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NADARJENI UČENCI - LE KDO SO ?

Različna pojmovanja o nadarjenih otrocih obstajajo v stereotipih
kot so: “biti nadarjen pomeni biti čuden, socialno neustrezen, slabo prilagojen”.

”Odkrivanje talentov” – Jan MAKAROVIČ
“Namenil sem jo vzgojiteljem - v prepričanju, da je njihovo delo ne
le eno najplemenitejših, ampak tudi eno druţbeno najpomembnejših
človeških opravil. Če nekateri med njimi tega dela ne opravljajo
tako, kot bi bilo treba, to nikakor ne spremeni tega dejstva.
Nasprotno, prav pomanjkljivosti pedagoškega dela nas še jasneje
prepričajo o tem, kako zelo je to delo pomembno – pa tudi
odgovorno. Seveda vzgojitelj še zdaleč ni edini, ki prispeva k
odkrivanju in uveljavljanju talentov, ali ga zavira. Drugi, močnejši od
njega, bodo pogosto onemogočili njegove napore, izničili rezultate
njegovega dolgoletnega dela.
Toda vseeno je vzgojitelj prvi, ki se sreča s temi talenti – in sreča se
z njimi v njihovem najbolj očarljivem, pa tudi najbolj občutljivem
obdobju: v obdobju njihovega razcvetanja.”
(Makarovič,1985)
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Predšolsko obdobje
•
•
•
•
•
•

KDO JE “NADARJEN OTROK”?
DEFINICIJA NADARJENOSTI
NADARJENOST KOT POTENCIAL IN PRODUKT
OSNOVNE SESTAVINE NADARJENOSTI
USTVARJALNOST
KAKO PREPOZNATI “NADARJENEGA OTROKA” V
PREDŠOLSKEM OBDOBJU ?
• OSNOVNE POTREBE “NADARJENIH OTROK”

NAPAČNI ZAKLJUČKI
• Otrok lahko v zgodnjem otroštvu (vrtec -1. triada) pokaže
značilnosti nadarjenosti, kar ne more biti pokazatelj
kasneje, da bo otrok prepoznan kot NADARJEN.
• Prav zaradi tega se izraz “NADARJEN OTROK” v
predšolskem obdobju uporablja le pogojno.
• V predšolskem obdobju LAHKO in MORAMO vsakega
otroka vidimo kot potencialno nadarjenega otroka.
• Dejavnikov, ki vplivajo na to, da bo otrok razvil svojo
nadarjenost, je veliko.
• Strokovnjaki, ki proučujejo ta fenomen, poudarjajo, da je
potrebno spodbujati razvoj vseh obstoječih potencialov
otroka, kakor tudi področja, ki bi se lahko še razvila.
• Velik doprinos – VZGOJITELJI/UČITELJI.

Kdo je “nadarjen” otrok ?

Vsak otrok v
predšolskem obdobju
je edinstveno
(specifičnosti) bitje –
korelacija z
značilnostmi osebnosti.

Vzgojitelji najpogosteje vedo, o
katerih otrocih govorimo:

• ON JE PRED OSTALIMI
• ON JE VEDNO VEČ/ZMORE VEČ
OD OSTALIH….
• ON VEDNO HITREJE OD OSTALIH…
• ON VEDNO USPEŠNEJE OD
OSTALIH
• ON VEDNO BOLJŠE OD OSTALIH
• ON NAJPOGOSTEJE DRUGAČE OD
OSTALIH…

Kdo je “nadarjen” otrok ?
• Nadarjene otroke najhitreje prepoznamo v primerjavi z
vrstniki.
• V predšolskem obdobju so vzgojitelji v veliki prednosti
pred starši – razumevanje, primerjava, bogate izkušnje.
• Nadarjeni otroci so tisti, ki večina stvari počnejo PREJ,
HITREJE, USPEŠNEJŠE in DRUGAČE od svojih vrstnikov ter
imajo BOLJŠE in VEČJE DOSEŽKE.
• Rezultati testiranj (vloga in težave vzgojiteljev pri
prepoznavanju nadarjenosti mlajših otrok - predšolskih
otrok) – Coleman, 1985.
• Bloom (1985) – veliko število nadarjenih ljudi je
nadarjenost izkazovalo že v predšolskem obdobju.

VPLIV DEDNOSTI IN OKOLJA
• Inteligentnost je preteţno podedovana:
– 75% do 80%,
– dejavniki iz okolja imajo le 20% - 25% vpliv.

• Okoljski vplivi:
– naključni dejavniki
– interakcija z vrstniki
– struktura družine
– starševsko ravnanje
– izvendružinski vplivi

O KATERIH OTROCIH GOVORIMO?
TEORIJA

V literaturi teţko najdemo enotno definicijo o tem,
kaj pomeni nadarjenost.
Ni enotne definicije nadarjenosti. Razlog je v tem, da
nadarjeni niso neka homogena skupina, ampak se
nadarjenost se kaţe v različnih oblikah in obsegih.
Splošni opis nadarjenosti – nadarjeni otroci so tisti, ki
v določenem pogledu prekašajo primerjalno skupino
enako

starih

otrok

ter

konsistentno

dosegajo

nadpovprečne rezultate.
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Zakon o izobraţevanju nadarjenih (ZDA)tudi naš koncept +2/3definicij ujema z definicijo (Marland, 1978, rev. 1988):

….Nadarjeni ali talentirani otroci so tisti otroci in
mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni
ali srednji šoli pokazali visoke doseţke ali skrite
potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično
akademskem, vodstvenem,umetniškem področju in
psihomotoričnem področju in kateri poleg rednega
šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene
programe in aktivnosti.
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Ta definicija navaja tri značilnosti nadarjenosti:
•

Tako tiste z dejanskimi visokimi doseţki, kot tudi tiste s
potencialnimi zmoţnostmi za take doseţke in tako vključuje
skrb tudi za tiste sposobnosti v šoli ne pridejo do izraza.

•

Ne govori samo o visokih splošnih intelektualnih
sposobnostih, temveč tudi o talentih na specifično akademskih
področjih, umetnosti, ustvarjalnosti, na področju vodenja.

