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Uvodni nagovor  
dekana Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani 
 
 
 
Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih, ki sta ga 
pripravila Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoške 
fakultete Univerze v Ljubljani in Sekcija psihologov v vzgoji in izobraževanju 
pri Društvu psihologov Slovenije je prvi posvet, ki ste ga pripravili v takšni 
organizaciji, a glede na število odprtih vprašanj na področju vzgoje in 
izobraževanja nadarjenih verjetno ni zadnji. Verjamem, da bo Pedagoška 
fakulteta tudi v prihodnje pripravljena omogočiti takšna srečanja.  

Namen tokratnega posveta je z vidika različnih psiholoških disciplin 
(pedagoške, razvojne, socialne, klinične, metodološke in drugih) premisliti 
obstoječe stanje na področju vzgoje in izobraževanja nadarjenih ter v skladu s 
konceptualnimi smernicami iz Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji (2011) opredeliti vlogo psihologa ter psihološki prispevek znotraj 
danega konteksta. Ključni premik, ki smo ga predlagali v Beli knjigi, je ločitev 
nadarjenih učencev od učencev s posebnimi potrebami, smisel te razločitve pa 
je tudi v tem, da bi za nadarjene učence, ki imajo svoje specifike, lahko v 
državi zagotovili boljše, bolj ustrezne spodbude in pogoje njihovega dela ter 
napredka. Pri tem je Bela knjiga kot eno bistvenih težav našega sistema dela z 
nadarjenimi izpostavila tudi prevelik delež tako opredeljenih učencev, saj 
veliko število pomeni, če ob strani pustimo konceptualna vprašanja, da v 
vzgojno-izobraževalnem sistemu težko zagotovimo kakovostno delo na 
področju dela z nadarjenimi učenci. 
 
 
izr. prof. dr. JANEZ KREK 
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Uvodni nagovor  
predsednice Društva psihologov Slovenije  
 
 
 
Posvetovanje o odkrivanju in delu z nadarjenimi je pomembno srečanje sekcije 
Vzgoje in izobraževanja pri Društvu psihologov Slovenije. Pobuda, ki je prišla 
tako od psihologov praktikov kot tudi tistih, ki se znanstvenoraziskovalno 
ukvarjajo s to problematiko, je bila očitno prava. Odziv strokovnjakov, ki so 
prispevke predstavljali, kot tudi tistih, ki so prišli po nova znanja in izkušnje, 
postavljati vprašanja in odpirati dileme, je bil velik. Že dolgo ni sekcija 
psihologov v Vzgoji in izobraževanju DPS gostila tako velikega števila 
sodelujočih. Zato je treba posebej poudariti vlogo in angažiranost predsednice 
sekcije in vseh ožjih sodelavk, ki so pri snovanju in realizaciji posveta aktivno 
sodelovale. Za organizacijo in vso podporo pri posvetu pa gre zahvala tudi 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani, njenemu dekanu in predstojnici Centra za 
raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti.  

Vloga psihologa v procesu odkrivanja in dela z nadarjenimi je bila 
predstavljena z več zornih kotov, kar je bil tudi namen tega strokovnega 
srečanja. Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi, družbeni pogled na ta 
proces, problem štipendij za nadarjene, nadarjeni v delovnem okolju, specifika 
nadarjenih z zornega kota klinične psihologije, metodološke dileme in izkušnje 
nadarjenih študentov v procesu vzgoje in izobraževanja so bile teme, ki smo jih 
lahko spremljali. Tako smo slišali, koliko je bilo na tem področju že narejenega 
ter spoznali dileme in vprašanja, ki se še odpirajo. Stroka jih razume kot izzive, 
kar spodbuja kakovostno in sistematično delo naprej. Spodbudno je bilo to, da 
je bilo pri vseh predstavitvah in tudi pri delu v skupinah čutiti jasno 
profesionalno identiteto psihologa v vzgoji in izobraževanju. DPS si prizadeva, 
da bi svojim članom dajalo močno strokovno podporo in začrtalo smernice za 
delo, tudi na področju nadarjenih. Sklepi srečanja poudarjajo potrebo po 
kontinuiranem delu, ki bo vključevalo usposabljanje psihologov pa tudi 
izobraževanje učiteljev in drugih strokovnjakov v kontekstu vzgoje in 
izobraževanja.  

