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Delo z nadarjenimi v Sloveniji



Predlagane oblike dela z nadarjenimi 

učenci



Metoda dela z nadarjenimi učenci 



Metode dela z nadarjenimi učenci v 
mednarodnem prostoru 





Kako pa pri nas?

V skupini se pogovorite o:

• oblikah dela in 

• o metodah dela 

z nadarjenimi učenci, ki jih najpogosteje 

uporabljate na vaši šoli (ali pri vašem 

predmetu). 



NADARJENOST

Nadarjen lahko naredi več, hitreje in bolje na 
raznih področjih dejavnosti, kot to opravi večina.
Nadarjeni učenci potrebujejo njim prilagojen pouk 
in dejavnosti 

osnova je Bela knjiga (2011)

zakonodaja (Novela zakona o Osnovni šoli 2011 

nadarjenih učencev ne uvršča več med učence s 

posebnimi potrebami, predpisuje prilagojene 

VSEBINE.)



Matematična nadarjenost

Splet kognitivnih delovanj:

• sposobnost povzemanja konkretnih primerov

• sposobnost posploševanja

• fleksibilnost

• reverzibilnost

• jasno razmišljanje

• strateško sklepanje odločitev



Določitev 
problema

Bistvo matematičnega 
razmišljanja je 
sistematična organizacija 
razumevanja in 
ugotovitev

Premislek 
in izbira 

korakov do 
rešitve

Kreativen pristop 
do reševanja

Povezava z  
obstoječim 

znanje

Uporaba že znanih 
strategij, postopkov 
v novi situaciji



Značilnost reševanja nalog

samosvoje

razmišljanje

različne 

rešitve

lastno 

reguliranje



samosvoje 
razmišljanje

različne, 

mnogovrstne

rešitve 

presoja

učenca

odločitev na 
podlagi  izkušenj 

ali intuicije

vključevanje 
različnih kriterijev

lastno

reguliranje



Predlogi za delo z nadarjenimi

V skupini oblikujete predlog za obliko in vsebino dela 

z nadarjenimi (brez omejitev).

Razmislite katere matematične oblike bi VAS 

zanimale in pritegnile, če bi bili v skupini nadarjenih 

učencev in kakšno obliko dela bi si želeli?



Predlog za delo z nadarjenimi

Reševanje 
logičnih nalog

Matematične 
igre

Kombinatorika 

Sestavljanje in 
razstavljanje 

likov

Sestavljanje 
modelov



Zabavna 
matematika

Enotski 
ulomki

Tlakovanje z 
nestandardni
mi enotami 

Metode 
hitrega 

računanja

Sudoku, 
KenKen, 

Kakuro,….
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