečajo samemu vzgojno-izobraževalnemu delu z nadarjenimi (M = 3,41, SD = 0,74), 

najmanj skrbi pa po mnenju razrednih učiteljev posvečajo podpori učiteljem za delo z 

nadarjenimi učenci (M = 3,03, SD = 0,94). Iz dobljenih rezultatov lahko sklepam, da se 

učitelji zavedajo pomena odkrivanja nadarjenih učencev, ko so nadarjeni učenci enkrat 

odkriti, pa jim učitelji zaradi različnih razlogov dela ne prilagajajo. Nihče izmed vprašanih ni 

odgovoril, da odkrivanje nadarjenih učencev pri nas sploh ni urejeno.  

 

Tabela 1: Ocena razrednih učiteljev različnih vidikov vzgoje in izobraževanja nadarjenih 

učencev na šoli, na kateri poučujejo  

 N M SD 

Odkrivanje nadarjenih 446 3,66 0,76 

Vzgojno-izobraževalno 

delo z nadarjenimi 
446 3,41 0,71 

Podpora učiteljem za delo z 

nadarjenimi 
442 3,03 0,94 

Komunikacija s starši 

nadarjenih 
442 3,61 0,78 
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3.5.2 Kaj razrednim učiteljem pomeni »delo z nadarjenimi« in kako 

usposobljeni se počutijo na tem področju? 

 

Zanimalo me je, kaj učiteljem pomeni »delo z nadarjenimi«. Učitelji so v vprašalniku na 

petstopenjski lestvici ocenili podane možnosti odgovorov oziroma opredelili, koliko zanje 

drži posamezna možnost (tabela 2).  

 

V povprečju so se učitelji najbolj strinjali z možnostjo, da jim »delo z nadarjenimi« pomeni 

nove strokovne in osebne izzive (M = 4,38, SD = 0,72), večjo zahtevnost pedagoškega dela 

(M = 4,27, SD = 085), obenem pa tudi zanimivejše pedagoško delo (M = 4,15, SD = 0,81). 

Učiteljem »delo z nadarjenimi« pomeni tudi povečan obseg pedagoškega dela (M = 3,95, SD 

= 1,16) ter večjo odgovornost (M = 3,76, SD = 1,25) in pomembnost pedagoškega dela (M = 

3,12, SD = 1,31). Pri odgovorih, da učiteljem »delo z nadarjenimi« pomeni povečan obseg, 

večjo pomembnost in odgovornost pedagoškega dela, lahko opazimo, da so odstopanja med 

njimi večja. 

 

Tabela 2: Odgovori razrednih učiteljev na vprašanje, kaj jim pomeni delo z nadarjenimi 

učenci 

 N M SD 

Povečan obseg pedagoškega dela 
450 3,95 1,16 

Večja zahtevnost pedagoškega dela 
448 4,27 0,85 

Zanimivejše pedagoško delo 
449 4,15 0,81 

Novi strokovni in osebni izzivi 
450 4,38 0,72 

Večja pomembnost pedagoškega dela 
445 3,12 1,31 

Večja odgovornost pedagoškega dela 
445 3,76 1,25 

 

Učitelji so še navedli, da jim »delo z nadarjenimi« pomeni tudi osebno rast (f = 1), bogatenje 

znanja (f = 1) in izkušenj (f = 1), izzive (f = 2), možnost medpredmetnega povezovanja (f = 1), 

možnost strokovnega izpopolnjevanja za delo z nadarjenimi (f = 1), odkrivanje in 

raziskovanje novega (f = 1) pa tudi možnost za pogostejše stike s starši in timsko delo (f = 1). 
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Eden izmed učiteljev je opozoril na pomanjkanje časa za individualno prilagajanje dela 

vsakemu učencu posebej.  

 

Na vprašanje o svoji strokovni usposobljenosti na področju vzgojno-izobraževalnega dela z 

nadarjenimi učenci (tabela 3) je odgovorilo 417 učiteljev. Največ učiteljev (f = 185, f % = 

44,4) je odgovorilo, da menijo, da so srednje usposobljeni, najmanj, 8 učiteljev (f % = 1,9), 

pa, da se na tem področju sploh ne počutijo usposobljeni. Zanimiva je ugotovitev, da se le 19 

učiteljev (f % = 4,6) počuti popolnoma usposobljene na področju vzgoje in izobraževanja 

nadarjenih. Vzrok je lahko v tem, da se učiteljem kljub znanju, ki ga imajo, še vedno zdi, da 

bi ga lahko imeli še več. Obenem je lahko skrb vzbujajoče dejstvo, da se 8 učiteljev (f % = 

1,9) opredeljuje kot neusposobljene na tem področju. Vprašanje, ki se mi ob tem postavlja, je, 

kaj se dogaja z učenci, ki med šolanjem naletijo na takega učitelja.  

 

Tabela 3: Odgovori razrednih učiteljev na vprašanje, kako usposobljeni se počutijo na 

področju vzgoje in izobraževanja nadarjenih učencev 

Popolnoma 

usposobljen 
Usposobljen 

Srednje 

usposobljen 

Manj 

usposobljen 

Sploh nisem 

usposobljen N M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

19 4,6 167 40,0 185 44,4 38 9,1 8 1,9 417 3,36 0,79 

 

 

3.5.3 Kakšna je povezanost v mnenju razrednih učiteljev med pomembnostjo 

posameznih področij vzgoje in izobraževanja nadarjenih učencev in 

pozornostjo, ki jim jo učitelji posvečajo? 

