KDO SO NADARJENI UČENCI?
V strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti.
Ena izmed definicij pravi, da »so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so
bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali
potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali
umetniškem področju in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej
prilagojene programe in aktivnosti« (V: Traversm Elliot in Kratochwill: Educational
Psychology, str. 447).
Nadarjenost je lahko:
SPLOŠNA (omogoča doseganje izjemnih rezultatov na več področjih hkrati) =
NADARJENOST
SPECIFIČNA (visoke specifične sposobnosti, ki vodijo do uspeha na posebnih
področjih) = TALENTIRANOST
Galbraith (2012) loči nadarjene učence na področju:
 ustvarjalnosti, kjer poudari, da visoko ustvarjalni znajo izpeljati nenavadne poti, ko

rešujejo težke probleme, stvari utegnejo opravljati na nenavadne načine, poudari da
so ustvarjali ljudje radi različni in zaradi svoje ustvarjalnosti kršijo pravila,
 talentirane nadarjenosti, med katere uvršča tiste, ki so najboljši takrat ko se

izražajo z umetnostjo, plesom, glasbo, so izredno ustvarjalni in gibčni,
 kot zadnje področje nadarjenosti opiše ljudi z voditeljski sposobnostmi, kateri

znajo dobro odločati, so priljubljeni in radi poganjajo ljudi.
ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV
Skoraj nihče od nadarjenih učencev nima vseh naštetih značilnosti, vendar pa večina
nadarjenih učencev kaže eno ali več značilnosti (Galbraith, 1992):


se zlahka in hitro učijo,



so vztrajni in hočejo še naprej poskušati,



veliko sprašujejo in so izredno vedoželjni,



imajo smisel za humor,



ne počno radi iste stvari vedno znova in znova,



so zelo občutljivi do drugih,



mislijo logično in hočejo, da bi bile stvari smiselne,



so odprti za nove, norčave ideje.

Ferbežer (1998) je nanizal veliko različnih značilnosti nadarjenih otrok:


otroci zgodaj in smotrno uporabljajo besednjak, ki je širok po obsegu, je poglobljen in
zahtevnejši,



ostro in kritično opazujejo,



zmožni so dlje časa trajajoče koncentracije,



imajo originalen, divergenten, kreativen pristop pri reševanju problemov,



odlikujejo se po hitrejšem, lahkem dojemanju, po miselni elastičnosti,



imajo izredno željo imajo po znanju, neprestano sprašujejo, imajo visoko razvito
logično mišljenje, uspešno se vključujejo v socialno okolje in imajo izrazito uspešnost
vodenja.



njihova splošna poučenost je obsežna, zagrizeno se predajajo interesno problemskim
nalogam, do popolnosti si želijo izpolniti naloge, pri rutinskih in mehaničnih nalogah
se dolgočasijo,



zanimajo jih odrasli problemi, veliko se ukvarjajo z moralnimi pojmi.



dajejo nenavadne, redke, bistre odgovore, se ne bojijo biti drugačni, individualisti
zlasti v kognitivnem smislu, so družabni in pogosto voditelji.



možna je socialna izoliranost, ki izhaja iz nestrpnosti do nižjih oblik intelektualnega
funkcioniranja,



bolj so kritični do sebe in drugih, imajo izrazite empatične sposobnosti, visoko
samozaupanje, samospoštovanje in samooceno,



so čustveno uravnoteženi, vedri, imajo izrazit smisel za humor, terjajo širše in globlje
obrazložitve, želijo posebne naloge.



lahko so tudi učno neučinkoviti, ker so nezadovoljni s preprostimi in očitnimi
rešitvami, neuspešni so pogosto pri preprostih nalogah, ker ne morejo verjeti, da je
rešitev tako očitna.

Raziskave kažejo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo
pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite. Vendar se je potrebno zavedat, da
nadarjeni učenci niso homogena skupina in da obstajajo lahko velike razlike tudi znotraj
skupine nadarjenih.

Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo pri nadarjenih učencih, se nanašajo na različna
področja: miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko in socialno-čustveno (povzete
po Konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci):
Miselno-spoznavno področje


razvito divergentno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost)



razvito logično mišljenje (analiza, posploševanje, sposobnost sklepanja),



nenavadna domišljija,



natančnost opazovanja,



dober spomin,



smisel za humor.

Učno-storilnostno področje


široka razgledanost,



visoka učna uspešnost,



bogato besedišče,



hitro branje,



spretnost v eni od umetniških dejavnosti (npr. glasba, ples, risanje, dramatizacija
itd:),



motorična spretnost in vzdržljivost.

Motivacija


visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti,



radovednost,



raznolikost in močno izraženi interesi,



vztrajnost pri reševanju nalog,



visoka storilnostna motivacija,



uživanje v dosežkih.

Socialno in čustveno področje


nekonformizem,



močno razvit občutek pravičnosti,



neodvisnost in samostojnost,



sposobnost vodenja in vplivanja na druge,



izrazit smisel za organizacijo,



empatičnost.
Značilnosti, ki jih lahko ovirajo pri uspešnem delu



nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih,



strah pred spraševanjem,



nizka samopodoba,



pomanjkanje samozaupanja,



nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu,



učenca ni možno motivirati z običajnimi spodbudami (dobrimi ocenami, z
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nagrajevanjem pridnosti, navdušenjem učitelja …),


slaba pozornost,



hiperaktivnost,



čustvena in socialna nezrelost.

Čim bolj dosledno se kažejo posamezne lastnosti pri učencu, tem bolj verjetno je, da je
nadarjen.
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