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POVZETEK 
 

V literaturi zasledimo veliko različnih opredelitev pojma nadarjenosti. Eno od 

področij, ki je vplivalo na izbor teme, je tudi področje matematične nadarjenosti. 

Namen diplomskega dela je kvalitativna raziskava dela z nadarjenimi pri pouku 

matematike v različnih evropskih državah. Raziskala sem, katere načine dela z nadarjenimi 

učenci izvajajo izbrani učitelji iz različnih evropskih držav in katere aktivnosti pripravljajo 

zanje. 

S pomočjo vprašalnika s petimi učiteljicami matematike iz štirih različnih evropskih 

držav sem želela raziskati njihove izkušnje pri delu z nadarjenimi učenci, zanimal pa me je 

tudi njihov razmislek o značilnostih njihovega šolskega sistema s področja urejenosti dela z 

nadarjenimi učenci. Ugotovila sem, da se učiteljice ne čutijo dovolj usposobljene za delo z 

nadarjenimi učenci, ob čemer se odpira vprašanje načinov izobraževanja, ki bi prispevali k 

boljši usposobljenosti učiteljev za delo z njimi. Učiteljice kot najpomembnejša dejavnika, ki 

vplivata na kvalitetno delo z nadarjenim učencem, navajajo učitelja in šolski sistem. Izkazalo 

se je namreč, da za nadarjene učence, po mnenju učiteljev vključenih v raziskavo, v kar nekaj 

državah ni ustrezno poskrbljeno. Vse izbrane učiteljice imajo z delom z nadarjenimi učenci 

pozitivne izkušnje. 

 

 

Ključne besede: nadarjeni učenci, pouk matematike, prilagajanje pouka  
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ABSTRACT 
 

Searching through literature, we can find several different definitions of the term 

giftedness. One of the aspects that influenced the selection if this topic is also the field of 

mathematical giftedness. 

The purpose of this thesis is a qualitative research of working with gifted pupils in the 

subject of mathematics in various European countries. I have researched the techniques used 

in working with gifted children by selected teachers from various European countries, as well 

as the types of activities they prepare for them to use in class. 

Using a questionnaire, filled in by five mathematics teachers from four different 

European countries, I wished to explore their experiences with working with gifted children. I 

was also interested in their thoughts on the way their school system deals with working with 

gifted children. I have discovered that most teachers do not feel they are qualified enough to 

be working with gifted children, which poses the question on how to train teachers to better 

cope with the challenge at hand. Teachers believe the two most important factors, which 

influence the quality of working with gifted children, are teachers themselves and the school 

system. According to the teachers, who filled in the questionnaire, it turns out that several 

countries do not take appropriate measures in successfully dealing with gifted children. All of 

the selected teachers have positive experiences with working with gifted children.  

 

 

Key words: gifted children, mathematics class, lesson adjustment 
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1 UVOD 
 

Naravnanost učiteljev nas v splošnem usmerja k temu, da se v šoli največ pozornosti 

namenja povprečnim učencem, bolj malo pa delu z nadpovprečnimi in s podpovprečnimi 

učenci. Temeljni namen diplomskega dela je dobiti vpogled v izkušnje učiteljev matematike 

pri delu z nadarjenimi učenci, posredno pa tudi pogled na sistem dela z nadarjenimi učenci z 

vidika izkušenj vključenih učiteljev. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 

bom predstavila pojem nadarjenost in opisala, kako slovenski kot tudi nekateri drugi šolski 

sistemi predvidevajo delo z njimi. V empiričnem delu pa se bom usmerila v analizo izkušenj  

učiteljev matematike, ki poučujejo v različnih evropskih državah. Podatke bom zbirala z 

vprašalniki, ki jih bom sestavila za namen tega dela. S pomočjo teh vprašalnikov bom dobila 

vpogled v izkušnje izbranih učiteljev z delom z nadarjenimi učenci v Evropi. 

V tem diplomskem delu želim ugotoviti, katere načine dela z nadarjenimi učenci 

izvajajo izbrani učitelji iz različnih evropskih držav. Zanima me, ali učitelji za nadarjene 

učence pripravljajo posebne aktivnosti ter ali se z njimi srečujejo le pri rednem pouku in pri 

pripravah na tekmovanja iz znanj. Sprašujem se tudi, ali učitelji v heterogenih razredih 

prilagajajo pouk za nadarjene učence, v kolikšni meri in kako. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Opredelitev 
 

Nadarjenost je zelo širok in kompleksen pojem, ki tako v Sloveniji kot v tujini še nima 

enotne terminološke opredelitve ali definicije. Slovar Slovenskega knjižnega jezika navaja, da 

pojem nadarjenost pomeni sposobnost hitro, brez večjega napora pridobiti si potrebno znanje, 

spretnost za dobro opravljanje kake dejavnosti. Pogledali pa si bomo še nekaj različnih 

opredelitev nadarjenosti.  

Witty (1940, po Kukanja Gabrijelčič, 2004) pravi, da je nadarjen tisti, čigar učni 

dosežki in storitve so značilno izstopajoči na kateremkoli dragocenem področju človekove 

aktivnosti.  

Sumption in Luecking (1960, po Kukanja Gabrijelčič, 2004) menita, da je nadarjen, 

kdor ima razvitejši živčni sistem, okarakteriziran s potencialom za reševanje nalog, ki 

zahtevajo visoko stopnjo intelektualne domišljije. 

Nadarjenost predstavlja »vsoto danih in pridobljenih dejavnikov, ki omogočajo 

nadpovprečne stvarne ali le latentne, osebno ali družbeno koristne stvaritve na enem ali več 

toriščih ljudske dejavnosti, specifična organiziranost živčevja, nagnjenj, interesov in motivov 

nadarjenih pa daje pečat tudi njihovi osebnosti« (Strmčnik, 1994, str. 12).  

Davis in Rimm (1989, po Kukanja Gabrijelčič) trdita, da obstaja več vrst nadarjenosti, 

ki pa se lahko izkazuje v visokih dosežkih, ali je samo potencialna. 

»O veliki nadarjenosti govorimo takrat, ko otrok na določenih področjih svojega 

razvoja občasno prekaša vrstnike« (Nagel, 1987). Pravi tudi, da talentiranost ni nujno v 

povezavi s stopnjo inteligence. Poznamo glasbene, likovne, matematične, plesne in še številne 

druge talente. 

Gross (2010, po Kukanja Gabrijelčič) opredeljuje nadarjenega učenca kot nekoga, ki 

ima določene sposobnosti, kompetence ali potencialne sposobnosti za doseganje 

nadpovprečnih dosežkov na vsaj enem področju človekove dejavnosti v primerjavi z ostalimi 

vrstniki. 

Marland (1972, po Žagar, 2006, str. 72) pravi, da so »nadarjeni ali talentirani tisti 

otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali 
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visoke dosežke ali skrite potenciale na intelektualnem področju, na področju ustvarjalnosti, na 

specifičnih šolskih področjih, v vodenju ali v vizualnih ali izvajalskih umetnostih (vključno s 

psihomotoričnim področjem) in ki potrebujejo poleg rednega učnega programa tudi posebej 

prilagojene programe in aktivnosti.« V tem diplomskem delu se bomo opirali na Marlandovo 

definicijo, ki je tudi v literaturi najpogostejša. 

Glavna lastnost nadarjenega je neobičajnost ali izjemnost. Nadarjenost se deli na šest 

področij, in sicer visoka splošna intelektualna sposobnost, ki je merjena z inteligenčnimi testi, 

kreativnost, visoka specifična sposobnost, ki je lahko glasbena, psihomotorična ali verbalna, 

ustvarjalnost, sposobnost upravljanja procesov mišljenja in specifična ustvarjalna sposobnost 

(Obrodović, 1991, po Blažič, 2003, str. 93).  

Med nadarjene in talentirane uvrščamo učence, ki imajo visoke dosežke in tiste, ki 

imajo na različnih področjih potencialne zmožnosti za take dosežke. Ta področja so splošna 

intelektualna sposobnost, specifična šolska zmožnost, kreativno mišljenje, sposobnost vodenja 

in sposobnost za vizualne ter izvajalske umetnosti (Žagar idr., 2006). 

Nadarjenost pa je lahko splošna ali specifična. Splošna je sposobnost, ki omogoča 

doseganje izjemnih rezultatov na več področjih hkrati, specifična pa je tista sposobnost, ki 

vodi do uspeha na posameznih področjih. Prvi rečemo nadarjenost, drugi pa talentiranost 

(Žagar idr., 2006). 

Taylor (1978, po Žagar, 2006) pravi, da ima praktično vsak učenec določene posebne 

sposobnosti in bi zato lahko vsak veljal za nadarjenega. 

V Sloveniji je zakonodajno sprejeta odločitev o opredelitvi nadarjenih, ki po 11. členu 

Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (2011) niso več obravnavani kot 

ena od skupin učencev s posebnimi potrebami. 

 

2.2 Značilnosti in vrste nadarjenih učencev 

 
Nadarjeni učenci imajo veliko različnih značilnosti. Bezić (1998) našteva, da so to 

spontana želja po znanju, visoko razvito logično mišljenje, izrazita uspešnost vodenja, 

uspešno vključevanje in prilagajanje v socialna okolja, prizadevnost, vestnost, vztrajnost, 

skrbnost, zanimanje za zahtevnejše probleme, bistrost odgovorov, visoka stopnja 
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samospoštovanja, dobro mentalno zdravje, čustvena uravnovešenost ter na drugi strani 

zdolgočasenost pri rutinskem in mehaničnem delu. 