 

Pri vseh področjih vzgoje in izobraževanja nadarjenih učencev sem ugotovila statistično 

pomembne razlike med pomembnostjo posameznih področij in pozornostjo, ki jim jo razredni 

učitelji namenjajo (tabela 4). Razredni učitelji kot pomembna oziroma zelo pomembna 

področja ocenjujejo sodelovanje s šolsko svetovalno službo (M = 4,68, SD = 0,60), izvajanje 

dejavnosti v okviru razširjenega programa (M = 4,64, SD = 0,55), skrb za celostni razvoj 

nadarjenih (M = 4,58, SD = 0,62), sodelovanje z drugimi učitelji (M = 4,55, SD = 0,69), 

motiviranost učiteljev (M = 4,52, SD = 0,65), sprotne vsebinske prilagoditve (M = 4,48,        

SD = 0,65), sprotne organizacijske prilagoditve (M = 4,45, SD = 0,69), komunikacijo s starši 

(M = 4,42, SD = 0,75), izvajanje obogatitvenih dejavnosti (M = 4,41, SD = 0,76), 
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evidentiranje potencialno nadarjenih učencev (M = 4,41, SD = 0,78), izvajanje 

individualiziranega programa (M = 4,40, SD = 0,78), strokovno izobraževanje (M = 4,34, SD 

=0,73), pripravo individualiziranega programa  (M = 4,26, SD = 0,88), evalviranje 

individualiziranega programa (M = 4,22, SD = 0,85), identifikacijo nadarjenih (M = 4,04,          

SD = 0,87) in naklonjenost širše družbe (M = 3,89, SD = 0,65). Razredni učitelji kot 

pomembna oziroma zelo pomembna področja ocenjujejo. Kot srednje pomembna področja so 

ocenili hitrejše napredovanje (M = 3,25, SD = 0,99) in sodelovanje z lokalno skupnostjo        

(M = 2,83, SD = 1,04). Nobenega izmed naštetih področij vzgoje in izobraževanja nadarjenih 

učencev niso v povprečju ocenili kot manj oziroma povsem nepomembnega.  

 

Razredni učitelji zelo veliko oziroma veliko pozornosti posvečajo izvajanju dejavnosti v 

okviru razširjenega programa šole (M = 4,39, SD = 0,85), sodelovanju s šolsko svetovalno 

službo (M = 4,33, SD = 0,90), komunikaciji s starši (M = 4,26, SD = 0,83), sodelovanju z 

drugimi učitelji (M = 4,26, SD = 0,88), skrbi za celosten razvoj nadarjenih (M = 4,24,          

SD = 0,93), sprotnim vsebinskim prilagoditvam (M = 4,23, SD = 0,65), evidentiranju 

potencialno nadarjenih učencev (M = 4,11, SD = 0,86), sprotnim organizacijsko-didaktičnim 

prilagoditvam (M = 4,17, SD = 0,82), izvajanju IP (M = 3,95, SD = 1,02), motiviranosti 

učiteljev (M = 3,86, SD = 1,00), pripravi IP (M = 3,84, SD = 1,11), evalviranju IP (M = 3,83, 

SD = 1,09), identifikaciji nadarjenih (M = 3,77, SD = 1,07), izvajanju obogatitvenih 

dejavnosti (M = 3,72, SD = 1,18) in strokovnemu izobraževanju (M = 3,61, SD = 1,09). 

Srednje veliko pozornosti namenjajo naklonjenosti širše družbe do nadarjenih (M = 3,22,     

SD = 1,07) in hitrejšemu napredovanju nadarjenih (M = 2,83, SD = 1,16), manj pozornosti pa 

sodelovanju z lokalno skupnostjo (M = 2,46, SD = 1,10). Za nobeno področje niso navedli, da 

mu ne namenjajo nobene pozornosti.  

 

Področja, ki se učiteljem zdijo še pomembna in so jih navedli pod možnostjo drugo, so še 

pozitivno, spodbudno učno okolje (f = 1) ter ustvarjalne in izumiteljske dejavnosti (f = 1). 

Eden izmed učiteljev je zapisal, da morajo tudi nadarjeni čutiti večjo odgovornost do družbe, 

eden pa, da se mu zdi to le kup nepotrebne birokracije.  
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Tabela 4: Povezanost med pomembnostjo posameznih področij vzgoje in izobraževanja 

