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POVZETEK 

 

Spodbudno učno okolje ima velik vpliv na glasbeni razvoj in v tem okviru tudi na glasbeno 

nadarjenost. Le kakovostne učne spodbude lahko pri glasbenem pouku omogočajo razvoj 

glasbenih sposobnosti učencev v skladu z njihovimi glasbenimi predispozicijami.  

 

Z magistrskim delom sem raziskala, kakšne so izkušnje učiteljev glasbene umetnosti v 1. in 2. 

vzgojno-izobraževalnem obdobju s prepoznavanjem glasbeno nadarjenih učencev, katere 

kazalnike evidentiranja in identificiranja glasbeno nadarjenih učencev učitelji uporabljajo, s 

katerimi težavami se srečujejo med prepoznavanjem glasbeno nadarjenih učencev in kako se 

izobražujejo na področju prepoznavanja glasbene nadarjenosti.  

 

Raziskavo sem izvedla s kvantitativnim raziskovalnim pristopom. Podatke sem pridobila z 

anketnim vprašalnikom za učitelje, ki poučujejo glasbeno umetnost v 1. in 2. vzgojno-

izobraževalnem obdobju. 

 

Rezultati raziskave kažejo, da je po mnenju učiteljev najprimernejši čas za prvo evidentiranje 

potencialnih glasbeno nadarjenih učencev ob zaključku 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja. 

Učitelji se pri prepoznavanju nadarjenih učencev posvetujejo z drugimi, največ s profesorji 

glasbe. Na leto povprečno prepoznajo enega glasbeno nadarjenega učenca v oddelku, ki ga 

poučujejo. Najpogostejši način evidentiranja glasbene nadarjenosti med učitelji je upoštevanje 

dosežkov učenca pri glasbeni dejavnosti, najpogostejši način identifikacije pa je prepoznavanje 

glasbeno nadarjenih z glasbeno ocenjevalno lestvico OLNAD07, ki jo učitelji ocenjujejo kot 

koristno in ustrezno. Učitelji predlagajo, naj se glasbeno nadarjenost prepoznava s številnimi 

glasbenimi dejavnostmi in z omogočanjem spontanih priložnosti, v katerih učenci dokažejo 

svoje glasbene dosežke. Pri prepoznavanju glasbeno nadarjenih učencev imajo učitelji največ 

težav s časovno stisko, številčnostjo učencev v razredu in z lastno usposobljenostjo na 

glasbenem področju. Poleg navedenega sem ugotovila, da skoraj polovica anketiranih učiteljev 

ne izvaja identifikacije glasbeno nadarjenih učencev. Te ugotovitve prispevajo smernice za 

bodoče izboljšave izobraževanja učiteljev na področju glasbenega poučevanja, še posebej 

prepoznavanja glasbene nadarjenosti, saj se učitelji za to delo ne čutijo dovolj usposobljeni.  

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: glasbena nadarjenost, glasbeni razvoj, prepoznavanje glasbene 

nadarjenosti, učitelji glasbene umetnosti, 1. in 2. vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

A stimulating learning environment has a huge impact on musical development and on musical 

talent as well. Only high-quality learning incentives in music lessons can enable the 

development of musical abilities of students in accordance with their musical predispositions. 

 

In the thesis, I researched the experiences of music teachers in the 1st and 2nd educational 

period in recognizing musically gifted pupils. I also tried to show what indicators to record and 

identify musically gifted pupils teachers use, what problems teachers encounter during the 

identification of musically gifted pupils and how they train themselves in order to recognize a 

musical talent. 

 

In my survey, I used a quantitative research approach. The data was obtained through a 

questionnaire for music teachers who teach in the 1st and 2nd educational period. 

 

The survey results show that, according to the teachers the best time for the first recording of 

the musical potential of gifted pupils is at the end of the first educational period. When 

identifying gifted pupils teachers consult mostly with professors of music. On average, they 

identify one musically gifted pupil in a class per year. To record musical talents teachers usually 

consider the achievements of pupils in musical activities and the most common method of 

identification is the identification of musical talent with a musical grading scale OLNAD07 

which teachers rated as useful and appropriate. Teachers propose to recognize musical talent 

by using many musical activities and facilitating spontaneous opportunities in which pupils 

demonstrate their musical achievements. In identifying talented pupils, teachers have mostly 

problems with time pressure, number of pupils in the class and with their own competence in 

the field of music. In addition, I found that almost half of the surveyed teachers do not carry out 

the identification of musically gifted students. These findings provide an input for future 

improvements of teacher education in the field of music teaching, particularly the identification 

of musical talent, as teachers for this work do not feel qualified enough. 

 

 

 

 

KEY WORDS: musical talent, musical development, identifying musical talent, music 

teachers, the 1st and 2nd educational period of primary school 
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UVOD 

 
Glasba človeka spremlja skozi vse življenje. Že v prenatalnem obdobju zarodek lahko zaznava 

zvoke (Rotar Pance, 2006), glasbene sposobnosti pa se najbolj intenzivno razvijajo med petim 

in šestim letom starosti, tj. ob prihodu v osnovno šolo (Božič, Habe in Jerman, 2007). Za 

uspešen razvoj glasbene nadarjenosti se morajo v življenju glasbeno nadarjenega učenca 

medsebojno prepletati življenjski prostor, družina, šola in zunajšolsko okolje (Anžur Kajzer, 

2011), saj tako kot druge vrste nadarjenosti tudi glasbena nadarjenost nastaja v interakciji okolja 

z genskimi predispozicijami (Parncutt, 2009; Sicherl Kafol, 2001).  

 

Naloga učitelja je, da dejavnosti pri pouku prilagodi sposobnostim učencev, da jih le ti razvijajo 

v največji meri. Zagotoviti jim mora ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje s tem, da jim 

prilagodi vsebine, oblike in metode dela (Zakon o spremembah in dopolnitvah v osnovni šoli, 

2011). Glasbeno nadarjenim učencem je treba ponuditi priložnosti, da se dokažejo, odkrijejo, 

kaj jih zanima in kaj zmorejo doseči (Sutherland, 2015). Ustrezno in kakovostno načrtovanje 

glasbenega pouka vključuje tudi prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev. 

 

Prepoznavanje1 glasbeno nadarjenih učencev je zahtevno opravilo, saj že sama glasbena 

nadarjenost ni natančno opredeljena (Jurečič, 2002; Črčinovič Rozman in Kovačič, 2010). 

Učitelji imajo pri tovrstnem delu lahko težave, saj delo z glasbeno nadarjenimi učenci v prvi 

vrsti zahteva učiteljevo strokovno in didaktično usposobljenost (Sicherl Kafol, 2015a), poleg 

tega pa mora učitelj izbrati prave načine prepoznavanja glasbene nadarjenosti. Zaradi 

kompleksnosti procesa prepoznavanja glasbeno nadarjenih učencev so vanj poleg učitelja v 

razredu vključeni tudi šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki 

(Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999).  

 

Raziskave kažejo na pomanjkljivo usposobljenost razrednih učiteljev za prepoznavanje 

glasbene nadarjenosti (Drobnič, 2014; Juriševič, 2014a; Kukanja Gabrijelčič, 2011; Radičević, 

2011). V raziskavi motivacijske naravnanosti je A. Radičević (2011) ugotovila, da učiteljem 

delo z glasbeno nadarjenimi učenci predstavlja velik izziv, P. Antolin (2014) in J. Haroutounian 

(2002) pa sta v svojih raziskavah ugotovili, da je prepoznavanja glasbene nadarjenosti v šolah 

premalo. 

 

V teoretičnem delu sem najprej opredelila splošno nadarjenost, nato pa sem se osredotočila na 

glasbeno nadarjenost. Predstavila sem strukturo glasbene nadarjenosti, vplive nanjo ter  

lastnosti glasbeno nadarjenih učencev. V nadaljevanju sem opisala glasbeni razvoj, nato pa se 

posvetila prepoznavanju glasbene nadarjenosti. Izpostavila sem namen prepoznavanja in  

pomen zgodnjega prepoznavanja glasbeno nadarjenih učencev. Naredila sem tudi primerjavo 

stanja prepoznavanja glasbene nadarjenosti v tujini in pri nas, nato pa opisala proces 

prepoznavanja glasbeno nadarjenih učencev, ki se uporablja v našem prostoru. Na koncu sem 

izpostavila še vlogo učitelja pri delu z glasbeno nadarjenimi učenci. Z raziskavo v empiričnem 

delu sem želela prikazati, kakšne izkušnje imajo učitelji glasbene umetnosti v 1. in 2. vzgojno-

izobraževalnem obdobju s prepoznavanjem glasbeno nadarjenih učencev, katere kazalnike 

uporabljajo za prepoznavanje le teh, s katerimi težavami se pri prepoznavanju soočajo in na 

kakšne načine so se oz. se izobražujejo na področju prepoznavanja glasbene nadarjenosti. 

 

                                                 
1 Zaradi vsebinske doslednosti uporabljam izraz prepoznavanje (in ne odkrivanje). Prepoznavanje označuje celoten 

proces, ki vključuje evidentiranje, identifikacijo in seznanitev staršev. 
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TEORETIČNI DEL 

 

1 NADARJENI UČENCI 
 

Do nedavno najbolj uporabljena definicija nadarjenih, zapisana v Zakonu o izobraževanju 

nadarjenih iz leta 1978 (Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli, 1999), 

navaja, da so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so v predšolskem, 

osnovnošolskem ali srednješolskem času pokazali visoke dosežke ali potenciale na 

intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem (šolskem), vodstvenem ali umetniškem 

področju, poleg rednega šolskega programa pa potrebujejo posebej njim prilagojene aktivnosti 

in programe (Travers, Elliot in Kratochwill, 1993, v Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi 

učenci v osnovni šoli, 1999). Ta definicija je zapisana tudi v Konceptu: Odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999) in je vodilo za nadaljnje besedilo v tem 

dokumentu. 

 

Iz definicije nadarjenih otrok, zapisane v predhodnem odstavku, lahko razumemo, da 

nadarjenost zajema več sposobnosti, ne le splošno intelektualne. Ferbežer (2002, str. 33) navaja, 

da »ni nujno potrebno, da učenec sedaj izraža izstopajoče dosežke, temveč je potrebna samo 

indikacija zmožnosti za take dosežke.« To pomeni, da med nadarjene štejemo tako učence z 

visokimi dosežki kot tudi učence s potenciali, ki jih je večkrat težko prepoznati. Nadarjeni so 

heterogena skupina, ker kažejo različne lastnosti in poteze. Vsak nadarjen učenec ima lahko 

potenciale ali dosega visoke dosežke na različnih področjih, tudi na tistih, ki niso v skladu z 

družbenimi normami ali učnim načrtom. Prav tako lahko nadarjeni prihajajo iz različnih 

družbenih skupin. Nadarjen učenec je lahko tudi tisti, ki mora pri določenem predmetu 

obiskovati dopolnilni pouk (George, 1997). 

 

 

 

1.1 Zakon o osnovni šoli iz leta 2011 
 

Pri nas je Zakon o osnovni šoli iz leta 1996 (Zakon o osnovni šoli, 2006) v svojem 11. členu 

opredelil, da so posebej nadarjeni otroci skupina otrok s posebnimi potrebami. Mednarodna 

težnja o oblikovanju strategij oziroma vzgojno-izobraževalnih politik za delo z nadarjenimi pa 

izhaja iz drugačnega razumevanja in poimenovanja nadarjenih. Ti namreč »za razliko od 

učencev s posebnimi potrebami, ki imajo primanjkljaje oziroma težave pri učenju, [...] izstopajo 

zaradi svojih potencialov oziroma učnih presežkov ter za svoj nadaljnji razvoj ne potrebujejo v 

prvi vrsti pomoči, temveč premišljene spodbude za uresničevanje svoje nadarjenosti« 

(Juriševič, 2012, str. 10). Leta 2011 so zato tudi v Sloveniji sprejeli novo opredelitev nadarjenih 

učencev, v kateri se nadarjene obravnava neodvisno od drugih skupin učencev s posebnimi 

potrebami. Enajsti člen spremenjenega in dopolnjenega Zakona o osnovni šoli (Zakon o 

spremembah in dopolnitvah v osnovni šoli, 2011) navaja: »Nadarjeni učenci so učenci, ki 

izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih 

učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo 

in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči 

vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike 

dela.« 
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2 GLASBENO NADARJENI UČENCI 
 

2.1 Glasbena nadarjenost2, talentiranost in genialnost  
 

Glasbeno nadarjeni učenci so nadarjeni na umetniškem področju. Tako kot pri splošni 

nadarjenosti so se tudi pri opredelitvi pojma glasbena nadarjenost oblikovala različna 

pojmovanja. V literaturi velikokrat zaznamo izraze muzikalnost, glasbene sposobnosti in 

glasbeni talent. Včasih so vse tri izraze obravnavali kot sinonime in jih uvrščali v glasbeno 

nadarjenost (Črčinovič Rozman, 1994), danes pa pojma nadarjenost in talentiranost ločimo 

(Gagné, 2009, v Črčinovič Rozman in Kovačič, 2010, str. 56):  

 

 nadarjenost je splet prirojenih sposobnosti na najmanj enem področju sposobnosti, 

znotraj najboljših 10 % vrstnikov enake starosti; 

 

 talent je »obvladovanje sistematično razvitih sposobnosti in znanja na najmanj enem 

področju človekove aktivnosti, znotraj najboljših 10 % vrstnikov enake starosti, ki so 

na nekem področju (ali več področjih) aktivni«. 

 

Gagné nadarjenost poimenuje kot pridobljene naravne potenciale, ki se ne razvijajo le z 

zorenjem, ampak tudi z vajo in učenjem. Rezultat sistematične vaje na specifičnem področju je 

vrhunska zmogljivost oz. znanje, ki ga Gagné poimenuje talent (Gagné, 2003). 

 

Tistim otrokom, ki že zelo zgodaj (po navadi pred adolescenco) razvijejo svoje glasbene 

sposobnosti na izredno visoko raven, pravimo glasbeni geniji (McPherson in Williamon, 2009). 

Primer glasbenega genija je Wolfgang Amadeus Mozart, ki je že zelo mlad ustvarjal in izvajal 

glasbena dela po Evropi (McPherson in Williamon, 2009). 

 

 

 

2.2 Struktura glasbene nadarjenosti 
 

Zaradi kompleksne strukture glasbena nadarjenost ni natančno opredeljena, zato so se 

oblikovala različna stališča: 

 

 Glasbena nadarjenost »je splet relativno neodvisnih posameznih nadarjenosti 

(sposobnost razločevanja tonov po višini, glasnosti, trajanju, barvi zvoka in pomnjenja 

tonov), ki jih lahko merimo neodvisno drugo od druge« (Seashore, 1960, v Denac, 1994, 

str. 162). Te sposobnosti med seboj niso nujno povezane in prisotne v enaki meri. Pri 

posamezniku so izražene v različnih stopnjah razvitosti in so med seboj različno 

povezane (Seashore, 1939, v Jurečič, 2002). 

 

 Glasbena nadarjenost je kompleksen celostni konstrukt. Ni vsota posameznih 

sposobnosti, ampak je »medsebojno […] učinkovanje celote specifičnih glasbenih 

sposobnosti« (Michel, 1960, v Denac, 1994, str. 162). To je splošna glasbena 

sposobnost, ki jo sicer razčlenimo na posamezne glasbene sposobnosti, ampak so te med 

seboj vzročno povezane (Wing, 1986, v Jurečič, 2002). 

 

                                                 
2 V magistrskem delu bom uporabljala izraz glasbena nadarjenost, ker jo pojmujem kot preplet nadpovprečnih 

sposobnosti in osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za nadaljnji glasbeni razvoj. 
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Michel (1967, v Pesek, 1997) meni, da določeno glasbeno dejavnost lahko izvajamo z 

medsebojno povezanostjo več različnih sposobnosti in ne le s posamezno glasbeno 

sposobnostjo. Skupek več različnih sposobnosti je glasbena nadarjenost, pri kateri lahko 

določene sposobnosti prevladujejo in določajo različne tipe glasbene nadarjenosti: 

 

 reproduktivno-interpretativno (sposobnost za petje, igranje, dirigiranje) in 

 produktivno (sposobnost za komponiranje). 

 

 

Gagné (2003) v svojem Diferenciranem modelu nadarjenosti in talentiranosti v glasbi 

(Differentiated Model of Giftedness and Talent in Music) opredeljuje 4 osnovna področja 

sposobnosti, ki so genetsko pogojena in se med seboj prepletajo. Ta področja so: 

 

 intelektualno področje, 

 kreativno področje, 

 socio-emocionalno področje in 

 senzomotorično področje. 

 

Pod intelektualno področje spadajo sposobnosti, ki so nujne za učenje branja (npr. orientacija 

v notnem zapisu, poznavanje glasbenih oznak), govora (prvi glasovi, petje), glasbeni spomin, 

sposobnosti za abstraktno mišljenje, opazovanje in sposobnosti metakognicije. Kreativno 

področje zajema domišljijo pri ustvarjanju in izvajanju novih glasbenih vsebin, ki so originalne, 

zmožnost ustvarjanja različnih in številnih glasbenih idej (fluentnost) ter zmožnost reševanja 

glasbenih problemov. Socio-emocionalno področje vsebuje socialne in emocionalne 

sposobnosti za komuniciranje (zmožnost empatije, navezovanja stikov), senzomotorično 

področje pa vsebuje potenciale, ki vplivajo na senzoričen (vid, sluh, tip, voh) in motoričen (npr. 

koordinacija in gibljivost prstov in nog pri igranju klavirja, moč in vzdržljivost pri igranju 

instrumenta, refleksi) razvoj otroka (Gagné, 2003). 

 

Preplet navedenih sposobnosti nam pojasnjuje razlike med posameznimi glasbeno nadarjenimi 

otroki (Gagné, 2003). 

 

 

 

2.3 Vplivi na glasbeno nadarjenost 
 

V predhodnem poglavju smo omenili Gagnéjev (2003) Diferencirani model nadarjenosti in 

talentiranosti v glasbi, v katerem avtor zajema tudi dejavnike, ki pomembno vplivajo na razvoj 

glasbene nadarjenosti. Ti dejavniki so: 

 

 možnost/priložnost za glasbeno udejstvovanje,  

 pozitivni/negativni vplivi okolja, 

 osebnostni dejavniki. 

 

M. Anžur Kajzer (2011) podobno kot Gagné (2003) navaja temeljne zahteve za uspešen razvoj 

glasbene nadarjenosti. Avtorica izpostavlja (Anžur Kajzer, 2011), da je pri razvoju glasbeno 

nadarjenega otroka pomembno medsebojno prepletanje družinskega, šolskega in zunajšolskega 

okolja. Vsak od teh dejavnikov mora spodbujati otrokovo nadarjenost in otroka pravilno 

usmerjati.  
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Razvoj glasbenih sposobnosti je odvisen tako od spodbudnega okolja kot tudi od glasbenih 

aktivnosti (Koren, Sicherl Kafol in Zadnik, 2015). Velik vpliv imata predvsem zgodnje 

glasbeno izobraževanje in spodbudno glasbeno okolje v otrokovih zgodnjih letih življenja (prav 

tam). »Razvojni vidik izpostavlja zlasti pomen družinskega okolja, ki z glasbeno naravnanostjo 

in zgledi najbolj zgodaj vpliva na otrokove želje in interese po glasbenem udejstvovanju« 

(Sicherl Kafol 2015a, str. 50). Raziskava iz leta 2015 (Koren idr., 2015), v kateri so v 

načrtovanih glasbenih dejavnostih, imenovanih Glasbene urice za najmlajše, sodelovali otroci 

do 3. leta starosti in njihovi starši, je pokazala, da motivacija in samozavest staršev med 

ukvarjanjem z glasbeno dejavnostjo spodbuja njihove otroke, da posnemajo aktivnosti (plešejo, 

prepevajo, poslušajo …) in se izražajo na različne glasbene načine. Aktivno glasbeno 

udejstvovanje v domačem okolju pozitivno vpliva na naknadno glasbeno izobraževanje in na 

čustveno-motivacijski razvoj predšolskega otroka (Gembris, Davidson, 2002, v Koren idr., 

2015). 