Nadarjeni učenci se hitreje učijo. Že v zgodnjem otroštvu intenzivno razvijajo lastne posebne 

in ustvarjalne strategije za reševanje problemov (Magajna, 2005). 

V Konceptu: Odkrivanje in delo z nadarjenimi v devetletni osnovni šoli (Žagar idr., 

1999) pa najdemo še druge značilnosti nadarjenih učencev, ki se nanašajo na: 

a) Miselno-spoznavno področje 

Učenci imajo nenavadno domišljijo, so zelo natančni pri opazovanju, imajo dober spomin in 

smisel za humor. Zelo so dobri pri analiziranju, posploševanju in abstrahiranju, so fleksibilni 

in originalni. 

b) Učno-storilnostno področje 

Učenci hitro berejo, imajo zelo bogato besedišče, so razgledani, učno zelo uspešni, motorično 

spretni in vzdržljivi. Po navadi so zelo spretni v vsaj eni od umetniških dejavnosti: glasba, 

risanje, ples, igra … 

c) Motivacijsko področje  

Učenci so zelo vzdržljivi pri reševanju težjih nalog, so radovedni, kažejo potrebo po 

doseganju odličnosti, uživajo v dosežkih. 

d) Socialno-čustveno področje 

Učenci imajo močan občutek za pravičnost in empatijo, so neodvisni in samostojni, imajo 

izrazito razvit smisel za organizacijo in vodenje. 

 Nadarjenost po navadi povezujemo z učno uspešnostjo. Taki učenci hodijo na 

tekmovanja, so zainteresirani za delo in učenje, so zelo motivirani. 

Poznamo pa tudi učno neuspešne nadarjene učence. Nekateri so nezainteresirani za 

šolo, imajo strah pred spraševanjem, nizko samopodobo, niso zmožni dela po skupinah, imajo 

slabo pozornost, so hiperaktivni ter čustveno in socialno nezreli (Žagar idr., 1999). 
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2.3 Področja nadarjenosti 
 

Nagel (1987) nadarjenost razdeli na štiri področja. To so: 

a)  Splošna in intelektualna nadarjenost 

Učenci, ki so nadarjeni na tem področju, so hitro dojemljivi, učljivi, veliko si zapomnijo. 

Blestijo na naravoslovnih, jezikovnih ali logičnih področjih, primer: šah. Intelektualna 

nadarjenost po navadi zajema več različnih področij hkrati.  

b)  Umetnostna nadarjenost 

Sem sodijo učenci, ki imajo visoke dosežke na področju umetnosti, primer: igranje 

inštrumenta, risanje. Nadarjenost se pojavi že zelo zgodaj. 

c)  Psihomotorična nadarjenost 

To so učenci, ki so zelo sposobni na področju telesnih spretnosti. Sem sodijo športniki in 

plesalci, pa tudi finomehaniki in rezbarji. 

d)  Socialna nadarjenost 

To je sposobnost človekove interakcije z ljudmi. Taki učenci so izjemno empatični, radi 

ponudijo pomoč in delujejo vzajemno. 

 

2.4 Nadarjeni v Sloveniji 

 
V slovenskih osnovnih šolah je v povprečju identificiranih med 21 % - 25 % 

nadarjenih učencev (Bezić, 2009). Eurydicove raziskave so za Evropo zapisale, da je v 

povprečju med 3 in 10 % učencev prepoznanih za nadarjene (Juriševič, 2012). Iz tega zlahka 

vidimo, da je v Sloveniji ta odstotek precej višji in sproža določene pomisleke o tem, ali je 

način prepoznavanja nadarjenih, ki ga imamo v Sloveniji, res ustrezen. 

Pravice in položaj nadarjenih so zapisani v različnih dokumentih: v Beli knjigi o 

vzgoji in izobraževanju (2011), v Zakonu o osnovni šoli (2006), v Konceptu odkrivanja in 

dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli v Sloveniji (1999). 

V Beli knjigi je poudarjeno, da imajo v Sloveniji vsi otroci pravico razvijati svoje 

sposobnosti. Pri šolskih dejavnostih mora država zagotoviti možnost izbire na vseh ravneh, 
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predvsem s kombinacijo različnih metod, pestrim izborom dejavnosti ter vsebin in z večjo 

fleksibilnostjo.  

 

2.4.1 Postopek odkrivanja 
 

Koncept odkrivanja nadarjenih učencev in dela z njimi v devetletni osnovni šoli v 

Sloveniji (1999) zelo natančno opredeljuje nadarjene učence ter procese odkrivanja le-teh. 

Delo z njimi se mora začeti zgodaj, sodelovati pa morajo vsi pedagoški delavci. Odkrivanje, 

ki se izpelje v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, poteka v treh stopnjah, to 

so evidentiranje, identifikacija ter seznanitev staršev in njihovo mnenje. Postopek temelji na 

Marlandovi definiciji (1972). 

 

2.4.1.1 Evidentiranje 

Prva stopnja je evidentiranje. Poteka na osnovi različnih kriterijev, brez testiranj ali 

uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Predlagani kriteriji so učni uspeh, dosežki na 

različnih področjih (likovnem, glasbenem, tehničnem, športnem …), učiteljevo mnenje, 

dosežki na tekmovanjih iz znanja in mnenje šolske svetovalne službe. Učenci, ki izpolnjujejo 

vsaj enega od predlaganih kriterijev, so zavedeni v skupini evidentiranih učencev. Evidenco 

vodi šolska svetovalna služba (Žagar D. , 2006). V Operacionalizaciji koncepta: Odkrivanje 

in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (2000) je določeno, da se evidentiranje 

deli na štiri dele. Najprej je opazovanje učencev med rednim vzgojno-izobraževalnim delom. 

Ta del lahko izvajajo razrednik, učitelji, mentorji, zunanji sodelavci. Predlagano je, da je to 

stalna naloga izvajalcev. Drugi del je oblikovanje učiteljevega mnenja, ki ga izvede učitelj 

tako, da poda pisno mnenje. Tretji del je oblikovanje mnenja svetovalne službe, ki prav tako 

poda pisno mnenje. Zadnji del je oblikovanje evidence učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta 

del vodi svetovalna služba. Predlagano je, da se izvede ob koncu pouka v 3. razredu ali ob 

koncu kateregakoli naslednjega razreda (Bezić idr., 2000). 

Področja, na katera so učitelji in svetovalna služba pozorni, so: učno, voditeljsko, 

telesno-gibalno, tehnično, literarno, dramsko, glasbeno, likovno in filmsko področje. 
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2.4.1.2 Identifikacija 

Vsi evidentirani učenci vstopijo v drugo fazo, imenovano identifikacija. Ta zajema 

poglobljeno ter podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje tri merila. Prvo 

merilo je ocena učiteljev, kjer učitelji podajo oceno o že evidentiranih učencih s pomočjo 

posebnega ocenjevalnega pripomočka [slika 1], ki zajema področja razumevanja in 

pomnjenja snovi, sposobnosti sklepanja, ustvarjalnosti, motiviranosti, interesov, vodstvenih 

sposobnosti, telesno-gibalnih sposobnosti in izjemnih dosežkov iz različnih področij. Drugo 

merilo je test sposobnosti, ki je individualni ali skupinski, priporoča se individualni. 

Najpogosteje se izvaja test, imenovan WISC-III ali Ravenove progresivne matrice. V večini 

primerov ga izvede in ovrednoti šolski psiholog. Tretje merilo pa je test ustvarjalnosti. Tudi 

tega po navadi izvede in ovrednoti šolski psiholog (Žagar idr., 1999).  

Za testiranje ustvarjalnosti se uporablja besedne in/ali slikovne oblike Torrancenovih 

testov ustvarjalnega mišljenja (Bezić idr., 2000). 

 
Slika 1: Primer obrazca za glasbeno področje. Vir: http://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/olnad07-os.pdf  [27. 5. 2017] 

 

Test standardnih progresivnih matric, ki jih je razvil Raven, je sestavljen iz petih 

sklopov po dvanajst nalog. Sestavljene so kot matrične sestavljanke, kjer v vsaki od njih 

manjka en delček. Testiranec ga mora poiskati med danimi liki. Vsak sklop se začne z 

http://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/olnad07-os.pdf
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enostavno nalogo in se nato stopnjuje, vendar na način, da lahko nalogo rešimo le s 

poznavanjem prejšnje naloge. Test se lahko izvaja skupinsko ali individualno (Center za 

psihodiagnostična sredstva, 2017). 

 
Slika 2: Enostavnejši primer Ravenove progresivne matrice. Vir: http://i45.tinypic.com/167456x.png [27. 5. 2017] 

 

 
Slika 3: Zahtevnejši primer Ravenove progresivne matrice. Vir: http://azps.ru/tests/4/raven.files/image078.jpg [27. 5. 2017] 

Za nadarjene so identificirani učenci, ki so vsaj na enem od meril dosegli 

nadpovprečen rezultat. Na testu sposobnosti je to takrat, ko je ocenjen IQ enak ali večji od 

120, na testu ustvarjalnosti mora biti ocenjeni rezultat med 10 odstotkov najboljših rezultatov 

evidentiranih učencev, na ocenjevalni lestvici za učitelje pa mora učenec dobiti nadpovprečno 

oceno na posameznem področju nadarjenosti (Žagar idr., 1999). 

