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Na svetu si, da gledaš sonce, 
Na svetu si, da greš za soncem, 

Na svetu si, da sam postaneš sonce 
In s sveta preganjaš sence. 

 
Tone Pavček 
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Nadarjeni niso homogena skupina. Med njimi so velike razlike na 

intelektualnem , čustvenem in osebnostnem področju. 

 
Pri odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci izhajam iz Renzullijeve teorije 

nadarjenosti. Zanjo se zdi, da je danes v svetu najbolj sprejeta. Po njej se 

nadarjenost izraža kot zveza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Področna Kurikularna komisija za osnovno šolo je v skladu  s to teorijo 

pripravila Koncept  odkrivanja in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 

osnovni šoli. 

 

 

 

Zakon o osnovni šoli uvršča nadarjene učence v skupino učencev s 

posebnimi potrebami in tako nalaga šoli, da tem učencem prilagodi metode 

in oblike dela.  V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj bi bila prisotna 

predvsem notranja diferenciacija pri pouku v okviru matičnega oddelka. 

Priporočljiva je le občasna krajša ločitev nadarjenih iz razreda, npr.: pri 

dodatnem pouku, raznih interesnih dejavnostih. Zaželjeno pa je uvajanje še 

drugih oblik in aktivnosti. 

 

 

Pri nas tako ponujam obliko dela v delavnici za nadarjene. 

 

 

nadpovprečnih intelektualnih sposobnosti, 

nadpovprečne ustvarjalnosti   

in motivacije za reševanje problemov. 
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Kot vodja poskušam ustvariti sproščeno , absolutno sprejemajočo 

atmosfero, tako, da je na srečanjih dovoljeno govoriti o vsakovrstnih 

idejah, razmišljanjih, občutkih. Želim ustvariti ozračje sproščenega 

raziskovanja, eksperimentiranja, reševanja odprtih problemov z več 

možnimi rešitvami. Ustvariti ozračje medsebojnega zaupanja, 

spodbujanja prijateljskih odnosov. 

Izzvati razmišljanje o določeni tematiki, ne se zadovoljiti s prvim 

odgovorom, spodbujam iskanje novih, nenavadnih rešitev.  

 

Načrt programa naj bi  bil odprt tudi za udeležence delavnic, zato ga 

nima smisla preveč natančno določiti vnaprej. 

 

  

 

Nadarjeni naj spoznajo svoje sposobnosti in omejitve. 

 

 

Zasleduje naslednja temeljna načela: 

- širitev in poglabljanje temeljnega znanja, 

- razvijanje ustvarjalnosti, 

- uporaba višjih oblik učenja, 

- upoštevanje individualnosti, 

- spodbujanje samostojnosti, 

- spodbujanje odgovornosti, 

- skrb za celostni razvoj, 

- raznovrstnost ponudbe, 

- ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede 

na njihove posebne potrebe in interese, 

- pridobivanje neposredne izkušnje, 

- razvijanje sposobnosti za kritično presojanje 

lastnih dosežkov. 

Cilji dela so v prvi vrsti spodbujati  razvoj višjih oblik mišljenja, 

          samokritičnosti, 

               samo zaznavanja, 

             samo spoznavanja, 

                         možnost samo izražanja 

 v največji možni meri. Še posebej pomembno je spodbujanje razvoja  

ustvarjalnosti, sistematičnega pristopa k problemom, vztrajnosti in 

razvijanje divergetnega mišljenja, razvijanje poguma za tveganje, 

         idealizem, 

       spoštovanje drugačnosti, 

   spoštljivo dajanje možnosti za izražanje tudi drugim, 

      strpnost do drugačnosti. 
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Delavnice so sestavni del programov za delo z nadarjenimi , saj je 

zanje predvsem nujno, da razvijejo pozitiven občutek lastne vrednosti in 

tako občutek lastne kompetentnosti. 

Pri delu z njimi je predvsem pomembno, da slišimo in razumemo 

njihove potrebe, ki vplivajo na njihovo doživljanje sebe, drugih in sveta  

okrog njih. 

 

 

 
 

 

   

Metode dela:  

 diskusije o specifičnih problemih, ki jih zanimajo, 

 reševanje nalog logičnega sklepanja, 

 ustvarjanje ugank, 

 opazovanje in zaznavanje okrog sebe, 

 sproščanje, dihalne vaje 

 spoznavanje samega sebe, svojih moči , šibkosti, 

 vizualizacija, 

 risanje ob glasbi, 

 oblikovanje z gline, 

 izvajanje fizikalnih poskusov, 

 izdelava skupinske raziskovalne naloge, 

 

 mentorstvo nadarjenim pri njihovem razvijanju specifičnih 

sposobnosti in interesov (npr.: učenki- osmošolki, ki želi pomagati  

mlajšemu učencu z učnimi težavami ali vedenjskimi težavami) 

Poudariti je potrebno pravila , ki veljajo v skupini: 

1. Na srečanje prihajam točno, 

2. ko stopim v prostor pozdravim 

3. poslušam tistega, ki govori 

4. prekinjanje, izzivanje, posmehovanje, poniževanje ni 

dovoljeno. 