nadarjenih in pozornostjo, ki jim jo učitelji na tem področju posvečajo 

 
N M SD 

t-preizkus 

t df p 

Evidentiranje potencialno 

nadarjenih 

pomembnost 420 4,41 0,78 
7,77 419 0,000 

pozornost 420 4,11 0,86 

Identifikacija nadarjenih 
pomembnost 367 4,04 0,87 

5,19 366 0,000 
pozornost 367 3,77 1,07 

Komunikacija s starši 
pomembnost 417 4,42 0,75 

5,22 416 0,000 
pozornost 417 4,26 0,83 

Sodelovanje z drugimi učitelji 
pomembnost 417 4,55 0,69 

9,36 416 0,000 
pozornost 417 4,26 0,88 

Sodelovanje s šolsko svetovalno 

službo 

pomembnost 413 4,68 0,60 
9,60 412 0,000 

pozornost 413 4,33 0,90 

Sodelovanje z lokalno 

skupnostjo 

pomembnost 411 2,83 1,04 
8,66 410 0,000 

pozornost 411 2,46 1,10 

Strokovno izobraževanje 
pomembnost 412 4,34 0,73 

14,60 411 0,000 
pozornost 412 3,61 1,09 

Motiviranost učiteljev 
pomembnost 409 4,52 0,65 

14,03 408 0,000 
pozornost 409 3,86 1,00 

Naklonjenost širše družbe 
pomembnost 404 3,89 0,93 

12,47 403 0,000 
pozornost 404 3,22 1,07 

Priprava IP 
pomembnost 410 4,26 0,88 

8,78 409 0,000 
pozornost 410 3,84 1,11 

Izvajanje IP 
pomembnost 413 4,40 0,78 

9,79 412 0,000 
pozornost 413 3,95 1,02 

Evalviranje IP 
pomembnost 410 4,22 0,85 

8,24 409 0,000 
pozornost 410 3,83 1,09 

Sprotne vsebinske prilagoditve 
pomembnost 417 4,48 0,65 

7,79 416 0,000 
pozornost 417 4,23 0,80 

Sprotne organizacijsko-

didaktične prilagoditve 

pomembnost 414 4,45 0,69 
9,20 413 0,000 

pozornost 414 4,17 0,82 

Izvajanje dejavnosti v okviru 

razširjenega programa šole 

pomembnost 415 4,64 0,55 
7,10 414 0,000 

pozornost 415 4,39 0,85 

Izvajanje obogatitvenih 

dejavnosti 

pomembnost 413 4,41 0,76 
12,68 412 0,000 

pozornost 413 3,72 1,18 

Hitrejše napredovanje 
pomembnost 409 3,25 0,99 

9,45 408 0,000 
pozornost 409 2,83 1,16 

Skrb za celosten razvoj 

nadarjenih 

pomembnost 410 4,58 0,62 
9,45 409 0,000 

pozornost 410 4,24 0,93 

 

Iz podatkov iz tabele 4 je razvidno, da se učitelji zavedajo pomembnosti vseh naštetih 

področjij vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci, čeprav jim pozneje ne 

posvečajo takšne pozornosti.   
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3.5.4 Znanje učiteljev o delu z nadarjenimi učenci in njihova potreba po 

dodatnem izobraževanju 

 

V raziskavi me je zanimalo, kje so učitelji pridobili znanje s področja vzgojno-

izobraževalnega dela z nadarjenimi, ali bi se udeležili dodatnega izobraževanja na to temo, 

katere vsebine bi jih k dodatnemu izobraževanju pritegnile in katere oblike oziroma vrste 

izobraževanj bi jim najbolj ustrezale.  

 

Večina učiteljev se najbolj strinja z možnostjo, da so znanje s področja vzgojno-

izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci pridobili s pedagoškimi izkušnjami (M = 4,00, SD 

= 0,85), najmanj pa se jih strinja z možnostjo, da znanja sploh nikjer niso pridobili, da je 

vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci le stvar občutka posameznika (M = 2,07, SD 

= 1,20). Prav tako je nekoliko nenavadno, da učitelji navajajo, da na fakulteti med študijem 

niso pridobili znanja s tega področja (M = 2,19, SD = 1,24). To potrdi dejstvo, da na 

fakultetah pri nas nimamo posebnih predmetov, pri katerih bi študentke in študenti lahko 

poglobili znanje s področja vzgoje in izobraževanja nadarjenih. Kar 174 učiteljev (f % = 41) 

se večinoma strinja s trditvijo, da so znanje pridobili s samostojnim študijem, kar nam lahko 

pove, da se učitelji zavedajo pomena te problematike, se poskušajo izobraževati na tem 

področju in tako nuditi nadarjenim učencem boljše možnosti. Učitelji so povedali, da so 

znanje s področja vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci pridobili še na 

posvetovanjih s šolskimi svetovalnimi službami (f = 1), ob sodelovanju s sodelavci, z več 

izkušnjami (f = 1) in na podiplomskem študiju (f = 2).  
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Tabela 5: Izobraževanja, na katerih so učitelji pridobili znanje s področja vzgojno-

izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci 

 
Povsem drži 

Večinoma 

drži 

Srednje 

drži 
Delno drži 

Sploh ne 

drži N M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Dodiplomski 

študij 
23 5,5 54 12,9 69 16,5 107 25,5 166 39,6 419 2,19 1,24 

Izobraževanje 

po diplomi 
37 8,6 135 31,3 96 22,3 106 24,6 57 13,2 431 2,97 1,20 

Samostojni 

študij 
47 11,1 174 41,0 97 22,9 71 16,7 35 8,3 424 3,30 1,12 

Pedagoške 

izkušnje 
118 27,1 232 53,3 56 12,9 25 5,7 4 0,9 435 4,00 0,85 

Nikjer, to je 

stvar občutka 
16 4,1 47 12,0 59 15,1 99 25,3 170 43,5 391 2,08 1,20 

 

252 učiteljev (f % = 57,5) je podalo odgovor, da bi se udeležili dodatnega izobraževanja, 39 

učiteljev (f % = 8,7) se dodatnega izobraževanja ne bi udeležilo, 147 učiteljev (f % = 32,7) pa 

bi se mogoče udeležilo dodatnih izobraževanj o vzgojno-izobraževalnem delu z nadarjenimi 

učenci (graf 2).  