 

 

http://i45.tinypic.com/167456x.png
http://azps.ru/tests/4/raven.files/image078.jpg
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2.4.1.3 Seznanitev in mnenje staršev 

Identificirane učence čaka še tretji korak, ki pa je seznanitev staršev in njihovo 

mnenje. To je zadnja od treh stopenj odkrivanja nadarjenih učencev. Svetovalna služba skupaj 

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

njihovo mnenje o otroku. Po koncu te faze in z odobritvijo staršev je učenec prepoznan kot 

nadarjen. Te učence je potrebno tudi kasneje ves čas spremljati (Žagar idr., 1999). 

 

2.5 Izobraževanje učiteljev 

 
V Sloveniji visokošolski programi ne ponujajo nobenega posebnega specialističnega 

študija na temo nadarjenih učencev. So pa te vsebine vključene v različne pedagoške 

predmete. Dodatna izobraževanja za šolske delavce od leta 1996 organizira Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo (ZRSŠ). Število seminarjev, izobraževanj in zanimanj za področje 

nadarjenih učencev je v porastu (Juriševič, 2009). 

Po Evropi je za izobraževanje učiteljev zelo različno poskrbljeno. V nekaterih državah, 

na primer v Nemčiji, Avstriji in na Slovaškem, imajo študenti pedagoških smeri možnost 

obiskovanja izbirnega predmeta z vsebinami o nadarjenih učencih. V skoraj polovici ostalih 

evropskih držav pa prevladuje način, kot ga imamo v Sloveniji, to je vključenost teh vsebin v 

druge študijske predmete. V večini držav imajo učitelji možnost obiskovanja različnih 

seminarjev, kjer se lahko dodatno usposobijo za delo z nadarjenimi učenci. Izjeme so Malta, 

Norveška, Švedska, Danska, Grčija, Litva, Latvija, Luksemburg, Finska in Islandija. V teh 

državah za učitelje nimajo organiziranih izobraževanj za delo z nadarjenimi učenci  (Juriševič, 

2009). 

Glede na njihove potrebe se moramo vprašati kako kot učitelji ravnati z njimi. Blažič 

in sodelavci (Blažič idr., 2003) menijo, da so pedagoški ukrepi, ki imajo pozitiven učinek na 

razvoj nadarjenosti, problemske naloge, ki so na višjih taksonomskih stopnjah in so 

prilagojene individualnim značilnostim učencev. Spodbujati morajo produkcijo originalnosti 

idej, široko paleto rešitev in njihovo pozitivno vrednotenje. Iskanje rešitev naj bo usmerjeno k 

iskanju netipičnih rešitev. 

Učitelj nadarjenih učencev mora stremeti k razvijanju otrokovih učnih spretnosti, k 

spodbujanju višjih ravni učenja in nagrajevanju šolskih dosežkov, pri tem pa učenca ne bi 

ločeval od razreda (Gallagher 1985, po George, 1997). 
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Marker (1982, po George, 1997) pravi, da mora učitelj, poleg tega da je dober 

strokovnjak, imeti še razumevanje za otrokov razvoj, znati mora pripravljati zanimiva in 

fleksibilna gradiva, biti sposoben priznavati napake, potrebuje pa tudi izkušnje s poučevanjem 

povprečnih otrok ter biti pripravljen voditi namesto ukazovati. Nadarjene učence mora jemati 

kot osebnosti, jih spodbujati, skrbeti mora za njihov čustveni in socialni razvoj, navajati jih 

mora na samostojno delo, omogočati jim mora dostop do različnih pripomočkov … 

 

2.6 Nadarjenost v nekaterih evropskih državah  

 
Pogledali si bomo, kako je urejeno delo z nadarjenimi po Evropi in katere sistemske 

rešitve imajo nekatere države. V prvem delu bomo spoznali splošne značilnosti večine 

evropskih držav, v drugem delu pa se bomo podrobneje seznanili z danskim, britanskim in 

italijanskim sistemom. 

Poglejmo, kako nadarjenost pojmujejo v nekaterih evropskih državah. V Belgiji so to 

mlade osebe z velikim potencialom sposobnosti, v Estoniji tisti, z nenavadnim talentom in 

sposobnostmi. V Španiji je nadarjen otrok tisti, ki ima visoke intelektualne zmožnosti, na 

Danskem pa so to otroci s posebnimi potrebami. V Franciji opredeljujejo nadarjenega otroka 

kot intelektualno naprednega, na Irskem in Madžarskem pa kot izjemno sposobnega. Na 

Nizozemskem se izraza nadarjenost uradno ne uporablja, mladostniki so opisani kot otroci s 

posebnimi talenti. Na Slovaškem razlikujejo med nadarjenimi, ki imajo visoke intelektualne 

sposobnosti, in talentiranimi, ki imajo visoke sposobnosti na umetniškem ali športnem 

področju. Na Finskem se pojem nadarjen uradno ne uporablja, saj se poskušajo izogibati 

ločevanju otrok po sposobnostih. V Veliki Britaniji uporabljajo samo izraze sposobni, zelo 

sposobni ali izjemno sposobni učenci. Na Švedskem in Norveškem nimajo termina za tovrstne 

skupine otrok (Kukanja Gabrijelčič, 2004). 

Približno tretjina evropskih držav nadarjene učence pojmuje kot otroke s posebnimi 

potrebami. Te države so Češka, Velika Britanija, Irska, Latvija, Poljska, Grčija, Španija, 

Portugalska, Francija in tudi Slovenija1 (Kukanja Gabrijelčič, 2004). 

V prejšnjem poglavju smo spoznali, da za slovenski sistem velja, da je najpogostejše 

merilo za nadarjenost rezultat na testih sposobnosti in tudi ustvarjalnosti. Poleg Slovenije 

                                                           
1 V Sloveniji po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011) nadarjeni učenci ne sodijo 
več med učence s posebnimi potrebami. 
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imajo tak sistem tudi v Belgiji, Avstriji, Veliki Britaniji, Liechtensteinu, Bolgariji, Nemčiji, 

na Češkem in Irskem. Ob rezultatih na testih sposobnosti so najpogostejše merilo učni in 

drugi dosežki. To velja za Slovenijo, Avstrijo, Veliko Britanijo, Bolgarijo, Irsko, Latvijo, 

Litvo, Nizozemsko in Poljsko. Obe merili pa sta v nekaterih državah dopolnjeni s preizkusi 

sposobnosti v različnih razvojnih obdobjih. Te države so Belgija, Češka, Avstrija, Slovenija, 

Liechtenstein, Bolgarija, Nemčija, Irska, Litva in Nizozemska (Kukanja Gabrijelčič, 2004). 

Spoznali smo že, da je področij nadarjenosti veliko (učno, voditeljsko, glasbeno, 

športno-gibalno, tehnično, filmsko …). Belgija, Češka, Avstrija, Slovenija, Liechtenstein, 

Nemčija, Irska, Litva, Nizozemska in Poljska priznavajo tudi medsebojno ter čustveno 

nadarjenost. Intelektualno nadarjenost pa med drugimi priznavajo Belgija, Češka, Avstrija, 

Slovenija, Velika Britanija, Liechtenstein, Bolgarija, Nemčija, Irska, Litva, Latvija, 

Nizozemska, Poljska, Danska, Grčija, Islandija … (Kukanja Gabrijelčič, 2004). 

Diferenciacija znotraj razreda v heterogenih skupinah je za nekatere države edini način 

dela z nadarjenimi. To velja za Belgijo, Veliko Britanijo, Španijo, Italijo in Finsko. Delna 

zunanja diferenciacija v homogenih in heterogenih skupinah pa je značilna za Slovenijo, 

Avstrijo, Češko, Latvijo, Nizozemsko, Poljsko, Dansko, Islandijo, Estonijo, Ciper, 

Madžarsko, Portugalsko in Slovaško (Kukanja Gabrijelčič, 2004). 

 

2.6.1 Danska, Anglija, Italija 
 

Opisala bom nekaj značilnosti danskega, italijanskega in britanskega šolskega sistema 

na področju nadarjenih učencev. Zakaj te tri države? Kot bomo spoznali v nadaljevanju, ima 

Anglija zelo dobro razvit sistem za delo z nadarjenimi učenci in so med naprednejšimi v 

Evropi. Na drugi strani so nadarjeni učenci v Italiji praktično prezrti in jim ne namenjajo 

nobenega poudarka. Danska pa sodi v neko zlato sredino, kamor bi lahko po sistemski 

primerjavi uvrstili tudi Slovenijo. 