 

Nadarjeni učenci so navzoči v vseh kulturah, etničnih skupinah in v okoljih z različnim 

socialno-ekonomskim statusom. Glasbeno nadarjen otrok lahko izhaja tudi iz neglasbene 

družine, če le ima podporo iz okolja (Anžur Kajzer, 2011). Dejavniki kulturnega in družbenega 

okolja skupaj z mediji sooblikujejo otrokovo motiviranost za glasbo, pomembno pa je, da so ti 

dejavniki pravočasni, usklajeni, kontinuirani in kakovostni (Sicherl Kafol, 2015a). Šibkejša je 

skrb družine, pomembnejša je vloga šole. Tudi socialno zapostavljeni otroci ob primerni 

pomoči dosežejo sposobnosti privilegiranih.  

 

V glasbenem razvoju so pomembni dejavniki marljivost, motivacija, vztrajnost in delovne 

navade. Brez lastne glasbene aktivnosti še tako nadarjen otrok ne more uspeti (Anžur Kajzer, 

2011; McPherson in Williamon, 2009). Enakega mnenja je tudi Suzuki, ki izpostavlja, da se 

vsak otrok rodi z glasbenim potencialom (Gordon, 1997; The Suzuki Method, 2016). Kako bo 

ta potencial razvil, je odvisno od načina poučevanja oz. učenja (The Suzuki Method, 2016).      

J. Freeman (2010) je po 35 let trajajoči raziskavi nadarjenih otrok (vsi so imeli IQ nad 160) 

ugotovila, da so nadarjeni v primerjavi s svojimi nenadarjenimi vrstniki prav tako običajni 

ljudje, le da imajo izjemne sposobnosti na določenih področjih. Ključni dejavnik, ki določa 

razvoj nadarjenosti, je posameznikova osebnost (prav tam), ki določa tudi stopnjo motivacije. 

 

 

 

2.4 Lastnosti glasbeno nadarjenih učencev 
 

George (1997) je naštel lastnosti, ki jih lahko imajo potencialno nadarjeni otroci na področju 

glasbene umetnosti: 

 

 otrok uživa v glasbi, jo rad ustvarja in posluša; 

 že od zgodnjih let izraža močno željo po igranju inštrumenta; 

 ima morda absolutni posluh; 

 izmišlja si izvirne melodije; 

 zlahka si zapomni in izvaja melodične ali ritmične vzorce; 

 se zanima tudi za spremljevalne zvoke, akorde in posamezne inštrumente; 

 glasbo čuti in se nanjo odziva s telesnimi gibi ali spremembo razpoloženja. 
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O. Denac (2012, str. 27) je naštela splošne kriterije glasbene nadarjenosti: 

 

 »izjemni glasbeni dosežki še posebej na področju petja ali igranja na klavir; 

 zgodaj razvite glasbene sposobnosti (npr. če nekdo v primerjavi z vrstniki znatno prej 

interpretira glasbena dela določene težavnostne stopnje, [...] izjemni rezultati, doseženi 

v krajšem časovnem obdobju) in 

 specifično in intenzivno estetsko doživljanje ter vrednotenje posameznih glasbenih 

umetnin«. 

 

 

 

J. Haroutounian (2002) je natančno opredelila 3 glavne sklope kriterijev glasbene nadarjenosti: 

glasbeno zavedanje in razlikovanje, poustvarjalna interpretacija in motivacija ter predanost.  

 

 

Glasbeno zavedanje in razlikovanje (zavedanje zvoka, melodični posluh, ritmični posluh) 

 

Učenec se intenzivno zaveda zvoka (ali melodije), se odziva nanj in si ga zapomni. Sposoben 

je pozornega poslušanja in prepoznavanja tudi manjših razlik oz. sprememb v tonskih višinah, 

trajanju, zvočni barvi, ritmu, tempu in ostalih zvočnih elementih. Prepozna lahko posamezne 

zvoke ali glasbene ideje v kompleksnem glasbenem ali zvočnem kontekstu. Zapomni si 

melodijo, jo ponovi in je sposoben ustvariti novo. Učenec z razvitim ritmičnim posluhom lahko 

med izvajanjem vzdržuje enakomeren ritem in je ritmično zanesljiv. Ritmični vzorec lahko 

ponovi in da ustvarjalne ritmične ideje.  

 

 

Poustvarjalna interpretacija 

 

Poustvarjalno interpretiranje glasbe vključuje doživeto izvajanje ob vključevanju elementov 

estetske interpretacije, tj. različna pevska izreka, upoštevanje agogičnih sprememb (spremembe 

v tempu), dinamika in drugi elementi interpretacije (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 

Otrok je občutljiv na razpoloženje slišane ali igrane glasbe. Svoje ideje želi izraziti skozi glasbo 

in uživa v oblikovanju in izpopolnjevanju glasbenih idej.  

 

 

Motivacija ter predanost  

 

Glasbeno motiviran in glasbi zavezan učenec je lahko dlje časa osredotočen na glasbene naloge. 

Rad ima samostojno delo in je vztrajen. V glasbi postavlja visoke standarde in je kritičen do 

glasbenega izvajanja.  
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Govorimo lahko tudi o glasbeno inteligentnih ljudeh, saj inteligentnost zajema več sposobnosti, 

ne le matematične in jezikovne (Gardner, 2010). Gardner (prav tam) v svoji knjigi Razsežnosti 

uma: teorija o več inteligencah navaja, da glasbena inteligentnost zajema pomnjenje zvoka, 

njegovo prepoznavanje, primerjanje, razvrščanje, posploševanje, razlikovanje, uporabo in 

vrednotenje zvokov. M. Sutherland (2015) našteva naslednje značilnosti otrok, ki kažejo 

sposobnosti na področju glasbene inteligentnosti: 

 

 imajo absoluten posluh, 

 zapomnijo si melodijo, 

 lepo pojejo, 

 držijo metrum, 

 znajo posnemati glas drugih in  

 igrajo glasbilo. 

 

 

Spoznanja zgoraj navedenih avtorjev o lastnostih potencialnih glasbeno nadarjenih učencev so 

si podobna, saj vsa zajemajo področje poslušanja (rad posluša glasbo, dobro pomnjenje ritma 

in melodije), izvajanja (lepo poje, zlahka izvaja ritmične in melodične vzorce, se odziva s 

telesnimi gibi, posnema glasove, ima melodični in ritmični posluh, igra glasbilo) in ustvarjanja 

(poustvarjalna interpretacija, izvirnost). To so 3 področja glasbenih dejavnosti, ki so zapisana 

v Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) in s katerimi lahko prepoznavamo glasbeno 

nadarjenost v razredu. 

 

George (1997) in J. Haroutounian (2002) sta poudarila še pomen motivacije in predanosti pri 

glasbeno nadarjenih učencih, tj. močna želja po poslušanju, izvajanju in ustvarjanju, O. Denac 

(2012) pa je izpostavila izjemne dosežke posameznikov na glasbenem področju. 

 

 

 

3 GLASBENI RAZVOJ 
 

Za učinkovito delo in pomoč k razvijanju učenčeve nadarjenosti mora učitelj poznati potek 

otrokovega glasbenega razvoja in kritična obdobja, v katerih otrok najbolj intenzivno razvija 

glasbene sposobnosti.  

 

Otrok se rodi z glasbenimi predispozicijami za različne sposobnosti (Rotar Pance, 2006). 

Predispozicije imajo svoje centre v možganih, ki omogočajo občutek za višino tona, jakost, 

ritem in melodijo (Božič idr., 2007). Razvoj glasbenih sposobnosti je odvisen od spodbudnega 

zvočnega okolja (Sicherl Kafol, 2001) ali drugače: otrokov glasbeni razvoj je »[…] odvisen od 

dednosti, okolja, lastnega izkustva in aktivnosti« (Kepec, Mori in Smolko, 2003, str. 12). 

Obdobje od rojstva do 9. leta starosti Gordon (1997) imenuje tudi stopnja intenzivnega 

glasbenega razvoja, ki ga pogojujejo dejavniki okolja in lastne aktivnosti.  

 

Socialne in kulturne razlike pogojujejo raznolika družinska okolja, v katerih otroci odraščajo. 

Otroci iz družin, v katerih je glasba pogosto prisotna že v družinskem okolju, pridobivajo veliko 

raznolikih glasbenih izkušenj (Young in Glover, 1998). V Nigeriji matere že z nekaj mesečnimi 

otroki plešejo v skupinskih plesih in prepevajo ter igrajo na glasbila, zato ti otroci že pri petih 

letih poznajo zapletene plesne korake, pojejo pesmi in uporabljajo tolkala (Gardner, 1993, v 

Kepec idr., 2003).  
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Glasbeni razvoj vključuje razvoj elementarnih glasbenih sposobnosti (melodični in ritmični 

posluh) in sposobnosti višjega reda (harmonični posluh, analitično poslušanje, sposobnosti 

estetskega oblikovanja in vrednotenja) (Denac, 2012; Sicherl Kafol, 2001). Številni avtorji so 

oblikovali faze glasbenega razvoja, ki so glede na starostna obdobja le okvirne, saj ima vsak 

otrok individualen tempo razvoja. Otrok lahko razvije določene glasbene sposobnosti prej kot 

drugi ali pa jih sploh ne razvije. To je odvisno od že omenjenih dejavnikov dednosti in spodbud 

iz okolja, otrokove lastne aktivnosti in motivacije (Jurečič, 2002).  

 

V obdobju dojenčka in malčka ima družinsko in širše okolje največji vpliv na razvoj njegovih 

glasbenih sposobnosti (Božič idr., 2007). Zarodek lahko zaznava in sprejema glasbo že v 

maternici in izven nje (Rotar Pance, 2006). Dojenčkom in malčkom moramo omogočiti čim 

pogostejši stik z glasbo, kajti kritično obdobje za razvoj občutljivosti za glasbo traja od rojstva 

do 2. leta (Božič idr., 2007). Otroci kmalu pričnejo kazati zadovoljstvo in nezadovoljstvo ob 

glasbi. To opazimo, ko otroka uspešno tolažimo s petjem in prijaznimi besedami ali pa 

opazujemo njihove odzive na močne nenadne zvoke (Pesek, 1997). Že v zgodnjih letih otroci 

slišijo različne zvoke iz različnih virov (radio, TV, video, trgovski centri, cerkev), poslušajo 

skrbnike in uporabljajo svoj zvok v različnih variacijah, še preden spregovorijo (Woodward, 

1994, 1996, v Young in Glover, 1998). V 3. mesecu otrok prične čebljati, kar je predpriprava 

na razvoj govora (Sicherl Kafol, 2001). Med 3. in 6. mesecem nastopi spontano gibno odzivanje 

z ritmičnim zibanjem, saj se otrok obrača proti izvoru zvoka in ob tem izraža različna čustva. 

Po 6. mesecu nastopi obdobje »vokalne igre«, v katerem se otroci igrajo z zvoki, odkrivajo 

višine svojega glasu in posnemajo zvoke iz okolja (prav tam). 

 

V 1. letu starosti se otrok z gibi odziva na poslušano glasbo in postopoma začne prepevati 

(Pesek, 1997), v čemer napreduje v nadaljnjih starostnih obdobjih (Sicherl Kafol, 2001). V 2. 

in 3. letu je značilno spontano glasbeno ustvarjanje (Rotar Pance, 2006). Otrok raziskuje zvočne 

lastnosti različnih predmetov in instrumentov, ploska, se giblje ob glasbi, pogosto pa si v pesmi 

izbere posamezen vzorec in se z njim poigrava (prav tam). Sčasoma spontane pesmi postajajo 

daljše. Otrok začne ponavljati najprej posamezne dele besedila, ki jih vnaša v spontane pesmi, 

nato pa začne te združevati z naučenimi pesmimi. To se počasi stopnjuje v petje naučenih pesmi, 

katerih ritmična, intonančna in tonalna zanesljivost se postopno izboljšuje (Sicherl Kafol, 

2001). 

 

4 in 5 let stari otroci se intenzivno razvijajo na področju spremljanja petja s ploskanjem, 

ponavljanja ritmov (s ploskanjem), močnejše zavedanje ritma pa pokažejo tudi z gibno-plesnim 

izražanjem (Rotar Pance, 2006). Napredujejo v intonančni zanesljivosti in so sposobni usvajati 

že prve glasbene pojme (prav tam).  

 

V starosti šestih let se zlasti pri nadarjenih otrocih že lahko izkazujejo sposobnosti višjega reda, 

analitično poslušanje, sposobnosti estetskega oblikovanja in občutek za sozvočja oz. harmonski 

posluh, katerih intenziven razvoj nastopi po 11. letu starosti (Kepec idr., 2003; Sicherl Kafol, 

2001). Kljub prevladujočemu celostnemu sprejemanju glasbe so 6- in 7-letni otroci že sposobni 

analitičnega zaznavanja, npr. sposobni so ločiti enako melodijo s spremenjenim tempom ali 

prepoznati spremembo tonov v melodičnih vzorcih. Otrok v prvem razredu (6 let) zna 

prepoznati dvigajoče in padajoče melodične vzorce in jih tudi ponazori na melodičnem glasbilu 

(Sicherl Kafol, 2001). 6- in 7-letniki napredujejo v reproduciranju melodije. Gibalno odzivanje 

na glasbo je bolj izrazito in koordinirano. Učenci imajo radi motorično spodbudno glasbo (prav 

tam). 
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Do 9. leta se kaže napredek v analitičnem zaznavanju, konzervaciji (otrok prepozna znano 

glasbeno vsebino kljub spremembam posameznih glasbenih elementov, npr. ritma, melodije, 

tonalitete …), ločevanju tonskih višin, trajanja, jakosti, hitrosti, otroci postopno zaznavajo 

večglasje. Razvija se tudi miselna klasifikacija, ki vključuje razvrščanje po podobnosti in 

seriacija, ki vključuje razvrščanje na osnovi razlik (Sicherl Kafol, 2001). 

 

Za otroka je dobro, da ima v prvih mesecih oz. letih svojega življenja čim več izkušenj s 

poslušanjem, saj se zmožnost poslušanja začne razvijati že v prenatalnem obdobju (McAleer 

Hamaguchi, 2010), okrog 6. meseca starosti pa se prične kritično obdobje v razvoju poslušanja 

(Hernja, 2010). Izkušnje poslušanja vplivajo na poznejši razvoj govora (prav tam), glas pa je 

prva igrača, s katero otrok razvija svojo kreativnost (Rotar Pance, 2006).  

 

 

 

4 PREPOZNAVANJE GLASBENO NADARJENIH UČENCEV 
 

4.1 Namen prepoznavanja 
 

Na vsaki šoli so glasbeno nadarjeni učenci in nekatere od njih opazimo, druge spregledamo, 

nekateri pa imajo kljub svoji nadarjenosti celo težave pri učenju. Nikakor ne drži, da bi 

nadarjeni morali nekaj doseči brez tuje pomoči. »Vsaka nadarjenost potrebuje spodbujanje in 

priznanje« (Nagel, 1987, str. 7). Otrokove sposobnosti dobijo pravo vrednost samo v odnosu s 

starši in drugimi osebami v njegovem življenju (Sutherland, 2015). Veliko glasbeno nadarjenih 

ne more razviti svojega talenta, ker ne dobijo ustrezne podpore. Ravno zaradi tega je naloga 

učitelja, da v šoli prepozna glasbeno nadarjenega učenca in mu omogoči razviti njegove 

sposobnosti ter ga spodbuja. M. Juriševič (2015a) meni, da nadarjeni učenci v šoli in izven nje 

potrebujejo tako imenovane zagovornike (ojačajo glas nadarjenih), saj so pogosto neslišani, 

napačno razumljeni, spregledani in tudi izključeni iz družbe in iz učnega procesa. 

 

Inkluzija oz. vključevanje zahteva vključenost vseh učencev v vzgojno-izobraževalni proces, v 

katerem ima vsakdo enakovreden delež (Juriševič, 2011a; Juriševič, 2011b). Na področju 

vzgoje in izobraževanja večkrat razpravljamo le o otrocih s težavami (in o njihovih potrebah), 

na nadarjene pa pozabimo (Sutherland, 2015).  

 

Namen prepoznavanja glasbeno nadarjenih učencev je tudi ta, da prilagodimo delo v razredu 

tako, da bo za vse učence učinkovito. Na to opozarja splošno načelo vzgoje in izobraževanja, 

kakovost, ki je zapisano v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011). 

Pri pouku sta pomembni tudi diferenciacija in individualizacija, katerih temeljno vodilo je, da 

učitelj premišljeno izbere oblike in metode dela pri pouku glede na zmožnosti učencev 

(Strmičnik, 2005). George (1997) pravi, da je prepoznavanje sestavni del dobrega poučevanja, 

hkrati pa tudi neprekinjen proces, ki napoveduje nove učne izzive in dober končni rezultat. 

Učitelj mora dobro poznati svoj razred, saj dejavnosti pri pouku načrtuje glede na značilnosti 

in sposobnosti učencev. Ko prepozna glasbeno nadarjene učence, jim lahko s primernimi 

dejavnostmi da možnost, da odkrijejo, kaj jih zanima, kaj znajo storiti in da tvegajo (Sutherland, 

2015). Ustvari jim priložnosti, da se bodo njihovi potenciali lahko čim bolj izrazili na učno 

močnih področjih, kar vodi v razvoj (tudi) glasbene talentiranosti (Gagné, 2003). 
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4.2 Pomen zgodnjega prepoznavanja glasbene nadarjenosti 
 

Najzgodnejše glasbene izkušnje odločilno vplivajo na vseživljenjski glasbeni razvoj (Rotar 

Pance, 2006). Prej bomo nadarjenost prepoznali, prej bomo lahko učencu ponujali priložnosti 

za različne glasbene izkušnje. Japonski glasbenik in učitelj Suzuki je začel formalno 

izobraževati že 3–4 letnike, saj je menil, da se otrok uči glasbe na enak način kot materinščine 

(The Suzuki Method, 2016). Glasbena nadarjenost se lahko pokaže že pred 1. ali 2. letom 

starosti, kar je prej kot katera koli druga sposobnost (Martino in Winner, 2000, v McPherson in 

Williamon, 2009). Otroci lahko celo zapojejo slišano pesem, še preden se naučijo govoriti (prav 

tam). M. Jurečič (2002) prav tako trdi, da nekateri učenci pokažejo svoje glasbene potenciale 

že v predšolskem obdobju, drugi pa šele v času sistematičnega učenja glasbe. Pri zgodnjem 

prepoznavanju nadarjenosti ni ne spodnje ne zgornje meje. Začeti moramo čim prej, vendar tudi 

nikoli ni prepozno (Bezić idr., 1998). Ker je zgodnje otroštvo bistveno za otrokov telesni, 

miselni, socialni in čustveni razvoj (prav tam), je pomembno, da nadarjenost prepoznavamo že 

v predšolskem obdobju in od 1. razreda osnovne šole dalje. V Konceptu: Odkrivanje in delo z 

nadarjenimi v devetletni osnovni šoli (1999) je prav tako navedeno, da moramo nadarjene 

odkriti oz. prepoznati čim prej. Nadarjene se v šoli prepoznava v prvem in drugem triletju 

osnovne šole, v tretjem triletju pa se ponovi po potrebi.  

