
 Kje sem 
najboljši(a)?kje sem?

Kakšne so moje
                 zmožnosti?              ?

apriL 
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ZMOŽNOST ali KOMPETENCA je opravilna 
značilnost posameznika, ki jo je v celoti 
mogoče pridobiti le s konkretno izkušnjo. 
Je usposobljenost nekoga, da zmore 
opraviti neko nalogo ali dejavnost in 
doseči rezultat. Zajema skupek človeških 
lastnosti in potencialov, tesno povezanih 
z razmišljanjem, občutenjem, 
teoretičnimi znanji in izkušnjami, ki 
združeno omogočajo človekovo 
delovanje in njegovo ravnanje. 

Človeške zmožnosti vsebujejo predvsem: 

Znanja, izkušnje, veščine in spretnosti 
Osebnostne lastnosti 
Sposobnosti in talente

O vaših prednostih, znanjih in izkušnjah 
ste lahko razmišljali že v januarski SWOT 
analizi, danes se posvečamo osebnost-
nim lastnostim, sposobnostim in talen-
tom, ki ključno prispevajo k posa-
meznikovi kompetentnosti.

OPREDELITE VAŠE ZMOŽNOSTI             OPREDELITE VAŠE OSEBNOSTNE LASTNOSTI             
OSEBNOST je psiho zična celota, zajema 
razmerova trajne in edinstvene duševne, 
vedenjske ter telesne značilnosti 
delovanja posameznika, ki ga razlikujejo 
od ostalih. OSEBNOSTNE LASTNOSTI so 
opredeljene kot človekove vrline, ki 
dajejo osebni poudarek sleherni njegovi 
reakciji, a jih mnogokrat sam težko pre-
pozna oziroma se slabo zaveda 
njihovega vpliva in učinka na situacije 
ter osebne problematike, v katerih se 
znajde. 

Osebnostnih lastnosti je veliko in jih 
razvrščamo v štiri področja:

Temperament zajema značilnosti 
vašega čustvovanja in način vedenja 
Značaj zajema vsebino vašega vedenja, 
celoto vaših motivacijskih in 
etično-moralnih značilnosti 
Sposobnosti bistveno vplivajo na vašo 
uspešnost pri reševanju različnih nalog 
Telesne značilnosti predstavljajo vašo 
telesno višino, težo, bavo las, oči, itd.
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TALENT ali dar je velika prirojena sposobnost, 
nadarjenost za določeno umsko ali zično 
dejavnost. Talenti so tiste veščine srca in telesa, 
ki pridejo na dan brez posebnega napora, ko 
stvari delujejo brez učenja in omogočajo pose-
ben dosežek. Izvor besede talent sega v 
obdobje Antike, pomenil je enoto za vrednost. 
Kar danes pomeni vir ustvarjanja, je pred 
tisočletji pomenilo denar. 

Govorimo lahko o štirih vrstah nadarjenosti:

Splošna intelektualna nadarjenost, ki zajema 
veliko sposobnost za intelektualno razsojanje in 
veliko spominsko sposobnost 
Umetnostna nadarjenost, ki zajema velike 
sposobnosti na umetnostnih področjih
Psihomotorična nadarjenost, ki pomeni veliko 
telesno spretnost 
Socialna nadarjenost, ki označuje sposobnost 
dobrega sodelovanja z ljudmi 

SPOSOBNOSTI so potencialnost ali 
zmožnost za dosežke na določenem 
področju. So lastnosti oziroma vaše 
značilnosti, ki so potrebne za opravljanje 
neke dejavnosti. Odločilno vplivajo na to, 
kaj zmorete, na uspešnost pri reševanju 
različnih nalog in problemov, povezanih z 
neznanimi rešitvami ter posledično na vaše 
dosežke, zato je pomembno, da z njimi 
dobro gospodarite. 

