
NADARJENI UČENCI 



 
 

Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, 
ki so na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli 
pokazali visoke dosežke ali potenciale na 
 

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

    - psihomotoričnem področju 
 
      
 in ki poleg rednega šolskega programa 
potrebujejo posebej prilagojene VIZ-programe in aktivnosti.  

 

Koga prepoznamo za nadarjenega učenca? 
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o MISELNO-SPOZNAVNO PODROČJE 
           DIVERGENTNO, KONVERGENTNO MIŠLJENJE, SPOMIN, 

DOMIŠLJIJA, HUMOR 
 

o UČNO-STORILNOSTNO PODROČJE 
RAZGLEDANOST, UČNA USPEŠNOST, BESEDNI ZAKLAD, ZGODNJE  IN 

HITRO BRANJE, MOTORIČNA SPRETNOST 
 

o MOTIVACIJA 
VISOKE ASPIRACIJE, STORILNOST, VZTRAJNOST, RADOVEDNOST,  

UŽITEK V DOSEŽKIH, “FLOW” (preplavitev), 
 

o SOCIALNO-ČUSTVENO PODROČJE 
NEKONFORMIZEM, OBČUTEK ZA PRAVIČNOST, SAMOSTOJNOST,  

NEODVISNOST, SPOSOBNOST VPLIVANJA NA DRUGE, VODENJA,  
                         SMISEL ZA ORGANIZACIJO, EMPATIČNOST,  
                                     IZJEMNA OBČUTLJIVOST 

 

ZNAČILNOSTI 
NADARJENIH UČENCEV 



 
                   POSTOPEK ODKRIVANJA 
 

1. Evidentiranje nadarjenih učencev (ob koncu 3. razreda) 

2. Identifikacija – prepoznavanje nadarjenih učencev(novembra,   

                                                                                                                                                                          decembra v  4. razredu)                                                                                                                                                                                           

3. Delo z nadarjenimi učenci (priprava INDEP-a – individualiziranega programa  do  

                                                                                                             januarja, sledi realizacija, junija evalvacija dela)  
                

o Identifikacija učencev je možna tudi v višjih razredih. 
 

     Odkrita nadarjenost sama še ne pomeni dosežka, nenavadnega za    
                otrokovo starost. Za izreden dosežek je potrebna še: 

• ustvarjalnost, 
• motivacija, 
• spodbudno okolje. 

Odkrivanje nadarjenosti 



 
Pri evidentiranju se upoštevajo naslednji kriteriji: 

 

o Učni uspeh 

o Dosežki – izjemni dosežki pri likovnih, glasbenih, tehničnih, športnih, dramskih, 
gledaliških in drugih dejavnostih 

o Učiteljevo mnenje - posebno pozornost posvetiti učencem, ki kažejo znake 
nadarjenosti, nimajo rezultatov (okolje, specifične učne težave, vedenjske težave) 

o Tekmovanja - udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih  

o Hobiji - močan interes in doseganje nadpovprečnih rezultatov 

o Mnenje šolske svetovalne službe - se oblikuje na osnovi obstoječe 
evidence z učitelji, knjižničarko, mentorji, starši in učencem 

 
                1.  Evidentiranje učencev  

 



 
1. Ocenjevalna lestvica učiteljev, s katero učitelji ocenjujejo: 

• učno področje 

• vodstveno področje 

• tehnično področje 

• gibalno področje 

• glasbeno področje 

• likovno področje 

• literarno področje 

• dramsko področje 

• filmsko področje (zadnja triada) 

2. Test sposobnosti (testiranje izvaja psiholog) 

3. Test ustvarjalnosti (testiranje izvaja psiholog) – ustvarjalnost na besednem področju 

 

 
         2. Identifikacija – prepoznavanje 
           se izvaja na osnovi soglasja staršev z ocenjevalno lestvico in testi. 

 



 