 

V predšolskem obdobju se pričnejo oblikovati temelji za vseživljenjsko učenje. Gordon (1997) 

meni, da to, kar se otrok nauči v prvih petih letih, oblikuje temelje za ves poznejši izobraževalni 

razvoj. Glasbeni razvoj intenzivno poteka do 9. leta starosti (Gordon, 1997; Sicherl Kafol, 

2001), zato lahko glasbeno nadarjenost prepoznavamo že v zgodnjem otroštvu.  

 

Izsledki raziskave Gordona (1984, v Pesek, 1997) kažejo, da so rezultati otrok, starih 10 let in 

več, ostajali enaki, kljub intenzivnemu ukvarjanju z glasbo. Howe in Sloboda (1991, v 

Haroutounian, 2002) sta v svoji raziskavi intervjuvala 42 glasbeno nadarjenih adolescentov, 

vpisanih v specializirane glasbene šole. Spraševala sta jih o njihovem zgodnjem otroštvu, 

vplivih na njihova življenja in o šolskem okolju, ki so ga obiskovali pred specializirano 

glasbeno šolo. Ugotovila sta, da so bili prikrajšani zgodnje obravnave nadarjenih. Z njimi so v 

osnovni šoli izvajali enak program kot z ostalimi vrstniki, kar jim ni omogočilo ustreznega 

napredka in podpore, poleg tega pa je bila njihova nadarjenost ovira za družbeno sprejemljivost 

(Haroutounian, 2002). 

 

Kljub dobremu namenu s prepoznavanjem nadarjenosti moramo biti pri prepoznavanju 

nadarjenosti v obdobju zgodnjega otroštva (4–5 let) previdni. Prezgodnja zrelost ali družinske 

razmere, ki močno spodbujajo glasbeno dejavnost, lahko povzročijo prezgodnje ugotavljanje 

domnevno visoke nadarjenosti. Lahko se zgodi, da naše ugotovitve o domnevni nadarjenosti 

niso niti zanesljive niti natančne (Rodrigues Garcia-Caro, 2013).  
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4.3 Prepoznavanje (glasbeno) nadarjenih v tujini in pri nas 
 

Različne države nadarjenost različno pojmujejo, prav tako je problematično, da vsaka država 

samostojno ureja zakon, financiranje in sistem obravnave nadarjenih (Juriševič, 2012). 

 

 

 

4.3.1 Prepoznavanje glasbeno nadarjenih v ZDA 

 

V sedemdesetih letih 20. stoletja so v Združenih državah Amerike začeli z ustanavljanjem 

programov za nadarjene. Ker je umetnost ena od petih področij, ki zahtevajo prepoznavanje, so 

pričeli oblikovati teste glasbenih sposobnosti. Izvajali so jih tako na primarni (nižji razredi) kot 

tudi na sekundarni stopnji (višji razredi) (Haroutounian, 2002). Najbolj uveljavljen test 

glasbenih sposobnosti v ZDA je še vedno Profil glasbenih sposobnosti (Music Aptitude Profile) 

ameriškega glasbenega psihologa Edwina Gordona. Uporabljamo ga lahko za testiranje 

učencev, starih od 5–12 let (GIA Publications, 2016). Kljub uporabnosti Gordonovega testa se 

prepoznavanje glasbeno nadarjenih v Ameriki še danes ni razvilo tako, kot bi se moralo 

(Haroutounian, 2002). Na približno polovici šol v Združenih državah Amerike učitelji brez 

formalnega glasbenega usposabljanja prepoznavajo potencialno nadarjene učence ali pa jih 

sploh ne prepoznavajo (Haroutounian, 2002). J. Haroutounian (prav tam) navaja, da obstaja 

malo testov, s katerimi bi učitelji lahko formalno prepoznavali glasbeno nadarjene učence. Z 

analizo prepoznavanja glasbene nadarjenosti na eni od ameriških šol je J. Haroutounian (2002) 

ugotovila, da šole oblikujejo svoj lasten sistem prepoznavanja nadarjenih, kar povzroči 

pomanjkljivosti.  

 

 

 

4.3.2 Prepoznavanje glasbeno nadarjenih v Evropi 

 

Tudi v Evropi se vse bolj razvijajo inkluzija, skrb za celostni osebnostni razvoj nadarjenih 

učencev in skrb za razvoj različnih skupin nadarjenih učencev (Freeman, Raffan in Warwick, 

2010). V večini držav se nadarjeni šolajo v rednih oddelkih osnovne šole, kjer izvajajo 

diferenciacijo in različne obogatitvene programe za nadarjene. Nemčija, Danska, Madžarska, 

Nizozemska in Švica imajo »mešan« model med posebnimi in rednimi oddelki, Estonija, 

Madžarska in Švica imajo posebne državne šole za nadarjene (Švica in Madžarska imata 

»mešan model« in posebne  državne šole za nadarjene), v Estoniji, Avstriji in na Danskem pa 

imajo posebne privatne šole za nadarjene (posebne državne šole in hkrati privatne šole za 

nadarjene ima Estonija; »mešan« model med posebnimi in rednimi oddelki in hkrati posebne 

privatne šole za nadarjene ima Danska) (European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2009, v Juriševič, 2011a). Zaradi velikega zanimanja po usklajevanju zahodnih in 

vzhodnih evropskih držav v delu z nadarjenimi je nastalo omrežje European council for high 

ability (ECHA) za izmenjavo informacij med pedagogi, psihologi in drugimi raziskovalci, ki se 

ukvarjajo z nadarjenimi. V mreži lahko sodelujejo tudi sami nadarjeni ali njihovi starši (Tüzes, 

2014).  
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Kot ameriške zvezne države se tudi evropske države razlikujejo v načinih prepoznavanja 

nadarjenih. Nekaj evropskih držav (Švica, Norveška, Švedska, Ciper, Litva, Malta, Škotska) še 

vedno nima oblikovanega sistema prepoznavanja nadarjenosti, večina pa izvaja identifikacijo 

nadarjenih učencev v obliki postopka, v katerem uporablja več virov ter vrst podatkov 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 2009, v Juriševič, 2011a): 

 

 mnenje učitelja, 

 mnenje staršev, 

 učenčevi dosežki, 

 testi intelektualnih sposobnosti, 

 intervju z učencem, 

 diagnostični ocenjevalni postopki, 

 testi potencialnih sposobnosti, 

 testi zmožnosti in 

 učenčev portfolio. 

 

Med njimi prevladujejo diagnostični instrumenti, ki se vse pogosteje kombinirajo z mnenjem 

staršev, učitelja ali z drugimi postopki (European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2009, v Juriševič, 2011a).  

 

 

Prve teste za preverjanje glasbenih sposobnosti je oblikoval Stumpf leta 1880, sledili so Revesz 

(1920), Schoen (1923–1925) in drugi. Njihovi testi so bili vsi nestandardizirani, kar pomeni, da 

niso upoštevali merskih karakteristik in zato niso imeli velike uporabne vrednosti. Prvi 

standardiziran test je sestavil Seashore (1919) z naslovom Mere glasbenega talenta (Measures 

of musical talent), sledil mu je tudi Bentley (1966), ki je sestavil teste Mere glasbenih 

sposobnosti (Measures of musical abilities) za učence med 7./8. in 14. letom. Po letu 1980 je 

zanimanje za standardizirane teste upadlo, razširila pa se je metoda opazovanja (Pesek, 1997). 

 

 

 

4.3.3 Prepoznavanje glasbeno nadarjenih v Sloveniji 

 

4.3.3.1 Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli in njegova 

operacionalizacija 

 

Pri nas se strokovnjaki intenzivno ukvarjajo z razvojem in uvajanjem sodobnih pristopov za 

prepoznavanje in delo z nadarjenimi že od začetka devetdesetih let. Leta 1999 je bil na 

Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje sprejet poseben dokument Koncept: Odkrivanje 

in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (Bezić idr., 2006). V njem so avtorji 

opredelili nadarjenost, navedli glavne značilnosti nadarjenih učencev ter izdelali model 

prepoznavanja nadarjenih in dela z njimi. Ker je Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi 

učenci v devetletni osnovni šoli le teoretični okvir, je leta 2000 izšlo še gradivo 

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

Tu so operacionalizirana izhodišča, ki so zapisana v Konceptu: Odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, in sicer izhodišča za prepoznavanje in delo z 
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nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, model prepoznavanja nadarjenih in delo z 

nadarjenimi.  

 

 

Z navedenimi dokumenti se je »konceptualno poenotil postopek prepoznavanja nadarjenih v 

slovenskih šolah, delo z nadarjenimi je uvrščeno v letni delovni načrt osnovne šole, izvajajo se 

individualizirani programi za identificirane nadarjene učence, zakonsko je predvidena 

organizacija in financiranje dejavnosti za nadarjene učence« (Juriševič, 2011a, str. 337). 

 

 

 

4.3.3.2 Izobraževanja in raziskovalne dejavnosti  

 

Zaradi velikega zanimanja učiteljev za nadaljnje izobraževanje je Zavod RS za šolstvo 

usposobil multiplikatorje. To so učitelji, ki so se dodatno izobraževali in usposabljali pod 

vodstvom ekspertnih skupin Zavoda RS za šolstvo (tj. svetovalci zavoda, sodelavci iz fakultet 

in izkušeni praktiki) in zato lahko po šolah izvajajo seminarje za strokovne delavce na področju 

vzgoje in izobraževanja (Bezić idr., 2006; Žarkovič Adlešič, 2004). Seminarji omogočajo 

pridobivanje novega znanja, nadgrajujejo znanje in pripomorejo k osebnostni rasti strokovnih 

delavcev ter kolektiva (Zavod RS za šolstvo, 2016a). Letno izide katalog s ponudbo seminarjev, 

ki zajemajo tematike različnih področij ali pa se navezujejo na posamezne predmete (Zavod RS 

za šolstvo, 2016a). Organizirajo se tudi seminarji glede na aktualne vsebine in pobude iz prakse 

(prav tam).  

 

Zavod RS za šolstvo organizira tudi konference in posvete, tematske konference, študijska 

srečanja in svetovanja (Zavod RS za šolstvo, 2016a). Konference in posveti so namenjeni 

strokovni izmenjavi in druženju. Prednost tematskih konferenc je ta, da se odzivajo na potrebe 

šole, ki sama definira vsebino in temo. Glavni namen študijskih srečanj je povezovanje teorije 

s prakso, svetovanja pa pomagajo pri iskanju rešitev za konkretne težave iz prakse in potekajo 

v obliki nasvetov, pisnih priporočil, mnenj, konzultacij itd. (Zavod RS za šolstvo, 2016a).  

 

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani deluje Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 

(CNIU), ki izvaja programe za izpopolnjevanje izobrazbe (udeleženec pridobi novo 

kvalifikacijo) in programe profesionalnega usposabljanja (Center za nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje, 2016). Poleg Centra za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani deluje tudi Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN), ki 

izvaja različne razvojno-raziskovalne, svetovalne in izobraževalne dejavnosti, poleg tega pa 

združuje izkušnje, znanja in ideje raziskovalcev in praktikov s področja nadarjenosti (Center za 

raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, 2016).  

 

 

 

4.3.3.3 Ocenjevalne lestvice OLNAD07 

 

Zavod RS za šolstvo je leta 2000 pripravil ocenjevalne lestvice nadarjenosti učencev, ki izhajajo 

iz ocenjevalnih lestvic nadarjenosti učencev Ivana Korena iz leta 1989. Leta 2007 so te lestvice 

posodobili in jih poimenovali Ocenjevalne lestvice nadarjenosti učenca – izpopolnjena oblika 

2007 ali krajše OLNAD07 (Ekspertna skupina za delo z nadarjenimi v osnovni in srednji šoli, 

2008). Sestavljajo 9 lestvic za 9 področij nadarjenosti učenca, med katerimi je tudi glasbeno 
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področje (Zavod RS za šolstvo, 2016b). Če učenec na tem področju zbere 90. percentil3 ali 

višje, pomeni, da je glasbeno nadarjen (Ekspertna skupina za delo z nadarjenimi v osnovni in 

srednji šoli, 2008). Na posvetu Prepoznavanje nadarjenih učencev (Juriševič, 2014a) so bili 

udeleženci mnenja, da je veljavnost teh lestvic vprašljiva, saj je število nadarjenih učencev zelo 

visoko. Kljub zapisanemu izhodišču v Konceptu: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v 

devetletni osnovni šoli, da naj bi se prepoznavanje nadarjenih izpeljalo v prvem in drugem 

triletju, po potrebi pa se ponovilo še v tretjem triletju, so ocenjevalne lestvice OLNAD07 

pripravljene le za 4. razrede devetletne osnovne šole, uporabimo pa jih lahko tudi za učence 

višjih razredov (Ekspertna skupina za delo z nadarjenimi v osnovni in srednji šoli, 2008). 

 

 

 

4.3.3.4 Pomanjkljivosti pri prepoznavanju glasbeno nadarjenih v Sloveniji 

 

V dokumentu Poročilo in sklepi s posveta Prepoznavanje nadarjenih učencev (Juriševič, 2014a) 

je jasno razvidno, da so udeleženci kot dobro na področju prepoznavanja nadarjenih učencev 

ocenili prisotnost enotnega sistema, tj. Koncepta: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v 

devetletni osnovni šoli (1999), vendar so kot pomanjkljivost izpostavili neustreznost kriterijev 

za prepoznavanje nadarjenih in skromen nabor psiholoških testov in drugih instrumentov, s 

katerimi bi lahko povečali veljavnost ocene prepoznave nadarjenih učencev (Juriševič, 2014a).  

 

Kljub številnim diskusijam, kjer strokovnjaki in praktiki izmenjujejo svoje izkušnje z delom z 

nadarjenimi in podajajo konkretne predloge, še danes nimamo odgovora na vprašanje, kako 

prepoznati glasbeno nadarjene učence (Rotar Pance, 2015a). Predstavljene imamo prispevke s 

strani praktikov, domačih in tujih znanstvenikov, med katerimi redko najdemo tiste, ki 

obravnavajo glasbeno nadarjenost (prav tam).  

 

P. Antolin (2014) je ugotovila, da učitelji razrednega pouka v Sloveniji pri prepoznavanju 

glasbeno nadarjenih ne uporabljajo testov, ampak jih prepoznavajo le z opazovanjem njihovega 

dela in napredka. Tudi pri vpisu otrok v glasbene šole nimajo enotne standardizirane testne 

baterije za prepoznavanje otrokovih glasbenih sposobnosti (Marcen, 1996). Opozoriti je treba 

tudi na nezadostno usposobljenost učiteljev za prepoznavanje nadarjenih in pomanjkanje 

sodelovanja med različnimi strokovnjaki pri prepoznavanju nadarjenosti (Juriševič, 2014a).  

 

 

 

4.4 Proces prepoznavanja glasbene nadarjenosti 
 

Proces prepoznavanja glasbene nadarjenosti mora obsegati otrokov celoten življenjski prostor: 

družina, šola, zunajšolski prostor (Bezić idr., 1998). Vanj so udeleženi ne le učitelj v razredu, 

ampak vsi pedagoški delavci, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki. 

Poleg prepoznavanja nadarjenosti je treba tudi spremljati celovit razvoj osebnosti otroka, 

katerega osebne podatke vodi šolska svetovalna služba (Koncept: Odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999). 

 

Prepoznavanje glasbenih sposobnosti je proces, v katerem si skozi čas z različnimi viri 

zgradimo sliko otroka. Informacije lahko zbiramo: 

                                                 
3 Percentilni rang je položaj, ki ga ima posameznik na odstotni lestvici glede na rezultat, ki ga je dosegel pri 

merjenju v skupini preizkušancev, ki ji tudi sam pripada (Bajec, b.d.). 90. percentil pomeni, da učenec dosega 

nadpovprečni rezultat (zgornjih 10%). 
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 v pogovorih s starši; 

 z opazovanjem in poslušanjem otroka v razredu; 

 z aktivnostmi, ki omogočajo učitelju, da prepozna učenčeve sposobnosti in izkušnje. 

Nekateri otroci že s svojo živahnostjo in zanimanjem kažejo visoke sposobnosti, drugi pa 

namenoma skrivajo svojo nadarjenost in so manj opazni. Slednji so mogoče sramežljivi, se 

nočejo izpostavljati, neradi muzicirajo pred občinstvom, zato za prepoznavanje nadarjenih 

potrebujemo mnogostranski, integrirani pristop (George, 1997). Posebno pozornost je treba 

nameniti »učencem iz drugega kulturnega in/ali jezikovnega okolja, učencem iz družin s 

socialno problematiko ter učencem s posebnimi potrebami, kajti nadarjenost teh učencev 

pogosto ni uresničena ali pa je prikrita, zato jo je toliko težje prepoznati« (Juriševič, 2011a, str. 

339). J. Haroutounian (2002) meni, da je treba v teste glasbene nadarjenosti vključiti tudi 

naloge, ki zahtevajo učenčevo samoiniciativnost (npr. učenec da pobudo za glasbeno 

dejavnost). To nam bo pomagalo, da odkrijemo učence, ki imajo še skrit potencial glasbene 

nadarjenosti. Pri prepoznavanju glasbene nadarjenosti moramo torej biti pozorni na glasbene in 

neglasbene značilnosti otroka. 

 

 

 

4.4.1 3-stopenjski model prepoznavanja glasbeno nadarjenih po Konceptu: Odkrivanje 

in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 

 

Prepoznavanje glasbeno nadarjenih je strokovno zahtevno opravilo, saj mora učitelj izbrati 

ustrezno metodo prepoznavanja glede na starost učencev in glede na to, kaj bo prepoznaval. Po 

svetu se uporabljajo različne metode identifikacije nadarjenih, celo znotraj ene države se le te 

razlikujejo. V Sloveniji naj bi se šole držale v Konceptu: Odkrivanje in delo z nadarjenimi 

učenci v devetletni osnovni šoli (1999) zapisanih 3 stopenj prepoznavanja nadarjenosti: 

evidentiranje, identifikacija in seznanitev staršev ter pridobitev njihovega mnenja. 

