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V slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru si strokovnjaki, akademski 
teoretiki in praktiki še niso povsem enotni, ali na predšolski stopnji govorimo 
o »nadarjenosti« ali »potencialni nadarjenosti«. Tuji strokovnjaki brez zadržkov 
govorijo o nadarjenem otroku, pri nas pa nemalokrat naletimo na izraz poten-
cialna nadarjenost. 

V izogib terminološki zmedi v pričujoči monografiji avtorici plastično go-
voriva o nadarjenosti in z njo povezanimi visokimi potenciali predšolskega ot-
roka, ki se izkazujejo na produktiven način. 

Najina težnja k uporabi enotne terminologije, ki sicer sledi tujemu zgle-
du, ne spremeni dejstva, da lahko o nadarjenem otroku (malčku) načeloma 
govorimo le v pogojni obliki, saj je to najbobčutljivejše obdobje, ko se otrok 
najhitreje razvija, ko nanj vplivajo številni zunanji (okoljski) ter notranji vplivi/ 
dejavniki, ter obdobje, kjer ne izvajamo postopka identifikacije z uporabo ra-
zvojno-psiholoških pripomočkov1 (v smislu merjenja otrokovih intelektualnih 
sposobnosti, ustvarjalnosti idr.). 

S terminom »potencialna nadarjenost« sicer zelo jasno nakaževa, da ima 
otrok na predšolski stopnji visoke potenciale oz. zmožnosti za doseganje vi-
sokih dosežkov, a ne moremo trditi z gotovostjo, da bo slednje tudi ustrezno 
razvil/ manifestiral. Za realizacijo njegovih potencialov pa sta potrebna tako 

1 Na uporabo imamo sicer tretjo izdaja Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za predšol-
ske otroke (WPPSI-IIISI), ki je razvojno-psihološki pripomoček, namenjen ocenjevanju 
spoznavnih sposobnosti otrok, starih od 2 let in 6 mesecev do 7 let in 3 mesecev.

PREDGOVOR 
NADARJENOST ALI POTENCIALNA 
NADARJENOST?
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stimulativno domače (družinsko) kot tudi spodbudno in bogato vzgojno-izo-
braževalno okolje. Predvsem slednje! 

S pričujočim delom želiva širši laični in strokovni javnosti prikazati po-
membnost zgodnjega prepoznavanja in spodbujanja otrokove nadarjenosti 
oz. njegovih visokih potencialov na predšolski stopnji. Kajti iz humanistične-
ga in družbeno odgovornega vidika smo vsi soodgovorni za razvoj mladih po-
tencialov, talentov in nadarjenih posameznikov. Za njihovo lastno samoures-
ničitev in naš skupni gospodarski ter družbeni napredek. 

Mojca Kukanja Gabrijelčič in Keli Gorela