Kljub temu da je bilo tokratno srečanje pripravljeno za psihologe, pa praksa 
zahteva sodelovanje vseh strokovnjakov v vzgoji in izobraževanju, kjer naj bi 
vsak profil imel začrtane smernice z opravili, skladnimi z njihovimi 
kompetencami in izkušnjami. Delo z nadarjenimi je vsekakor interdisciplinarno 
področje, zato bo DPS podpiralo takšno sodelovanje. DPS oz. sekcija v Vzgoji 
in izobraževanju bo nadaljevala delo po poteh, ki jih je posvet začrtal. Želimo 
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si, da bi most med teorijo in prakso, ki se je zgradil na tem posvetu, vzdržal še 
nadaljnje korake, morda včasih tudi malo bolj trde, a predvsem z jasnim ciljem. 
Prav tako si želimo zgraditi most sodelovanja med različnimi strokami v vzgoji 
in izobraževanju. Tako bodo naši koraki trdni, samozavestni in z jasno 
strokovno identiteto.  
 
 
izr. prof. dr. VLASTA ZABUKOVEC 
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Uvod: prispevki psihologije k razumevanju 
nadarjenosti in obravnavi nadarjenih v Sloveniji   
 
MOJCA JURIŠEVIČ*

 
  

 
 

V slovenskem psihološkem prostoru je problem nadarjenosti in skrb za 
nadarjene prepoznavna stalnica, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja 
ter v psihologiji dela. Ledino so ji orali Kogej (1972), Svetina in Jelenc (1975), 
kasneje tudi Ferbežer1

Za pomemben mejnik na področju ukvarjanja s problematiko nadarjenosti bi 
lahko označili posvet Nadarjen učenec v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki je 
potekal konec osemdesetih let na Pedagoški fakulteti v Mariboru; posvet je 
prvič v taki obliki ter na temo nadarjenosti združil psihologe in druge 
pedagoške strokovnjake in znatno spodbudil različne premisleke o psiholoških 
in pedagoških prispevkih k boljšemu razumevanju nadarjenih ter delu z njimi v 
šoli (Kramar in Jaušovec, 1987). V devetdesetih letih je sledil »razcvet« 
psihološke misli, ki se je izrazil tako na področju inovativnega vzgojno-
izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci kot tudi pri obravnavi različnih 
metodoloških in konceptualnih problemov v povezavi z nadarjenostjo (Artač, 
1998; Dobnik, 1997a, 1997b, 1998; Glogovec in Žagar, 1990, 1992; Jaušovec, 
1989, 1997; Kroflič, 1992, 1999; Jurman, 1992, 1997; Ferbežer, 1993a, 1993b; 
Nagy, 1996; Pušnik, 1990; Zalaznik, 1989, 1993, 1994; Žagar, 1999 in drugi). 
Strokovnemu in raziskovalnemu delu na obravnavanem področju so sledila še 
druga strokovna in znanstvena srečanja – med njimi odmevna: Nadarjeni – 
stanje, problematika, razvojne možnosti (Blažič, 1994), Nadarjeni med teorijo 
in prakso (Blažič, 2001) in Nadarjeni – izkoriščen ali prezrt potencial (Blažič,  
.  

 (1981), Makarovič (1984, 1985, 1988), Jurman (1983, 
1985), Žagar (1987) in drugi. Posebno pozornost so slovenski psihologi 
vseskozi namenjali tudi fenomenu ustvarjalnosti, ki je tesno povezan z 
nadarjenostjo (Jaušovec, 1983, 1987, 1994; Jurman, 2004; Kroflič, 1992, 1999; 
Makarovič, 1996, 2003; Pečjak, 1987, 2001; Trstenjak, 1981; Žagar, 1981, 
1992 in drugi). 

                                                      
* Pedagoška Fakulteta, Univerza v Ljubljani 
1  Zanimiv prispevek o zgodovini preučevanja nadarjenih otrok v slovenskih pedagoških revijah 

