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NIČ NI BOLJ NEENAKEGA, KOT JE ENAKA OBRAVNAVA NEENAKIH. 
                                                                            (Brandwein) 



 

INDEP – nujno timsko delo učiteljev in SD;  
                soustvarjanje z učenci in starši 

ZNAČILNOSTI UČENCA 

 POTREBE,    

   ŽELJE, 

     INTRESESI 

MOŽNOSTI- 

MATERIALNE, 

KADROVSKE, 

ORGANIZACIJSKE 

INDEP 



 
o Upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih 

interesov učenca,  
o upoštevanje individualnih osebnostnih 

značilnosti, 
o širitev in poglabljanje temeljnega znanja,  
o hitrejše napredovanje v procesu učenja,  
o razvijanje ustvarjalnosti, 
o spodbujanje višjih oblik mišljenja in učenja, 
o uporaba sodelovalnih oblik učenja, spodbujanje 

samostojnosti in odgovornosti, 
 

              TEMELJNA NAČELA  
    DELA Z NADARJENIMI UČENCI 



 

o skrb za celostni osebnostni razvoj (kognitivni, 
emocionalni, socialni, moralni, telesni), 

o raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne 
izbire učencev, 

o uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in 
učitelji oziroma drugimi izvajalci programa, 

o skrb za to, da so nadarjeni v svojem razrednem in 
šolskem okolju ustrezno sprejeti, 

o ustvarjanje možnosti za občasno druženje nadarjenih 
med seboj, glede na njihove posebne potrebe in 
interese. 

 
 



 
• projektno delo - individualno, v paru, skupinsko  
• raziskovalno učenje  
• kreativno pisanje 
• bralne učne strategije 
• raziskovalno delo 
• problemski pouk 
• sodelovalno učenje 
• inštruiranje sošolcev   
• samostojno učenje 
• e-učenje, učenje na daljavo      
• eksperimentalno delo 
• ekskurzije, srečanja nadarjenih 
• terensko delo 
• prostovoljno socialno delo 

PRIPOROČLJIVE 
didaktične strategije : 



 
• diferenciacija znotraj pouka 
• učne skupine z višjim nivojem zahtevnosti 
• izbirni predmeti 
• interesne dejavnosti oz. krožki 
• akceleracija – zgodnejši vpis, preskok razreda ali posameznega predmeta  
• dodatni pouk 
• individualni učni načrt 
• obiskovanje pouka v srednji šoli ali celo na visokošolskih zavodih  
• raziskovalne naloge, seminarske naloge 
• sobotne šole, poletne šole, tabori, vzporedno šolanje  
• športne in kulturne sekcije, društva, klubi 
• priprave na tekmovanja, tekmovanja 
• tečaji 
• osebno svetovanje učencem in staršem 
• programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske      

                                                                                                       delavnice, Izštekani, kreativne delavnice, srečanja …) 

• svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica 
 
 

Priporočene organizacijske oblike 



 
• jasna strukturiranost poučevanja in učenja;  
• učiteljeva pozitivna in podporna naravnanost;  
• spodbujanje in omogočanje aktivnega učenja; 
• učenje osnovnih pojmov na način, da jih učenci razumejo, in preverjanje 

njihovega dejanskega razumevanja oziroma nerazumevanja; 
• spremljanje učenčevega napredka; 
• omogočanje sprotne povratne informacije učencu in od učenca; 
• jasna in razumljiva navodila; 
• delitev zapletenih učnih problemov na manjše enote, učenje po korakih, 

predvidevanje korakov; 
• uporaba opor za učenje (materialnih, verbalnih in neverbalnih); 
• navajanje primerov\modelov reševanja; 
• spodbujanje in omogočanje več čutnega učenja; 
• več  urjenja veščin in utrjevanja znanja na različne načine; 
• omogočanje učencem, da svoje znanje posredujejo na različne načine (ustno, 

pisno, praktično idr.); 
• poučevanje učnih strategij (pisanja zapiskov, predelave učbeniških besedil, 
       organizacije časa itn.); 
• učenje učencev za samostojno iskanje pomoči (pri učiteljih, vrstnikih, 

svetovalnih delavcih itn.);                                                               (Koncept, str. 34) 

Dobra poučevalna praksa 



 
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, CUZ) 

o Priprava INDEP-a z upoštevanjem mnenja učenca in 
staršev (razrednik, tim, ŠSS, učenec, starši) 

o Potrditev INDEP-a s strani RUZ 

o Izvajanje in sprotna spremljava izvajanja (učitelji, 

mentorji, razrednik – nosilec, koordinator, ŠSS) 

o Analiza INDEP-a (razrednik, učenec, starši) 

o Evalvacija dela z nadarjenimi učenci (razrednik, tim,   

       ŠSS, CUZ, ravnatelj) 

 

Zadolžitve 



 

4.a - 8                    7.a – 8 

4.b - 8                     7.b - 7 

5.a - 6                     8.a - 9  

5.b - 9                     9.a - 9 

6.a . 5                      9.b - 5  

6.b - 7 
 

                                        SK = 81 učencev (28,8%) 

 

Število nadarjenih v šolskem letu 
2013/14 
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