PODROČJA OCENJEVALNE LESTVICE 

UČNO PODROČJE 

• vedoželjen, samoiniciativen, dosega najvišje standarde pri 
posameznih predmetih 

• uporablja različna gradiva (atlas, leksikon, slovar, splet …) 

• si hitreje zapomni, najde smisel 

• opazi podrobnosti 

 

VODSTVENO PODROČJE 

• priljubljen, je vzgled, mu sledijo 

• se šali, vendar ne na račun drugih 

• prevzema odgovornost 

• z lahkoto uveljavlja svoja mnenja  

 

TEHNIČNO PODROČJE 

• ima razvito prostorsko predstavljivost, konstruktivne igre, 
popravlja, razstavlja 

• naredi izdelek po načrtu 

• je natančen, pozoren 

• zna uporabljati orodja 

 

GIBALNO PODROČJE 

• rad ima telesne aktivnosti 

• dobra koordinacija, vzdržljivost, hitro se uči gibov 

• športna tekmovanja 

• se dobro orientira v prostoru 
 

 

GLASBENO PODROČJE 

• rad ima glasbo, jo posluša, izvaja 

• ima posluh, občutek za ritem, melodijo 

• čuti glasbo s celim telesom 

 

LIKOVNO PODROČJE 

• vztraja, samostojno ustvarja 

• estetski čut, eksperimentira z različnimi tehnikami 

 

LITERARNO PODROČJE 

• ceni knjige, rad bere 

• dobro pripoveduje, občutljiv za pomen besed 

• rad ustvarja, piše, ima domišljijo 

 

DRAMSKO PODROČJE 

• sproščeno nastopa 

• improvizira, imitira 

• zna uporabljati kretnje, mimiko obraza, pričarati 
napeto vzdušje 



 
 

o Seznanitev staršev z rezultati identifikacije in mnenje 
staršev  

o INDEP – individualni program (razrednik, učenec, starši, 

delavci šole, ŠSS) 

• Priprava v mesecu septembru za tekoče šolsko leto 

• Analiza dela z učencem in staršem v mesecu juniju (priporočila za 

naslednje šolsko leto) 

o Učenec vodi portfolio (beleži svoje dosežke med letom in o njih obvešča 

razrednika) 

 
3. Delo z nadarjenimi učenci 

 



 
• spremljava in opora otroku 

• vzdrževanje dobrih odnosov s šolo 

• spodbujanje branje 

• podpirati interese otroka 

• omogočiti otroku kvalitetno preživljanje prostega časa 

• učiti otroka načrtovati svoje delo 

• vzgajati otroke, da se bodo znali odločati in reševati svoje 
težave 

• ne pričakovati, da otroci izpolnijo neizpolnjene cilje 
staršev 

Vloga staršev 



 
o nezainteresiranost za šolo, slabe učne navade 
o strah pred spraševanjem, težko prenaša kritiko 
o odpor do avtoritet, nezmožnost sprejemanja kritike 
o nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja 
o nesposobnost sodelovanja pri skupinskem delu 
o ni ga možno motivirati z običajnimi spodbudami  
o slaba pozornost 
o prikrivanje talentov, da bi jih vrstniki sprejeli 
o hiperaktivnost 
o ne mara rutinskih nalog, tekmovanj 
o čustvena in socialna nezrelost 
 

 

Učno neuspešni nadarjeni 
učenci 



 
o Priprava in ponudba programov (tim, ravnatelj) 

o Priprava INDEP (razrednik, tim, ŠSS)   

o Pridobitev mnenja učenca in staršev (razrednik, ŠSS) 

o Potrditev INDEP-a s strani RUZ 

o Izvajanje in sprotna spremljava izvajanja (učitelji, 
mentorji, razrednik – nosilec, koordinator, ŠSS) 

o Analiza s strani učenca in staršev (razrednik) 

o Analiza na nivoju razreda in šole (razrednik, tim,   

     ŠSS, CUZ, ravnatelj) 

 

Zadolžitve 