Danska 

Glavna značilnost danskega izobraževalnega sistema so visoki standardi in projektno 

delo na vseh ravneh izobraževanja. Njihova osnovnošolska zakonodaja je predstavljena v 

zakonu Folkeskole, v katerem med drugim piše, da je potrebno poučevanje organizirati tako, 

da se lahko vsi učenci urijo in razvijajo spretnosti, znanja in veščine. Raznolike potrebe in 
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sposobnosti posameznih učencev so pomemben dejavnik pri izbiri učiteljevih raznolikih učnih 

metod in gradiv. Vsem učencem morajo ponuditi intelektualne izzive. V tem zakonu ni 

omenjen izraz »nadarjen učenec«, saj stremijo k odprtosti skupnega izobraževanja, pri 

katerem morajo biti pozorni na individualne razlike in potrebe otrok. Imajo izrazito notranjo 

diferenciacijo. Leta 2004 so odprli prvo šolo za nadarjene učence, ki ima tudi posebne 

programe za nadarjene učence z določenih učnih področij (Kukanja Gabrijelčič, 2004). 

Italija 

Tudi v italijanski zakonodaji nadarjeni učenci niso omenjeni. Značilnost njihovega 

šolskega sistema je osredotočanje na dosego minimalnih standardov in poudarek na delu z 

otroki s posebnimi potrebami, kamor pa ne sodijo nadarjeni učenci. Ne poznajo pripomočkov 

za evidentiranje in kasneje identifikacijo, edino, kar preostane učno uspešnim učencem, je 

vpis na elitnejše šole. Določene šole sicer organizirajo razne obogatitvene programe, v katere 

pa vključijo učence brez identifikacijskih kriterijev (Kukanja Gabrijelčič, 2004). 

Anglija (Velika Britanija)  

V Angliji nadarjenost v Zakonu o vzgoji in izobraževanju (Education Act) ni posebej 

omenjena, vendar pa imajo vseeno veliko smernic za delo z njimi. Na vsaki šoli je približno 5 

do 10 % nadarjenih učencev. Taki učenci imajo možnost predčasnega vstopa v šolo in 

možnost hitrejšega napredovanja (akceleracija). Razdeljeni so v dve skupini. V prvi so vsi, ki 

so bili ustrezno identificirani, v drugi pa tisti, ki so jih evidentirali kot morebitno nadarjene. 

Omogočijo jim posebna mentorstva in tudi velik nabor izvenšolskih dejavnosti. Imajo tudi 

posebno organizirano psihološko svetovanje za nadarjene učence. Izvajajo tudi različne 

poletne tabore, delavnice, šole … Izobraževanje nadarjenih učencev je v Angliji ena izmed 

prioritetnih nalog (Kukanja Gabrijelčič, 2004). 

 

2.7 Delo z nadarjenimi učenci  
 

2.7.1 Nadarjenost pri matematiki 
 

V tem poglavju si bomo podrobneje pogledali značilnosti nadarjenih učencev za 

matematiko, kakšno je priporočeno delo z njimi v heterogenem razredu in katere matematične 

aktivnosti lahko pripravimo zanje izven pouka matematike. 
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Matematično nadarjeni učenci imajo večino običajnih otroških lastnosti. Imajo pa tudi 

celo paleto drugih značilnosti, po katerih se razlikujejo od vrstnikov. Osnova za matematično 

nadarjenost je matematična sposobnost, ki pomeni zmožnost hitrega in spretnega operiranja s 

števili ter odnosi med njimi. Je rezultat istočasne aktivacije številskih sposobnosti, 

sposobnosti pomnjenja in načrtovanja, sposobnosti prostorske predstavljivosti ter sposobnosti 

logičnega zaključevanja in iskanja medsebojnih zvez (Kavaš, 2002). 

Kavaš (2002) nadalje razdeli značilnosti matematično nadarjenih učencev na tri 

področja. Ta so: 

a) Učne značilnosti: učenci kritično presojajo podatke, hitro si zapomnijo dejstva, sposobni 

so dobrega analiziranja različnih problemov. 

b) Motivacija: učenci radi rešujejo naloge, radi delajo neodvisno, naloga, ki jih zanima, je 

edina potrebna motivacija. 

c) Ustvarjalnost: učenci veliko sprašujejo, jasno izražajo svoja mnenja, imajo veliko idej in 

tudi problemskih rešitev. 

Raziskave o razlikah v matematičnih sposobnostih med spoloma so pokazale, da je 

več nadarjenih dečkov kot deklic in da dečki na matematičnih področjih v osnovnih šolah in 

na fakultetah dosegajo boljše rezultate (Kavaš, 2002). 

Razlike med spoloma se kažejo tudi v pristopih k reševanju nalog. Deklice so zelo 

natančne in se zanašajo na stalne algoritme, dečki pa so bolj intuitivni (Drol Koblar v Blažič, 

2003). 

Programi za nadarjene učence morajo razvijati višje oblike mišljenja, vključevati 

problemski pouk, omogočiti raziskovanje in sodobno informacijsko tehnologijo ter razvijati 

metakognitivne kompetence (Perkuš, 2007). 

 

2.7.2 Delo z nadarjenimi učenci pri matematiki 
 

Po svetu v grobem obstajata dva organizacijska koncepta, in sicer selekcijski koncept, 

ki se zavzema za ločeno izobraževanje nadarjenih učencev (vključevanje v posebne razrede, 

specialne šole …) in integracijski koncept, ki se zavzema za enotno izobraževanje z ustrezno 

diferenciacijo. Slovenski šolski sistem temelji na slednjem konceptu (Žagar D., 2006). 
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Za delo z nadarjenimi učenci obstajajo različne smernice. Po Konceptu: Odkrivanje in 

delo z nadarjenimi v devetletni osnovni šoli (1999) to delo izhaja iz različnih temeljnih načel, 

ki so širitev in poglabljanje temeljnega znanja, hitrejše napredovanje v procesu učenja, 

razvijanje ustvarjalnosti, uporaba različnih oblik dela, upoštevanje individualnosti, 

sposobnosti in interesov, spodbujanje samostojnosti, skrb za celosten razvoj idr. Tako so 

predlagane oblike dela dodatni pouk, dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti, vzporedni 

programi, obogatitveni programi, kreativne delavnice, raziskovalni tabori, priprave za 

tekmovanja, socialne igre … 

Priporočeno je, da se v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju z nadarjenimi dela 

predvsem v obliki notranje diferenciacije pouka, saj naj bi delo potekalo v okviru matičnega 

razreda. V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj bi delo potekalo v obliki notranje in 

fleksibilne diferenciacije, v tretjem pa tudi v obliki delne zunanje diferenciacije (Žagar idr., 

1999). 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj bi poleg notranje diferenciacije pouk, 

prilagojen nadarjenim učencem, potekal individualizirano, kooperativno, dobivali naj bi 

posebne domače zadolžitve, imeli bi posebne dneve dejavnosti in interesne dejavnosti, 

omogočilo naj bi se jim hitrejše napredovanje (Žagar idr., 1999). 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj bi se dodal še dodatni pouk, vzporedni 

programi, obogatitveni programi (sobotne šole in podobno), kreativne delavnice, raziskovalni 

tabori, priprave na tekmovanja iz znanj in razne socialne igre (Žagar idr., 1999). 

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se učenci v osmem in devetem razredu 

srečajo z delno zunanjo diferenciacijo, izbirnimi predmeti, pišejo seminarske in raziskovalne 

naloge, svetuje se jim pri izbiri poklica (Žagar idr., 1999). 

Bezić T. (1998) izpostavlja, da nadarjeni učenci tako kot vsi ostali potrebujejo občutek 

sprejetosti, varnosti, razumljenosti in ljubljenosti. 

Za oblikovanje pozitivne samopodobe nadarjenih učencev je po mnenju Dobnik B. 

(1998) pomembno: 

 dati naloge, ki so primerne njihovim sposobnostim; 

 spremljati njihovo delo in rezultate; 

 pomagati, da si postavljajo sebi primerne cilje; 
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 omogočiti jim delo v majhnih skupinah, v katerih lahko pridobijo pozitivno 

povratno informacijo. 

Vogrinc (v Blažič idr., 2003) pravi, da delo z nadarjenimi učenci temelji na dveh 

izhodiščih. To sta razširjanje in poglabljanje programov (tekmovanja, raziskovalni 

projekti  …) na eni strani ter akceleraciji na drugi strani (hitrejši tempo obravnave snovi, 

zgodnejši vstop v šolo, preskok razreda …). V svoji raziskavi se je spraševal, katera oblika 

dela je po mnenju pedagoških delavcev in študentov najprimernejša za delo z nadarjenimi 

učenci. Po mnenju študentov je to možnost izbire izbirnih predmetov v tretjem vzgojno 

izobraževalnem obdobju, po mnenju pedagoških delavcev pa je na prvem mestu nivojski 

pouk. Oboji so se strinjali, da je najslabša možnost predčasen vstop v šolo in preskakovanje 

razredov. 

V raziskavo (Archambault idr., 1993), ki je bila narejena v Ameriki, so vključili šest 

učiteljev tretjih in četrtih razredov javne in zasebne osnovne šole. V raziskavi so želeli 

ugotoviti, v kolikšni meri učitelji prilagajajo redni pouk nadarjenim učencem. Izsledek je 

pokazal, da učitelji naredijo le manjše spremembe v poučevanju, da bi zadovoljili potrebe 

nadarjenih učencev. Ugotovitev je veljala za vse učitelje, ki so bili vključeni v raziskavo. 

Obstaja več načinov, kako prilagoditi pouk za nadarjene učence. Učitelj lahko 

postavlja drugačna, bolj problemska in izzivalna vprašanja, izpostavlja še neraziskano in 

neodkrito, lahko spremeni vrstni red obravnavanih vsebin po učnem načrtu, naredi različne 

vsebinske poudarke itd. Tri najpomembnejše spremembe, ki jih lahko naredimo, so 

akceleracija, razširitev in obogatitev. 