 

 

Evidentiranje 

 

Najprej moramo seznaniti starše z našim namenom prepoznavanja glasbeno nadarjenih učencev 

in pridobiti njihovo privolitev. Nato v začetni fazi evidentiranja izberemo širšo skupino 

učencev, ki bi lahko bili glasbeno nadarjeni. Posebnih pripomočkov na tej stopnji ne 

uporabljamo, učence izbiramo brez testiranja. Če učenec izpolnjuje vsaj enega od naslednjih 

kriterijev, je uvrščen v skupino potencialno nadarjenih učencev:  

 

 učni uspeh (odličen učni uspeh oz. opisna ocena v 1. triletju); 

 dosežki (izjemni dosežki pri glasbeni dejavnosti); 

 učiteljevo mnenje (oblikovano med vzgojno-izobraževalnim procesom); 

 tekmovanja (dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih); 

 hobiji (trajnejša glasbena aktivnost, za katero ima učenec interes in kjer dosega 

nadpovprečne rezultate) in 

 mnenje šolske svetovalne službe (oblikovano na osnovi obstoječe evidence o učencu). 

 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se izvede samo faza evidentiranja, ker so pri mlajših 

učencih ocenjevalne lestvice in psihološki testi manj zanesljivi zaradi hitrega razvoja učencev 

in naključnih vplivov na testni rezultat (Bezić idr., 2006). Učitelji že od 1. razreda dalje 

opazujejo delovanje učencev med rednim vzgojno-izobraževalnim delom in si ustvarjajo 
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mnenje o učencih, ob koncu 3. razreda ali ob koncu katerega koli naslednjega razreda pa 

oblikujejo evidenco potencialnih glasbeno nadarjenih učencev (Operacionalizacija koncepta: 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 2000).  

 

Identifikacija 

 

Evidentirane učence se v tej fazi poglobljeno obravnava. V identifikacijo so vključeni učitelji 

in šolska svetovalna služba. Identificira se glede na (Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi 

učenci v devetletni osnovni šoli, 1999): 

 

 oceno učiteljev, 

 test sposobnosti in 

 test ustvarjalnosti. 

 

Identifikacija se izvede šele v drugem (4. razred devetletke) ali po potrebi v tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, ker je nadarjenost učencev pri teh letih že toliko oblikovana, da jo je 

treba določiti natančneje z objektivnimi pripomočki (Bezić idr., 2006).  

 

Učitelji morajo pri identifikaciji zagotoviti, da (George, 1997): 

 

 proces identifikacije poteka na področjih, s katerimi ima učenec že določene izkušnje; 

 se otrok lahko nemoteno izraža in pozorno posluša. 

 

 

OLNAD07 za glasbeno področje (Zavod RS za šolstvo, 2016b) je lestvica, s katero učitelji 

lahko identificirajo glasbeno nadarjene učence. Lestvica vsebuje naslednje trditve: 

 

 Učenec ima interes do glasbe in jo rad posluša. 

 Učenec rad igra glasbeni inštrument / poje. 

 Učenec reproducira glasbo po posluhu. 

 Učenec si z lahkoto zapomni in ponovi glasbene in ritmične vzorce. 

 Učenec ima občutek za ritem in melodijo. 

 Učenec čuti glasbo in se nanjo odziva (s telesnimi gibi, s spremembami razpoloženja 

…). 

 Učenec si izmišlja izvirne melodije. 

 Učenec rad nastopa na različnih glasbenih dogodkih. 

 

 

V proces identifikacije spada tudi kriterij, ali učenec obiskuje glasbeno šolo in ali dosega 

izjemne rezultate na glasbenih tekmovanjih (Rotar Pance, 2015b), saj je eden od ciljev vzgoje 

in izobraževanja v glasbeni šoli tudi prepoznavanje glasbene nadarjenosti (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, 2016). V Sloveniji ima dolgo tradicijo tekmovanje TEMSIG 

(Tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev), na katerem se predstavijo 

učenci glasbenih šol od 11 do 25 let (Rotar Pance, 2015b; Zveza slovenskih glasbenih šol, 

2015), od leta 2012 pa v Sloveniji vsako leto poteka Glasbena olimpijada, ki je namenjena za 

učence 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja OŠ in za srednješolce do 18. leta. Glasbena 

olimpijada je dober pokazatelj glasbeno nadarjenih učencev, ker omogoča kompleksno 

preverjanje glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj, hkrati pa omogoča druženje v glasbeno 

spodbudnem okolju (Rotar Pance, 2015b). 

http://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/olnad07-os.pdf
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Šolski psiholog ob koncu identifikacije izvede še test intelektualnih sposobnosti in 

ustvarjalnosti. Učenec je spoznan za nadarjenega, če je dosegel nadpovprečen rezultat na vsaj 

enem od treh preizkusov (ocena učitelja, test sposobnosti, test ustvarjalnosti) (Koncept: 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999). Ugotovitev o učenčevi 

nadarjenosti se sprejme na sestanku učiteljskega zbora, kjer sta prisotna tudi šolska svetovalna 

služba in koordinator za delo z nadarjenimi (prav tam). 

 

 

Seznanitev staršev in pridobitev njihovega mnenja 

 

Pri zadnji fazi skupaj z razrednikom sodeluje še šolska svetovalna služba. Njihova naloga je, 

da seznanijo starše, da je bil njihov otrok prepoznan za glasbeno nadarjenega. Mnenje o 

otrokovi nadarjenosti podajo še starši. Priporočljivo je, da se za starše organizirajo posebni 

dogodki, kjer se jih seznani z značilnostmi glasbeno nadarjenih otrok in kako jih lahko 

prepoznamo. Ta stopnja prepoznavanja nadarjenih se izvede v prvem, drugem in po potrebi še 

v tretjem triletju (Bezić idr., 2006). 

 

Ugotovitev učenčeve nadarjenosti se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora skupaj 

s šolsko svetovalno službo (Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 

osnovni šoli, 1999). 

 

V različnih državah po svetu kombinirajo različne postopke identifikacije. Najpogosteje se 

uporablja oceno učitelja (80 %), sledijo učenčeve šolske ocene in testi znanja (62 %), podatki 

staršev in skupnosti (62 %), testi intelektualnih sposobnosti (54 %), drugi testi (51 %), ocene 

šolskega psihologa (48 %), učenčevo delo v okviru pouka (45 %) in testi ustvarjalnosti (23 %) 

(Freeman idr., 2010). 

 

 

 

4.4.2 Pomen avtentičnih načinov za identifikacijo glasbene nadarjenosti 

 

Poučevanje in učenje glasbene umetnosti je kompleksen proces, ki s povezavo glasbenih 

dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja spodbuja učno avtonomijo ter aktivno in 

ustvarjalno reševanje učnih problemov (Sicherl Kafol, 2015b). Sestavni del učnega procesa je 

tudi preverjanje oz. ocenjevanje učenčevih glasbenih dosežkov, ki vpliva na učenčev način 

učenja, vrsto znanja, ki ga pridobi, na njegov odnos do učenja in znanja (Učni načrt za glasbeno 

vzgojo, 2011), hkrati pa s preverjanjem in ocenjevanjem lahko prepoznavamo glasbeno 

nadarjene učence. 

 

Velik poudarek pri identifikaciji učenčevih glasbenih dosežkov je na celostnem ocenjevanju 

(Sicherl Kafol, 2015b). Glasbeni dosežki in procesni cilji se pri glasbenem pouku ves čas 

prepletajo in so osnova za oblikovanje kriterijev preverjanja in ocenjevanja (Holcar Brunauer, 

2013). Avtentični načini za identifikacijo glasbenih dosežkov pri učencih zahtevajo, da 

uporabljajo svoje glasbeno znanje in spretnosti za reševanje resničnih, življenjskih problemov, 

ki ustrezajo njihovi razvojni stopnji (prav tam). Preverjajo tisto, kar bodo učenci znali v svojem 

življenju, zato so celostni in življenjski (Holcar Brunauer, 2013). Avtentična identifikacija 

poteka skozi različne faze učenja, tj. med procesi učenčevega poslušanja, izvajanja in 
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ustvarjanja, in vključuje zbiranje in uporabo različnih virov informacij (Sicherl Kafol, 2015b). 

Pri avtentičnem ocenjevanju gre tudi za ocenjevanje, ki ni izvedeno le za potrebe merjenja, 

ampak za spremljanje procesa nastajanja glasbenega dosežka (Holcar Brunauer, 2013). 

 

V Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) je navedenih nekaj oblik in načinov za identifikacijo 

glasbenega znanja. Identificiramo lahko z ustnim preverjanjem in ocenjevanjem glasbenega 

znanja, pregledujemo pisne izdelke učencev, njihove dnevnike, zapise, portfolio, opazujemo, 

kako rešujejo praktične probleme, kako izvajajo glasbena dela, kakšen je njihov proces 

ustvarjanja, kakšne izdelke naredijo, velik poudarek pa je tudi na samoocenjevanju po 

dogovorjenih in obrazloženih kriterijih, na vrednotenju s strani sošolcev in na skupinskem 

vrednotenju rezultatov timskega dela oziroma sodelovalnega učenja (Učni načrt za glasbeno 

vzgojo, 2011). Večja vpletenost učencev v ocenjevalni postopek njihovih dosežkov je novost v 

procesu izobraževanja (Sicherl Kafol, 2015b). S tem učitelj doseže, da učenci razumejo kriterije 

ocenjevanja in informacije, prejete med ocenjevanjem, in to vključijo v njihovo nadaljnje 

učenje (prav tam). Učenci, vključeni v identifikacijo svojih glasbenih dosežkov in glasbenih 

dosežkov vrstnikov, kažejo strategijo kritičnega razmišljanja in evalvacije ter prevzemajo večjo 

odgovornost za njihovo učenje (Holcar Brunauer, 2013). Sodelovanje učencev pri 

medsebojnem ocenjevanju omogoča povezovanje njihovih pričakovanj z realnostjo (Sicherl 

Kafol, 2015b). Ena od študij (Holcar Brunauer, Kordeš in Sicherl Kafol, 2014) je pokazala, da 

učenci kažejo pozitiven odnos do opisnega ocenjevanja. 

 

V praksi še vedno večina učiteljev uči za teste, čeprav se zavedajo dejstva, da testi ne kažejo 

avtentične povratne informacije glasbenega znanja učencev (Bamford, 2009). Umetnost je 

težko meriti, zato testi po navadi merijo tisto, kar je v umetnosti »najmanj pomembno« (Sicherl 

Kafol, 2015b).  

 

 

 

5 POUČEVANJE GLASBENO NADARJENIH UČENCEV 
 

5.1 Učiteljeva kompetentnost  
 

Sodobni glasbeno-didaktični pristopi, ki izpostavljajo dejavno in ustvarjalno načrtovanje in 

uresničevanje glasbenega pouka, zahtevajo kakovostno in glasbeno-strokovno usposobljenost 

(Sicherl Kafol, 2015a, str. 47).  

 

B. Sicherl Kafol in K. Zalar (2011) naštevata značilnosti glasbeno kompetentnega učitelja: 

 

 ima ustrezno razvite glasbene sposobnosti;  

 pozna stopnje glasbenega razvoja učencev; 

 pri poučevanju uresničuje glasbene cilje, metode in oblike;  

 za poučevanje izbira kakovostne glasbene vsebine; 

 ustvarjalno načrtuje pouk in  

 ima pozitivni odnos do glasbene vzgoje. 

 

Tudi M. Juriševič (2011a) v Beli knjigi poudarja učiteljevo najvišjo stopnjo strokovne 

usposobljenosti za individualizirano vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi, poleg tega pa 

izpostavlja še strokovno usposobljenost za prepoznavanje nadarjenih učencev. Oba dejavnika 

dela z nadarjenimi sta zaskrbljujoča, saj rezultati raziskave projekta SKVIZ z anketirani 

osnovnošolski učitelji opozarjajo na pomanjkanje izobraževanj učiteljev za nadarjene otroke ter 
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pomanjkanje različnih identifikacijskih strategij za prepoznavanje nadarjenih (Kukanja 

Gabrijelčič, 2011). A. Radičević (2011) je v raziskavi motivacijske naravnanosti ugotovila, da 

bodočim in že delujočim učiteljem razrednega pouka delo z glasbeno nadarjenimi učenci 

predstavlja velik izziv. Dobra polovica anketirancev ni naklonjena delu z glasbeno nadarjenimi 

učenci po individualiziranem načrtu. Težava bodočih in že delujočih učiteljev razrednega pouka 

je tudi ta, da ne čutijo dovolj velike usposobljenosti za delo z glasbeno nadarjenimi (Drobnič, 

2014; Radičević, 2011). 

 

Za izboljšanje stanja je pomembno stalno formalno in neformalno dodatno izobraževanje 

učiteljev. A. Radičević (2011) je v svoji raziskavi ugotovila, da večji interes za delo z glasbeno 

nadarjenimi izražajo prav učitelji, ki se dodatno glasbeno udejstvujejo (npr. so člani vokalne 

skupine, orkestra, plesne skupine, igrajo instrument, obiskujejo seminarje, krožke ...). »Učitelji 

lahko dodatno kompetentnost v smislu poglabljanja in/ali specializacije določenih znanj za delo 

z nadarjenimi učenci razvijajo v različnih programih stalnega strokovnega izobraževanja in/ali 

si jih pridobivajo na različnih ravneh univerzitetnega študija« (Juriševič, 2011a, str. 341).          

D. Ferk (2012) navaja, da se je za uresničevanje Koncepta: Odkrivanje in delo z nadarjenimi 

učenci v devetletni osnovni šoli na OŠ Sladki vrh večina razrednih učiteljev usposabljala na 

seminarjih, tematskih konferencah in v okviru svetovalnih storitev, nekateri pa so se 

usposabljali za multiplikatorje Zavoda RS za šolstvo in na osnovnih šolah opravljali 8-urne 

seminarje. Ključnega pomena je, da učitelj razume značilnosti in učne potrebe nadarjenega 

učenca. Le s tem bo lahko razvil pozitivna stališča do nadarjenih in njihovega izobraževanja 

(Juriševič, 2014b). 

 

 

 

5.2 Naloge učitelja 
 

Otroci imajo pravico razvijati svoje sposobnosti in potenciale. Vsi si želimo, da bi jih razvili 

oz. realizirali v največji možni meri, a brez kakovostnih spodbud v učnem okolju to ni mogoče. 

Prav zaradi tega je ključna vloga šole oz. učitelja pri delu z glasbeno nadarjenimi učenci. Ta 

mora upoštevati in razvijati zavest o individualnih potrebah nadarjenih in odkrivati postopke za 

identifikacijo le teh (Kukanja Gabrijelčič, 2011).  

 

Učiteljeve glavne naloge pri prepoznavanju in delu z nadarjenimi so, da (Ferk, 2012): 

 

 opazuje učenčevo delovanje v razredu in njegov emocionalni in socialni razvoj; 

 spremlja učenčev napredek (z redovalnico, dnevnikom, z mapo učenčevih dosežkov 

itd.); 

 sodeluje in izmenjuje mnenja z učitelji, ki izvajajo druge dejavnosti s tem učencem; 

 dobro pozna Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 

in spremlja novosti iz strokovne literature; 

 načrtuje pouk glede na individualne značilnosti in potrebe nadarjenega učenca; 

 pouk diferencira in individualizira; 

 oblikuje predlog za evidentiranje nadarjenega učenca in 

 prepoznava nadarjenost z ocenjevalnimi lestvicami.  

 

 

V praksi imamo dva modela učitelja, in sicer učitelja, ki je učno-ciljno usmerjen, ter 

inspiracijsko usmerjenega učitelja (Eyre, 2006, v Kukanja Gabrijelčič, 2014). Uspešen in dober 

učitelj potrebuje glavne značilnosti obeh tipov. Imeti mora temeljne kompetence učitelja 
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(predmetno znanje, poznavanje didaktičnih načel in načrtovanja itd.) in učence izobraževati ter 

poudarjati tudi moralno plat (stališča, vrednote, prepričanja itd.) in jih spodbujati k raziskovanju 

in lastnemu razmišljanju (Kukanja Gabrijelčič, 2014). 

Načrtovanje in delo z nadarjenimi učenci mora biti skladno z dobrobitjo le teh. Učitelj mora 

nadarjene upoštevati kot osebnosti in jih ne označevati le za »supermožgane in rogovileže«. Le 

tako se bodo nadarjeni »naučili spoznavati svoje talente in imeli veselje, da jih bodo pokazali« 

(Nagel, 1987, str. 44). Tudi D. Ferk (2012) poudarja pomen učiteljevega pozitivnega odzivanja 

na nenehna vprašanja učencev, na njihove predloge, kot najpomembnejše pa se ji zdi, da učitelj 

učencem pokaže, da ceni njihovo prizadevanje, jih pohvali, spodbuja in tudi konstruktivno 

kritizira. Okolje, v katerem se bo učenec počutil ljubljenega, spoštovanega in sprejetega, je 

pogoj za zdrav osebnostni razvoj nadarjenih otrok (Cross, 2005, v Juriševič, 2014b). 

 

Učitelj ima zahtevno nalogo pri prepoznavanju nadarjenih in pri delu z njimi, saj ima vsak otrok 

drugačne značilnosti in sposobnosti. Vsakega učenca moramo ocenjevati po njegovih lastnih 

zmožnostih in ne glede na povprečje razreda (Nagel, 1987). Vedno je treba premisliti, kako 

bomo pojmovali nadarjenega, kakšne značilnosti lahko ima in katere cilje želimo doseči s 

prilagajanjem pouka njegovim potrebam. Ko poznamo učenčeve osebnostne značilnosti, lahko 

začnemo oblikovati načrt dela z njim. Izogniti se je treba stereotipnih predstav o nadarjenih, saj 

te privedejo do nerealnih pričakovanj (Juriševič, 2014b). Nadarjeni se od vrstnikov razlikujejo 

le v izjemnih sposobnostih oz. dosežkih, zato nimajo radi, da jih učitelji obravnavajo drugače 

kot njihove nenadarjene sošolce. Prav tako ne želijo biti v centru pozornosti in biti »posebni«, 

ampak si želijo le kakovostne učne spodbude, saj tudi oni delajo napake, imajo težave z 

razumevanjem, lahko dobijo slabo oceno ... (prav tam). Pomembno je, da nadarjene razumemo 

in se zavedamo, zakaj je delo z njimi tako pomembno (Juriševič, 2015b). 

 

Otrok se bo z veseljem ukvarjal z glasbo, če bo za to dobil podporo iz okolja. Ravno zato je 

poleg učiteljeve usposobljenosti pomembna tudi njegova motivacija za glasbenopedagoško 

delo. Ta v veliki meri pogojuje motiviranost učencev za glasbeno udejstvovanje (Sicherl Kafol, 

2015a). 

  



21 

 

EMPIRIČNI DEL 
 

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJ 

RAZISKAVE 
 

Pri poučevanju je pomembno, da je pouk kakovosten in učinkovit za vse učence. Učitelj mora 

v svojem poklicu upoštevati in razvijati zavest o individualnih potrebah nadarjenih (Kukanja 

Gabrijelčič, 2011). Glavni pogoj za uspešno delo v pedagoški praksi in za razvoj didaktike dela 

z glasbeno nadarjenimi učenci je, da učitelj dobro pozna splošne in specifične značilnosti 

glasbeno nadarjenih učencev (Blažič, Črčinovič Rozman in Kovačič, 2009). Glasbeno 

nadarjene učence je treba ustrezno definirati, oblikovati instrumentarij za ocenjevanje njihovih 

značilnosti in značilnosti glasbeno nadarjenih podrobno proučiti (Blažič idr., 2009). 