Sposobnosti v grobem lahko razdelimo na 
telesne in duševne, lahko so strokovne, ki se 
razvijajo z uporabo strokovnega znanja in 
podporne, kot so komunikacijske, sposob-
nosti odločanja, grajenja medosebnih 
odnosov ipd., ki so uporabne na različnih 
področjih. 
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GOSPODARITE Z VAŠIMI SPOSOBNOSTMI IN TALENTI    

sposobnosti

duševne
(psihične)

telesne

statične

gibalne oz. 
motorične

čutno-zaznavne

umske
(Musek, 1993b, str.240)
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OPREDELITEV OSEBNOSTNIH LASTNOSTI

             1. Razmislite, katere osebnostne lastnosti najbolj določajo vaše delovanje? 
                  V pomoč smo jih nekaj napisali, ostale dodajte sami:

osebnost
(osebnostne lasnosti)

značaj
(npr.poštenost,marljivost)

temperament
(npr.živahnost, družabnost)

sposobnosti
(npr. inteligentnost, glasbeni talent)

telesne značilnosti
      (npr. višina, telesna masa)

pomoč pri delu
Psihologi so izpostavili 12 
lastnosti, ki vplivajo na 
uspešnost človeka. To so 
čustvena energija, opti-
mizem, samospoštovanje, 
predanost delu, natančnost, 
želja po spremembah, 
pogum, odločnost, samou-
veljavljanje, strpnost, 
obzirnost, družabnost.
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             2. Izločite tri vaše osebnostne lastnosti, ki najbolj vplivajo na to, 
                  kako se odločate in ravnate pri izvajanju nalog in zadolžitev? 

Znaki odličnosti, kot načina 
razmišljanja, ravnanja in značajskih 
lastnosti so izobraženost, olikanost, 
preudarnost, prizadevnost, izvirnost, 
zanesljivost, podjetnost, voditeljskost, 
pravičnost, resnicoljubnost, 
poštenost, plemenitost,
 samozavedanje. 

Pomembno

Galerija življenja – Smernik april 
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GOSPODARJENJE Z VAŠIMI SPOSOBNOSTMI IN TALENTI 

Logično-
matematična 

Inteligentnost je sposobnost 
učinkovitega učenja, mišljenja in 
prilagajanja okolju, je sposobnost, da 
se na osnovi več dejstev v novih 
položajih ustrezno znajdemo in 
pridemo do zaključka.

Pomembno

 

Napišite v obliki katerih talentov 
in sposobnosti se

posamezna inteligentnost pri 
vas izraža! 

Jih izkoriščate?
Označite tiste, ki bi jih želeli razviti! 

1.S pomočjo znane Teorije raznoterih inteligentnosti, ameriškega psihologa dr. Howarda              
Gardnerja, razmislite o svojih sposobnostih in talentih. Ugotovite, katere od osmih, med                                                           
seboj neodvisnih, inteligentnosti so pri vas bolj izražene. 

Lingvistična 
(jezikovna)

Naturalistična
 (naravna) 

Intrapersonalna
 (osebna, intuitivna) 

Interpersonalna 
(medosebna) 

Kinetična 
(telesno-gibalna) 

Glasbena 

Vizualno-
prostorska 
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pomoč pri delu

nekatere Sposobnosti:
      
 besedno komuniciranje                       
javno nastopanje
delegiranje nalog
delo v skupini
kreativnost
načrtovanje
opazovanje

      
 pogajanje

poučevanje
prepričevanje

prilagodljivost
reševanje konfliktov

voditeljske sposobnosti
gibalne sposobnosti

Vrste inteligence                        

Lingvistična (jezikovna) inteligenca je visoko razvita sposobnost branja, pisanja in besed-
nega izražanja. Imate jo, če se radi igrate z besedami, vsebino poveste s svojimi besedami, 
objavite pisni prispevek. 

Logično-matematična inteligenca je sposobnost logičnega mišljenja, sklepanja od 
splošnega k posameznemu in medsebojnega povezovanja. Prevladujoča je, če se lotevate 
problemov sistematično in radi analizirate povezave. 

Vizualno-prostorska inteligenca je sposobnost dobre izrabe prostora, presojanja razmerij v 
prostoru, ustvarjanja slik v glavi, dobrega pomnenja obrazov, branja zemljevidov, diagra-
mov.