Akceleracija pomeni, da učenec predela isto vsebino kot vsi ostali, le hitreje. 

Razširitev nastopi takrat, ko učenec predela tudi matematične vsebine, ki niso v učnem načrtu, 

na primer matematika v umetnosti, modeliranje ali astronomija. Pod razširitev sodijo tudi 

različni dokazi snovi, ki se sicer obravnava po učnem načrtu, vendar se je v razredu ne 

dokazuje. Obogatitev pa pomeni, da učenec povezuje različne matematične vsebine med seboj 

in si jih ogleduje z različnih zornih kotov (McClure, 2007). 

Načinov, ki so nadarjenim učencem blizu, je več. Uporabljamo lahko računalniško 

učilnico, kjer se poslužujemo uporabe zahtevnejših Excelovih funkcij ali pa dinamičnega 

geometrijskega programa Geogebra. Na tak način lahko izpeljemo tudi dodatni pouk, 

sestavimo zahtevnejše, netrivialne naloge, uvedemo dokaze, ki jih pri rednem pouku ne bi 

prikazali in podobno. 
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Skupinico nadarjenih učencev lahko dodatno zaposlimo tudi tako, da sami pripravijo 

dejavnost za etapo uvajanja v učno uro. Na izbrano temo lahko tudi sestavijo kviz ali 

delavnico za sošolce. Zanimivo bi bilo tudi, da bi o predelani snovi na spletu poiskali kakšno 

zanimivost in jo naslednjo uro na poljuben način predstavili sošolcem. Na vse te načine 

spodbujamo učenčevo ustvarjalnost in domišljijo, hkrati pa učenec poglablja svoje znanje in 

ga razširja. Če učenca zadolžimo, da naloge poišče vnaprej, ko snovi še ne obdelujemo v 

razredu, pa vpeljemo še elemente akceleracije. 

Učitelj in šola morata nadarjenim učencem omogočiti, da so skozi vse etape učnega 

procesa aktivni in postajajo vse bolj samostojni. Pozornost moramo usmerjati h kvaliteti 

znanja. Učence je potrebno spodbujati k medsebojnemu sodelovanju in komunikaciji, ki pa se 

lahko izvaja le v razredu z dobro razredno klimo, ki prinaša sproščeno vzdušje in sodelovalne 

odnose  (Valenčič Zuljan, 2002).  

Eden od zelo zaželenih načinov prilagajanja pouka nadarjenim učencem je problemski 

pouk. Pri tem se učenec ne uči zgolj razreševanja problemov, ampak pridobiva tudi na: 

- razvoju spretnosti in kognitivnih kompetenc, 

- razvoju učnih strategij in metakognitivnih sposobnosti, 

- razvoju samostojnosti in ustvarjalnega mišljenja, 

- razvoju odgovornosti, 

- rasti motivacije in interesov, 

- spoznanju o koristnosti naučenega, 

- spoznavanju novih informacij o razvoju narave, družbe in človeka (Strmčnik, 

2010). 

Zaželena je tudi uporaba projektnega učnega dela, ki enakovredno vključuje tri vidike: 

spoznavni, doživljajski in psihomotorični. Učenci imajo priložnost sproščenega izražanja in 

razvoja ustvarjalnih sposobnosti. Projektno učno delo je usmerjeno k problemskim in 

življenjskim vsebinam, aktivnosti pa vodene tako, da učencem omogočajo motivacijo, 

raziskovanje, kreativnost in aktivno vključenost (Pukl, 1993). 

Načinov je veliko, učitelj pa mora biti tisti, ki skrbno načrtuje pouk in ga usklajuje s 

potrebami, značilnostmi in interesi nadarjenega posameznika. To ni lahka naloga, saj zahteva 

učiteljevo usposobljenost in pripravljenost za izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije, pomembno pa je tudi evalviranje pouka, izmenjava mnenj s kolegi in skrb 

za profesionalno rast tudi na tem področju.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 Cilj raziskave 
 

V svojem diplomskem delu želim ugotoviti, katere načine dela z nadarjenimi učenci 

izvajajo izbrani učitelji iz različnih evropskih držav. Zanima me, ali učitelji za nadarjene 

pripravljajo posebne aktivnosti in ali se z njimi srečujejo le pri rednem pouku ter pri pripravah 

na tekmovanja iz znanj. Sprašujem se tudi, ali (in v kolikšni meri) učitelji v heterogenih 

razredih prilagajajo pouk nadarjenim učencem. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za 

kvalitativno raziskavo, kar pomeni, da posamezno izbrano državo »zastopa« le en učitelj, zato 

odgovorov ne bom posploševala, ampak bodo služili kot kvalitativni vpogled v izkušnje 

učiteljev pri delu z nadarjenimi učenci. 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja 
 

V skladu s cilji raziskave sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

1: Kako učitelji ocenjujejo sistem odkrivanja nadarjenih učencev v lastni državi? 

2: Na katere načine učitelji delajo z nadarjenimi učenci pri pouku in na katere načine delajo z 

njimi izven pouka? 

3: Kako učitelji presojajo primernost dela v homogenih in heterogenih skupinah? 

4: Kolikšno pomembnost učitelji pripisujejo delu na vzgojnem področju? Kakšne so njihove 

izkušnje na tem področju? Ali učitelji poskrbijo, da se nadarjeni učenci uspešno vključujejo v 

razredno skupnost in na kateri način to počnejo? 

5: Kakšne izkušnje imajo učitelji z nadarjenimi učenci? 

6: Kako učitelji ocenjujejo lastno usposobljenost za delo z nadarjenimi učenci? 

7: Kateri dejavniki/osebe po mnenju učiteljev poleg učencev vplivajo na uspeh dela z 

nadarjenimi učenci? 

8: Kaj menijo učitelji o kvaliteti dela z nadarjenimi učenci v šolskem sistemu v njihovi 

državi? 
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3.3 Metode dela 

 

3.3.1 Metoda 
 

Raziskava je kvalitativna. Uporabljena je deskriptivna metoda pedagoškega 

raziskovanja. 

 

3.3.2 Vzorec 
 

Vzorec je zajemal pet osnovnošolskih učiteljev matematike iz štirih različnih držav: 

Belgije, Malte, Hrvaške in Slovenije. 

 

3.3.3 Načina zbiranja podatkov 
 

Podatke sem pridobivala v mesecu aprilu in maju 2017. Vprašalnike sem poslala preko 

elektronske pošte in jih v roku enega meseca prejela prav tako preko elektronske oblike. 

 

3.3.4 Opis izbranih učiteljev 
 

Belgija 

Učiteljica matematike Fiona prihaja iz velikega belgijskega mesta Antwerpna. Poučuje 

na mestni srednji šoli in ima štirinajst let delovne dobe. 

V belgijskem šolskem sistemu osnovna šola traja šest let, in sicer od otrokovega 

šestega do dvanajstega leta. Od dvanajstega do osemnajstega leta pa traja srednja šola. Nimajo 

posebnega uradnega postopka odkrivanja nadarjenih učencev. Prav tako nimajo uradnih učnih 

skupin za to vrsto otrok. Po normativu je v oddelkih med 20 in 25 učencev, se pa lahko 

srednje šole odločajo tudi za manjše razrede. Učitelj ima v povprečju 32 ur pouka na teden. 

 

Malta 

Učiteljica matematike Tania prihaja iz manjšega malteškega mesta Pieta. Poučuje na 

srednji šoli in ima leto in pol izkušenj poučevanja. 
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Učenci šest let hodijo v osnovno šolo in nato pet let v srednjo šolo. Po normativu je v 

oddelkih povprečno 30 učencev, na njihovi šoli pa 25. Na šoli so v vsakem razredu trije 

oddelki. Učenci imajo eno uro matematike vsak dan, šolska ura pa traja 40 minut. 

 

Hrvaška 

Učiteljica matematike Marija prihaja iz Zagreba, glavnega mesta Hrvaške. Sedem let 

poučuje na mestni osnovni šoli. 

Hrvaški šolski sistem je precej podoben slovenskemu. Učenci v osnovno šolo hodijo 

osem let, in sicer od otrokovega šestega leta dalje. Po normativu je v razredu povprečno 23 

učencev.  

 

Slovenija 

Iz Slovenije sta dve učiteljici matematike. Učiteljica Maruša poučuje na vaški osnovni 

šoli in ima devetindvajset let delovnih izkušenj, učiteljica Alenka pa poučuje na mestni 

osnovni šoli in ima deset let delovnih izkušenj. 

Slovenskega šolskega sistema ne bom posebej opisovala, za primerjavo povejmo samo 

to, da je v Sloveniji normativ 28 učencev na razred, učitelji pa imajo v povprečju 25 ur pouka 

na teden. Učenci osnovno šolo obiskujejo devet let, in sicer od otrokovega šestega leta dalje. 

Osnovnošolsko obdobje je razdeljeno na tri triletna vzgojno izobraževalna obdobja. 