•

Nadarjeni in talentirani učenci potrebujejo poleg običajnih
programov tudi njim prilagojen pouk in dejavnosti, da bi lahko
razvijali svoje sposobnosti.
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OPREDELITEV NADARJENOSTI IN
TALENTIRANOSTI
• Nadarjeni učenci so učenci s potencialom
izkazovanja nadpovprečnih uspehov na celi
vrsti področij dejavnosti.
• Talentirani učenci pa so učenci s
potencialom izkazovanja nadpovprečnih
uspehov na enem področju dejavnosti (npr.
glasbi, umetnosti, matematiki…)

NADARJENOST KOT POTENCIAL IN PRODUKT

N. kot
produkt/dosežek

Vzgojitelji opazijo vedenje
otroka, ki je opazno drugačno
– uspešnost v aktivnostih, kjer
so boljši od vrstnikov.

To so aktivnosti, ki se kažejo v
izredno nadpovprečnih
DOSEŽKIH

PRODUKTIVNA NADARJENOST

N. kot potencial
OGROMEN
PROSTOR
VZGOJNIH
VPLIVOV

Veliko otrok v predšolskem
obdobju ne pokaže znakov
nadarjenosti.

Otrok bo to zmogel, če ima
POTENCIAL, ki omogoča, da se
njegove sposobnosti razvijejo.

POTENCIALNA NADARJENOST

NADARJENOST KOT POTENCIAL IN PRODUKT

POTENCIALNA
NADARJENOST

V predšolskem
obdobju ima
večina otrok
POTENCIALNO N.,
ki se še ne izkazuje
kot PRODUKTIVNA
NADARJENOST.

PRODUKTIVNA
NADARJENOST

Vsakega otroka je potrebno gledati kot potencialno nadarjenega otroka in mu
omogočiti VIZ proces, ki bo optimalno razvijal njegov potencial.

TEORIJA/ZNAČILNOSTI NADARJENIH OTROK
POSEBNE POTREBE NADARJENIH:
miselne, estetske, emocionalne, socialne, motivacijske,
po razvoju ustvarjalnosti

izhajajo iz povečane
občutljivosti v zaznavanju nad.
in njihovi razumski odzivnosti
zaradi razvojno pospešenega
in visoko razvitega
centralnega ţivčnega sistema.
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Nadarjenost in značilnosti nadarjenih
O nadarjenosti in značilnosti nadarjenih je za pedagoške
namene zelo uporaben TRIKROŢNI MODEL NADARJENOSTI
(Joseph Renzulli,1981).

Renzulli (1981) je za oblikovanje definicije nadarjenosti
postavil naslednje pogoje:

•temeljiti mora na raziskavah o značilnostih nadarjenih;
•biti mora vodilo pri postopkih identifikacije;
•kazati mora pot k logično sledečim programskim ukrepom;
•spodbujati mora nadaljnje raziskave, ki bodo preverile to
definicijo.
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Nadarjeni je tisti, posameznik, ki učinkovito izkorišča tri
komponente svoje osebnosti:

•ELEMENT NADARJENOSTI
(intelektualna,umetniška, psihomotorična, socialna nadarjenost)

•ELEMENT USTVARJALNOSTI

(divergentno mišljenje, številnost idej, originalnost, fantazija in
fleksibilnost)

•ELEMENT MOTIVACIJE IN OKOLJA(pridnost,

vztrajnost, emocionalna stabilnost, optimalno spodbujanje, priznavanje
okolja).
TO SO ZNAČILNOSTI RENZULLIJEVEGA MODELA.
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TRIKROŢNI MODEL PRODUKTIVNE NADARJENOSTI
(J. Renzulli)
MOTIVACIJA –
močna zainteresiranost za delo

Marljivost, vztrajnost,
Ambicioznost,
Emocionalna trdnost,
Priznanje okolja,
Optimalno spodbujanje

PRODUKTIVNA
NADARJENOST
Intelektualna nadarjenost
Umetnostna nadarjenost
Psihomotorna nadarjenost
Socialna nadarjenost

SPOSOBNOSTI

Divergentno mišljenje,
izvirnost,
domišljija.
Prožnost,
domiselnost

USTVARJALNOST

ZNAČILNOSTI NADARJENIH OTROK
Raziskave kaţejo, da imajo nadarjeni učenci
nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri
drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite.

Niso homogena skupina.

Z

opazovanjem nadarjenih otrok v šoli so psihologi
ţeleli ugotoviti ali obstajajo nekakšne tipične
značilnosti nadarjenih otrok, po katerih bi lahko
učitelji laţje prepoznavali nadarjene učence.

Ali obstajajo tipične lastnosti ?

ZNAČILNOSTI NADARJENIH OTROK - VLOGA
UČITELJEV

Učitelji imajo zlasti teţave pri prepoznavanju
učencev, ki so specifično nadarjeni in pri
prepoznavanju ustvarjalnih učencev.
Opisi značilnosti nadarjenih otrok so torej
pripomoček učiteljem pri prepoznavanju znakov
nadarjenosti pri učencih v razredu, ne morejo pa
sluţiti kot izključno sredstvo za identifikacijo
nadarjenih.
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ZNAČILNOSTI NADARJENIH OTROK
Obstajajo številni seznami z značilnostmi
nadarjenih učencev.