 

 

Graf 2: Namera učiteljev glede nadaljnjega izobraževanja 

 

Razredni učitelji so navajali različna pojasnila v povezavi z zgornjim vprašanjem. Dodatnega 

izobraževanja na področju vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi bi se udeležili 

predvsem zaradi potrebe po novem znanju in koristnosti tovrstnih izobraževanj (f = 36), da bi 

pridobili nove ideje za delo z nadarjenimi (f = 12) ter da bi bili strokovno bolj usposobljeni     

(f = 12). Poudarjajo, da si želijo več praktičnih izobraževanj, na katerih bi pridobili konkretne 

smernice za delo z nadarjenimi učenci (f = 9). Razredni učitelji, ki se ne bi udeležili 

DA 

NE 
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dodatnega izobraževanja na področju vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci, so 

kot razlog navedli, da ne delajo z nadarjenimi oziroma po dodatnem izobraževanju nimajo 

potrebe (f = 6) oziroma v kratkem odhajajo v pokoj (f = 3). Opozarjajo tudi na pomanjkanje 

časa (f = 2) in denarja (f = 1) za tovrstna izobraževanja. Nekaj učiteljev je navedlo, da bi se za 

udeležbo na dodatnih izobraževanjih odločili glede na vsebino in program izobraževanja         

(f = 4). Dodatnih izobraževanj bi se udeležili, če bi bila ta smiselna in zanimiva (f = 6) ter 

kakovostna (f = 3). Želijo pa si predvsem internih izobraževanj (f = 3).  

 

Zanimalo me je, katere vsebine s področja vzgoje in izobraževanja nadarjenih bi učitelje 

pritegnile k dodatnemu izobraževanju. Ob pregledu tabele 6 ugotovimo, da bi se učitelji v 

povprečju najraje udeležili izobraževanj, vsebinsko povezanih s pripravo vsebinskih             

(M = 4,13, SD = 0,94) in didaktičnih prilagoditev (M = 4,11, SD = 0,93), z raziskovalnim 

delom za nadarjene (M = 4,06, SD = 1,01), značilnostmi in s posebnostmi nadarjenih            

(M = 4,00, SD = 0,99), z obogatitvenimi dejavnostmi (M = 3,98, SD = 0,97), s svetovanjem 

nadarjenim učencem (M = 3,87, SD = 0,92), z motiviranjem nadarjenih (M = 3,81,                

SD = 1,11), dejavnostmi v okviru razširjenega programa (M = 3,79, SD = 0,99), nadarjenimi 

učenci s posebnimi potrebami (M = 3,77, SD = 1,05), individualiziranimi programi dela          

(M = 3,75, SD = 1,05), ocenjevanjem nadarjenih (M = 3,60, SD = 1,12), učenjem učenja       

(M = 3,58, SD = 1,14) in s komunikacijo z nadarjenimi (M = 3,54, SD = 1,07). Najmanj 

razrednih učiteljev bi se udeležilo dodatnih izobraževanj, povezanih z evalviranjem dela z 

nadarjenimi učenci (M = 3,37, SD = 1,09) in s komunikacijo s starši nadarjenih učencev (M = 

3,29, SD = 1,03).  

 

Nekateri učitelji so navedli še nekatere dodatne možnosti, na katerih področjih želijo poglobiti 

svoje znanje (»Kako prepoznati nadarjenega učenca?«; »Samo praktični prikaz pouka, pri 

katerem je odlično poskrbljeno za vse učence.«; »Ocenjevanje in vrednotenje znanja 

nadarjenih.«).  
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Tabela 6: Vsebine, ki bi učitelje pritegnile k dodatnemu izobraževanju 

 N M SD 

Priprava vsebinskih prilagoditev 429 4,13 0,94 

Priprava didaktičnih prilagoditev 426 4,11 0,93 

Raziskovalno delo za nadarjene 425 4,06 1,01 

Značilnosti in posebnosti nadarjenih 424 4,00 0,99 

Obogatitvene dejavnosti 427 3,98 0,97 

Svetovanje nadarjenim 427 3,87 0,92 

Motiviranje nadarjenih 423 3,81 1,11 

Dejavnosti v okviru razširjenega programa 427 3,79 0,99 

Nadarjeni učenci s PP 425 3,77 1,01 

Individualizirani programi dela 427 3,75 1,05 

Ocenjevanje nadarjenih 425 3,60 1,12 

Učenje učenja 428 3,58 1,14 

Komunikacija z nadarjenimi 427 3,54 1,07 

Evalviranje dela z nadarjenimi 425 3,37 1,09 

Komunikacija s starši nadarjenih 426 3,29 1,03 

 

Učitelji bi se udeležili predvsem internih izobraževanj (M = 4,46, SD = 0,84), nekoliko manj 

bi se jih udeležilo eksternih izobraževanj (M = 3,37, SD = 1,23), najmanj učiteljev pa bi se 

udeležilo magistrskega študija (M = 1,95, SD = 1,28) oziroma doktorskega študija (M = 1,67, 

SD = 1,08) na področju vzgoje in izobraževanja nadarjenih (tabela 7).  

 

Tabela 7: Oblike in vrste izobraževanja na področju vzgoje in izobraževanja nadarjenih 

učencev, ki bi ustrezale učiteljem  

 N M SD 

Izobraževanje v obliki predavanj, seminarjev ali 

delavnic na šoli, na kateri poučujejo (interno) 
423 4,46 0,84 

Izobraževanje v obliki predavanj, seminarjev ali 

delavnic zunaj šole, v organizaciji drugih ustanov, npr. 

Zavoda RS za šolstvo, fakultet in drugih ustanov 

430 3,37 1,23 

Enoletni program izpopolnjevanja na področju vzgoje in 

izobraževanja nadarjenih (IZP-program) 
425 2,84 1,23 

Magistrski študij na področju vzgoje in izobraževanja 

nadarjenih 
419 1,95 1,28 

Doktorski študij na področju vzgoje in izobraževanja 

nadarjenih 
415 1,67 1,08 
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Učitelji so navedli še nekatere dodatne možnosti izobraževanja, ki si jih želijo (»Predstavitev 

dobrih praks učitelj – učitelju. Čim manj teorije in predavanj teoretikov teoretikom. Prav 

zaradi tega ni napredka, ker ni iz prakse v prakso.«; »Konkretno delo z nadarjenimi s 

svetovalci.«; »Tako, da odklopim vse in se posvetim samo temu.«).  