v letih 1900–1940 poda Ferbežer (2002).  
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2003)2–, ki so se jih psihologi aktivno udeleževali doma in v tujini ter se 
povezovali s strokovno javnostjo po svetu. Prav tako je bila tematika 
nadarjenosti prisotna v obliki posameznih prispevkov na vseh šestih 
nacionalnih psiholoških kongresih od leta 1995 dalje, leta 2004 pa so ji bili 
posvečeni Dnevi slovenskih psihologov (Inteligentnost, ustvarjalnost, 
nadarjenost, po Vizjak Pavšič, Salobir in Jeraj, 2005). Psihologi so v tem času 
vseskozi sodelovali tudi na področju priprave, izvajanja in evalvacij razvojnih 
projektov, ki so v slovenski vzgojno-izobraževalni prostor prinesli prve 
izkušnje dobre prakse, prav tako tudi na področju štipendiranja, karierne 
orientacije, klinične prakse ter na področju izobraževanja – pri izvajanju 
različnih strokovnih srečanj za učitelje, šolske svetovalne delavce in ravnatelje, 
ki jih od leta 1996 organizira Zavod Republike Slovenije za šolstvo ter v okviru 
različnih predmetov in raziskovalnih del na univerzitetni ravni (Bezić, 2011; 
Božič, 2010; Makarovič, 2005; Nagy, 2005; Magajna, 2005, 2007, 2010; 
Razdevšek Pučko in Juriševič, 2007 in drugi). Kot pomemben mejnik je na tem 
mestu treba izpostaviti leto 1999, ko je bil na Strokovnem svetu Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje potrjen prvi nacionalni programski 
dokument o delu z nadarjenimi učenci – Koncept: Odkrivanje in delo z 
nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (Žagar, 2001; Žagar in Bezić, 
2005). Pri pripravi tega dokumenta so v okviru Nacionalne kurikularne 
komisije za osnovno šolo v ožji delovni skupini namreč sodelovali tudi 
psihologi; dr. D. Žagar je bil tedaj v vlogi predsednika skupine, ki je 
konceptualizirala identifikacijski postopek in opredelila merske inštrumente ter 
delo z nadarjenimi v šoli. Psihološki prispevek je opazen tudi pri pripravi 
drugih programskih dokumentov o nadarjenih za osnovno in srednjo šolo, 
predvsem pa psihologi v vlogi šolskih svetovalnih delavcev na šolah od leta 
2001 izvajajo različne dejavnosti po konceptu za delo z nadarjenimi učenci; 
nekateri so tudi člani Ekspertne skupine za delo z nadarjenimi učenci, ki od leta 
2002 deluje v okviru Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (do leta 2008 je 
skupini predsedoval dr. D. Žagar, nato ga je nasledila mag. T. Bezić).3

                                                      
2  V organizaciji MiB d. o. o. sta bili v letih 2008 in 2010 v Sloveniji organizirani še dve 

mednarodni znanstveni konferenci – Holistični pogled na nadarjenost, po Ferbežer in Mönks 
(2008) in Socialne in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih, po Željeznov Seničar (2010), 
vendar brez vidnejše udeležbe slovenskih psihologov, kar avtorica pripisuje kulturi 
nesodelovanja med nekaterimi posamezniki in inštitucijami v okviru domače stroke. 

 

3  Poudariti velja, da je Zavod RS za šolstvo v okviru strokovnega tima pod vodstvom T. Bezić v 
zadnjem desetletju prevzel glavnino strokovne podpore osnovnim in srednjim šolam pri 
uvajanju in izvajanju Koncepta: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni 
šoli oz. Koncepta vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju, 
prav tako pa je v tem času izpeljal štiri spremljevalne analize uvajanja in izvajanja koncepta 
(Bezić, 2011; Bezić in Deutsch, 2011; več na spletni strani: http://www.zrss.si/default. 
asp?rub=3159).  
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Pomembno vlogo pri uresničevanju Koncepta v osnovnem in srednjem šolstvu 
ima tudi Center za psihodiagnostična sredstva v Ljubljani, d. o. o., oziroma 
psihologi v njem, ki skrbijo za merski inštrumentarij ter vodijo izobraževanja 
za psihologe in učitelje za identifikacijo nadarjenosti učencev v šolah. 

Kritični psihološki premisleki o domači praksi na podlagi pridobljenih izkušenj 
in usvojenih spoznanj iz večletnega strokovnega udejstvovanja ter potreba po 
razvojnih izboljšavah in optimizaciji obstoječega stanja na področju vzgoje in 
izobraževanja nadarjenih, ki izhaja iz problemov vsakodnevne pedagoške 
prakse (prim. Bezić in Deutch, 2011; Jamšek, 2005), sta v zadnjih dveh letih 
pripomogli k nekaterim pomembnim konceptualnim in zakonodajnim 
premikom. Ti predstavljajo podlage, da bi fenomen nadarjenosti in nadarjenih 
posameznikov v prihodnje obravnavali bolj celostno, interdisciplinarno in 
sodelovalno ter z občutnejšo podporo in interesom različnih državnih inštitucij.  