Glasbena inteligenca je zmožnost pomnenja melodij, ritma in zvokov iz okolja. Če imate 
smisel za ritem, si z lahkoto zapomnite pesmi ali jih napišete, igrate kak inštrument je pri 
vas precej izražena.

Kinetična (telesno-gibalna) inteligenca je dober občutek za lastno telo in njegovo upo-
rabo. Imate jo, če se radi gibljete, premagujete ovire, govorjenje podkrepite s kretnjami in 
mimiko, uživate v dejavnostih, ki zahtevajo ročne spretnosti.

Interpersonalna (medosebna) inteligenca se odraža v razumevanju drugih ljudi, v opa-
zovanju in razlikovanju značajev. Imate jo, če z lahkoto navezujete stike, dobro ocenjujete 
ljudi, jih znate poslušati in niste radi sami.

Intrapersonalna (osebna, intuitivna) inteligenca je sposobnost zavedanja sebe, svojih 
občutkov in misli, iskanja smisla ter zavedanja svojih močnih in šibkih točk. 

Naturalistična (naravna) inteligenca je razumevanje in vživljanje v naravo, je sposobnost 
opazovanja in razumevanja naravnih sistemov, rastlin, živali. Imate jo, če radi vrtnarite, 
ribarite (veterinarji, botaniki, naravovarstveniki).
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a) Odgovorite na naslednja vprašanja:

Na katerih področjih se je vaš razvoj odvijal hitreje kot pri ostalih?
Kje izredno hitro osvajate nova znanja in jih povežete z obstoječim? 
Ste kdaj videli povezavo med dejstvi, ki jih ni videl nihče drug? 
Kaj bi poučevali, če bi bili učitelj? 
S kakšno idejo bi ustanovili podjetje?
Pri katerih dejavnostih ne občutite nobene teže oziroma se počutite “lahkotno”? 
Kdaj imate občutek, da vas je naloga tako navdala z energijo, da bi kar nadaljevali? 
Kaj počnete v prostem času, pri kateri dejavnosti izgubite občutek za čas?
Kdaj občutite radost in zanos? 

2. Kje iskati svoje talente? Iščite med svojimi hobiji, užitki, na področjih, kjer vedno     
prekašate druge, kjer dosegate odličnost. Razmislite in se opazujte!

ZANIMIVOST: Profesor Gardner je sprva razlikoval sedem vrst inteligentnosti. Pozneje je dodal 
osmo - naturalistično (naravno), proučuje deveto - eksistencialno (duhovno), t.j. sposobnost razmišljanja 
o smislu in pomenu življenja, ustvarjalnost pa pojmuje kot sestavni del vseh drugih vrst inteligentnosti.   
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b) Opazujte se pri različnih dejavnostih!

c) Vprašajte svoje bližnje, prosite jih, naj vas opazujejo! 
Kako oni vidijo vaše talente? Primerjajte samooceno in 
njihovo mnenje. 

PRAVILO DESETTISOČ UR! Prirojena nadarjenost ne pride do izraza, če ne 
vadite. Desettisoč ur vaje je čarobna številka veličine, pomeni cca 10 
let vaje. Dober primer so The Beatles - med njihovimi začetki leta 1957 
in največjimi uspešnicami je preteklo deset let, Mozartu je zares 
steklo šele, ko je imel za seboj 10.000 ur vaje!  
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Odgovorite na vprašanje

 kakšne so moje zmožnosti in 
kje sem najboljši(a)? 

NALOGA MESECA

Razmislite katere vaše lastnosti v kombinaciji z znanji in sposobnostmi 
bodo najbolj zanesljivo prinesle rezultat?

Sklep: Ugotovil(a) bom katere veščine mi bodo pomagale razviti sposobnosti in talente?

Sklep: Poiskala(a) bom dejavnosti in učna sredstva za njihov razvoj!

JUDOVSKA MODROST: V judovski kulturi velja, da ima vsak človek svoje poslanstvo, neko 
posebno nalogo, ki jo je dolžan izpolniti. Velja tudi, da vsak poseduje nekaj talentov in da je 
njihovo zanemarjanje in neuporaba največji greh, ki ga človek lahko naredi. 

Galerija življenja – Smernik april 