 

3.4 Rezultati in interpretacija 
 

3.4.1 Učiteljeva presoja odkrivanja nadarjenih učencev  

Učiteljica iz Belgije pravi, da je učenec lahko spoznan za nadarjenega, nimajo pa 

nobenih posebnih aktivnosti, namenjenih nadarjenim učencem. Učenca v smislu nadarjenosti 

ne spremljajo več. Če je učenec izjemno učno uspešen, ima možnost preskoka razreda. 

Učiteljica z Malte pravi, da na njihovi šoli nimajo formalne identifikacije nadarjenih 

učencev. Kljub temu pa vse učiteljice matematike vsako leto odkrivajo učence, ki izstopajo po 

učnem uspehu. Te potem vzpodbujajo, da se udeležujejo dejavnosti za nadarjene učence na 
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izvenšolski in lokalni ravni. Nekateri učitelji matematike namenijo svoj prosti čas za pripravo 

učencev na aktivnosti. 

Učiteljica s Hrvaške pravi, da je v njihovem šolskem sistemu močan poudarek na 

odkrivanju nadarjenih že v vrtcu in v nižjih razredih osnovne šole. K odkrivanju nadarjenih 

pripomore sodelovanje z učitelji, s šolsko svetovalno službo in z drugimi strokovnjaki. 

Obe slovenski učiteljici sta pohvalili šolski sistem in ureditev pri delu z nadarjenimi 

otroki. Ena izmed njiju je posebej izpostavila koristnost kontinuuma, saj se z nadarjenimi dela 

skozi celotno osnovno šolo, za nadarjene pa so lahko spoznani tudi kasneje. 

Učiteljici iz Belgije in z Malte torej pravita, da na njuni šoli nimajo nekega splošno 

sprejetega in sistemsko podprtega načina dela z nadarjenimi učenci. Medtem ko je po mnenju 

slovenskih in hrvaške učiteljice sistem odkrivanja nadarjenih učencev ustrezno urejen. 

 

3.4.2 Načini dela z nadarjenimi učenci pri pouku in izven pouka 

V teoretičnem delu smo predstavili, da je načinov dela z nadarjenimi učenci zelo 

veliko. Priporočen je dodatni pouk, priprave na tekmovanja, matematične delavnice in drugo. 

Pouk naj bi bil notranje diferenciran, za nadarjene pa naj bi pripravljali posebne naloge. 

Belgijska učiteljica pravi, da na njihovi šoli ne izvajajo nikakršnih posebnih načinov 

dela z nadarjenimi učenci, saj nimajo identifikacijskega sistema za nadarjene. 

Učiteljica z Malte je poudarila, da nadarjeni učenci potrebujejo izzive. Če bodo 

aktivnosti pri pouku usmerjene na povprečno zmožne učence, se bodo po njenih izkušnjah 

nadarjeni učenci dolgočasili. Sama večkrat nagovori nadarjenega učenca, da prevzame vlogo 

učiteljičinega asistenta in pomaga ostalim. Po navadi tudi pripravi dodatne naloge, ki jih 

nadarjeni učenci rešujejo med »čakanjem«. Dodala je še, da morajo nadarjeni čutiti, da se ves 

čas učijo nekaj novega, saj jih to motivira. 

Učiteljica iz Zagreba pri pouku uporablja posebne dodatne naloge, ki so težje, 

kompleksnejše in abstraktne. Naloge rešujejo nadarjeni učenci, da jim ne postane dolgčas. 

Meni, da je to zelo učinkovito, vendar samo, če so naloge skrbno sestavljene in se iz njih res 

lahko naučijo nekaj več ali pa bolj poglobljeno. Sama ne izvaja izvenšolskih oblik dela z 

nadarjenimi učenci, dodaja pa, da so na njeni šoli v tem šolskem letu izvedli »matematično 
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soboto«, kjer so nadarjeni učenci poslušali zanimiva predavanja na temo matematike in se 

udeležili raznih delavnic. 

Obe učiteljici iz Slovenije vodita dodatni pouk, kamor hodijo pretežno matematično 

nadarjeni učenci. Največ srečanj porabijo za pripravo na matematična tekmovanja. Ena izmed 

njiju pa občasno izvaja tudi »logične ure«, kjer z učenci rešujejo zahtevnejše logične 

probleme, ki imajo močna matematična ozadja. Na obeh šolah pouk poteka v heterogenih 

skupinah, kar pomeni, da pouk vedno notranje diferencirata. Za nadarjene učence pripravljata 

in izbirata posebne naloge. 

Z izjemo belgijske učiteljice so vse ostale poudarile, da je pomembno pripravljati 

naloge, ki med rednim poukom motivirajo nadarjene učence in so jim izziv. Pomemben je 

poudarek malteške učiteljice, ki opozarja, da mora učitelj poskrbeti za to, da se nadarjeni 

učenec ne bo dolgočasil. Presenetilo me je, da razen slovenske učiteljice, nihče ne izvaja 

izvenšolskih srečanj z nadarjenimi učenci. 

 

3.4.3 Učiteljeva presoja o primernosti dela v homogenih in heterogenih skupinah 

V Zaključnem poročilu o rezultatih ciljnega raziskovalnega projekta (Valenčič Zuljan, 

2012), ki zajema raziskavo na temo učinkovitosti homogenih in heterogenih skupin, je 

zapisano, da analiza kognitivnih vidikov pri matematiki kaže na nekatere prednosti učencev, 

ki so razvrščeni v homogenih skupinah. Kar se tiče splošne ocene pouka, učenci v homogenih 

skupinah pouk višje vrednotijo, kot tisti, ki so v heterogenih skupinah. Zanimivo bi bilo v tem 

kontekstu posebej analizirati tudi nadarjene učence. 

Učiteljica iz Belgije je dejala, da nadarjeni učenci sledijo pouku kot vsi ostali. Zanje 

pouka ne prilagaja. 

Malteška učiteljica je dejala, da ima sama še premalo pedagoških izkušenj, da bi lahko 

odgovorila na to vprašanje, saj uči samo v heterogenih razredih, kjer uporablja notranjo 

diferenciacijo. 

Hrvaška učiteljica pravi, da je učila v heterogenih in homogenih razredih. Boljše 

izkušnje ima z delom v heterogenih skupinah, kjer je sicer veliko več pripravljanja, saj se 

prilagaja učencem z zelo različnim nivojem znanja, vendar pa lahko nadarjene aktivneje 

vključuje. Pouk prilagodi s pomočjo posebnih nalog, večkrat pa jih postavlja tudi v vlogo 

mentorjev, ko šibkejšim učencem pomagajo pri reševanju nalog. 
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Slovenska učiteljica ves čas uči v heterogenih razredih. Pravi, da je v takih razredih 

kar težko prilagajati pouk za nadarjene, saj je v razredu glede nivoja znanja preveč različnih 

učencev. Za diferenciacijo uporablja matematični učbenik Skrivnosti števil in oblik, kjer so z 

barvami označeni nivoji težavnosti. Nadarjeni učenci rešujejo najtežje naloge. 

Druga slovenska učiteljica pa ima izkušnjo s poučevanjem v homogenih in 

heterogenih skupinah. Bolj primerno se ji zdi delo v heterogenih skupinah, saj pravi, da se 

nadarjeni učenci ogromno naučijo iz tega, da pomagajo šibkejšim. To je poleg različne 

zahtevnosti nalog tudi najpogostejši način prilagoditve pouka, ki ga uporablja. 

Dve učiteljici sta presodili, da je primernejša oblika dela z nadarjenimi v heterogenih 

skupinah, ena pa, da je primerneje delati v homogenih skupinah. Pomemben se mi zdi 

podatek, da sta obe učiteljici, ki menita, da je primernejši heterogeni razred, učili tako v 

heterogenem kot tudi v homogenem razredu. Očitno je pri učiteljicah, vključenih v raziskavo, 

najpogostejši način prilagajanja pouka za nadarjene učence reševanje posebnih, težjih nalog. 

Izsledek iz Analize dobrih praks v evropskih šolskih sistemih (2010) pravi, da imajo 

učenci z boljšim učnim uspehom, ki so razvrščeni v višje nivoje (v homogenih skupinah) 

koristi od nivojskega pouka, učenci s slabšim učnim uspehom, ki so razvrščeni v nižje nivoje 

pa imajo več koristi v heterogenih razredih. 

 

3.4.4. Učiteljeva presoja pomena vzgoje nadarjenih 

Zanimalo nas je, kolikšno pomembnost učitelji pripisujejo delu na vzgojnem področju, 

kakšne so njihove izkušnje na tem področju in ali učitelji poskrbijo, da se nadarjeni učenci 

uspešno vključujejo v razredno skupnost in kako to počnejo. 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je v poglavju 

Vzgoja in izobraževanje nadarjenih (Juriševič, 2011) zapisano, da se prilagajanje vzgojno-

izobraževalnega dela za nadarjene učence izvaja fleksibilno. Slediti moramo identificiranim 

značilnostim in področju nadarjenosti, prilagajanje pa izvajati v skladu z načeli in cilji 

vzgojno-izobraževalnega dela v redni osnovni šoli. 

Belgijska učiteljica Fiona meni, da je vzgojno področje nadarjenih popolnoma enako 

pomembno kot vzgojno področje pri ostalih učencih. 
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Učiteljica iz malteške Piete pravi, da se nadarjeni učenci večkrat počutijo, kot da niso 

del razreda. Težava nastane, ker je učiteljeva prioriteta razreševanje težav pri šibkih učencih, 

kar posledično pripelje do tega, da nadarjeni učenci ne občutijo dovolj pozornosti. Ves čas 

potrebujejo ponovno zagotovilo učitelja, da verjame, da je za razred pomemben. Poudarja, da 

so nadarjeni učenci lahko velika obogatitev pouka tako za učitelja kot tudi za sošolce. 