Med dogodki, ki so prav gotovo prispevali k tem podlagam, kaže izpostaviti 
okroglo mizo na temo Koliko nadarjenih zmore Slovenija?, ki smo jo izvedli na 
zadnjem nacionalnem kongresu (Juriševič, 2010), saj je v psihološki javnosti 
spodbudila odprto in kritično razmišljanje o kakovosti obstoječe obravnave 
nadarjenih. Iz diskusije na tem srečanju je bilo mogoče prepoznati potrebo po 
večjem strokovnem konsenzu o sami opredelitvi nadarjenosti (Kdo je nadarjen? 
Področja nadarjenosti?), pa tudi o optimizaciji postopka identifikacije v šolah 
ter predvsem o uporabi še neizkoriščenih možnosti, ki jih šole imajo za delo z 
nadarjenimi učenci (Kako poučevati nadarjene? Kaj ponuditi nadarjenim? 
Kako nadarjene motivirati za šolsko učenje?), vključno s štipendiranjem in 
različnimi obogatitvenimi oblikami dela za nadarjene. Med pomembnejše 
dogodke lahko uvrstimo tudi nastanek Bele knjige o vzgoji in izobraževanju 
2011 (Krek in Metljak, 2011), kjer je delo z nadarjenimi, za razliko od njene 
izdaje iz leta 1995, pridobilo vidno mesto na področju vzgoje in izobraževanja 
v Republiki Sloveniji – predstavljeno je namreč v samostojnem besedilu, ki je 
nastalo na podlagi vrste dobrih domačih izkušenj, še posebno Koncepta: 
odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, ter 
mednarodnih primerjav. V besedilu so predlagane smernice za oblikovanje 
optimalnejših rešitev na ravni prepoznavanja in dela z nadarjenimi v šoli, 
poudarjena pa je tudi širša skrb za nadarjene posameznike v naši družbi. 
Smernice izhajajo iz načela pravičnosti v vzgoji in izobraževanju ter usmerjajo 
k inkluzivnemu pedagoškemu pristopu, ki ima za cilj po eni strani spodbujanje 
celostnega osebnostnega razvoja nadarjenih ter njihove karierne orientacije, po 
drugi strani pa uresničevanje nacionalnega interesa, ki ga predstavljajo dosežki 
nadarjenih (Juriševič, 2011). Na podlagi sodobnih psiholoških spoznanj in 
besedila o nadarjenih iz Bele knjige je vzgojno-izobraževalno delo z 
nadarjenimi v pretekli jeseni pridobilo tudi »prenovljeno« zakonodajno 
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podlago,4

Pomenljivo je, da letošnje posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in 
izobraževanju nadarjenih (naključno) sovpada s štiridesetletnico izida 
Kogejeve knjige Skrb za nadarjeno mladino ter s časom, ko se na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani razvija Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti. 
Kratek gornji oris pomembnejših utrinkov skozi štiri desetletja kaže na 
relativno kontinuiran in opazen psihološki prispevek k razvoju stroke na 
področju dela z nadarjenimi, visoka udeležba na tem posvetu (86 psihologinj in 
psihologov s področja vzgoje in izobraževanja) pa pripravljenost ter interes za 
nadaljnje delo in izboljšave na različnih ravneh in področjih dela z nadarjenimi: 
pri konceptualizaciji in raziskovanju nadarjenosti, identifikaciji nadarjenih, 
svetovalnih dejavnostih nadarjenim, njihovim staršem in učiteljem ter 
neposrednem pedagoškem delu z nadarjenimi, izobraževanju učiteljev in 
šolskih svetovalnih delavcev za delo z nadarjenimi, na področju štipendiranja 
in karierne orientacije, pri evalvaciji in razvojni optimizaciji navedenih 
dejavnosti ter pri sooblikovanju politike na tem področju. Prispevki v zborniku 
predstavljajo konkretne spodbude za nadaljnje delo na navedenih področjih ter 
kažejo na nujnost tesnejšega meddisciplinarnega povezovanja in sodelovanja 
znotraj psihološke stroke, da bi se potencial psihološkega prispevka na 
področju obravnave nadarjenih polno uresničil.