 

 

3.5.5 Osebno zadovoljstvo razrednih učiteljev  

 

Razredne učitelje smo vprašali, kako so zadovoljni s svojim vzgojno-izobraževalnim delom 

na področju dela z nadarjenimi, s podporo, ki jo za svoje delo z nadarjenimi prejemajo od 

vodstva šole in drugih strokovnih delavcev na šoli, s sodelovanjem z drugimi strokovnimi 

delavci na šoli na področju vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi ter kako so osebno 

zadovoljni s sodelovanjem s starši na tem področju. Rezultati teh vprašanj so predstavljeni v 

tabelah 8, 9, 10 in 11.  

 

Največ učiteljev (f = 185, f % = 41,8) se je opredelilo kot srednje zadovoljnih s svojim 

vzgojno-izobraževalnim delom na področju dela z nadarjenimi učenci. Učitelji so v povprečju 

(M = 3,31, SD = 0,83) srednje zadovoljni s svojim vzgojno-izobraževalnim delom na področju 

dela z nadarjenimi učenci. Opozoriti je treba tudi na podatek, da je 22 učiteljev (f % = 4,97) 

označilo odgovor, da z nadarjenimi učenci ne dela.  

 

Tabela 8: Osebno zadovoljstvo učiteljev s svojim vzgojno-izobraževalnim delom na področju 

dela z nadarjenimi učenci 

Popolnoma 

zadovoljen 

Zadovoljen Srednje 

zadovoljen 

Manj 

zadovoljen 

Sploh nisem 

zadovoljen N M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

17 3,8 166 37,5 185 41,8 390 8,8 14 3,2 421 3,31 0,83 

 

Največ učiteljev (f = 168, f % = 38) je označilo, da so zadovoljni s podporo, ki jo za svoje 

vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci prejemajo od vodstva šole in drugih 

strokovnih delavcev na šoli. V povprečju (M = 3,26, SD = 0,95) so se učitelji opredelili kot 

srednje zadovoljni. 23 učiteljev (f % = 5,20) je označilo odgovor da ne dela z nadarjenimi 

učenci.  
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Tabela 9: Osebno zadovoljstvo učiteljev s podporo, ki jo za svoje vzgojno-izobraževalno delo 

z nadarjenimi učenci prejmejo od vodstva šole in drugih strokovnih delavcev na šoli 

Popolnoma 

zadovoljen 

Zadovoljen Srednje 

zadovoljen 

Manj 

zadovoljen 

Sploh nisem 

zadovoljen N M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

24 5,4 168 38,0 139 31,4 69 15,6 19 4,3 419 3,26 0,95 

 

Največ učiteljev (f = 195, f % = 44,3) je označilo, da so zadovoljni s sodelovanjem z drugimi 

strokovnimi delavci na šoli na področju vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci. 

V povprečju (M = 3,45, SD = 0,91) so se učitelji opredelili kot srednje zadovoljni. 23 učiteljev 

(f % = 5,23) je pri tem vprašanju označilo odgovor, da ne dela z nadarjenimi učenci.  

 

Tabela 10: Osebno zadovoljstvo učiteljev s sodelovanjem z drugimi strokovnimi delavci na 

šoli na področju vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci 

Popolnoma 

zadovoljen 

Zadovoljen Srednje 

zadovoljen 

Manj 

zadovoljen 

Sploh nisem 

zadovoljen N M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

34 7,7 195 44,3 124 28,2 53 12,0 11 2,5 417 3,45 0,91 

 

Skoraj polovica učiteljev (f = 202, f % = 45,8), ki je odgovorila na vprašanje o osebnem 

zadovoljstvu glede sodelovanja s starši na področju vzgojno-izobraževalnega dela z 

nadarjenimi učenci, se je opredelila kot zadovoljni. V povprečju (M = 3,46, SD = 0,83) so se 

učitelji opredelili kot zadovoljni. 24 učiteljev (f % = 5,44) je označilo odgovor, da z 

nadarjenimi učenci sploh ne delajo.  

 

Tabela 11: Osebno zadovoljstvo učiteljev s sodelovanjem s starši na področju vzgojno-

izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci 

Popolnoma 

zadovoljen 

Zadovoljen Srednje 

zadovoljen 

Manj 

zadovoljen 

Sploh nisem 

zadovoljen N M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

24 5,4 202 45,8 142 32,2 39 8,8 10 2,3 417 3,46 0,83 

 

Ugotovila sem, da so učitelji v večini zadovoljni s svojim vzgojno-izobraževalnim delom na 

področju dela z nadarjenimi učenci pa tudi s podporo, ki jo za svoje delo z nadarjenimi 

prejemajo od vodstva šole in drugih strokovnih delavcev na šoli. Prav tako so zadovoljni s 

sodelovanjem z drugimi strokovnimi delavci na šoli in s starši na tem področju.  
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Skrb vzbujajoče je edino dejstvo, da nekateri učitelji sploh ne delajo z nadarjenimi. Odstotek 

sicer ni visok, vendar vsak »izgubljeni« nadarjeni učenec predstavlja »izgubo« na osebni in 

družbeni ravni.  