Hrvaška učiteljica v svoji karieri ni naletela na nadarjenega učenca, ki bi se skušal 

izolirati od ostalih. Pravi, da se je do sedaj srečevala zgolj s takimi, ki so bili motivirani in 

družabni. 

Prav tako nobene take izkušnje še ni doživela ena od slovenskih učiteljic, poudarja pa, 

da se ji zdi vzgojni vidik vsekakor pomemben in to ne samo za nadarjene učence. 

Slovenska učiteljica Maruša je že imela nekaj izkušenj z učenci, ki so bili 

introvertirani. Ker se ji zdi pri vseh učencih, ne glede na njihovo (ne)nadarjenost, pomembno, 

da se v razredu počutijo sprejeti, se je tega lotila z vpeljevanjem skupinskega dela. Priznava, 

da na začetku svoje kariere skupinskega dela ni izvajala, saj se ji ni zdelo potrebno ali 

primerno, danes pa je ta oblika pri njenih urah kar pogosta. Na tak način v skupinice razdeli 

učence, ki so med seboj različni po nivoju znanja. Učencem znotraj skupine razdeli različne 

zadolžitve, s čimer poskrbi za to, da morajo učenci med seboj sodelovati, se pogovarjati in 

vzpostaviti odnos. Pravi, da je ta oblika dela produktivna. 

Menim, da je vzgojni vidik res pomemben za vse učence in naloga učitelja ni zgolj 

skrb za vključevanje nadarjenih učencev. Zanimivo se mi zdi, da nobena od učiteljic ni 

omenila socialnih iger ali kakšnih drugih podobnih aktivnosti. Omenjena je samo skupinska 

oblika dela. Je pa res, da tri učiteljice sploh niso imele izkušnje z introvertiranim učencem. 

 

3.4.5 Izkušnje učiteljev z nadarjenimi učenci 

Učiteljica iz Belgije zaradi njihovega šolskega sistema, ki nima nobenega 

identifikacijskega načrta za nadarjene učence, ne navaja izkušenj z delom z nadarjenimi 

učenci. 

Najboljša izkušnja z nadarjenim učencem pri pouku matematike malteške učiteljice je 

bila, ko se je učenec prostovoljno javljal, da bi pomagal komur koli iz razreda, kadarkoli bi to 

želeli. To je opravljal z veseljem in nasmehom na obrazu. Njena slabša izkušnja pa je bila z 

nekim drugim nadarjenim učencem, ki ni želel predstaviti svojega dela, kot je bilo 
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pričakovano in je vztrajal, da ne želi pokazati, kako je dobil rezultate, saj je bil prepričan, da 

ima vse prav rešeno. 

Hrvaška učiteljica nima nobenih slabih izkušenj pri delu z nadarjenimi učenci. Pravi, 

da ji predstavljajo izziv, saj jim ni lahko prilagajati pouka, vendar pa ji je to v veselje. Dodaja 

še, da ji je najbolj všeč, ko vidi, da se kakšen tak učenec javi, da ponovno razloži del snovi 

sošolcu, ali pa je pripravljen kakorkoli pomagati. 

Učiteljica Maruša se je pohvalila, da ji zares dobro uspevajo izvedbe logičnih ur, 

kamor nadarjeni matematiki zelo radi hodijo. Pravi, da se je na teh urah tudi sama naučila 

veliko novega, saj so učenci našli precej bližnjic za reševanje določenih nalog. Slabih izkušenj 

ni želela izpostavljati, saj meni, da to, da je učenec malo manj družaben, ne pomeni, da ima z 

njim slabo izkušnjo, ampak ji zgolj predstavlja nek pozitiven izziv, da tudi sama poišče 

drugačno rešitev. 

Druga slovenska učiteljica Alenka pa pravi, da še ni imela nobene slabe izkušnje z 

nadarjenim učencem. Po njenem mnenju je najlepše, kadar učenci med seboj sodelujejo, se 

počutijo sprejeti in si pomagajo. 

Pozitivno se mi zdi, da učiteljice ne navajajo negativnih izkušenj, iz česar bi sklepali, 

da jim je delo z nadarjenimi izziv in da v razredih delo z njimi poteka kakovostno. Učiteljice 

so si enotne, da so najboljše izkušnje povezane s sodelovanjem in medvrstniško pomočjo, kar 

je po mojem mnenju zelo dobro za razred, saj vse učence motivira, izboljšujejo se socialni 

odnosi, najpomembneje pa je, da se veliko naučijo. Izpostaviti moramo tudi pomen 

prilagojenih zadolžitev in iskanje ustreznega ravnovesja med različnimi zaposlitvami 

nadarjenega učenca. 

 

3.4.6 Učiteljeva ocena lastne usposobljenosti za delo z nadarjenimi učenci 

Učiteljica iz belgijskega Antwerpna pravi, da se sama počuti zelo slabo usposobljena 

za delo z nadarjenimi učenci, saj nimajo nikakršnega usposabljanja, ki bi jih na to pripravilo. 

Podobnega mnenja je tudi malteška učiteljica, ki pravi, da delo z nadarjenimi učenci 

na njeni šoli ni med prioritetami. 

Hrvaška učiteljica se ocenjuje, da je srednje usposobljena, saj je v času študija 

obiskovala nekaj predmetov s to tematiko. 
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Slovenski učiteljici sta mnenja, da sta slabo usposobljeni. V času študija nista imeli 

nobenega predmeta, ki bi bil specializiran za delo z nadarjenimi učenci. Te vsebine so zgolj 

na kratko obravnavali pri drugih predmetih. Pri delu z njimi imata »proste roke« in sami 

presodita, kaj je strokovno najprimernejše. Učiteljica Maruša dodaja, da morajo tudi učitelji 

svoje znanje obnavljati in ga nadgrajevati ter se učiti novih strategij reševanja. Izbira in 

priprava vsebine za delo z nadarjenimi mora biti natančna in temeljita. 

Zaskrbljujoče se mi zdi dejstvo, da se nobena učiteljica ne počuti dovolj usposobljena. 

Menim, da bi v času študija vsi bodoči učitelji potrebovali kakovostno usposabljanje za delo z 

nadarjenimi otroki, ki bi omogočalo, da se učitelji strokovno kompetentno in samozavestno 

posvetijo vzgojnemu in izobraževalnemu delu z nadarjenimi učenci. 

 

3.4.7 Dejavniki/osebe, ki po mnenju učiteljev poleg učencev vplivajo na uspeh 

nadarjenih učencev 

V obdobju od poznega otroštva do adolescence, kar je obdobje šolanja, se otrok 

srečuje s sekundarno socializacijo. Vključuje se v različne skupine in institucije, ki so izven 

domačega varnega okolja. Na razvoj otroka tako zelo pomembno vplivata šola in učitelj 

(Hauptman in Komotar, 2010). To mora učitelj upoštevati tako pri izobraževalnem kot 

vzgojnem delu. 

Učiteljica iz Belgije je podala splošen odgovor za vse učence, saj izkušenj z 

nadarjenimi učenci nima. Pravi, da ima učitelj zelo pomembno vlogo, saj ima z njim 

neposreden stik in nanj zelo vpliva. Šolo opredeljuje kot srednje pomembno. Ustvarja neko 

splošno okolje, v katerem se učenec razvija v skladu z družbo. Zelo pomemben je šolski 

sistem, vendar pa ne more presoditi, ali so boljše heterogene ali homogene skupine. Za enega 

izmed pomembnejših dejavnikov pa navaja tudi starše. Pravi, da način, kako so starši 

povezani z otrokom, zelo vpliva na učenca. Dodaja še, da so otroci velikokrat zrcalo svojih 

staršev. 

Učiteljica Tania z Malte pravi, da je učiteljeva vloga zelo pomembna, saj je učitelj 

tisti, ki ima z nadarjenim učencem izkušnje s prve roke. Za šolo pravi, da je srednje 

pomemben dejavnik, ki mora učencu omogočiti primerne priložnosti za napredek. Zelo 

pomemben je tudi šolski sistem, predvsem v tem, kako pripravlja učitelje na delo z 

nadarjenimi učenci. Srednje pomembni pa se ji zdijo starši, ki morajo biti obveščeni o 

otrokovih zmožnostih in kar se da podpreti priložnosti za njegov napredek in razvoj. 
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Marija iz Zagreba meni, da je vloga učitelja zelo pomembna, saj se z učencem srečuje 

vsak dan, pripravlja naloge in ga usmerja k čim večjemu napredku. Šola je po njenem mnenju 

srednje pomembna, je pa bistveno, da šolska klima podpira čim večjo produktivnost vseh 

učencev. Pravi, da se ji zdi urejenost šolskega sistema zelo pomembna, saj postavlja smernice 

za delo z nadarjenimi učenci. Tudi vpliv staršev se ji zdi zelo pomemben. Pri otrocih imajo 

veliko moč, ki se jo da izkoristiti v dobro otroka. 