Prepoznavanje glasbene nadarjenosti je za učitelja zahtevno opravilo, saj že sama glasbena 

nadarjenost zaradi svoje kompleksne strukture ni natančno opredeljena (Jurečič, 2002). Razvit 

imamo enoten sistem za prepoznavanje nadarjenosti, t.j. Koncept: Odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999), vendar imamo skromen in pomanjkljiv 

nabor instrumentov za prepoznavanje glasbene nadarjenosti (Haroutounian, 2002; Juriševič, 

2014a). Raziskave z razrednimi učitelji kažejo, da je prepoznavanja glasbene nadarjenosti v 

šolah premalo (Antolin, 2014; Haroutounian, 2002) ter da se učitelji ne počutijo kompetentne 

za tovrstno opravilo (Drobnič, 2014; Juriševič, 2014a; Kukanja Gabrijelčič, 2011; Radičević, 

2011).  

 

Navedena problematika kaže na težave pri prepoznavanju glasbeno nadarjenih učencev, zato 

sem v magistrskem delu želela raziskati, kako učitelji glasbene umetnosti v 1. in 2. vzgojno-

izobraževalnem obdobju prepoznavajo glasbeno nadarjenost. Zanimalo me je, kakšne izkušnje 

imajo s prepoznavanjem glasbeno nadarjenih učencev in s katerimi težavami se pri tem soočajo.  

 

 

 

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 

Glede na cilje raziskave sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na      

1. in 2. vzgojno-izobraževalno obdobje. 

 

1. Kakšne so izkušnje učiteljev glasbene umetnosti v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju s prepoznavanjem glasbeno nadarjenih učencev? 

 

2. Katere kazalnike evidentiranja in identificiranja glasbeno nadarjenih učencev 

uporabljajo učitelji glasbene umetnosti v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju? 

 

3. S katerimi težavami se učitelji glasbene umetnosti srečujejo med prepoznavanjem 

glasbeno nadarjenih učencev v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju? 

 

4. Kako se učitelji glasbene umetnosti izobražujejo na področju prepoznavanja glasbene 

nadarjenosti? 
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8 METODA RAZISKOVANJA 
 

Raziskava je bila izvedena s pomočjo kvantitativnega pristopa. Uporabila sem opisno in 

kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja.  

 

8.1 VZOREC 
 

V raziskavo je bilo vključenih skupaj 158 učiteljev iz dolenjske in štajerske regije. Vsi so v 

šolskem letu 2015/2016 poučevali glasbeno umetnost v 1. ali 2. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju osnovne šole. Sodelovali so učitelji in učiteljice, ki poučujejo v različnih razredih, 

imajo različno delovno dobo in različno izobrazbo (profesor razrednega pouka, profesor glasbe 

ali drugo). Vzorec je bil namenski.  

 

 

Največ anketirancev (graf 1) poučuje glasbeno umetnost v 1. razredu (f = 38), 30 anketirancev 

poučuje v 3. razredu, 27 pa jih poučuje v 4. razredu. Tistih, ki poučujejo v 2. razredu (f = 24) 

in v 5. razredu (f = 25), je bilo približno enako. Najmanj anketirancev poučuje v 6. razredu         

(f = 14). 

 

 

 

Graf 1. Struktura vzorca učiteljev glede na razred, v katerem poučujejo 
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V raziskavi je sodelovalo največ učiteljev, ki imajo 31 ali več let delovne dobe (f = 33) (graf 

2). Anketirancev, ki imajo 1–5 let delovne dobe, in tistih, ki imajo 16–20 let delovne dobe, je 

sodelovalo v enakem deležu (f = 28). 23 učiteljev poučuje 6–10 let, približno enak delež pa je 

učiteljev, ki poučujejo 11–15 let (f = 17) oz. 26–30 let (f = 16). Najmanj je sodelovalo tistih 

učiteljev, ki imajo 21–25 let delovne dobe (f = 13).  

 

 

Graf 2. Struktura vzorca učiteljev glede na delovno dobo 

 

 

Večina anketirancev (graf 3) je profesorjev oz. učiteljev razrednega pouka (f = 142), 11 jih je 

profesorjev glasbe. Pod drugo izobrazbo je 5 anketirancev navedlo izobrazbo vzgojitelja v 1. 

razredu. 

 

 

 

Graf 3. Struktura vzorca učiteljev glede na izobrazbo 
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8.2 ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Vprašalnik je vseboval 10 vprašanj odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa ter 3 vprašanja o 

osnovnih osebnih podatkih anketirancev (razred poučevanja, delovna doba, izobrazba). Glavni 

vsebinski sklopi anketnega vprašalnika so bili: izkušnje učiteljev s prepoznavanjem glasbeno 

nadarjenih učencev; načini prepoznavanja glasbene nadarjenosti; težave učiteljev pri 

prepoznavanju glasbeno nadarjenih učencev; načini izobraževanja na področju prepoznavanja 

glasbene nadarjenosti. Anketni vprašalnik je bil anonimen.   

 

Vprašalnik je dostopen v prilogi magistrskega dela. 

 

 

 

8.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Zbiranje podatkov sem izvajala v šolskem letu 2015/2016, in sicer od meseca februarja do 

junija.  

 

Učitelji razrednega pouka in profesorji glasbe so izpolnjevali anketni vprašalnik, ki je bil 

oblikovan v obliki spletne ankete in v klasični obliki papir-svinčnik. Pred zbiranjem podatkov 

sem se za dovoljenje dogovorila z ravnateljem izbrane osnovne šole iz dolenjske ali štajerske 

regije.  

 

Po dogovoru z ravnateljem, sem anketne vprašalnike osebno dostavila v šolo. Učitelji so imeli 

teden dni časa za izpolnjevanje vprašalnikov, nato pa so jih v priloženi kuverti vrnili v tajništvo. 

Spletni anketni vprašalnik sem poslala tajništvom po elektronski pošti ali neposredno učiteljem.  

Imela sem težave pri zbiranju izpolnjenih vprašalnikov, saj so nekateri učitelji pozabili izpolniti 

vprašalnik v določenem roku, drugi so bili prezaposleni, nekatere šole pa niso želele sodelovati 

v raziskavi. 

 

 

 

8.4 OPIS OBDELAVE PODATKOV 
 

Podatke, pridobljene z anketnimi vprašalniki, sem vnesla v računalniški program Microsoft 

Excel in jih obdelala na deskriptivni in inferenčni ravni. Uporabila sem frekvence, odstotke in 

aritmetično sredino. Opisne odgovore na odprta vprašanja sem vsebinsko analizirala. 
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9 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

9.1 Izkušnje učiteljev glasbene umetnosti v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju s prepoznavanjem glasbeno nadarjenih učencev 
 

Z raziskavo sem najprej želela raziskati kakšne so izkušnje učiteljev glasbene umetnosti v 1. in 

2. vzgojno- izobraževalnem obdobju s prepoznavanjem glasbeno nadarjenih učencev. Zanimalo 

me je, katere značilnosti glasbeno nadarjenih učencev so po mnenju učiteljev najbolj izrazite, 

kdaj je po mnenju učiteljev čas za prvo evidentiranje potencialnih glasbeno nadarjenih učencev, 

ali se učitelji pri prepoznavanju glasbeno nadarjenih učencev posvetujejo z drugimi in koliko 

glasbeno nadarjenih učencev v povprečju prepoznajo v šolskem letu. 

 

 

 

9.1.1 Najbolj izrazite značilnosti glasbeno nadarjenih učencev po mnenju učiteljev 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da največ anketirancev kot značilnost glasbeno nadarjenih učencev 

izpostavlja ritmični posluh (f = 78). Nato sledi melodični posluh (f = 59), glasbena ustvarjalnost 

in poustvarjalnost (f = 50), veselje do glasbenega udejstvovanja (f = 44) in točno izvajanje 

glasbenih del (f = 33).  

 

 

Tabela 1. Značilnosti glasbeno nadarjenih učencev  

 

ZNAČILNOST GLASBENO NADARJENEGA UČENCA f f % 

GLASBENE SPOSOBNOSTI 

Ritmični posluh 78 12,3 

Melodični posluh 59 9,3 

Doživeto izvajanje 17 2,7 

Občutek za melodijo 13 2.1 

Glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost (izvirni ritmični in melodični 

vzorci, glasbena spremljava) 
50 7,9 

Dober glasbeni spomin 20 3,2 

Hitro usvajanje glasbenih vsebin 18 2,8 

Prodoren glas in velik razpon glasu 7 1,1 

Izražanje čustev ob glasbenih doživetjih 3 0,5 

Točno izvajanje glasbenih del 33 5,2 

Samostojno izvajanje 12 1,9 

Gibanje usklajeno z ritmom 17 2,7 

Analitično zaznavanje tonskih višin 9 1,4 
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INTERES ZA GLASBO 

Veselje do glasbenega udejstvovanja 44 6,9 

Veselje do petja 18 2,8 

Veselje do igranja 16 2,5 

Obiskovanje pevskega zbora 16 2,5 

Veselje do nastopanja 15 2,4 

Veselje do gibanja/plesa ob glasbi 29 4,6 

Veselje do poslušanja glasbe 14 2,2 

Vpis v glasbeno šolo 17 2,7 

Igranje inštrumenta/-ov (melodični, ritmični, lastni) 29 4,6 

Sprejemanje dodatnega dela pri pouku glasbene umetnosti 6 0,9 

SPLOŠNE OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI 

Boljši splošni učni uspeh 8 1,3 

Vztrajnost 12 1,9 

Divergentno mišljenje 5 0,8 

Razgledanost (splošna in glasbena) 15 2,4 

Organizacijska sposobnost 2 0,3 

Vedoželjnost 13 2,1 

Nestrpnost 1 0,2 

Neučakanost 5 0,8 

Iznajdljivost 2 0,3 

Zanimanje le za določeno tematiko 1 0,2 

Včasih se neradi izpostavljajo 9 1,4 

Dobro opazovanje 6 0,9 

So malo drugačni (zasanjani, netočni, zamaknjeni) 4 0,6 

Brez zadržanosti 11 1,6 

SKUPAJ 634 100,0 

 

 

Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da so učitelji najbolj pozorni na ritmični in melodični posluh 

učencev, katera izpostavljata tudi J. Haroutounian (2002) in M. Sutherland (2015). Pozitivno je 

dejstvo, da kar nekaj učiteljev poudarja pomen glasbenega ustvarjanja in veselja do glasbenega 

udejstvovanja. Samoiniciativnost učencev je po mojem mnenju dober pokazatelj potencialne 

glasbene nadarjenosti že v zgodnjem otroštvu, na kar opozarjata tudi George (1997),                      

J. Haroutounian (2002).  
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9.1.2 Čas za prvo evidentiranje potencialnih glasbeno nadarjenih učencev po mnenju 

učiteljev 

 

Graf 4 prikazuje, da največ učiteljev (f = 93) meni, da je najbolj primeren čas za prvo 

evidentiranje potencialnih glasbeno nadarjenih učencev ob zaključku 1. vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Več kot pol manj (f = 34) jih meni, da je primeren čas za evidentiranje 

takoj po 1. razredu devetletne osnovne šole, 20 anketirancem pa se zdi najbolj primeren čas za 

evidentiranje ob zaključku 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole. Pod drugo so 

učitelji napisali, da se glasbeno nadarjenost lahko opazi že v predšolskem obdobju (f = 9), 2 

učitelja pa sta odgovorila na splošno, da je glasbeno nadarjenost najbolj primerno evidentirati 

v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju.  

 

Tisti anketirani učitelji, ki menijo, da je najbolj primeren čas za prvo evidentiranje ob zaključku 

1. vzgojno-izobraževalnega obdobja (f = 93), so svoje odgovore utemeljili z naslednjimi 

trditvami:  

 

 Ob vstopu v šolo nimajo vsi učenci enakega predznanja, saj prihajajo iz različnega 

okolja. Nekateri imajo manj spodbud in priložnosti za glasbeno udejstvovanje, nekateri 

ne obiskujejo vrtca. V 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju vsi učenci dobivajo enake 

izkušnje, spodbude in priložnosti, zato po koncu tega obdobja lažje opazimo tiste, ki 

izstopajo na glasbenem področju, prav pa je, da njim delo tudi prilagodimo (oblikujemo 

individualni načrt učenca). 

 V 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju se glasbeni posluh in nadarjenost še razvijata. To 

je obdobje uvajanja, ko se učenec navaja na sošolce, učitelje, način dela, sprejema 

pravila in spoznava učne predmete. Potrebuje dovolj časa za pridobivanje osnovnih 

glasbenih izkušenj, sistematično osvajanje glasbenih prvin, da se lahko izkaže, pokaže 

svoje močno področje in svoje zanimanje širi na izvenšolska področja (glasbena šola, 

tekmovanja, hobiji). Fazo uvajanja v določene dejavnosti mora preiti, da je lahko 

ustvarjalen.  

 Do 3. razreda devetletke učenec že spozna različne glasbene zvrsti, se seznani z 

različnimi glasbili, igra preproste skladbe na orffove inštrumente, poje kot solist ali v 

skupini, posluša različne glasbene posnetke, se udeležuje glasbenih prireditev. 

 V tem času večina glasbeno nadarjenih učencev prične obiskovati glasbeno šolo, kjer 

se učijo igrati na inštrument in spoznavajo glasbeno teorijo. 

 Prepoznavanje nadarjenosti je primerno po 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju, ker 

učenca lahko spremljamo 3 leta in se nato lažje odločimo, kdo je nadarjen in kdo ne. 

 V šoli že nekaj let evidentiramo učence po 3. razredu devetletne osnovne šole. 

 Učenci so v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju v fazi najbolj intenzivnega glasbenega 

razvoja. 

 Učenec po zaključenem 3. razredu devetletne OŠ že izgubi morebitni strah pred 

nastopanjem in se lažje izraža. Postaja bolj dorasel in samostojen. 

 Skozi obdobje prvih treh let OŠ učitelj uporablja različne glasbene dejavnosti in metode 

dela, s katerimi lahko sproti prepoznava glasbeno nadarjenost. 

 V 3. razredu devetletne OŠ pri pouku glasbene umetnosti uporabljamo zahtevnejše 

gradivo. Tisti učenec, ki se izkaže za nadarjenega, brez večjih težav rešuje vse glasbene 

naloge in probleme. 

 Ker se ravno v obdobju prvih treh let osnovnošolskega šolanja posluh skokovito razvija, 

ni smiselno glasbene nadarjenosti prepoznavati prej, ker bi s tem marsikateremu učencu 

oz. predšolskemu otroku naredili krivico.  
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 Po 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju se učencu melodični in ritmični posluh že skoraj 

v celoti razvijeta. 

 Po 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju se že pokaže interes učenca in ne interes staršev. 

 Po 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju se otrok najde v tistem, v čemer je uspešen in 

zadovoljen.  

 Po 3. razredu devetletne osnovne šole učenec nujno potrebuje usmerjanje, npr. obisk 

glasbene šole. 

 Ker ima učenec v času 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja večkrat možnost, da pokaže 

svoje glasbene sposobnosti na različnih glasbenih področjih, je evidentiranje po 3. 

razredu devetletne OŠ bolj verodostojno. 

 V 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju imajo učenci možnost vključitve v otroški pevski 

zbor, kjer se učijo drže telesa, spevalne vaje in skupinskega petja. 

 

 

Iz rezultatov lahko povzamemo, da je učiteljem pred prepoznavanjem glasbeno nadarjenih 

učencev pomemben čas, ki ga imajo učenci, da se privadijo na šolski sistem ter glasbene 

izkušnje, ki jih pridobijo v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Prav tako se učiteljem zdi 

pomemben čas, da se učenci izkažejo na različnih glasbenih področjih.  

 

 

Anketiranci, ki menijo, da je najbolj primeren čas za prvo evidentiranje takoj po 1. razredu 

devetletne osnovne šole (f = 34), so svoje odgovore utemeljili z naslednjimi trditvami:  

 

 Učenčeve potenciale je treba čim prej prepoznati, jih ustrezno razvijati in spodbujati. 

Glasbeno nadarjene učence moramo evidentirati takoj po 1. razredu devetletne OŠ, ker 

imajo nato še čas, da ob učiteljevi strokovni pomoči sistematično razvijajo in 

nadgrajujejo svoje sposobnosti v največji možni meri. 

 Evidentiranje je obvezno po 1. razredu, ker je znano, da je učinkovitost učenja boljša, 

če je otrok mlajši. V krajšem času se pokažejo boljši rezultati.  

 Po 1. razredu učenci že lahko pojejo s točno intonacijo, imajo razvit ritmični posluh in 

muzicirajo. 

 Otroci lahko že v vrtcu kažejo nadpovprečne sposobnosti, v šoli pa le te lažje 

prepoznamo, ker izvajamo različne glasbene dejavnosti, ob katerih učenec pokaže svoj 

smisel za ritem, posluh, motivacijo, delo … 

 Prvo leto je primerno za evidentiranje glasbene nadarjenosti, ker v tem času 

spoznavamo otroke in njihovo izbiro interesnih dejavnosti, njihovo sodelovanje pri 

glasbeni umetnosti, sodelovanje pri plesnih dejavnostih.  

 

 

Iz rezultatov lahko povzamemo, da učitelji poudarjajo sistematični razvoj učenčevih glasbenih 

sposobnosti ob pomoči učitelja. Prej učenca prepoznamo kot glasbeno nadarjenega, prej mu 

lahko pomagamo in ga spodbujamo. Prav tako izpostavljajo učenčev zgodnji razvoj glasbenih 

sposobnosti in hitro učenje v mlajših letih.  
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Anketiranci, ki menijo, da je najbolj primeren čas za prvo evidentiranje ob zaključku 2. 

vzgojno-izobraževalnega obdobja (f = 20), so svoje odgovore utemeljili z naslednjimi trditvami:  

 

 Mnogi učenci šele po 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju razvijejo svoj glasbeni 

potencial in posluh. Razvijejo že svojo domišljijo, divergentno razmišljanje, izboljša se 

jim spomin in so bolj razgledani. 

 Učenec potrebuje dlje časa, da izuri svoj glas, razpon glasu in da dozori. 

 Evidentiranje je primerno po 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju, ker je učenec ta čas 

že vključen v glasbeno šolo, igra inštrument, ve, da je potrebnega veliko truda za nastop 

z inštrumentom.  

 Po 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju so učenci že dovolj stari, samostojni, vztrajni, 

se izoblikujejo in vedo, kaj hočejo v svojem življenju. 

 V tem času se otrok samoiniciativno zanima za glasbeno umetnost, pokaže lastni interes. 

 

 

Iz rezultatov lahko povzamemo, da je učiteljem, ki podpirajo evidentiranje ob zaključku 2. 

vzgojno-izobraževalnega obdobja, pomembna zrelost učencev, njihova samoiniciativa in 

razvite glasbene sposobnosti. 

 

 

Anketiranci, ki menijo, da je najbolj primeren čas za prvo evidentiranje v predšolskem obdobju 

(f = 9), so svoje odgovore utemeljili z naslednjimi trditvami: 

 

 Glasbeni razvoj je v predšolskem obdobju najbolj intenziven. 

 Ritmično-melodični posluh je opažen že kmalu po rojstvu otrok. 

 Glasbena nadarjenost se večinoma kmalu opazi, razen pri bolj zadržanih otrocih. 