 

 

3.5.6 Odzivi nadarjenih učencev 

 

Učitelje sem spraševala tudi o njihovem osebnem zadovoljstvu glede odzivov nadarjenih 

učencev na njihovo vzgojno-izobraževalno delo z njimi. Več kot polovica učiteljev  (f = 228, f 

% = 51,9) je označila, da so zadovoljni z odzivi nadarjenih učencev. V povprečju (M = 3,58, 

SD = 0,77) so se učitelji opredelili kot zadovoljni z odzivi nadarjenih. Kar 26 učiteljev (f % = 

5,92) je označilo odgovor, da z nadarjenimi učenci ne delajo.  

 

Tabela 12: Osebno zadovoljstvo učiteljev z odzivi nadarjenih učencev glede njihovega 

vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi 

Popolnoma 

zadovoljen 

Zadovoljen Srednje 

zadovoljen 

Manj 

zadovoljen 

Sploh 

nisem 

zadovoljen 
N M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

25 5,7 228 51,9 127 28,9 26 5,9 7 1,6 413 3,58 0,77 

 

Zanimale so me tudi pozitivne spremembe, ki jih učitelji opažajo pri nadarjenih učencih, 

odkar zanje izvajajo različne prilagoditve. Učitelji so se večinoma strinjali, da so učenci, 

odkar učitelji zanje izvajajo različne prilagoditve, bolj zadovoljni (M = 4,01, SD = 0,89), 

učitelji opažajo višjo motiviranost za delo (M = 3,88, SD = 0,89) in dobre učne rezultate 

učencev (M = 3,90, SD = 0,91). Prav tako učitelji ocenjujejo, da imajo nadarjeni učenci boljšo 

samopodobo (M = 3,63, SD = 0,96), odkar zanje izvajajo različne prilagoditve. Učitelji 

opažajo tudi odgovornejši odnos do šolskega dela (M = 3,49, SD = 0,99). Da le delno drži, 

ocenjujejo trditve, da so nadarjeni učenci domišljavi (M = 2,08, SD = 1,07), odkar zanje 

izvajajo prilagoditve, oziroma da pri učencih sploh ne opažajo nobenih sprememb (M = 1,93, 

SD = 1,06).  
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Tabela 13: Pozitivne spremembe, ki jih pri učencih opažajo razredni učitelji, odkar zanje 

izvajajo prilagoditve 

 N M SD 

Višja motiviranost za delo 409 3,88 0,89 

Odgovornejši odnos do šolskega dela 407 3,49 0,99 

Dobri učni rezultati 406 3,90 0,91 

Več osebnega zadovoljstva 404 4,01 0,89 

Domišljavost 395 2,08 1,07 

Boljša samopodoba 401 3,63 0,96 

Ni sprememb 376 1,93 1,06 

 

Kot druge možnosti so učitelji navedli še, da ne delajo z nadarjenimi oziroma zanje ne 

izvajajo prilagoditev (f = 7), nekateri opažajo večjo samostojnost pri delu (f = 1) ter boljše 

sodelovanje in pripravljenost na delo (f = 2). Učitelji ugotavljajo, da se pri učencih pojavljajo 

pozitivne in tudi negativne spremembe (f = 2). Kot negativno spremembo en učitelj 

izzpostavlja izogibanje odgovornosti.  

 

 

3.5.7 Vprašanja nadarjenih učencev in njihovih staršev 

 

V raziskavi me je zanimalo tudi, s katerimi vprašanji se nadarjeni učenci najpogosteje 

obračajo na učitelje. Po vsebinski analizi odgovorov razrednih učiteljev sem ugotovila, da se 

največ nadarjenih učencev na učitelje obrača z vsebinskimi vprašanji (f = 101) (»Zanimajo jih 

vprašanja iz naravoslovja in znanosti.«), z željo po dodatnem delu (f = 30) (»Kaj še lahko 

naredim?«) in dodatni literaturi (f = 21) (»Poiskati dodatno literaturo za lažje delo, boljši učni 

uspeh.«). Učenci si želijo poznati potek dela vnaprej (f = 22) (»Kaj bomo pa danes delali?«). 

Nadarjeni učenci učiteljem postavljajo tudi vprašanja o tekmovanjih, dodatnih dejavnostih, 

krožkih in o dodatnem pouku (f = 19) (»Za udeležbo na tekmovanjih, natečajih …«), 

problemska vprašanja in vprašanja na višji miselni ravni (f = 11) (»Zakaj? Kako? Vprašanja, 

ki zahtevajo višje miselne procese.«), želijo si povratne informacije (f = 7) (»Če je v redu, kaj 

naj še storijo, dopolnijo …«), izvedeti več o svoji nadarjenosti (f = 6) (»Zakaj ravno jaz? Je 

obvezno obiskovati dodatne ure? Ali moram tekmovati?«), o osebnem mnenju učitelja (f = 4) 

(»Sprašujejo me o mojem osebnem mnenju o »zadevi« in se o tem radi pogovarjajo; 
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predstavijo svoje.«), želijo si njegovih nasvetov in predlogov (f = 4) (»Kako? Kje bi poiskal, 

našel?«). Nekateri učitelji navajajo, da nadarjeni učenci zanje nimajo vprašanj (f = 19) (»Ni 

posebnih vprašanj.«). 