Odgovora slovenskih učiteljic sem zaradi podobnosti združila. Menita, da je učiteljeva 

vloga verjetno najpomembnejša, saj je tisti, ki z izbiro metod in oblik dela skrbi, da se učenci 

lahko kar največ naučijo in tako napredujejo. Šola se jima zdi srednje pomemben dejavnik, ki 

pa lahko močno vpliva na delo učitelja. Šolski sistem se jima zdi zelo pomemben, razlog pa je 

enak kot pri hrvaški učiteljici – postavlja smernice za delo z nadarjenimi učenci. Tudi za 

starše pravita, da so zelo pomembni, saj sodelujejo pri celotnem procesu odkrivanja 

nadarjenih učencev in jih s svojim zgledom lahko vzpodbujajo k čim večjem napredku. 

Vseh pet učiteljic meni, da je vloga učitelja zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na 

uspeh dela z nadarjenimi učenci. Za zelo pomemben dejavnik so opredelile tudi šolski sistem, 

ki na delo z nadarjenim učencem vpliva predvsem z ureditvijo in smernicami za tovrstno delo. 

Enotne so si bile tudi pri šoli, za katero menijo, da je srednje pomemben dejavnik. Eden od 

dejavnikov, ki je za nekatere srednje, za druge pa zelo pomemben, so tudi starši, ki s svojim 

zgledom, vključevanjem v šolo, sodelovanjem z učiteljem in učencem ter spodbudnimi 

mislimi lahko ogromno pripomore k napredku in razvoju otroka. 

 

3.4.8 Učiteljeva presoja o kvaliteti dela z nadarjenimi učenci v šolskem sistemu  

Belgijska učiteljica pravi, da je zanimivo pustiti nadarjene učence v »navadnih« 

šolskih sistemih, brez posebne ureditve za nadarjene učence, saj jim tudi tak sistem lahko 

omogoča lepo pot k napredku, brez ustvarjanja posebnega, nepotrebnega pritiska in brez 

oznake »nadarjen«. 

Učiteljica z Malte verjame, da bi nadarjeni učenci potrebovali več pozornosti s strani 

ureditve šolskega sistema. Priznava, da je še veliko stvari, ki bi jih skupaj s sodelavci lahko 

naredila za te učence. Dodaja pa, da je najpomembnejše, kar bi bilo potrebno storiti, 

omogočiti več usposabljanja za učitelje. 
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Učiteljica iz Hrvaške je mnenja, da je ureditev za kvalitetno delo z nadarjenimi učenci 

v njihovi državi kar dobra. Predvsem ji je všeč, da je zelo močan poudarek na njihovem 

odkrivanju že v vrtcu. 

Slovenski učiteljici pa pravita, da v Sloveniji prevladuje dejstvo, da delati z 

nadarjenimi pomeni pripravljati se na tekmovanja iz znanja in nič več. Ugotavljata, da je 

izvedenih premalo kreativnih delavnic ali podobnih aktivnosti, ki bi bile specializirane za 

matematično področje. Učiteljica Alenka še dodaja, da če je učitelj dovolj zavzet, lahko 

naredi marsikaj, slovenski šolski sistem ga pri tem ne ovira. 

Zdi se, da so z izjemo malteške vse učiteljice zadovoljne s kvaliteto dela z nadarjenimi 

učenci v šolskem sistemu v njihovi državi. Iz odgovorov učiteljic je razvidno, da pogrešajo 

malo več možnosti in priložnosti za usposabljanje, skupno pa jim je mnenje, da jih šolski 

sistem pri delu s temi učenci ne omejuje. 
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4 ZAKLJUČEK 

 
Namen diplomskega dela je bila raziskava dela z nadarjenimi pri pouku matematike. 

Zanimalo me je predvsem, katere aktivnosti učitelji pripravljajo zanje, kakšne izkušnje imajo 

z njimi in kako prilagajajo pouk. 

Ugotovila sem, da se postopek odkrivanja nadarjenih učencev in delo z njimi med 

različnimi evropskimi državami zelo razlikuje. V teoretičnem delu sem posebej obravnavala 

sisteme v Italiji, na Danskem in v Veliki Britaniji, ki najbolj očitno prikazujejo raznolike 

pristope in načine (ne)ukvarjanja z nadarjenimi učenci. 

Raziskava je pokazala, da izbrane učiteljice nimajo negativnih izkušenj z nadarjenimi 

učenci, pozitivnih pa je kar nekaj, največ v obliki medsebojnega sodelovanja in nudenja 

pomoči. Učiteljice so izpostavile, da se ne počutijo dovolj usposobljene za delo z nadarjenimi 

učenci, saj šolski sistem ne omogoča dobre podpore učiteljem, ki imajo v času študija premalo 

vsebin s to tematiko, prav tako pa so smernice za delo z njimi skope. 

Najpogostejši način prilagajanja, ki ga uporabljajo v heterogenih skupinah, je priprava 

ločenih nalog, ki so zahtevnejše, kompleksnejše, abstraktnejše in za nadarjene matematike 

tudi zanimivejše. 

Menim, da imamo v Sloveniji dober šolski sistem, pogrešam pa dodatno usposabljanje 

v času študija za delo z nadarjenimi učenci. Zlasti primere delavnic ali kakšnih podobnih 

aktivnosti, s katerimi bi se tudi mi, bodoči učitelji, naučili načrtovanja prilagoditev za 

nadarjene učence.  
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6 PRILOGA 
 

Vprašalnik 

 

Spoštovani! 

Sem Katarina Šifrer, študentka četrtega letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. V 

okviru diplomskega dela z naslovom Didaktični vidiki dela z nadarjenimi pri matematiki 

delam manjšo raziskavo o tem, kakšne izkušnje pri delu z nadarjenimi učenci imajo učitelji v 

različnih državah po Evropi. 

Pred vami je vprašalnik s štirinajstimi vprašanji. Prosim vas, da odgovarjate iskreno. Vaši 

odgovori bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene omenjenega diplomskega dela.  

Za sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujem. 

Katarina Šifrer 

 

VPRAŠALNIK O DIDAKTIČNIH VIDIKIH DELA Z NADARJENIMI UČENCI PRI 

POUKU MATEMATIKE 

 

I. DEL 

1. Ime  in priimek: 

 

 

2. Država: 

 

 

3. Mesto: 

 

4. Število let delovne dobe: 
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5. Na kratko opišite vaš šolski sistem (število razredov v OŠ, število otrok v razredih, 

zunanja diferenciacija, povprečno število ur pouka na dan …): 

Sistem/način šolanja otrok do 16. leta: 

 Ali se nadarjeni učenci šolajo v 

heterogenih skupinah (skupaj z 

ostalimi učenci različnih zmožnosti)? 

 Ali se nadarjeni učenci šolajo ločeno 

v homogenih skupinah (skupaj z 

drugimi nadarjenimi učenci)? 

 

Število otrok v posameznem oddelku 

(določeno po normativu) 

 

 

Povprečno število ur pouka na teden 

 

 

 

 

II. DEL 

6. Kateri način dela z nadarjenimi učenci ima vaš šolski sistem? Kako poteka proces 

odkrivanja nadarjenega učenca in kdaj je učenec spoznan za nadarjenega? 

 

 

 

7. Katere aktivnosti izvajate z nadarjenimi učenci pri pouku matematike? Imate tudi 

srečanja z njimi izven rednega pouka? Če da, kako potekajo? Kaj je po vaših izkušnjah 

najbolj učinkovito pri delu z njimi? 

 

 

8. Kako v heterogenih razredih, kjer so prisotni po zmožnostih različni učenci, 

prilagajate pouk nadarjenim učencem? Se vam zdi primernejše delo v homogenih ali 

heterogenih skupinah? 
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9. Kako pomembno je delo na vzgojnem področju z vidika nadarjenih učencev? V 

kolikšni meri mora učitelj skrbeti, da se učenec vključuje v razredno skupnost 

(kolektiv), da dobro sodeluje s sošolci in je v skupini dobro sprejet? 

 

 

 

10. Katera je vaša najlepša izkušnja pri delu z nadarjenim učencem? Prosim, opišite jo. 

 

 

11. Imate kakšno negativno izkušnjo pri delu z nadarjenimi učenci? Prosim, opišite jo. 

 

 

 

12. V kolikšni meri se čutite usposobljeni za delo z nadarjenimi učenci? Prosim, 

utemeljite svoj odgovor. 

 

 

a. Zelo; 

b. Srednje; 

c. Slabo. 

 

 

Če ste se ocenili kot usposobljene, kje ste se usposabljali oziroma kaj vam je bilo v 

procesu usposabljanja v pomoč? 

 

13. Od koga ali česa je po vaši presoji poleg učenca odvisen uspeh dela z nadarjenim 

posameznikom? Ocenite vpliv vsakega od spodaj navedenih elementov in ga kratko 
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komentirajte. 

 

Ocenite vpliv: - zelo pomembno vpliva – srednje vpliva – ne vpliva pomembno 

 

a. Učitelja; 

b. Šole; 

c. Sistema (izobraževanje v homogenih ali heterogenih skupinah); 

d. Staršev; 

e. Drugo. 

 

14. Kakšen je vaš pogled na delo z nadarjenimi učenci? Se vam zdi, da vaš šolski sistem 

omogoča kvalitetno in uspešno delo z njimi? 

 

 

 