 Otroci, ki so imajo dobro razvite slušne in glasovne sposobnosti, že v predšolski dobi 

radi nastopajo, med delom si mrmrajo melodije, uspešno ponovijo kratek melodičen ali 

ritmičen vzorec. 

 Otroke je treba evidentirati v predšolskem obdobju in najkasneje v 1. razredu, da lahko 

o morebitni glasbeni nadarjenosti obvestimo starše in predlagamo vpis v glasbeno šolo. 

 

Anketiranci so izpostavili tudi večkratno evidentiranje in identificiranje glasbeno nadarjenih 

otrok. Nekateri so poudarili postopen razvoj glasu, ki se izrazito spremeni predvsem pri dečkih, 

drugi so izpostavili različno izkazovanje nadarjenosti pri učencih. Nekateri jo pokažejo že v 1. 

razredu, nekateri pa šele v 7. ali v 8. razredu. Učitelji so opozorili tudi na to, da učenca ne 

smemo spregledati. Bolje je, da ga prepoznamo za nadarjenega in pozneje ugotovimo, da smo 

se zmotili, kot da ga spregledamo. 

 

 

Iz rezultatov lahko povzamemo, da tisti učitelji, ki menijo, da je najbolj primeren čas za 

evidentiranje glasbeno nadarjenih otrok že v predšolskem obdobju, poudarjajo predvsem 

zgodnji razvoj glasbenih sposobnosti pri otrocih. Zdi se jim pomembno večkratno 

prepoznavanje glasbene nadarjenosti, da le ta ne bo spregledana, prav tako pa jim je pomembno 

sodelovanje s starši. 
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Graf 4. Mnenje učiteljev o primernem času za prvo evidentiranje potencialnih glasbeno 

nadarjenih učencev 

 

Ugotovila sem, da je učiteljem najprimernejši čas za evidentiranje potencialnih glasbeno 

nadarjenih učencev ob koncu 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja. Večinoma so mnenja, da 

učenec potrebuje čas, da se privadi na šolski sistem. V 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju 

učenec usvoji osnovna glasbena znanja in s tem se zmanjšajo razlike med učenci, ki so prišli v 

šolo z ali brez glasbenega predznanja. Tudi Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci 

v devetletni osnovni šoli (1999) in Operacionalizacija koncepta: Odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (2000) navajata, da se evidenco potencialnih 

glasbeno nadarjenih učencev oblikuje ob koncu 3. razreda, a hkrati poudarjata sprotno 

opazovanje delovanja učencev med rednim vzgojno-izobraževalnim delom od 1. razreda dalje. 

Sama se bolj nagibam k mnenju druge skupine učiteljev, katerim se zdi najprimernejši čas za 

evidentiranje glasbeno nadarjenih učencev takoj po 1. razredu devetletne osnovne šole. Skladno 

s trditvami B. Sicherl Kafol (2001) in na podlagi mnenj anketiranih učiteljev menim, da se 

glasbene sposobnosti razvijejo že zgodaj v otrokovem otroštvu ter da na njihov razvoj poleg 

dednosti in lastne aktivnosti v veliki meri vpliva okolje oz. šola. Potencialne glasbeno nadarjene 

učence je treba prepoznati čim prej, da učenec lahko ob učiteljevi strokovni pomoči 

sistematično razvija in nadgrajuje svoje glasbene sposobnosti. Učitelji so opozorili tudi na 

večkratno prepoznavanje, saj eni svoje glasbene sposobnosti pokažejo prej, drugi pozneje. 

Delno se strinjam s skupino anketirancev, ki so mnenja, da je glasbeno nadarjenost smiselno 

prepoznavati že v predšolskem obdobju. Poudarjam trditev Rodriguesa Garcie-Caro (2013), da 

moramo biti pri zgodnjem prepoznavanju nadarjenosti še posebej previdni, da so naše 

ugotovitve natančne in zanesljive.         
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9.1.3 Posvetovanje učiteljev pri prepoznavanju glasbeno nadarjenih učencev z drugimi 

 

Pri prepoznavanju glasbeno nadarjenih učencev se manj kot tretjina anketirancev (f = 44) ne 

posvetuje z drugimi ljudmi (graf 5), 106 pa se pri prepoznavanju glasbeno nadarjenih posvetuje 

z drugimi.  

 

 

 
 

Graf 5. Posvetovanje z drugimi pri prepoznavanju glasbeno nadarjenih učencev 

 

 

Največ učiteljev, ki se med prepoznavanjem glasbeno nadarjenih učencev posvetujejo z 

drugimi, je navedlo (tabela 2), da se posvetuje s profesorji glasbe (f = 35), 18 se jih posvetuje z 

učitelji razrednega pouka in z učitelji, ki so učenca učili predhodno, 15 anketirancev se 

posvetuje s starši, 11 pa s svetovalnimi delavci. Najmanj učiteljev se posvetuje z mentorji 

glasbeno-plesnih dejavnosti (f = 2), z učitelji drugih učnih predmetov (f = 5) in z učenci (f = 5). 

 

 

Tabela 2. Osebe, s katerimi se učitelji posvetujejo med prepoznavanjem glasbeno nadarjenih 

učencev 

 

OSEBE, S KATERIMI SE UČITELJI POSVETUJEJO f f % 

Mentor glasbeno-plesnih dejavnosti 2 1,5 

Učitelji drugih učnih predmetov 5 3,6 

Učenci 5 3,6 

Učitelj podaljšanega bivanja 6 4,4 

Učitelj, ki ima več izkušenj s prepoznavanjem glasbene nadarjenosti 6 4,4 

Glasbena šola 7 5,1 

Zborovodja šolskega OPZ 9 6,6 

Svetovalni delavec 11 8,0 

Starši 15 10,9 

Učitelj, ki je učenca predhodno učil 18 13,1 

Ostali učitelji razrednega pouka 18 13,1 

Profesor glasbe 35 25,5 

SKUPAJ 137 100,0 
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Rezultati kažejo, da se učitelji pri prepoznavanju glasbeno nadarjenih učencev posvetujejo z 

drugimi osebami, največ s profesorji glasbe. Rezultat me ne preseneča, saj je prepoznavanje 

glasbene nadarjenosti kompleksen proces. Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v 

devetletni osnovni šoli (1999) prav tako navaja, da naj bodo v proces prepoznavanja vključeni 

vsi pedagoški delavci, starši, šolska svetovalna služba in zunanji strokovnjaki. Vsak od njih 

prispeva del informacij in izkušenj z učencem ter sooblikuje ugotovitve o njem. Na tak način 

je prepoznavanje bolj zanesljivo in natančno. Glede na rezultat, ki kaže, da se največ učiteljev 

posvetuje s profesorji glasbe, sklepam, da se učitelji ne čutijo dovolj kompetentne za 

prepoznavanje in samo delo z glasbeno nadarjenimi učenci, kar ugotavljata tudi T. Drobnič 

(2014) in A. Radičević (2011). 

 

 

 

9.1.4 Povprečno število glasbeno nadarjenih učencev, ki jih učitelji prepoznajo v šolskem 

letu 

 

Na vprašanje o povprečnem številu prepoznanih glasbeno nadarjenih učencev na šolsko leto je 

odgovorilo 117 anketirancev (tabela 3). Največ jih je odgovorilo, da v šolskem letu povprečno 

prepoznajo 1 glasbeno nadarjenega učenca (f = 35), 29 učiteljev povprečno prepozna 2 glasbeno 

nadarjena učenca na leto, 17 učiteljev pa povprečno na leto prepozna 3 glasbeno nadarjene 

učence. Skupno povprečno število prepoznanih glasbeno nadarjenih učencev v šolskem letu je 

1,8, torej anketiranci v povprečju prepoznajo enega glasbeno nadarjenega učenca v šolskem 

letu (graf 6). 23 anketirancev v povprečju ne prepozna nobenega glasbeno nadarjenega učenca 

v enem šolskem letu. Svoj odgovor so utemeljili s tem, da so učenci bodisi že prepoznani za 

glasbeno nadarjene bodisi so ti še v razvoju in niso pokazali svojih glasbenih sposobnosti. 

 

 

Tabela 3. Povprečno število prepoznanih glasbeno nadarjenih učencev v šolskem letu 
 

ŠTEVILO NADARJENIH UČENCEV f f % 

0 23 19,7 

1 35 29,9 

2 29 24,8 

3 17 14,5 

4 5 4,3 

5 6 5,1 

6 1 0,9 

8 1 0,9 

SKUPAJ 117 100,0 
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Graf 6. Povprečno število prepoznanih glasbeno nadarjenih učencev v šolskem letu 

 

 

Ugotovila sem, da učitelji povprečno prepoznajo enega glasbeno nadarjenega učenca v šolskem 

letu. Opazimo tudi velik delež tistih, ki ne prepoznajo nobenega glasbeno nadarjenega učenca 

v šolskem letu. Iz rezultatov sklepam, da so učitelji pri prepoznavanju glasbene nadarjenosti 

natančni in imajo visoka merila za nadarjene učence. 

 

 

 

9.2 Kazalniki evidentiranja in identificiranja glasbeno nadarjenih učencev, 

ki jih uporabljajo učitelji glasbene umetnosti v 1. in 2. vzgojno-

izobraževalnem obdobju 
 

Zanimalo me je, na kakšne načine učitelji evidentirajo in identificirajo glasbeno nadarjene 

učence v razredu, kako ocenjujejo glasbeno lestvico OLNAD07 za prepoznavanje glasbeno 

nadarjenih učencev in kakšni so njihovi predlogi za prepoznavanje glasbeno nadarjenih 

učencev. 

 

 

 

9.2.1 Načini učiteljevega evidentiranja potencialnih glasbeno nadarjenih učencev v 

razredu 

 

Najpogostejši način evidentiranja potencialnih glasbeno nadarjenih učencev je upoštevanje 

dosežkov pri glasbeni dejavnosti, ki se ga poslužuje 114 anketiranih učiteljev (graf 7). Enak 

delež anketirancev upošteva učenčeve hobije na področju glasbe in pridobiva mnenja drugih 

strokovnih delavcev, ki so že imeli ali imajo stik z obravnavanimi učenci (f = 77). 50 učiteljev 

upošteva tekmovanja učencev na področju glasbe, podoben delež učiteljev pa pridobiva mnenja 

staršev (f = 43). Med redkejše načine evidentiranja glasbene nadarjenosti so učitelji uvrstili 

vodenje osebne mape za vsakega učenca (f = 33), 20 učiteljev si izdela »check listo« za vsakega 

učenca, 11 učiteljev pa upošteva učni uspeh. Pod druge načine evidentiranja je 8 učiteljev 

zapisalo, da si sproti zapisujejo opažanja dela učencev, od teh sta 2 navedla tudi evidentiranje 
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med dejavnostjo pevskega zbora. 34 anketirancev ne izvaja evidentiranja. 6 učiteljev je to 

razložilo z dejstvom, da poučujejo v 1. ali 2. razredu, kjer se še ne evidentira oz. se to ne more.  

 
 

 
 

Graf 7. Načini evidentiranja potencialnih glasbeno nadarjenih učencev v razredu (anketiranci 

so lahko izbrali več odgovorov hkrati) 

 

 

Iz rezultatov je razvidno, da učitelji pri evidentiranju potencialnih glasbeno nadarjenih učencev 

najpogosteje upoštevajo učenčeve dosežke pri glasbeni dejavnosti, kar ugotavlja tudi P. Antolin 

(2014), ki navaja, da učitelji razrednega pouka v Sloveniji prepoznavajo glasbeno nadarjene 

učence predvsem z opazovanjem njihovega dela in napredka. Pričakovala sem, da bo več 

učiteljev izpostavilo upoštevanje mnenja drugih strokovnih delavcev in tistih, ki so že imeli stik 

z obravnavanimi učenci, saj se na tak način lažje in hitreje pridobi informacije o učencih. 
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9.2.2 Načini učiteljevega identificiranja potencialnih glasbeno nadarjenih učencev v 

razredu 

 

Iz grafa 8 je razvidno, da skoraj pol anketirancev ne izvaja identifikacije (f = 75), 2 sta to 

utemeljila s tem, da poučujeta v prvih dveh razredih, kjer se še ne identificira oz. se to ne more, 

1 anketiranec pa je navedel, da identifikacijo na podlagi vprašalnika oz. ocenjevalnih lestvic 

izvaja šolska psihologinja. Nekaj manj kot polovica jih identificira z glasbeno ocenjevalno 

lestvico OLNAD07 (f = 55), 19 učiteljev pa je takih, ki sami sestavijo ocenjevalno lestvico za 

identifikacijo glasbeno nadarjenih učencev. Pod druge načine identifikacije je 8 učiteljev 

navedlo, da identificirajo z ocenjevalno lestvico, ki jo dobijo pri svetovalni službi, 1 učitelj pa 

glasbeno nadarjene identificira z izvajanjem glasbenih dejavnosti. 

 
 

 
 

Graf 8. Načini identificiranja glasbeno nadarjenih učencev v razredu (anketiranci so lahko 

izbrali več odgovorov hkrati) 

 

 

Rezultati kažejo, da večina učiteljev ne izvaja identifikacije glasbeno nadarjenih učencev. 

Sklepam, da identifikacije ne izvajajo učitelji 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja (katerih je v 

raziskavi sodelovalo več kot polovica), saj se identifikacija izvaja šele v drugem ali po potrebi 

v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Bezić idr., 2006). 

  

Najpogostejši način identifikacije glasbeno nadarjenih učencev je identifikacija s pomočjo 

glasbene ocenjevalne lestvice OLNAD07. Menim, da jo učitelji in drugi strokovni delavci 

najpogosteje uporabljajo zato, ker je oblikovana konkretno za glasbeno področje in vsebuje 

natančna navodila za identifikacijo.  
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9.2.3 Ocena učiteljev o vsebinski ustreznosti glasbene ocenjevalne lestvice OLNAD07 za 

identificiranje glasbene nadarjenosti 

 

Graf 9 prikazuje, da je z ocenjevanjem od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) 25 anketirancev 

glasbeno ocenjevalno lestvico OLNAD07 ocenila z oceno 4. Približno enak delež anketirancev 

je ocenjevalno lestvico ocenilo z oceno 3 (f = 13 ) oz. z oceno 5 (f = 12). Najmanj učiteljev je 

vsebinsko ustreznost glasbene ocenjevalne lestvice OLNAD07 ocenilo z oceno 2 (f = 3) in           

1 (f = 2).  

 

Iz rezultatov lahko povzamemo, da je večina anketirancev, ki uporablja OLNAD07, zadovoljna 

z lestvico, a je mnenja, da bi lahko bila ta deležna popravkov. Učitelji so svoje odgovore 

utemeljili s tem, da je ocenjevalna lestvica ustrezna, v določenih pogledih pa bi jo bilo treba 

dopolniti, ker so si učenci med seboj različni in jih je treba tako tudi obravnavati. Lestvica 

zajema različna področja pri glasbi, lahko bi ji dodali tudi druga področja, npr. ples. 

 

Tisti učitelji, ki so lestvico ocenili z najboljšo oceno, so le to utemeljili z naslednjimi trditvami: 

lestvica je ustrezna, ker zajema dejavnosti, ki dejansko označujejo glasbeno nadarjenega učenca 

(poslušanje, izvajanje, ustvarjanje); zajeta so vsa bistvena področja in značilnosti glasbeno 

nadarjenih učencev; trditve so zapisane jasno in razumljivo.  

 

Anketiranci, ki so lestvico ocenili z najslabšima ocenama, so svojo oceno utemeljili z 

naslednjimi trditvami: lestvica je toga, vsesplošna, nenatančna; zaradi splošnih trditev, npr. 

otrok rad poje, še ne moremo učenca označiti za glasbeno nadarjenega; težko je presoditi 2. 

kriterij ocenjevalne lestvice (rad igra na inštrument) in 8. kriterij ocenjevalne lestvice (rad 

nastopa na glasbenih prireditvah); ni objektivnosti, ker učitelj nima jasnega kriterija za 

ocenjevanje, včasih se težko odloči za oceno in okence raje pusti prazno; točke niso potrebne, 

lahko bi ocenjevali le s trditvami DA, NE ali VČASIH; določenih trditev ne moremo preveriti 

v okviru pouka; če z otrokom ne izvajaš glasbene dejavnosti, ga v določenem segmentu težko 

oceniš; težave se pojavijo takrat, ko je treba učence oceniti na začetku šolskega leta (v 

novembru), saj takrat še ne spoznamo dovolj učenčevih sposobnosti in opredeljenih trditev v 

lestvici. 

 

 

 
 

Graf 9. Ocena vsebinske ustreznosti glasbene ocenjevalne lestvice OLNAD07 
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Učitelji glasbeno ocenjevalno lestvico OLNAD07 ocenjujejo s prav dobro oceno. Po njihovem 

mnenju je lestvica ustrezna, a bi morala biti bolj natančna, kriteriji bi morali biti bolj jasni. Tudi 

udeleženci posveta Prepoznavanje nadarjenih učencev (Juriševič, 2014a) menijo, da je 

vprašljiva veljavnost lestvice. 

 

 

 

9.2.4 Predlogi učiteljev za prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev 

 

Predloge za prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev je zapisalo 88 anketirancev (tabela 4). 

Največ učiteljev (f = 15) je dalo predlog, naj se glasbeno nadarjene učence prepoznava z 

različnimi glasbenimi dejavnostmi, 11 jih meni, da je treba sodelovati s stroko, 10 pa jih meni, 

da je treba sodelovati z glasbeno šolo. Enak delež učiteljev je izpostavilo prepoznavanje po 

kriterijih glasbenih šol oz. pomen prepoznavanja z natančno določenimi kriteriji (f = 9). 

Najmanj učiteljev je poudarilo formativno spremljanje (f = 2) in prepoznavanje nadarjenih brez 

dodatnega izobraževanja, to je po lastnem posluhu (f = 2). 

 

 

Tabela 4. Predlog učiteljev za prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev 
 

PREDLOGI UČITELJEV f f % 

Čim več glasbenih dejavnosti in priložnosti, da se učenci dokažejo, vključevanje 

v kulturno-umetniške dejavnosti, interesne dejavnosti, povezane z glasbeno 

umetnostjo, obisk glasbene šole in različnih glasbenih delavnic, nastopanje na 

javnih prireditvah. Spontano vključevanje učenca v različna glasbena področja. 

15 17,0 

Sodelovanje s stroko. 11 12,5 

Sodelovanje z glasbeno šolo (v obliki delavnic skupaj prepoznamo glasbeno 

nadarjenost). 
10 11,4 

Prepoznavanje po kriterijih glasbenih šol. 9 10,2 

Natančno določeni kriteriji prepoznavanja, da učitelj ve, na kaj se mora 

osredotočiti in da česa ne spregleda. 
9 10,2 

Čim podrobnejša analiza sposobnosti učenca v vseh glasbenih dejavnostih. 8 9,1 

Glavna je strokovna usposobljenost učitelja. 6 6,8 

Učenci so ocenjeni pred strokovno komisijo in razrednikom. 5 5,7 

Spremljanje otroka že v vrtcu. 5 5,7 

Sistematično spremljanje učenca (opazovanje, poslušanje, zapisovanje 

dosežkov). 
3 3,4 

Učitelj naj na izobraževanju prejme sklop nalog, skozi katere gre učenec. 3 3,4 

Formativno spremljanje. 2 2,3 

Učenca prepoznamo, brez da razmišljamo o načinih prepoznavanja in se za to 

dodatno izobražujemo. Njegovo glasbeno nadarjenost prepoznamo po našem 

lastnem posluhu. 