Nemški avtor William Nagel (Odkrivanje in
spodbujanje nadarjenih otrok) je osebnostne
lastnosti razdelil na 4 področja:
•MISELNO-SPOZNAVNO
•UČNO-STORILNOSTNO
•MOTIVACIJSKO
•SOCIALNO-ČUSTVENO.
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MISELNO-SPOZNAVNO PODROČJE


razvito divergentno mišljenje
/fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija/



razvito logično mišljenje
/analiza, posploševanje, sposobnost sklepanja/






nenavadna domišljija
natančnost opazovanja
dober spomin
smisel za humor
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MISELNO-SPOZNAVNO PODROČJE (USTVARJALNOST)
So zelo vedoţeljni, sprašujejo o vsem mogočem.
Imajo veliko idej in rešitev.
Dajejo nenavadne, redke odgovore.
Svojega mnenja ne prikrivajo.
Imajo smisel za humor.
Ne prenesejo otroškega prisiljenega vedenja.
Ljubijo lepoto.
Zanimajo se za ustvarjalne aktivnosti: ples,
risanje, petja, literaturo, glasbo, karikature,
strip.
So domiselni, imajo slikovito predstavljivost.
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UČNO-STORILNOSTNO PODROČJE
široka razgledanost
visoka učna uspešnost
bogato besedišče
hitro branje
spretnost v eni od umetniških dejavnosti
/glasba,ples,risanje,film,dramatizacija/
motorična spretnost in vzdrţljivost
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UČNO-STORILNOSTNO PODROČJE (UČNE
ZNAČILNOSTI)

Mnogo vedo, so obseţno informirani.
Imajo bogat besednjak, za njihovo starost nenavaden
Imajo dober spomin.
Hitro uvidijo vzročno-posledične odnose.
Hitro poiščejo skupne značilnosti in razlike.
Hitro znajo potegniti veljavne zaključke.
So dobri, natančni opazovalci.
Na svojo pobudo zelo radi berejo in dajejo prednost
knjigam za odrasle.
So kritični, neodvisni v svojih ocenah.
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MOTIVACIJA







visoke aspiracije in potreba po odličnosti
radovednost
raznoliki in močno izraţeni interesi
vztrajnost pri reševanju nalog
visoka storilnostna motivacija
uţivanje v doseţkih
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MOTIVACIJA
Prizadevajo si, da bi naloge povsem rešili.
Se dolgočasijo pri rutinskih nalogah.
Če jih naloga zanima, delajo brez zun. spodbud
Teţijo k popolnosti (perfekcionizmu)
So samokritični
Niso prehitro zadovoljni s svojim rezultatom.
Radi delajo neodvisno.
Postavljajo si visoke storilnostne cilje
Se zanimajo za probleme odraslih in religijo,
politiko, spolnost…
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SOCIALNO-ČUSTVENO PODROČJE
nekonformizem
močno razvit občutek za pravičnost
neodvisnost in samostojnost
sposobnost vodenja in vplivanja na druge
izrazit smisel za organizacijo
Empatičnost.
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SOCIALNO-ČUSTVENO PODROČJE
SOCIALNE LASTNOSTI

So zelo občutljivi za krivico, dobro-zlo, so pripravljeni se
angaţirati proti avtoritetam.
Niso za večino za vsako ceno.
Ne bojijo se biti drugačni in izzivati.
So individualisti.
Ne-sprejemajo vnaprej mnenja avtoritete, ne da bi ga
prej kritično preverili.
Prevzemajo odgovornost in so pri organizaciji
zanesljivi.
Enako dobro shajajo z vrstniki in odraslimi
Ţelijo imeti glavno besedo
Znajo se vţiveti v druge in so zato dovzetni za
politične in socialne probleme.
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MOTIVACIJA –
močna zainteresiranost za delo

Intelektualna nadarjenost
Umetnostna nadarjenost
Psihomotorna nadarjenost
Socialna nadarjenost

SPOSOBNOSTI

USTVARJALNOST

GARDNERJEVA TEORIJA
• Je inteligentnost ena sama, splošna umska
sposobnost ali obstaja več med seboj neodvisnih
inteligentnosti?
• G-faktor.
• Gardner razlikuje osem med seboj neodvisnih
inteligentnosti,
– visoka inteligentnost na enem področju ni nujno
povezana z visoko inteligentnostjo na drugih
področjih.

JEZIKOVNA
TELESNA/
GIBALNA

AVTOREFLEKSIVNA

MATEMATIČA/
LOGIČNA

SEDEM
INTELIGENC

MEDOSEBNA

SLUŠNA

VIDNA/
PROSTORSKA

Gardnerjeva teorija inteligentnosti
• Je med najbolj znanimi novejšimi teorijami
inteligentnosti.
• Gardner inteligentnost opredeljuje kot zmožnost
reševanja vsakdanjih problemov, ustvarjanja
uporabnih izdelkov in učenja na osnovi preteklih
izkušenj.
• Predhodne opredelitve se mu zdijo pomanjkljive,
ker vključujejo le jezikovno in logično
matematično inteligentnost in so
premalo življenjske.
• Loči med sedmimi vrstami neodvisnih
inteligentnosti
–
dodana
OSMA
NATURALISTIČNA.

Gardnerjeva teorija inteligentnosti
• JEZIKOVNA INTELIGENTNOST – sposobnost besednega
izražanja in razumevanja kompleksnih pomenov. Označuje jo
občutljivost tako za pomen besed kot tudi za njihov zven in
rimo.
– Tukaj ne gre samo za “pravilno ponavljanje besed ali
bogastvo besednega zaklada”, ampak bogastvo besednega
zaklada s sposobnostjo uporabe besed v ustnem in pisnem
smislu, ki je v povezavi z določenim kontekstom.
– Otroci imajo bogat besedni zaklad in so sposobni povedati
celovito zgodbo ali doživljanje s številni podrobnostmi,
• PESNIKI, GOVORNIKI,
NOVINARJI

VODITLEJI

TALK

SHOW-ov,

POLITIKI,

Gardnerjeva teorija inteligentnosti
• LOGIČNO-MATEMATIČNA INTELIGENTNOST – sposobnost
razumevanja vzročnih odnosov, analiziranja in logičnega
razmišljanja. Vključuje induktivno in deduktivno sklepanje ter
kritično in ustvarjalno reševanje problemov.
– Najbolj cenjena inteligenca v VIZ sistemu (zastopanost v
standardiziranih testih).
– Otroci bodo lažje, hitreje in pred ostalimi otroci uporabljali
abstraktne pojme, zamisli, količine in številke.
• MATEMATIKI, FIZIKI, INŽENIRI, ASTRONOMI, RAZISKOVALCI

