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Nadarjeni učenci imajo pravico do ustreznih izobraževalnih možnosti, ki bo-
do izzivalno in stimulativno naravnane ter bodo optimalno razvijale njihove 
potenciale. Če želimo prispevati k samouresničitvi otrok in mladih ter s tem k 
razvoju in napredku celotne družbe, moramo stremeti k implementaciji spe-
cifičnih učnih programov oz. načrtov, ki bi poleg splošnih vzgojno-izobraže-
valnih optimalno zadovoljevali intelektualne in osebnostne potrebe visoko 
sposobnih individuumov. Pri delu z nadarjenimi učenci moramo torej poskr-
beti za ustrezen učni načrt, učni model, diferencirane vsebine in učne cilje, viš-
je standarde znanja ter široko paleto izbora didaktično-metodičnih elemen-
tov, ki si jih lahko učitelji prilagajajo glede na specifike učnega predmeta. 

Še posebej pa to velja za pedagoško področje družboslovja v osnovni šoli, 
kjer so nadarjeni pogosto prezrti tako na področju identifikacije kot tudi ustre-
zne edukacije. Družboslovna znanja izpostavljamo, saj lahko za mlade nadar-
jene predstavljajo temeljno osnovo za njihov bodoči konkurenčni boj v globa-
lizirani, dinamični družbi. 

Monografija je primarno namenjena oblikovanju proaktivnega, ustvarjal-
nega, spodbudnega učnega okolja, ki naj bi spodbujalo konstruktivne učne 
procese, kjer bodo učenci postajali uresničevalci svojega lastnega spoznavne-
ga procesa. Sodobni učenci so namreč glavni akterji in soustvarjalci vzgojno-
-izobraževalnega procesa, aktivni prejemniki, izgrajevalci in oblikovalci druž-
boslovnih znanj, ki jih mora učenec nenehno kritično vrednotiti ter osebno 
izgrajevati (Židan 1991; 2015).

UVOD
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poučevaNje NadarjeNIh učeNcev v oSNovNI šolI

Vendar pa ustreznega učnega okolja ne moremo ustvariti brez ključnih 
sprememb v vlogi učitelja, ki s strokovnim pedagoškim uravnavanjem pospe-
šuje celostni razvoj učenčevih dispozicij oz. potencialov. Pri tem izpostavljamo 
predvsem družboslovne učitelje in druge pedagoške delavce, saj izhajamo iz 
predpostavke, da najvišjo kakovost na področju vzgoje in izobraževanja lah-
ko dosežemo le takrat, ko se učitelji zavedajo svoje temeljne odgovornosti pri 
poučevanju nadarjenih in talentiranih učencev, poznavanju njihovih sposob-
nosti in lastnosti ter različnih potreb. 

Zato v monografiji prikažemo nekatere konkretne primere ustrezne peda-
goške prakse vzgojno-izobraževalnega dela nadarjenih in talentiranih učencev, s 
proaktivnim pristopom izobraževanja nadarjenih, ki se prične z ugotavljanjem 
realnih potreb in skrbi učenca kot individuuma in ne potreb, ki so odraz zuna-
njih dražljajev in stimulacij. 

Osnovna ideja je torej v problematizaciji področja identifikacije nadpov-
prečno sposobnih učencev na področju družboslovja v osnovni šoli. Iz for-
malnih testnih okoliščin bi se namreč morali usmeriti k prepoznavanju in od-
krivanju tovrstnih učencev v naravnih okoliščinah (pri šolskih in izvenšolskih 
dejavnostih). Identifikacijski postopki bi morali poleg klasičnih kriterijev (uč-
nega uspeha, mnenja in ocen učiteljev, tekmovanj, izjemnih dosežkov na dru-
gih področjih, mnenja šolske svetovalne službe, interesnih dejavnosti, testov 
sposobnosti in ustvarjalnosti) vsebovati tudi druge merske instrumente – spe-
cializirane ocenjevalne lestvice za določeno predmetno področje (npr. pouk 
zgodovine). Poleg slednjih v monografiji predstavljamo tudi vzgojno-izobra-
ževalni model za nadarjene učence, ki izstopajo na družboslovnem področju 
(tj. program odkrivanja – identifikacijske strategije, diferencirani učni načrti s 
prilagojenimi standardi znanja, individualizirane učne priprave, diferencirane 
strategije pouka ipd.). V monografiji izpostavljamo predvsem predmet zgo-
dovina, poleg slednjega pa tudi geografijo in slovenski jezik s književnostjo. 

V duhu proaktivnega pristopa, ki se prične v točki razvoja jasnega razume-
vanja edinstvenih izobraževalnih potreb in teženj nadarjenega otroka kot in-
dividuuma, smo zasnovali tudi vsebino monografije, ki je razdeljena na osem 
različnih poglavij oz. tematskih sklopov. 

Poglavja si vsebinskologično sledijo v naslednjem vrstnem redu (1) Opre-
delitev nekaterih osnovnih pojmov s področja nadarjenosti ter predstavitev 
nadarjenih učencev na področju družboslovja (s poudarkom na področju 
zgodovine); (2) Odkrivanje (evidentiranje, identifikacija) nadarjenih pri pou-
ku zgodovine; (3) Priprava učno individualiziranega programa za nadarjene 
pri družboslovnih predmetih; (4) Prikaz sodobnih didaktičnih strategij; (5) Pri-
kaz nalog in tehnik spodbujanja ustvarjalnega in kritičnega mišljenja na vseh 
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stopnjah šolanja; (6) Prikaz izdelave osebnega izobraževalnega načrta za na-
darjene na družboslovnem področju – OIN; (7) Učno diferencirani in individu-
alizirani pristopov poučevanja (diferenciacija letne učne priprave, učne enote 
itd.); (8) Prikaz učne diferenciacije glede na taksonomijo kognitivnih ciljev (po 
Bloomu) in mnogotere vrste inteligentnosti (po Gardnerju).

Obravnava izbranih tem – s poudarkom na razvoju in spodbujanju nadar-
jenih učencev pri pouku družboslovja – je izpostavljena predvsem zaradi speci-
fičnih težav talentov in hkrati pedagoških delavcev, ki z njimi delajo. S tem na-
menom je znanstvena monografija pisana tudi v poljudni obliki, saj vse razvite 
države v svetu danes področje nadarjenosti priznavajo za področje poseb-
nega družbenega pomena. Problematika nadarjenosti je tako obravnavana 
predvsem s humanističnega vidika ter skrbi za zadovoljno in srečno samou-
resničevanje v življenju.