2 2,3 

SKUPAJ 88 100,0 

 

 

Učitelji predlagajo, da se učence prepoznava z različnimi glasbenimi dejavnostmi         

(kulturno-umetniške dejavnosti, obisk glasbene šole, glasbene delavnice, nastopanje na javnih 

prireditvah), kjer se učenci lahko dokažejo. Tak način prepoznavanja poudarjata tudi B. Sicherl 

Kafol (2015b) in A. Holcar Brunauer (2013), ki menita, da mora biti prepoznavanje glasbene 
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nadarjenosti čim bolj avtentično in celostno, T. Bezić idr. (1998) in Koncept: Odkrivanje in 

delo z glasbeno nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999) pa poudarjajo proces 

prepoznavanja glasbene nadarjenosti, ki obsega učenčev celoten življenjski prostor, tj. družina, 

šola in zunajšolski prostor. 

 

 

 

9.3 Težave, s katerimi se učitelji glasbene umetnosti srečujejo med 

prepoznavanjem glasbeno nadarjenih učencev v 1. in 2. vzgojno-

izobraževalnem obdobju 
 

Ugotovila sem, da ima največ anketiranih učiteljev med prepoznavanjem glasbeno nadarjenih 

učencev težave s časovno stisko (f % = 35,4) (graf 10). V podobnem deležu imajo učitelji težave 

s številčnim razredom (f % = 23,9) in s slabo lastno usposobljenostjo za glasbeno umetnost (f 

% = 21,1). 7,7 % učiteljev je navedlo, da prejmejo premalo pomoči s strani drugih strokovnih 

delavcev, le 7,2 % pa jih nima težav s prepoznavanjem glasbene nadarjenosti. Ti so svoj 

odgovor utemeljili z naslednjimi argumenti: večina glasbeno nadarjenih učencev obiskuje 

glasbene šole, zato jih ni težko prepoznati; glasbeno nadarjenost lahko prej prepoznamo kot 

nadarjenost na drugih področjih, kjer je lahko učenec uspešen zaradi pridnosti ali vztrajnosti; 

glasbeno nadarjenost lahko učenec pokaže pri različnih aktivnostih in pri različnih predmetih 

(tudi pri športu). Trije anketiranci, ki poučujejo glasbeno umetnost v 5. razredu, so svoj odgovor 

utemeljili s tem, da je v 5. razredu že večina učencev identificiranih, zato nimajo težav s 

prepoznavanjem glasbeno nadarjenih učencev. 

 

Pod drugo so 3 učitelji navedli, da je predvidenih premalo ur glasbene umetnosti, da bi izvajali 

različne dejavnosti (med katerimi bi lahko prepoznavali nadarjene) oz. premalo ur glasbene 

umetnosti do prvega evidentiranja v decembru. Eden od anketirancev je odgovoril, da mu 

težave povzroča neizkušenost učencev na glasbenem področju v 1. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, drugi pa je navedel, da učitelj do 6. razreda učencu posreduje le osnovno znanje 

glasbe, zato lahko rečemo, da ima določen otrok boljše sposobnosti na glasbenem področju in 

ne da je nadarjen. 5 anketirancev je izpostavilo slabo seznanjenost učiteljev z glasbeno 

ocenjevalno lestvico OLNAD07. 
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Graf 10. Težave učiteljev med prepoznavanjem glasbeno nadarjenih učencev (anketiranci so 

lahko izbrali več odgovorov hkrati) 

 

Iz rezultatov je razvidno, da ima največ učiteljev med prepoznavanjem glasbeno nadarjenih 

učencev težave s časovno stisko. Prvo identificiranje je zastavljeno že v decembru, zato 

sklepam, da učitelji v tako kratkem času in zaradi številnih drugih šolskih obveznosti in ciljev 

ne morejo prepoznati glasbeno nadarjenih učencev. Nekateri so omenili tudi premajhno 

predvideno število ur glasbene umetnosti na teden. Le majhen delež anketirancev nima težav s 

prepoznavanjem glasbene nadarjenosti, na kar opozarja že dejstvo, da kljub številnim 

diskusijam strokovnjakov, še danes nimamo odgovora na vprašanje, kako prepoznati glasbeno 

nadarjene učencev (Rotar Pance, 2015a). 

 

 

 

9.4 Načini izobraževanja učiteljev glasbene umetnosti na področju 

prepoznavanja glasbene nadarjenosti 
 

V grafu 11 je razvidno, da se kar 114 anketiranih učiteljev ni oz. se ne izobražuje na področju 

prepoznavanja glasbene nadarjenosti. 18 se jih izobražuje s seminarji, samostojno se izobražuje 

10 učiteljev. 9 anketiranih je dejalo, da imajo opravljeno glasbeno šolo, od malega pa se ukvarja 

z glasbo 6 učiteljev. Anketiranci so navedli še izobraževanje o prepoznavanju glasbene 

nadarjenosti v času študija na fakulteti (f = 6) in izobraževanje v študijskih skupinah (f = 4). 
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Eden od učiteljev, ki je navedel, da se ni nikoli oz. se ne izobražuje na področju prepoznavanja 

glasbeno nadarjenih učencev, je izpostavil problem finančnega primanjkljaja na šoli. Dva 

anketiranca sta zapisala, da se še nikoli nista izobraževala na tem področju, bi se pa želela. 

Anketiranci, ki so se oz. se izobražujejo s seminarji in na fakulteti, so izrazili željo po bolj 

konkretnih seminarjih na področju prepoznavanja glasbene nadarjenosti.  

 

 

 
 

Graf 11. Načini izobraževanja učiteljev na področju glasbene nadarjenosti 

 

 

Učitelji glasbene umetnosti se niso oz. se ne izobražujejo na področju prepoznavanja glasbene 

nadarjenosti, kljub temu, da je njihova naloga redno spremljanje novosti iz strokovne literature 

(Ferk, 2012). Iz rezultatov sklepam, da študenti na fakulteti dobijo premalo informacij o načinih 

prepoznavanja glasbene nadarjenosti, v šolah pa še vedno primanjkuje konkretnih izobraževanj 

za učitelje glasbene umetnosti, kljub številnim organiziranim seminarjem, posvetom, 

konferencam …, ki jih pripravita Zavod RS za šolstvo in Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Tudi 

raziskava projekta SKVIZ navaja, da je za učitelje nadarjenih otrok premalo izobraževanj 

(Kukanja Gabrijelčič, 2011).    
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9.5 Povzetek rezultatov anketnega vprašalnika  
 

S povzetkom rezultatov prvega sklopa anketnega vprašalnika, ki se nanaša na izkušnje učiteljev 

glasbene umetnosti v 1. in 2. vzgojno izobraževalnem obdobju s prepoznavanjem glasbeno 

nadarjenih učencev lahko ugotovimo, da je učiteljem najprimernejši čas za prvo evidentiranje 

potencialnih glasbeno nadarjenih učencev ob zaključku 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja    

(f % = 58,9). Pri prepoznavanju glasbeno nadarjenih učencev se učitelji posvetujejo z drugimi 

(f % = 70,7), največ s profesorji glasbe (f % = 25,5). Na leto povprečno prepoznajo enega 

glasbeno nadarjenega učenca (f % = 29,9). Kot najbolj izrazito značilnost glasbeno nadarjenih 

učencev izpostavljajo ritmični posluh (f % = 12,3). 

 

Iz drugega sklopa anketnega vprašalnika, kjer sem raziskovala, katere kazalnike evidentiranja 

in identificiranja glasbeno nadarjenih učencev uporabljajo učitelji glasbene umetnosti v 1. in 2. 

vzgojno-izobraževalnem obdobju, lahko povzamemo, da je najpogostejši način evidentiranja 

potencialnih glasbeno nadarjenih učencev upoštevanje dosežkov pri glasbeni dejavnosti              

(f % = 24,4), najpogostejši način identificiranja pa je z glasbeno ocenjevalno lestvico 

OLNAD07 (f % = 34,8), katere vsebinsko ustreznost je 45,5 % učiteljev ocenilo z oceno 4    

(prav dobro). Učitelji so predlagali (f % = 17,0), da se med prepoznavanjem glasbeno nadarjenih 

učencev izvede čim več glasbenih dejavnosti in spontanih priložnosti, da se učenci dokažejo 

(obisk glasbene šole, nastopanje, kulturno-umetniške dejavnosti, glasbene delavnice). Skoraj 

polovica anketirancev identifikacije ne izvaja (f % = 47,5). Sklepamo lahko, da namesto njih 

postopek identifikacije izvajajo drugi strokovni delavci (svetovalni delavec). 

 

S tretjim sklopom anketnega vprašalnika sem raziskala, s katerimi težavami se učitelji glasbene 

umetnosti srečujejo med prepoznavanjem glasbeno nadarjenih učencev v 1. in 2.                

vzgojno-izobraževalnem obdobju. Ugotovila sem, da učiteljem največ težav med 

prepoznavanjem glasbeno nadarjenih učencev povzroča časovna stiska (f % = 35,4), v 

podobnem deležu tudi težave s številčnostjo razreda (f % = 23,9) in težave s slabo lastno 

usposobljenostjo za glasbeno umetnost (f % = 21,1). 

 

S povzetkom zadnjega, četrtega sklopa anketnega vprašalnika, v katerem sem raziskovala, kako 

se učitelji glasbene umetnosti izobražujejo na področju prepoznavanja glasbene nadarjenosti, 

lahko ugotovimo, da se večina učiteljev (f % = 68,3) ni oz. se ne izobražuje na področju 

prepoznavanja glasbene nadarjenosti. Sklepamo lahko, da v šolskem sistemu primanjkuje 

tovrstnih izobraževanj. 
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10 ZAKLJUČEK 
 

Glasbeno nadarjeni učenci imajo izjemne sposobnosti na področju glasbe, zato jim mora šola 

zagotoviti ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje (Zakon o spremembah in dopolnitvah v 

osnovni šoli, 2011). Učitelj ima zahtevno nalogo, saj mora za načrtovanje pouka upoštevati 

sodobne glasbeno-didaktične pristope, biti glasbeno strokovno usposobljen, da lahko učencem 

nudi kakovostne učne spodbude, hkrati pa mora biti usposobljen za prepoznavanje glasbene 

nadarjenosti učencev (Sicherl Kafol, 2015). Za prepoznavanje glasbene nadarjenosti je nujno 

poznavanje glasbenega razvoja učencev in kritičnih obdobij, v katerih učenci najbolj intenzivno 

razvijajo svoje glasbene sposobnosti. Glasbeni razvoj poteka hitro, zlasti pri glasbeno 

nadarjenih otrocih, ki lahko že v predšolskem obdobju kažejo svoje glasbene potenciale 

(Jurečič, 2002). Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi v devetletni osnovni šoli (1999) 

opozarja na čim zgodnejše prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev, tj. že v prvem   

vzgojno-izobraževalnem obdobju, ko se izvaja proces evidentiranja, v drugem                   

vzgojno-izobraževalnem obdobju pa se izvaja proces identifikacije. 

 

V magistrskem delu sem se osredotočila na prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev v 

prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Zanimalo me je, kakšne so izkušnje 

učiteljev glasbene umetnosti v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju s prepoznavanjem 

glasbeno nadarjenih učencev, katere kazalnike evidentiranja in identificiranja glasbeno 

nadarjenih učencev uporabljajo, s katerimi težavami se srečujejo med prepoznavanjem glasbene 

nadarjenosti in kako se izobražujejo na področju prepoznavanja glasbene nadarjenosti. 

 

Izsledki raziskave kažejo, da učitelji kot najprimernejši čas za prvo evidentiranje potencialnih 

glasbeno nadarjenih učencev izpostavljajo zaključek 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja. Tudi 

v dokumentu Operacionalizacija koncepta: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 

osnovni šoli (2000) je navedeno, da se evidenca učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, oblikuje ob 

koncu pouka v 3. razredu ali ob koncu katerega koli naslednjega razreda, vendar pa je naloga 

učiteljev že od 1. razreda dalje, da učence opazujejo med rednim vzgojno-izobraževalnim 

delom in ustvarjajo mnenje o učencu (prav tam). Večina učiteljev se med prepoznavanjem 

glasbeno nadarjenih učencev posvetuje z drugimi, največ s profesorji glasbe. V raziskavi je 

razvidno, da učitelji v šolskem letu prepoznajo povprečno enega učenca. Po njihovem mnenju 

je najbolj izrazita značilnost glasbeno nadarjenih učencev ritmični posluh, ki ga med glavne 

kriterije glasbene nadarjenosti uvršča tudi J. Haroutounian (2002). 

 

Učitelji pri evidentiranju potencialnih glasbeno nadarjenih učencev v razredu najpogosteje 

upoštevajo učenčeve dosežke pri glasbeni dejavnosti. Enako je v svoji raziskavi ugotovila tudi 

P. Antolin (2014), ki navaja, da učitelji razrednega pouka v Sloveniji prepoznavajo glasbeno 

nadarjene učence predvsem z opazovanjem njihovega dela in napredka. Upoštevanje dosežkov 

in napredka pri glasbenem pouku je po mnenju A. Holcar Brunauer (2013) in B. Sicherl Kafol 

(2015) ključno, saj mora biti prepoznavanje glasbene nadarjenosti čim bolj avtentično in 

celostno. Rezultati raziskave kažejo, da skoraj polovica učiteljev ne izvaja identifikacije 

glasbeno nadarjenih v razredu. Na osnovi tega rezultata sklepam, da identifikacije ne izvajajo 

učitelji 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja (teh je v raziskavi sodelovalo več kot polovica), 

saj se identifikacija prične izvajati šele v drugem ali po potrebi v tretjem                                 

vzgojno-izobraževalnem obdobju (Bezić idr., 2006). Nekaj več kot tretjina anketirancev izvaja 

identifikacijo, in sicer z glasbeno ocenjevalno lestvico OLNAD07. Z lestvico so zadovoljni, a 

menijo, da so zanjo potrebni popravki. Enakega mnenja so tudi udeleženci posveta 

Prepoznavanje nadarjenih učencev (Juriševič, 2014a), ki dvomijo o veljavnosti lestvice, saj je 

število prepoznanih nadarjenih učencev zelo visoko. Glavni predlog, ki so ga učitelji izpostavili 
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za prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev je ta, da se organizira čim več glasbenih 

dejavnosti in priložnosti, da se učenci dokažejo. Pomembno se jim zdi vključevanje učencev v 

kulturno-umetniške dejavnosti, interesne dejavnosti, povezane z glasbo, obisk glasbene šole in 

nastopanje učencev na javnih prireditvah. Tudi T. Bezić idr. (1998) in Koncept: Odkrivanje in 

delo z glasbeno nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999) izpostavljajo proces 

prepoznavanja glasbene nadarjenosti, ki obsega učenčev celoten življenjski prostor, tj. družina, 

šola in zunajšolski prostor, in prepoznavanje glasbene nadarjenosti na podlagi različnih virov. 

Ugotovila sem, da ima največ učiteljev med prepoznavanjem glasbeno nadarjenih učencev 

težave s časovno stisko. Težave jim povzroča premajhno predvideno število ur glasbene 

umetnosti na teden in premajhno število ur glasbene umetnosti do prvega identificiranja v 

decembru. Zaskrbljujoč je podatek, da le majhen delež anketirancev nima težav s 

prepoznavanjem glasbene nadarjenosti, saj še danes točno ne vemo, kako prepoznati glasbeno 

nadarjene učence (Rotar Pance, 2015a). 

 

Rezultati raziskave kažejo zaskrbljujoč podatek, da se učitelji glasbene umetnosti niso oz. se ne 

izobražujejo na področju prepoznavanja glasbene nadarjenosti, kljub temu da je ena glavnih 

nalog učiteljev ta, da redno spremljajo novosti iz strokovne literature (Ferk, 2012). Iz ugotovitve 

sklepam, da v šolskem sistemu kljub številnim organiziranim seminarjem, konferencam, 

posvetom, študijskih srečanj in svetovanj s strani Zavoda RS za šolstvo ter s strani Pedagoške 

fakultete v Ljubljani še vedno primanjkuje vrsta konkretnih izobraževanj za učitelje glasbene 

umetnosti. Na to opozarja tudi raziskava projekta SKVIZ, ki navaja, da je premalo izobraževanj 

za učitelje nadarjenih otrok (Kukanja Gabrijelčič, 2011).    

 

Izsledki raziskave kažejo na potrebo po posodobitvi glasbene lestvice OLNAD07, da bo le ta 

bolj natančna in veljavna. Hkrati bi bilo koristno nameniti več pozornosti k oblikovanju 

seminarjev na področju prepoznavanja glasbene nadarjenosti, konkretno za učitelje glasbene 

umetnosti. Kot nadgradnja mojim rezultatom bi lahko nadaljnje raziskave preučevale delo 

učiteljev z glasbeno nadarjenimi učenci in kako se to razlikuje z delom z nenadarjenimi učenci.  



44 

 

LITERATURA IN VIRI 

 
Antolin, P. (2014). Vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj glasbene nadarjenosti otrok v 2. 

triletju osnovne šole (Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta Ljubljana). Pridobljeno na: 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2104/1/DIPLOMA-_Petra_Antolin.pdf.  

 

Anžur Kajzer, M. (2011). Glasbeno nadarjeni otroci. Glasna: revija Zveze Glasbene mladine 

Slovenije, 4, 12.  

 

Bajec, B. (b. d.). Statistika. Pridobljeno na: http://bajec_bostjan.tripod.com/statistika.pdf.  

 

Bamford, A. (2009). Arts and Cultural Education in Iceland. Icelandic Ministry For Education 

and Culture. 

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. Pridobljeno na: 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1195/1/bela_knjiga_2011.pdf.  

 

Bezić, T., Strmčnik, F., Ferbežer, I., Jaušovec, N., Dobnik, B., Artač, J., … Skrt Leban, N. 

(1998). Nadarjeni, šola, šolsko svetovalno delo. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

 

Bezić, T., Blažič, A., Boben, D., Brinar Huš, M., Marovt, M., Nagy, M. in Žagar, D. (2006). 

Odkrivanje nadarjenih učencev in vzgojno-izobraževalno delo z njimi. Ljubljana: Zavod 

RS za šolstvo. 

 

Blažič, M., Črčinovič Rozman, J. in Kovačič, B. (2009). Nekatere značilnosti glasbeno 

talentiranih učencev s področja glasbenih sposobnosti. Didactica Slovenica – 

Pedagoška obzorja, 24 (3–4), 3–21. 

 

Božič, A., Habe, K., Jerman, J. (2007). Povezanost glasbenih sposobnosti in fonološkega 

zavedanja pri predšolskih otrocih. Psihološka obzorja, 16 (1), 39–52. 

 

Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. Pridobljeno na: https://www.pef.uni-

lj.si/cfet.html. 

 

Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. Pridobljeno na: http://www.pef.uni-lj.si/crsn.html. 

 

Črčinovič Rozman, J. (1994). Ugotavljanje glasbene nadarjenosti. Pedagoška obzorja, 9 (3), 

49–55. 