Gardnerjeva teorija inteligentnosti
• PROSTORSKA INTELIGENTNOST
- sposobnost vidnega
predstavljanja. Uporabljamo jo pri vožnji skozi neznano mesto,
pri uporabi zemljevidov, načrtov mest, pri risanju, znajdenju v
prostoru ali oblikovanju različnih materialov.
– Pokazatelj visoko razvite P.I. je v lahkoti zlaganja težkih
sestavljank in v reševanju problemov v prostoru, kreiranje
in graditev objektov iz kock.
• NAVIGATORJI, INŽENIRJI, KIRURGI, KIPARJI, SLIKARJI, ARHITEKTI

Gardnerjeva teorija inteligentnosti
• GLASBENO-RITMIČNA INTELIGENTNOST – sposobnost
ustvarjanja in poustvarjanja glasbe, prepoznavanja melodij in
sledenja ritmu. Posamezniki, ki imajo razvito glasbeno
inteligentnost, so zelo občutljivi na barvo, ritem, trajanje in
glasnost zvokov.
– Otroci večinoma “udarjajo ritem” nekih melodij ali pojejo
sami zase. Zaznavajo glasove v okolju in imajo sposobnost
prepoznavanja ritma.
– Otroci boljše in kvalitetnejše pojejo, se ritmično in
glasbeno izražajo (predmeti, glazbeni instrumenti)
• PEVCI, SKLADATELJI, GLAZBENIKI, DIRIGENTI

Gardnerjeva teorija inteligentnosti
• TELESNO-GIBALNA INTELIGENTNOST – sposobnost spretne
uporabe telesa, občutek za telo. Uporabljamo jo pri
usklajenem gibanju (športu, plesu, pri ročnih veščinah).
– Te sposobnosti so posebej izražene v izvajanju določenih
šolskih aktivnostih –igre na igrišču.
– Otroci kažejo izredno spretnost v gibih .
• ŠPORTNIKI, IGRALCI, PLESALCI, AKROBATI, ARTISTI, ŽONGLERJI

Gardnerjeva teorija inteligentnosti
• MEDOSEBNA (INTERPERSONALNA) INTELIGENTNOST –
sposobnost razumevanja drugih ljudi in medčloveških
odnosov. Kaže se kot spretnost pri navezovanju stikov in
komuniciranju z drugimi ljudmi ter kot sposobnost
razumevanja njihovih težav, motivov in čustev.
– Te sposobnosti so posebej izražene V tem, da ti otroci
dobro razumejo svoje lastne potrebe ter svoje sposobnosti,
osebne lastnosti in čustva.
– Otroci kažejo izredno vztrajnost pri tem, kar delajo, ne
marajo, kadar se jih prekinja pri delu (trmasti, trdoglavi) –
imajo zelo izraženo ZAVEST O SEBI.
• PSIHOLOGI, , FILOZOFI, MODRECI….

Gardnerjeva teorija inteligentnosti
• AVTOREFLEKSIVNA (INTRAPERSONALNA) INTELIGENTNOST –
sposobnost razumevanja (vzrokov, procesa in posledic)
lastnega doživljanja, vedenja in odnosov. “Katere so moje
prednosti in pomanjkljivosti? Kakšne cilje si postavljam? Kako
čustvujem? Kakšne odnose ima z drugimi ljudmi?”
– Te otroke pogosto opazimo kot vodje ali organizatorje v
skupini. senzibilni za potrebe in čustva drugih, lažje se
vživljajo v njihova čustva in bolj skrbijo zanje.
– Otroci znajo prepoznati ČUSTVA na izrazu drugih.
• TERAPEVTI, SVETOVALCI, PSIHOLOGI, SOCIALNI DELAVCI

• Vpliv na šolsko prakso:
– povdarek na jezikovni in logično-matematični inteligentnosti.

• Dileme in nejasnosti:
– talenti namesto inteligentnosti,
– teorija je težko preverljiva ker še nimamo razvitih dobrih
psiholoških testov za ocenjevanje nekaterih inteligentnosti.

NADARJENI UČENCI NISO HOMOGENA SKUPINA
Betts, Neihart - kognitivne in motivacijske značilnosti nadarjenih:

•

USPEŠNI NADARJENI (prilagodljivi, storilnostno usmerjeni, perfekcionistični)

•

DVOJNO OZNAČENI (imajo učne teţave, telesni primanjkljaj ali čustvene
teţave. Imajo nizek občutek lastne vrednosti, počutijo se frustrirani, brez
moči in jezni)

•

IZZIVALCI (so kreativni, toda uporniški, nemočni, teţijo k prepirom: “kdo bo
zmagal”)

•

NEMOČNI NADARJENI (srameţljivi, negotovi, imajo slabo samopodobo)

•

NEUSPEŠNI NADARJENI (so zamerljivi, maščevalni, eksplozivni in izčrpani-za
njih velja, da skozi daljši čas niso zadovoljili svojih potreb)

•

AVTONOMNI NADARJENI (imajo dobro samopodobo, sprejemajo svoje
pozitivne in negativne strani. So entuziasti, notranje motivirani in
uravnovešeni. Drugi jih imajo za odgovorne. Kljub temu potrebujejo podporo,
zastopanje njihovih potreb in spodbujanje razvoja)
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RAZLIKA MED “BISTRIM” IN “NADARJENIM”
OTROKOM
“BISTER “ OTROK

NADARJEN OTROK

• pozna odgovore
• je zainteresiran
• ima dobre ideje
• se trudi, zato dobro opravi
teste
• odgovarja na vprašanja
• je vodja skupine
• z zanimanjem posluša
• se z lahkoto uči
• uţiva v druţbi vrstnikov

• postavlja vprašanja
• je zelo radoveden
• ima neobičajne ideje
• kljub raztresenosti dobro
opravi teste
• razpravlja o podrobnostih,
analizira, zaključuje
• dela sam, je individualist
• izraţa močna čustva in
stališča o temi, ki jo posluša
• ţe zna
• uţiva v druţbi starejših ter
odraslih

RAZLIKA MED “BISTRIM” IN NADARJENIM OTROKOM

“BISTER “ OTROK

NADARJEN OTROK

• razume pomen naloge
• zada si naloge in jih
uspešno rešuje
• mirno sprejema naloge in
jih poslušno rešuje
• natančno posnema dano
rešitev
• uţiva v šoli
• sprejema informacije, si
jih zapomni
• dobro uporablja znanje
ima dober spomin
• z doseţki in lastnim
učenjem je zadovoljen