 

Prav tako me je zanimalo, s katerimi vprašanji se starši nadarjenih učencev najpogosteje 

obračajo na učitelje. Ti navajajo, da jim starši najpogosteje ne zastavljajo nobenih vprašanj     

(f = 31) (»Starši niso imeli nobenih vprašanj.«). Kadar se starši na učitelje obračajo z 

vprašanji, jih sprašujejo predvsem o dodatnem delu doma (f = 26) (»Kako z otrokom 

doma?«), kako jim pomagati/jih spodbujati (f = 23) (»Kako naj spodbujajo in usmerjajo 

svojega otroka?«), o nadarjenosti na splošno (f = 22) (»Zanima jih postopek identifikacije in 

ponudba za te otroke v okviru šole.«), o delu učencev v šoli (f = 19) (»O učnem uspehu, 

napredovanju – na področjih matematike, slovenskega jezika …«), o programu dela za 

nadarjene (f = 23) (»Ali tak program za otroke predstavlja več dela?«), o tekmovanju, 

dodatnih dejavnostih, delavnicah … (f = 15) (»Kakšne dejavnosti jim bomo ponudili.«), o 

obremenjenosti otrok (f = 14) (»Ali bo preobremenjen?«), o napredku, rezultatih in ocenah 

otroka (f = 13) (»Kakšni so rezultati dela? Kako sodeluje pri pouku?«), o motiviranju otrok za 

delo (f = 12) (»Kako jih motivirati za dodatno delo?«), o stikih s sošolci (f = 5) (»Starše zelo 

zanimajo odnosi v razredu – socialno področje oz. funkcioniranje otroka v skupini.«) ter o 

obnašanju pri pouku (f = 3) (»Ali je priden?«). Nekateri učitelji pojanjujejo, da nimajo stika 

oziroma izkušenj z nadarjenimi učenci (f = 8) (»S tem se še nisem srečala.«). 

 

 

3.5.8 Pomanjkljivosti in težave na področju vzgojno-izobraževalnega dela z 

nadarjenimi 

 

Razredni učitelji se pri vzgojno-izobraževalnem delu z nadarjenimi srečujejo s precej 

pomanjkljivostmi in težavami, ki jim otežujejo učinkovito delo z omenjeno skupino učencev. 

Učitelji kot o največji težavi poročajo o pomanjkanju časa (f = 119) (»Premalo časa za 

posvečanje nadarjenim.«). Opozarjajo, da se več časa posveča učencem s posebnimi 

potrebami kot nadarjenim (f = 32) (»Za nadarjene učence zmanjkuje časa, saj se preveč 

ukvarjamo s tistimi učenci, ki imajo učne težave.«), ni motivacije pri nadarjenih učencih         

(f = 33) (»Nekateri izmed teh učencev niso dovolj notranje motivirani, da bi razvili svoje 

sposobnosti.«), prav tako pa opozarjajo na pomanjkanje znanja na tem področju (f = 28) 
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(»Nisem dovolj izobražena, da bi znala povsem ravnati z nadarjenimi učenci. Zavedam pa se, 

da bi morali na tem področju narediti več.«) in pomanjkanje gradiv oziroma pripomočkov za 

delo (f = 25) (»Premalo sredstev za nakup pripomočkov in materiala.«). Težave vidijo tudi v 

prevelikih oddelkih (f = 18) (»V razredu je veliko učencev, ki imajo vsak svoje potrebe – 

sposobnosti. Učitelju večkrat ne uspe ugoditi vsem.«), obremenjenosti nadarjenih učencev (f = 

12) (»Imajo še veliko dodatnih popoldanskih obveznosti.«), dodatnem/neplačanem delu 

učitelja (f = 19) (»Premalo časa in preveč birokracije za vsako stvar.«), pomanjkanju 

finančnih sredstev (f = 9) (»Pomanjkanje finančnih sredstev, tehnologije, materiala …«), v 

težavah pri organizaciji dela (f = 9) (»Težko prilagajam delo skupine učencev (nadarjenih) 

pouku.«), težavah staršev (f = 9) (»Pogrešam več sodelovanja staršev.«). Nekaj učiteljev je 

odgovorilo, da z nadarjenimi ne delajo (f = 8) (»Ne delam z nadarjenimi.«) oziroma da pri 

delu z njimi ne zaznavajo nobenih težav (f = 8) (»Težav ne opažam.«). 

 

 

3.5.9 Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci 

 

Učitelji so v raziskavi podali tudi nekatere predloge o tem, kaj bi pripomoglo h kakovostnemu 

vzgojno-izobraževalnemu delu z nadarjenimi učenci na šoli, na kateri poučujejo. Največ 

učiteljev je kot možnost navedlo dodatne dejavnosti (sobotne šole, razne delavnice, krožke 

…) (f = 49) (»Več delavnic in sobotnih šol za nadarjene učence.«), dodatne ure za nadarjene, 

pri katerih bi delali v homogenih skupinah (f = 42) (»Nadarjene učence večkrat ločiti od 

razreda in z njimi resnejše delati.«), dodatno izobraževanje učiteljev (f = 37) (»Izobraževanje 

učiteljev, da se dela z otrokom na področju njegove nadarjenosti.«), izvajanje prilagoditev za 

delo (f = 29) (»Uporaba sodobnejših metod dela.«), več pripomočkov, gradiv, IKT (f = 19) 

(»Več možnosti uporabe IKT med poukom.«), strokovni timi (f = 17) (»Izobraževanje in 

strokovni timi.«), pomoč drugih strokovnjakov (f = 20) (»Več bi se morala angažirati šolska 

svetovalna služba, predvsem pa Zavod za šolstvo.«), manjši oddelki (f = 12) (»Manj učencev 

v razredu = več časa za učenca.«), finančna pomoč (f = 12) (»Več finančnih sredstev.«), 

vnaprej pripravljene/-i naloge/programi za delo z nadarjenimi (f = 11) (»Da bi učitelj imel 

programe in potem tudi vsebine za delo z nadarjenimi učenci, že narejene, tako pa se vsak 

sam trudi in ne ve, ali dela prav.«), motiviranje učencev za delo (f = 10) (»Menim, da bi bili 

uspešnejši, če bi znali nadarjene motivirati za delo, če bi učenci pokazali več interesa.«), 

individualne ure (f = 9) (»Individualno delo v zelo majhnih skupinah ali popolnoma 
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individualno.«). Učitelji so kot druge možnosti navedli še pomoč drugega učitelja v razredu    