 

Črčinovič Rozman, J., Kovačič, B. (2010). Glasbeni talent. Pedagoška obzorja, 25 (3–4),  

47–59. 

 

Denac, O. (1994). Glasbena nadarjenost otroka v luči psiholoških in pedagoških vidikov 

nadarjenosti. V M. Blažič (ur.), Nadarjeni – stanje, problematika, razvojne možnosti 

(str. 161–166). Novo mesto: Pedagoška obzorja. 

 

Denac, O. (2012). Načrtovanje glasbenih dejavnosti v zgodnjem obdobju otroštva: visokošolski 

učbenik. Maribor: Pedagoška fakulteta. 

 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2104/1/DIPLOMA-_Petra_Antolin.pdf
http://bajec_bostjan.tripod.com/statistika.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1195/1/bela_knjiga_2011.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/cfet.html
https://www.pef.uni-lj.si/cfet.html
http://www.pef.uni-lj.si/crsn.html


45 

 

Drobnič, T. (2014). Učna diferenciacija in individualizacija pri glasbeni umetnosti (Diplomsko 

delo, Pedagoška fakulteta Ljubljana). Pridobljeno na http://pefprints.pef.uni-

lj.si/2085/1/diplomsko_delo_tina_drobnic.pdf.  

 

Ekspertna skupina za delo z nadarjenimi v osnovni in srednji šoli (2008). Ocenjevalne lestvice 

nadarjenosti učenca – izpopolnjena oblika 2007. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

 

Ferbežer, I. (2002). Celovitost nadarjenosti. Nova Gorica: Educa. 

 

Ferk, D. (2012). Vloga razrednika pri odkrivanju in vzgojno-izobraževalnem delu z nadarjenimi 

učenci v 1. triletju osnovne šole. V T. Bezić (ur.), Vzgojno-izobraževalno delo z 

nadarjenimi učenci osnovne šole (str. 134–140). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.  

 

Freeman, J., Raffan, J., Warwick, I. (2010). Worldwide provision to develop gifts and talents: 

An international survey. Research report. Pridobljeno na: 

http://joanfreeman.com/pdf/towereport2.pdf.  

 

Gagné, F. (2003). Transforming gifts into talents: The DMGT as a developmental theory. 

Pridobljeno na: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1359813042000314682.  

 

Gardner, H. (2010). Razsežnosti uma: teorija o več inteligencah. Ljubljana: Tangram. 

 

George, D. (1997). Nadarjeni otrok kot izziv. Ljubljana: Profima. 

 

GIA Publications (2016). Pridobljeno na: https://www.giamusic.com/products/P-

musicaptitudeprofile.cfm. 

 

Gordon, E. (1997). A music learning theory for newborn and young children. Chicago: GIA 

Publications. 

 

Haroutounian, J. (2002). Kindling The Spark. Recognizing and Developing Musical Talent. 

New York, NY: Oxford University Press. 

 

Hernja, N., Werdonig, A., Brumec, M., Groegl, S., Ropert, D. in Varžič, I. (2010). Priročnik za 

delo z gluhimi in naglušnimi otroki. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

 

Holcar Brunauer, A. (2013). Preverjanje in ocenjevanje pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli 

(Doktorska disertacija, Pedagoška fakulteta Ljubljana). Pridobljeno na: 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1739/1/Doktorska_disertacija_Ada_Holcar_Brunuer.pdf. 

 

Holcar Brunauer, A., Kordeš, U., Sicherl Kafol, B. (2014). Athens Journal of Education. A 

Model of Formative Assessment in Music Education, 1 (4), 295–307. Pridobljeno na: 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2829/1/2014-1-4-2-Kordes.pdf. 

  

International Suzuki Association. The Suzuki Method (2016). Pridobljeno na: 

http://internationalsuzuki.org/method.htm.  

 

Jurečič, M. (2002). Glasbeno nadarjeni učenci v prvih treh razredih osnovne šole. Pedagoška 

obzorja, 17 (3–4), 51–61.  

 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2085/1/diplomsko_delo_tina_drobnic.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/2085/1/diplomsko_delo_tina_drobnic.pdf
http://joanfreeman.com/pdf/towereport2.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1359813042000314682
https://www.giamusic.com/products/P-musicaptitudeprofile.cfm
https://www.giamusic.com/products/P-musicaptitudeprofile.cfm
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1739/1/Doktorska_disertacija_Ada_Holcar_Brunuer.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/2829/1/2014-1-4-2-Kordes.pdf
http://internationalsuzuki.org/method.htm


46 

 

Juriševič, M. (2011a). Vzgoja in izobraževanje nadarjenih. V. J. Krek in M. Metljak (ur.), Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (str. 329–345). Ljubljana: Zavod 

RS za šolstvo.  

 

Juriševič, M. (2011b). Socialna vključenost nadarjenih učencev. V B. Borota, M. Cotič, D. 

Hozjan in L. Zenja (ur.), Social Cohesion in Education (str. 289–304). Horlivka: 

Ministry for Education and Science of Ukraine. 

 

Juriševič, M. (2012). Nadarjeni učenci v slovenski šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Juriševič, M. (2014a). Poročilo in sklepi s posveta »Prepoznavanje nadarjenih učencev«. 

Psihološka obzorja, 23, 21–22. Pridobljeno na: psy.ff.uni-

lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/jurisevic.pdf.   

 

Juriševič, M. (2014b). Kakšne so naše prestave o nadarjenih učencih? Razredni pouk, 16 (2/3), 

26–30.  

 

Juriševič, M. (2015a). Zagovorništvo v izobraževanju nadarjenih: zakaj in kako? V M. Juriševič 

in P. Gradišek (ur.), Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli (str. 15–

16). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

 

Juriševič, M. (2015b). Kako dobro potencial nadarjenih učencev negujejo slovenske šole? 

MMC RTV SLO – prvi interaktivni multimedijski portal. Pridobljeno na: 

http://www.rtvslo.si/slovenija/kako-dobro-potencial-nadarjenih-ucencev-negujejo-

slovenske-sole/372926. 

 

Kepec, M., Mori, I., Smolko, M. (2003). Glasba v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

osnovne šole: priročnik za učitelje, učiteljice in vzgojiteljice. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli (1999). Pridobljeno na: 

http://www.zrss.si/pdf/250811100623_ssd_nadarjeni_20koncept_1_.pdf. 

 

Koren, D., Sicherl Kafol, B. in Zadnik, K. (2015). The Importance of a Stimulating 

Environment in the Early Years of Musical Development. V B. Sicherl Kafol (ur.), 

Contemporary Approaches to Music Teaching and Learning (str. 183–207). 

Saarbrücken: Lambert. 

 

Kukanja Gabrijelčič, M. (2011). Pravičnost in enakost ali nadarjen v »družbi za vse«. V B. 

Borota, M. Cotič, D. Hozjan in L. Zenja (ur.), Social Cohesion in Education (str. 305–

318). Horlivka: Ministry for Education and Science of Ukraine. 

 

Kukanja Gabrijelčič, M. (2014). Država, učitelj in delo z nadarjenimi učenci: med poslanstvom 

in odgovornostjo. Revija za elementarno izobraževanje, 7 (1), 83–97. 

 

Marcen, V. (1996). Dejavniki uspešnosti učencev na osnovni stopnji glasbene šole (Magistrska 

naloga). UL Akademija za glasbo. Oddelek za glasbeno pedagogiko. Ljubljana: 

Akademija za glasbo. 

 

http://www.rtvslo.si/slovenija/kako-dobro-potencial-nadarjenih-ucencev-negujejo-slovenske-sole/372926
http://www.rtvslo.si/slovenija/kako-dobro-potencial-nadarjenih-ucencev-negujejo-slovenske-sole/372926
http://www.zrss.si/pdf/250811100623_ssd_nadarjeni_20koncept_1_.pdf


47 

 

McAleer Hamaguchi, P. (2010). Childhood Speech, Language and Listening Problems: What 

Every Parent Should Know. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

 

McPherson, G. in Williamon, A. (2009). Giftedness and talent. V G. E. McPherson (ur.), The 

child as musician: a handbook of musical development (str. 139–256). New York, NY: 

Oxford University Press. 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2016). Glasbeno izobraževanje. Pridobljeno na: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osn

ovno_solstvo/glasbeno_izobrazevanje/.  

 

Nagel, W. (1987). Spodbujanje in odkrivanje nadarjenih otrok. Ljubljana: Državna založba 

Slovenije. 

 

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

(2000). Pridobljeno na: 

http://www.zrss.si/doc/221012111533_operacionalizacija_koncepta_nad_o%C5%A1_

-_junij_2008_in_dopolnitev_december_2009.doc.  

 

Parncutt, R. (2009). Prenatal development. V G. E. McPherson (ur.), The child as musician: a 

handbook of musical development (str. 1–31). New York, NY: Oxford University Press. 

 

Pesek, A. (1997). Otroci v svetu glasbe. Izbrana poglavja iz glasbene psihologije in pedagogike. 

Ljubljana: Založba Mladinska knjiga. 

 

Radičević, A. (2011). Motiviranost učiteljev za delo z glasbeno nadarjenimi učenci (Diplomsko 

delo, Pedagoška fakulteta Ljubljana). Pridobljeno na http://pefprints.pef.uni-

lj.si/569/1/DIPLOMSKO_DELO--ALENKA_RADICEVIC.pdf.  

 

Rodrigues Garcia-Caro, J. I. (poročevalec) (2013). Mnenje evropskega ekonomsko-socialnega 

odbora o temi Sprostiti potencial visoko nadarjenih otrok in mladih v EU. Bruselj: 

Evropski ekonomsko-socialni odbor. 

 

Rotar Pance, B. (2006). Poti do glasbenih znanj. V Medved Udovič, M. Cotič in D. Felda (ur.), 

Zgodnje učenje in poučevanje otrok 2 (str. 535–542). Koper: Založba Annales. 

 

Rotar Pance, B. (2015a). Glasbena olimpijada in aktivno učenje nadarjenih učencev.V D. 

Hozjan (ur.), Aktivnosti učencev v učnem procesu (str. 513–527). Koper: Univerzitetna 

založba Annales. 

 

Rotar Pance, B. (2015b). Creating Space and Supporting Musically Gifted Students through 

Music Olympiad. V B. Sicherl Kafol (ur.), Contemporary Approaches to Music 

Teaching and Learning (str. 223–236). Saarbrücken: Lambert. 

 

Sicherl Kafol, B. (2001). Celostna glasbena vzgoja: srce, um, telo. Ljubljana: Debora.  

 

Sicherl Kafol, B., Zalar, K. (2011). Načrtovanje glasbene vzgoje – zakaj in kako?. V V. 

Manfreda Kolar, B. Sicherl Kafol in D. Skribe Dimec (ur.), Specialne didaktike: kaj nas 

povezuje in kaj ločuje (str. 33–49). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/glasbeno_izobrazevanje/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/glasbeno_izobrazevanje/
http://www.zrss.si/doc/221012111533_operacionalizacija_koncepta_nad_o%C5%A1_-_junij_2008_in_dopolnitev_december_2009.doc
http://www.zrss.si/doc/221012111533_operacionalizacija_koncepta_nad_o%C5%A1_-_junij_2008_in_dopolnitev_december_2009.doc
http://pefprints.pef.uni-lj.si/569/1/DIPLOMSKO_DELO--ALENKA_RADICEVIC.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/569/1/DIPLOMSKO_DELO--ALENKA_RADICEVIC.pdf


48 

 

Sicherl Kafol, B. (2015a). Izbrana poglavja iz glasbene didaktike. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

 

Sicherl Kafol, B. (2015b). Assessment in Music Education. V B. Sicherl Kafol (ur.), 

Contemporary Approaches to Music Teaching and Learning (str. 261–277). 

Saarbrücken: Lambert. 

 

Strmičnik, F. (2005). Učna diferenciacija in individualizacija v osnovni šoli. Vzgoja in 

izobraževanje, 36, 2/3, 5–9. 

 

Sutherland, M. (2015). Nadarjeni v zgodnjem otroštvu. Dejavnosti za otroke, stare od 3 do 6 

let. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Tüzes, D. (2014). About ECHA. ECHA – European council for high ability. Pridobljeno na: 

http://www.echa.info/about-echa.  

 

Učni načrt za glasbeno vzgojo. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljeno 

na: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_U

N/UN_glasbena_vzgoja_DOS.pdf.  

 

Zakon o osnovni šoli (2006). Uradni list RS, št. 81/2006. Pridobljeno na: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535.  

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah v osnovni šoli (2011). Uradni list RS, št. 87/2011. 

Pridobljeno na: https://www.uradni-list.si/1/content?id=105682. 

 

Zavod RS za šolstvo (2016a). Učilna zidana. Pridobljeno na: http://www.zrss.si/ucilna-

zidana/izobrazevanja. 

 

Zavod RS za šolstvo (2016b). Nadarjeni otroci, učenci in dijaki. Pridobljeno na: 

http://www.zrss.si/strokovne-resitve/nabor-resitev/nadarjeni-otroci-ucenci-in-dijaki. 

 

Zveza slovenskih glasbenih šol (2015). TEMSIG. Pridobljeno na: http://www.zsgs.si/temsig/.  

 

Žarkovič Adlešič, B. (2004). Usposabljanje učiteljev za novo vlogo – ali kako postati učitelj 

učiteljev. Pridobljeno na: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J9KPU5FDxfEJ:www.zrss.si/

dokumenti/zajavnost/Brigiti_INFORMACIJA_%2520Usposabljanje%2520u%25C4%

258Diteljev.doc+&cd=1&hl=sl&ct=clnk&gl=si. 

 

Young, S. in Glover, J. (1998). Music in the early years. London: The Falmer Press. 

  

http://www.echa.info/about-echa
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_glasbena_vzgoja_DOS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_glasbena_vzgoja_DOS.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535
https://www.uradni-list.si/1/content?id=105682
http://www.zrss.si/ucilna-zidana/izobrazevanja
http://www.zrss.si/ucilna-zidana/izobrazevanja
http://www.zrss.si/strokovne-resitve/nabor-resitev/nadarjeni-otroci-ucenci-in-dijaki
http://www.zsgs.si/temsig/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J9KPU5FDxfEJ:www.zrss.si/dokumenti/zajavnost/Brigiti_INFORMACIJA_%2520Usposabljanje%2520u%25C4%258Diteljev.doc+&cd=1&hl=sl&ct=clnk&gl=si
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J9KPU5FDxfEJ:www.zrss.si/dokumenti/zajavnost/Brigiti_INFORMACIJA_%2520Usposabljanje%2520u%25C4%258Diteljev.doc+&cd=1&hl=sl&ct=clnk&gl=si
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J9KPU5FDxfEJ:www.zrss.si/dokumenti/zajavnost/Brigiti_INFORMACIJA_%2520Usposabljanje%2520u%25C4%258Diteljev.doc+&cd=1&hl=sl&ct=clnk&gl=si


49 

 

PRILOGA 

 
Priloga 1: Anketni vprašalnik za učitelje glasbene umetnosti v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Urška Korelec, absolventka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer Razredni 

pouk, in pripravljam magistrsko delo Prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev v 1. in 2. 

vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Namen moje raziskave je ugotoviti, kako učitelji 

glasbene umetnosti v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju prepoznavajo glasbeno 

nadarjene učence. Vaše sodelovanje pri raziskavi je zato ključno, saj bom le na podlagi Vaših 

odgovorov dobila vpogled v ta aktualen strokovni problem.  

 

Anketa je anonimna, zbrani podatki pa bodo uporabljeni zaupno in za namen magistrskega 

dela. Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 10 min.  

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje. 

 

Urška Korelec 

 

1. Glede na svoje izkušnje, ki jih imate, zapišite 4 najbolj izrazite značilnosti glasbeno 

nadarjenih učencev. 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Kdaj je po vašem mnenju čas za prvo evidentiranje (začetna faza, ko se izbere širša 

skupina učencev, ki bi lahko bili glasbeno nadarjeni) potencialnih glasbeno 

nadarjenih učencev? (Obkrožite 1 odgovor.) 

 

A. Takoj po 1. razredu devetletne OŠ. 

B. Ob zaključku prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja OŠ. 

C. Ob zaključku drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja OŠ. 

Č.  Drugo: (Zapišite.)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Prosim, utemeljite svoj odgovor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Kako evidentirate potencialne glasbeno nadarjene učence v razredu? (Izberete lahko 

več trditev.) 

 

a. Pridobivam mnenja drugih strokovnih delavcev, ki so že imeli ali imajo stik z 

obravnavanimi učenci. 

b. Pridobim mnenja staršev. 

c. Izdelam si »check listo« za vsakega učenca. 

č. Vodim osebno mapo za vsakega učenca. 

d. Upoštevam učni uspeh. 

e. Upoštevam dosežke pri glasbeni dejavnosti. 

f. Upoštevam učenčeva tekmovanja na področju glasbe. 

g. Upoštevam učenčeve hobije na področju glasbe. 

h. Ne izvajam evidentiranja. 

i. Drugo: (Navedite.)  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. Kako identificirate (faza prepoznavanja) glasbeno nadarjene učence v razredu? 

(Izberete lahko več trditev.) 

 

a. Z glasbeno ocenjevalno lestvico OLNAD07. 

b. Sam sestavim ocenjevalno lestvico. 

c. Ne izvajam identifikacije. 

č. Drugo: (Navedite.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Ali se pri prepoznavanju glasbeno nadarjenih s kom posvetujete? (Ustrezno obkrožite.) 

 

DA  NE 

 

Če da, s kom? (Zapišite.) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

6. (Izpolnite tisti, ki ste že identificirali z glasbeno lestvico OLNAD07.) Ocenite vsebinsko 

ustreznost glasbene ocenjevalne lestvice OLNAD07 za identificiranje glasbene 

nadarjenosti. (Obkrožite eno oceno: 5–popolnoma ustrezna, 1–neustrezna.) 

 

5                       4                       3                       2                       1 
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Prosim, utemeljite svojo oceno: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Koliko glasbeno nadarjenih učencev povprečno prepoznate na leto v razredu? 

(Zapišite število učencev.) 

 

________ 

 

 

 

8. S katerimi težavami se srečujete pri prepoznavanju glasbeno nadarjenih učencev? 

(Obkrožite lahko več odgovorov.) 

 

a. Številčen razred. 

b. Slaba lastna usposobljenost za glasbeno umetnost. 

c. Časovna stiska. 

č.   Premalo pomoči iz strani drugih strokovnih delavcev. 

d. Drugo: (Navedite.) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

9. Kako ste se izobraževali/se izobražujete na področju prepoznavanja glasbeno 

nadarjenih učencev?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

10. Kakšen je vaš predlog za prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev? (Zapišite.) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Prosim Vas še za osnovne osebne podatke. 

 

11. Razred, ki ga poučujete: _____ 

 

 

12. Vaša delovna doba (Ustrezno obkrožite 1 odgovor.):  

 

a) 1–5 let 

b) 6–10 let 

c) 11–15 let 

č)  16–20 let 

d) 21–25 let 

e) 26–30 let 

f) 31 let in več 

 

 

13. Vaša izobrazba (Ustrezno obkrožite 1 odgovor.):  

 

a) profesor razrednega pouka 

b) profesor glasbe 

c) drugo: (Navedite.) ____________________________________ 

 