• samostojno zaključuje
• daje pobudo za
projekte
• naloge sprejema
kritično, v kolikor ga
zanimajo, se z njimi
intenzivno in predano
ukvarja
• ustvarja nove rešitve
• uţiva v učenju
• uporablja informacije
• išče nove moţnosti
uporabe na
• dobro predvideva
• je samokritičen
učenega

NAJPOGOSTEJŠE TEŢAVE NADARJENIH
• neuravnoteţen razvoj na intelektualnem in socialno
čustvenem področju;
• problemi s seboj, s sprejemanjem sebe;
• problemi pri navezovanju socialnih odnosov z vrstniki
in odraslimi, ter pri vključevanju v druţbeno
ţivljenje;
• vsakodnevna intelektualna frustracija in frustracije v
ţivljenjskih situacijah;
• slabe učne navade, odpor do avtoritet, kritike;
• pomanjkljiva motivacija za šolsko delo;
• odpor do rutinskih nalog, tekmovanj;
• prikrivanje talentov, perfekcionizem;
• učni uspeh ni v skladu s sposobnostmi in pričakovanji;
• teţave pri izbiri poklica.
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ŠOLSKO OBDOBJE: ZAKONODAJA
• ZAKON O OSNOVNI ŠOLI (ZOŠ)
• ZAKON O ORGANIZIRANJU IN FINANCIRANJU VZGOJE IN
IZOBRAŢEVANJA (ZOFVI)
• ZAKON O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (ZUOOP)
• KONCEPT – ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI
• OPERACIONALIZACIJA KONCEPTA:
ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

• PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU
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IZHODIŠČA KONCEPTA
• Med temeljnimi cilji VIZ sistema 2. člen ZOŠ-a še posebej
izpostavljajo pomen razvijanja nadarjenosti.
• ZOŠ v 11. členu nadarjene opredeljuje kot otroke s posebnimi
potrebami.
• v 12. členu opredeljuje, da mora šola posebej nadarjenim
učencem prilagoditi metode in oblike dela ter jim omogočiti
vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in
skupinske pomoči.
• ZOŠ – 23. do 27. člen organizira tudi dodatni pouk, interesne
in druge dejavnosti.
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IZHODIŠČA KONCEPTA
• V vse oblike razširjenega programa šole (20. člen) se
učenci vključujejo prostovoljno.
• Drţava omogoči vsaki OŠ, da del posebnih ur za pomoč
otrokom s posebnimi potrebami nameni tudi za delo z
nadarjenimi učenci (0.5 ure na teden na oddelek).
• ZOFVI – 62. člen določa, da IP za delo z nadarjenimi
učenci oblikuje oddelčni učiteljski zbor.
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POGLAVJA KONCEPTA
KONCEPT
Odkrivanje in
delo
z nadarjenimi
učenci
v devetletni
osnovni šoli

1. OPREDELITEV NADARJENOSTI
2. ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV
3. IZHODIŠČA ZA ODKRIVANJE IN DELO Z
NADARJENIMI UČENCI
4. ODKRIVANJE NADARJENIH
5. DELO Z NADARJENIMI UČENCI
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UČNA NEUSPEŠNOST UNDERACHIEVEMENT

ZAKAJ TO POČNEJO JE
KLJUČNO ?
50

“Albert Einstein je spregovoril šele v
četrtem letu starosti. Šole ni maral in ni bil
prav uspešen učenec.”

Beethovnov učitelj glasbe je izjavil: “Kot
skladatelj je povsem zanič.”

Iz Winstona Churchilla so se v šoli norčevali, ker
je imel govorno napako. Pogosto je imel
najslabše rezultate v razredu.

Mahatma Gandhi je bil kot otrok bolj plašne
narave. Kasneje je kot odvetnik nekoč v sodni
dvorani zablokiral od treme, čez leta pa je
vodil gibanje za neodvisnost Indije.

Thomasa Edisona v šoli niso marali, neki
učitelj pa je celo menil, da z njegovim
umom ni vse v redu. Pri 12 letih so ga vrgli
iz šole kot nesposobnega. Danes pa ga
poznamo kot enega največjih izumiteljev
vseh časov, med drugim je izumil
gramofon, električno žarnico…

UČNO NEUSPEŠNI NADARJENI OTROCI Koncept

nezainteresiranost za šolo in udeleţbo v šolskih
dogajanjih;
strah pred spraševanjem;
nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja;
nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu;
učenca ni moţno motivirati z običajnimi spodbudami
(dobrimi
ocenami,
nagrajevanjem
pridnosti,
navdušenjem učitelja ipd.);
slaba pozornost;
hiperaktivnost;
čustvena in socialna nezrelost.
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PROFIL UČNO NEUSPEŠNEGA UČENCA
pri preverjanju znanja dosega slabe rezultate;
se dobro ustno izraţa, a je slab pri pisnem delu;
odlično razume in pomni stvari, ki ga zanimajo;
je očitno zdolgočasen;
pri poglavitnih predmetih dosega ocene, ki so pod pričakovanjem;
je nemiren in raztresen;
svoje dnevne obveznosti opravi pogosto površno in sploh ne;

ne mara praktičnega dela;
ţivi v svojem svetu;
je neobziren in nestrpen do počasnejših učencev;
rajši navezuje stike s starejšimi učenci ali z odraslimi;
je pretirano samokritičen;
ne zna vzpostaviti dobrega odnosa z vrstniki in učitelji;
je čustveno nestabilen, ima slabo mnenje o sebi, se vede zadrţano in
včasih agresivno;
se zanima za celo vrsto stvari in je na določenem področju pravi
strokovnjak.
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PROFIL UČNO NEUSPEŠNEGA UČENCA
• Preučevanje učno neuspešnih nadarjenih otrok je
razkrilo nekaj splošnih značilnosti teh otrok. Na podlagi
njihovih vzrokov in posledic jih je mogoče razvrstiti v
tri različne skupine.
• Najpomembnejša značilnost je, iz katere posredno
izvirajo vse druge teţave, je slaba samopodoba, kar
vodi k izogibanju akademskim nalogam. Posledica tega
so slabe učne navade, “luknje v znanju”,
nesprejemanje vrstnikov in pomanjkanje zbranosti v
šoli.
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Teţje prepoznavne kategorije
nadarjenih otrok :
otroci z razvojnimi pomanjkljivostmi,
- iz neugodnih družinskih okolij,
- učno neuspešni učenci,
- kulturno prikrajšani,
- nadarjene deklice…
-