(f = 8) (»Dva učitelja v razredu.«), želeli bi si predstavitve dobrih praks (f = 7) (»Predavanja, 

seminarji – predvsem kot izmenjava mnenj in dobre prakse.«), motiviranje učiteljev za delo    

(f = 7) (»Mislim, da je potrebna predvsem večja motiviranost učiteljev – za delo z nadarjenimi 

in tudi za sodelovanje z drugimi učitelji.«). Nekateri učitelji predlagajo poznejše evidentiranje 

nadarjenih in strožja merila evidentiranja (f = 7) (»Poznejše evidentiranje, strožja merila – 

preveč je evidentiranih nadarjenih.«), želijo pa si tudi manj birokracije (f = 5) (»Manj 

birokracije, ki jo imamo učitelji.«) in večjo vključenost staršev (f = 3) (»Več sodelovanja med 

strokovnimi delavci in večje vključevanje staršev.«). 
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4 SKLEP 

 

V magistrskem delu sem ugotavljala, kakšno je stanje pri nas glede vzgojno-izobraževalnega 

dela z nadarjenimi učenci. Zanimalo me je, kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo svoje 

vzgojno-izobraževalno delo z njimi, katere so njihove izkušnje na tem področju ter katere 

povratne informacije dobijo od učencev in njihovih staršev glede te problematike. Zanimalo 

me je tudi, s katerimi težavami se srečujejo pri svojem delu in kakšne možnosti predlagajo za 

izboljšanje te problematike.  

 

Ugotovila sem, da razredni učitelji menijo, da je za prepoznavanje nadarjenih učencev pri nas 

dobro poskrbljeno, medtem ko je za vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci 

nekoliko slabše poskrbljeno. Strinjajo se, da je vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi 

pomembno, v večini pa se tudi zavedajo njegove pomembnosti. V večini se razredni učitelji 

ocenjujejo kot srednje usposobljeni na področju dela z nadarjenimi in si želijo več 

izobraževanj – zavedajo se svojih primanjkljajev na tem področju. Znanje so pridobili 

predvsem s pedagoškimi izkušnjami, opozarjajo pa na dejstvo, da med študijem niso pridobili 

dovolj znanja s tega področja. K dodatnemu izobraževanju bi jih najbolj pritegnile vsebine, 

vezane na pripravo vsebinskih in didaktičnih prilagoditev, raziskovalno delo za nadarjene, 

radi bi izvedeli več o značilnostih in posebnostih nadarjenih, obogatitvenih dejavnostih za 

nadarjene ter svetovanju nadarjenim in motiviranju nadarjenih učencev za šolsko delo.    

 

Razredni učitelji so v večini zadovoljni s svojim vzgojno-izobraževalnim delom z nadarjenimi 

učenci, prav tako pa so zadovoljni tudi s podporo, ki jo dobijo od vodstva šole, drugih 

strokovnih in svetovalnih delavcev ter staršev nadarjenih učencev. Zadovoljni so tudi z odzivi 

nadarjenih. Pri njih opažajo večje zadovoljstvo, odkar zanje izvajajo določene prilagoditve 

vzgojno-izobraževalnega dela. Učenci so bolj motivirani za delo in dosegajo boljše učne 

rezultate. 

 

Kot pomanjkljivosti izpostavljajo predvsem pomanjkanje časa za prilagajanje vzgojno-

izobraževalnega dela z nadarjenimi, prevelike oddelke in večjo potrebo po prilagajanju 

vzgojno-izobraževalnega dela učencem s posebnimi potrebami kot nadarjenim. Pogosto so 

nadarjeni zaradi teh razlogov spregledani oziroma jim učitelji ne prilagajajo dela v razredu. 
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Izpostavljajo tudi to, da niso dovolj strokovno usposobljeni za prilagajanje vzgojno-

izobraževalnega dela nadarjenim.  

 

Razredni učitelji predlagajo, da bi bilo za nadarjene učence treba izvajati več dodatnih 

dejavnosti, pri katerih bi lahko pokazali svoje nadarjenosti, izvajati dodatne ure, pri katerih bi 

se učitelji posvečali samo nadarjenim, ter dodatno izobraziti učitelje, ki delajo z nadarjenimi 

učenci. Želijo si več pomoči drugih strokovnjakov ter več gradiv in pripomočkov, ki bi jim 

olajšali prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela nadarjenim. 

 

Magistrsko delo mi je prineslo nova spoznanja o prilagajanju vzgojno-izobraževalnega dela 

nadarjenim učencem. Učitelji imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju ter pozneje tudi 

vzgoji in izobraževanju nadarjenih učencev. Pomembno je, da se tudi med poklicno kariero 

stalno strokovno izpopolnjujejo, saj le tako lahko zagotovijo kakovosten pouk tudi tej skupini 

učencev. Ugotovila sem, da se večina učiteljev zaveda pomembnosti prilagajanja vzgojno-

izobraževalnega dela nadarjenim učencem, ne vemo pa, v kolikšni meri to v praksi tudi 

izvajajo. Presenetilo me je, da so še vedno učitelji, ki trdijo, da v svojem razredu nimajo 

nadarjenih učencev oziroma da z njimi ne delajo. Menim, da bi bilo treba študente (prihodnje 

razredne učitelje) že med študijem bolje seznaniti s to problematiko.  
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