• Nevarnost prepozne
identifikacije
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VSI NEUSPEŠNI NADAREJNI imajo:
• Imajo nerealno (negativno) samopodobo.
• Ne kažejo svojih pravih (negativnih) čustev.
• So motivirani, toda ne dosegajo dosežkov…

57

KAKO PREPREČITI UČNO NEUSPEŠNOST ?
•
•
•
•

ZAČETI ZGODAJ !
AKCELERACIJA !
IZOBRAŢEVANJE UČITELJEV !
POGLOBITI IN OBOGATITI ZNOTRAJ
KURIKULUMA
• “PULL-OUT”/ VZPOREDNI PROGRAMI
• AKCELERACIJA
• RAZRED/ŠOLA ZA NADARJENE
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USTVARJALNOST
• U literaturi najdemo preko 100 definicij, a eden znanstvenik je
preštel preko 4000 različnih pomenov ustvarjalnosti.
• Ustvarjalnost je aktivnost, ki daje nove, originalne proizvode
(materialna ali duhovna sfera), ki se ne morejo pripisati
IMITACIJI, ampak povsem novim proizvodom, ki so toliko
drugačni.
Značilnost teh proizvodov je, da boljše, uspešnejše in na bolj
racionalen način zadovoljujejo individualnim in skupinskim
potrebam od prejšnjih proizvodov, ki so že obstajali.
• Kreativnost je univerzalnI “ČLOVEŠKI DOSEŽEK”, in ne samo
sposobnost posameznikov.

USTVARJALNOST
• Ustvarjalnost nosi v sebi klico nepoznanega,
nepredvidljivega, novega… Je sposobnost
• povezovanja idej, informacij in stvari na izviren, torej
nenavaden in nov način.
• Psihologi ugotavljajo, da se ustvarjalnost (razen v domišljiji)
kaže v obliki štirih poglavitnih lastnostnih:
–
–
–
–

divergentnem mišljenju,
domiselnosti,
prožnosti in
izvirnosti.

USTVARJALNOST
• Divergentno mišljenje vodi v različne smeri k različnim ustreznim vidikom
problema.
• Domiselnost pri otroku in pri samem sebi spodbujamo tako, da dovolimo
idejam, da se preprosto pretakajo iz območja nezavednega v zavest. Strah
pred neuspehom ali osramočenjem ta pretok ponavadi močno ovira. Prav
zato je danes ena najbolj produktivnih ustvarjalnih dejavnosti t.i. nevihta
možganov, ki pripomore k temu, da se posamezniki znebijo miselne
avtocenzure. Drug vidik ustvarjalnosti je mogoče spodbuditi tako, da
skušamo izstopiti iz enotirnega mišljenja in spoznati, da moramo, kadar je
ena pot blokirana, pač iskati nove.
• Prožnost je sposobnost videti različne načine reševanja starih problemov.
• Za izvirnost je značilna sposobnost, domisliti se povsem novih idej, priti do
novih odkritij ali oblikovati nove teorije.

Še nekaj opredelitev ustvarjalnosti:
• Sposobnost izmisliti si nekaj novega (ne
nekaj povsem novega iz nič, ampak narediti naslednji
korak z uporabo obstoječih idej).

• Odnos ali naravnanost do sprememb in
novosti (pripravljenost igrati se z idejami in
možnostmi).
• Proces stalnega izboljševanja idej in rešitev
(zelo redko pridemo do genialne rešitve v enem samem
koraku).

SPOSOBNOSTI

Možganski polobli in učenje
Logika

Prepoznavane
obrazi

razum

vzorci

matematika
ritem
jezik

branje
pisanje

vizualno predstave
globina
kreativnost

linerano
zaporedna
obdelava
analiza

vzporedna
obdelava
sinteza

SPOSOBNOSTI
Možganski polobli in učenje
• Leva polovica uravnava desno stran telesa in desna polovica
levo stran telesa. Z izražanjem celega telesa in uporabo obeh
rok spodbujamo obe možganski hemisferi.
• Pri otroku se tako povežeta čutnozaznavni svet in kreativnost z
analitično resničnostjo.

POTREBE PO RAZVOJU USTVARJANOSTI
• sposobnost povezovanja idej, informacij in stvari na
izviren, nenavaden, domiseln in nov način
• učenec se ne zadovolji z najbliţjo rešitvijo problema,
temveč išče rešitve v najrazličnejših smereh in po
nenavadnih poteh
• ustvarjalnost se kaţe v osebnosti ustvarjalca
(domiseln, duhovit, vizualna slikovita predstavljivost
ljubijo lepoto, zanimajo se za ustvarjalne aktivnosti:
ples, petje, literaturo), ustvarjalnem procesu in
ustvarjalnem produktu.

KAKO POSPEŠUJEMO ALI ZAVIRAMO USTVARJALNOST?
Avtorji Weisberg, Springer, Jackson, Jaušovec, Rogers

so se ukvarjali z vprašanjem, na kakšen način pospešujejo in
zavirajo inteligenco ter visoko kreativnost vplivi druţinskih
članov?
Rogers tako razmišlja o glavnem izvoru kreativnosti:
" Varnost in svoboda sta nujni obliki, ki omogočata ustvarjalnost oz.
kreativnost."
Samostojno aktualiziranje človeških sposobnosti leţi v uresničitvi lastnih
moţnosti

" Otroka je potrebno sprejeti v njegovi brezpogojni dragocenosti,
ustvariti ugodno vzdušje oz. klimo, v kateri niso porajane zunanje
kategorije in v kateri jemljemo otroka v popolni empatiji…"

DELAVNICA 3
Delavnica ustvarjalnosti: Dokončaj začeto risbo
Navodilo: Začeto risbo dokončajte tako, da njene elemente čim
bolj duhovito vpletete v risbo. Risbi dajte tudi naslov.
•

Po opravljeni nalogi »Dokončaj začetno risbo« mentorica poišče med izdelki tiste, ki
se ji zdijo duhoviti. Pomemben je splošen vtis o izdelku. Pri ocenjevanju smo
prizanesljivi, saj so merila dokaj subjektivna.
Nekaj možnih kriterijev bi lahko bilo:
• izvirnost (razlikovati med tem ali je ideja ponovitev zamisli drugega otroka ali pa je
originalna za skupino)
• element iz predloge se duhovito vklaplja v risbo ali pa deluje kot bi bil na silo
dodan
• risba je dinamična (nakazuje dogajanje, gibanje…ali pa deluje statično, brez prave
napetosti v dogajanju)
• poskus vnašanja perspektive v risbo ali pa je risba shematična
• naslov risbe je duhovit, zgoščen ali pa le našteva narisano.

Ustvarjalni otroci
• Najbolj ustvarjalni so otroci – imajo veliko domišljije in si v svojem
razmišljanju ne postavljajo meja. So zelo izvirni, zlahka prehajajo iz
enega predmeta v drugega.
• Tolerantni so do še tako nenavadnih problemov, svobodni so v mišljenju,
ne mislijo vedno tako, kot drugi od njih zahtevajo. So nekonformisti, težko
se prilagajajo avtoriteti in okolju v mišljenju in stališčih, saj si vsako stvar
razlagajo na svoj način. Kažejo neko spontano ustvarjalnost, ki se izraža
kot inovacije, nove ideje in zamisli, nenavadna vprašanja in
nezadovoljstvo z odgovori. Pogosto imajo tudi smisel za humor, ki je
tesno povezan z ustvarjalnostjo.
• Za odrasle so zaradi nenehnega postavljanja nenavadnih vprašanj in
neprilagajanja avtoriteti pogosto zelo moteči. To je tudi razlog, zakaj
njihovo ustvarjalnost šola, včasih pa tudi starši, velikokrat zavrejo ali celo
potlačijo.

OVIRANJE USTVARJALNOSTI OTROK - VRTEC
• Prav nič razveseljivo ni, če slišimo otroka govoriti, da :ne zna
peti;, da :ne zna risati; ali da je nesposoben vrste drugih
ustvarjalnih dejanj, ker so mu tako sugerirali odrasli.
• Odrasli namreč vse prevečkrat otroke med seboj primerjamo,
ocenjujemo in presojamo njihove sposobnosti. Če se nam ne
zdijo ustrezne, celo izrazimo svoje neodobravanje.
• Sleherna od teh reakcij odvrača pozornost od ustvarjalne
dejavnosti same in namesto tega postavlja cilje in standarde,
ki se zdijo zaželeni nam odraslim.

Načine oviranja ustvarjalnosti lahko
razdelimo v dve skupini:

Vse oblike direktnega mešanja
in posredovanja v delo otrok
• Risanje otrokom
• • Popravljanje otrokovih
oblik
• • Pobarvanke
• • Razstavljanje otrokovih
del
• • Širjenje shematskih oblik
med otroci

Vzgojni postopki in stališča
• Vrednotenje in
precenjevanje dela otrok
• • Komentiranje in karanje
• • Preveč poudarjanja
vrednosti
• • Urejenost in preciznost

SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI
OTROK
• Otroci se bodo ustvarjalno izražali vedno kadar jim je dana
svoboda, da so to kar so, da vidijo na svoj način, da razumejo
in mislijo s svojo logiko, z drugimi besedami, da imajo pravico
do svojega individualnega izražanja in ustvarjanja v polnem
pomenu besede.
• Različne ustvarjalne dejavnosti krepijo otrokove sposobnosti
opazovanja, predočanja in dojemanja, kar bo zopet povzročilo
močnejše in bogatejše ustvarjanje. Tako se vzpostavlja naravni
proces rasti in razvoja njihove zavesti in sposobnosti.

Kaj lahko naredimo ?
USMERJANJE OPAZOVANJA
• Pri spodbujanju otrok k opazovanju se moramo izogibati
vsiljevanju svojega načina videnja in svojih predpostavk. To
najbolje storimo tako, da postavljamo različna vprašanja:
• NAJENOSTAVNEJŠA VPRAŠANJA - otroka sprašujemo, kaj vidi na sliki in
nam on našteva različne podobe. Ko mu zmanjka odgovorov, mu lahko
postavljamo druga in nadaljnja vprašanja.
• Vprašanja, ki izzovejo otrokovo POJMOVANJE - npr. Kako drevo raste? Kako
sonce sveti in greje? Kako cveti cvet?
• Vprašanja, ki zaposlijo njegovo LOGIKO - kot npr. Zakaj ima drevo liste?
Zakaj ptice letijo? Zakaj imamo hišo.
• Bolj KONKRETNA VPRAŠANJA o aspektih oblike ali pojava, če jih otroci niso
sami našli, vprašanja o delih, konstrukciji, materiji, barvi in podobnim.
Vse to ne pomeni, da mora otrok verbalno odgovarjati. Njegov odgovor, oziroma znak njegove pozornosti in
interesa je lahko le dotik, nasmeh, razširjene oči in čudenje.

Kaj lahko naredimo ?
AKTIVIRANJE SPOMINA
• Drugi način sprožanja interesa in ustvarjalnega
izražanja je razgovor o nečem, kar so otroci
spontano videli pred kratkim ali daljšim
časom.
• S tem se aktivira in utrjuje njihov spomin oz.
se skrbi za bogastvo doživljanja in znanja.

Kaj lahko naredimo ?
SANJARJENJE, ILUSTRACIJE
• Sanjarjenje se v likovnem delu otrok
najpogosteje pojavi kot ustvarjanje novih
variant in slik na osnovi poznanih dogodkov in
pojavov.
• Najbolj običajen primer tega je ilustriranje
različnih zgodb in pesmi, izmišljenih dogodkov,
dogodkov iz preteklosti ali bodočnosti.

Kaj lahko naredimo ?
PREDSTAVLJANJE
• Druga višja raven ustvarjanja slik ali imaginacija je otrokova
sposobnost, da različne predstave in pojme iz področja
nevidne stvarnosti predstavijo v likovni izraz, v slike in
tridimenzionalne oblike.
• Take ustvarjalne sposobnosti lahko podkrepimo, če so otroci
navajeni, da se svobodno in neovirano likovno izražajo.
Gotovo bodo našli likovni ekvivalent, oz. likovno razlago za
vsak pojav, pojem, občutek, za besede, ki jim ne poznajo
resničnega pomena, za glasbo o kateri nimajo nikakršnega
podatka.

Kaj lahko naredimo ?
IGRE Z LIKOVNIMI MATERIALI IN GLASBILI
• Igre z likovnimi materiali in glasbili, imajo več namenov. Najprej jim
prinese občutek svobode, potem pa jih spodbudi k spoznavanju in
raziskovanju lastnosti in možnosti posameznega likovnega sredstva ali
glasbila. Tretji najvažnejši namen pa je izražanje vsebine s katero se
posamezen otrok zavestno ali podzavestno ukvarja. Te vsebine so lahko
konkretne, ali pa prihajajo iz nedoločenih čustvenih ali spoznavnih sfer.
• Pri teh igrah otroci popolnoma svobodno izbirajo način kako jih bodo
izrazili, v obeh smislih svobodno pokažejo kar želijo in kakor želijo, to je na
njim lasten način.
• Izvorno videnje ter ustvarjalnost otrok se najbolj spodbudi z novimi
vsebinami, za katere otroci nimajo nikakršnih predlog, pa jim ne ostane nič
drugega, kot da sami najdejo in ustvarijo svoje oblike. Poleg spodbujanja k
izražanju je izjemno pomembno spodbujati otroke, da sami najdejo tudi
nove vsebine, ker se s tem izpopolnjujejo in osamosvajajo njihove
ustvarjalne sposobnosti.

ZAVIRALCI
• Oh ne, že spet nov problem!
Pogosto je odziv na problem celo večji problem, kot sam problem. Z zavzetim
iskanjem in reševanjem problemov si povečujemo samozavest in
zadovoljstvo ter si izboljšujemo občutek pri nadzorovanju svojega življenja.

• To ni rešljivo!
Z ugotovitvijo, da nečesa ne moremo narediti ali da nekaj ni rešljivo, damo
problemu moč, ki je prej ni imel.

• Jaz tega ne morem rešiti!
Nekateri ljudje se ob problemu zelo hitro umaknejo. Prepričani so, da njihov
problem lahko reši le izbrani strokovnjak ali specialist, nikakor pa ne oni.

• Kaj če mi spodleti?
Strah pred neuspehom je ena največjih ovir pri ustvarjalnosti. Edino zdravilo je
sprememba odnosa do napak, polomij in razočaranj. Napake niso zabavne,
a so poučne.

ZAVIRALCI
• Nisem ustvarjalen/ustvarjalna!
Vsakdo je do neke mere ustvarjalen. Vsi smo bili nekoč otroci z veliko
domišljije. Vse, kar morate narediti, je to, da zopet date priložnost svojim
mislim. Hitro boste ugotovili, kako ustvarjalni ste v resnici.

• To je otročje!
Ko odrastemo želimo delovati zrelo in učeno ter s tem narediti vtis na okolico.
Igrivi in ustvarjalni poizkusi iz mladi let bi nas sedaj spravljali v neroden
položaj. Toda ne smemo pozabiti dejstva, da se ljudje ne smejijo le nečemu
smešnemu, temveč pogosto tudi takrat, ko česa ne razumejo.

• Kaj bodo rekli ljudje?
Ljudje že tako ali tako govorijo o vas. Družba je v celoti naravnana tako, da
izvaja pritisk na vse, kar ni povsem v skladu z nekimi pričakovanji. Če boste
poizkušali biti ustvarjalni, vedite, da se vam bodo včasih posmehovali.

DELO Z NADARJENIMI OTROKI
ZA USPEŠNO DELO V VRTCU SO POTREBNI
NASLEDNJI POGOJI:
• Elastičen razpored aktivnosti in počitka.
• Čas za samostojno, individualno aktivnost.
• Omogočiti učne in
nadarjenimi otroki.

igralne

izkušnje

z

POSEBNI PROGRAMI ZA NADARJENE
“Nadarjeni imajo pravico do takšnih učnih izkušenj, ki
bodo zadovoljile njihove sedanje in prihodnje
izobraţevalne potrebe” (Joyce Van Tassel Baska, 2000).
PRISTOPI

AKADEMSKI

OBOGATITVENI

IPN
SOBOTNE ŠOLE
KLUBI

CELOSTNI RAZVOJ
POSPEŠEVANJE,
AKCELERACIJA,
POGLABLJANJE

USTVARJALNOST,
SODELOVANJE,
MOTIVACIJA
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SKUPNE ZNAČILNOSTI PROGRAMOV
• razvijanje višjih oblik mišljenja, višjih psihičnih procesov in
produktov;
• vključevati avtentične probleme, naloge za samostojno
raziskovanje;
• vključevati aktualne probleme, ki so interdisciplinarno povezani;
• vključevati raziskovalno metodologijo za obdelavo podatkov;
• uporaba več različnih- multimedijskih virov in sodobne IKT;
• učenje tujih jezikov;
• znanja naravoslovnih ved;
• razvijanje metakognitivnih kompetenc;
• spodbujanje timskega dela, sodelovalnega učenja, tehnik za
obvladovanje čustev, komunikacijskih veščin, učenje učenja.
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IZBIRA VSEBIN
pomembne
aktualne
zahtevne
vznemirljive
privlačne
strastne
reprezentativne
formativne
vredne
posredujejo
izkušnje
širijo poznavanja temeljev kulture
in največjih idej človeštva
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