 in sicer v spremenjeni opredelitvi »nadarjenih«, ki po 11. členu 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli z dne 2. 11. 2011 
niso več obravnavani kot ena od skupin učencev s posebnimi potrebami, ki v 
šoli potrebujejo predvsem pomoč, temveč kot samostojna in »že močna« 
skupina učencev, ki za svoj razvoj v šoli potrebuje predvsem spodbude oziroma 
podporo v sociokulturnem smislu: »Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo 
visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih 
učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne 
pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in 
oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike 
individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela« (ZOsn-H, 2011, str. 
11317).  

5

                                                      
4  Zakon o osnovni šoli iz leta 1996 je nadarjene učence v 11. členu opredelil kot skupino 

učencev s posebnimi potrebami (ZOsn, 1996, str. 879). 

 Zato verjamem, da je 
posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih prava pot k 
temu cilju, saj odpira prostor za potreben dialog, izmenjavo premislekov, 

5  Roe, predsednik evropskega psihološkega združenja (EPFA) je na zadnjem evropskem 
kongresu v Istanbulu jeseni 2011 v uvodnem predavanju s provokativnim naslovom Does 
Europe need Psychologists? izpostavil pomen sodelovanja med psihologi kot temeljni ključ do 
trdne strokovne identitete ter učinkovitega delovanja v smislu zadovoljevanja družbenih potreb 
v času, ko je vloga psihologije in psihologov v tem kontekstu manj jasna oziroma opredeljena 
v odnosu do drugih strok in zaznanih potreb različnih javnosti. 
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kritične poglede, nove ideje, boljše predloge ter optimalnejše rešitve, s katerimi 
lahko psihologija v prihodnje prispeva h kakovosti in razvoju na področju 
vzgoje in izobraževanja nadarjenih. 
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Metodologija odkrivanja nadarjenih učencev v 
Sloveniji: zakaj tako in kaj spremeniti  
 
DRAGO ŽAGAR*
 

 

 
Povzetek  
V prispevku je predstavljena metodologija odkrivanja nadarjenih učencev po 
slovenskem Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni 
osnovni šoli. Razloženi so posamezni koraki v postopku odkrivanja 
nadarjenih: evidentiranje, identifikacija in pridobitev mnenja staršev. 
Izpostavljene so pozitivne strani metodologije ter potrebni popravki in 
izboljšave. 
 
Ključne besede: nadarjeni učenci, odkrivanje, metodologija, Koncept, 
Slovenija.  

 
 
Odkrivanje nadarjenih drugod 
 
Pri odkrivanju nadarjenih učencev naletimo na dve osnovni vprašanji, na kateri 
je treba najti ustrezen odgovor: 1) kaj je sploh nadarjenost oz. kako jo 
opredeliti in 2) kako ugotavljati nadarjenost. Na nobeno od teh vprašanj v 
strokovni literaturi in posledično tudi v pedagoški praksi ni enoznačnega 
odgovora. 

Tradicionalna definicija nadarjenosti, osnovana na splošni inteligentnosti, ki jo 
merimo s testi inteligentnosti, ni primerna, ker je preozka, saj izključuje 
kreativne in umetniško nadarjene učence ter tiste, ki so nadarjeni na specifičnih 
področjih (npr. pri matematiki, na specifičnih naravoslovnih področjih, pri 
jezikih …). Teh nadarjenosti namreč s testi inteligentnosti ne moremo veljavno 
ugotavljati. 

Renzulli (1981, v Heller, 1986) opredeljuje visoko nadarjenost kot ugoden splet 
nadpovprečnih sposobnosti (inteligentnosti), kreativnosti in zavzetosti za 
reševanje nalog. S tem razširja pojem nadarjenosti tudi na ustvarjalne 
sposobnosti in motivacijske lastnosti. Nekateri kritizirajo to definicijo, v kateri 
je motivacija pojmovana kot sestavina nadarjenosti, enako kot inteligentnost in 
ustvarjalnost. Menijo namreč, da motivacija vpliva na nadarjeno vedenje samo 
posredno, prek omenjenih dveh sestavin. 

                                                      
*  Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. 



Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih 
 

20 

Sicer pa je danes v glavnem preseženo ozko gledanje, ki enači nadarjenost z 
inteligentnostjo. To je posledica spoznanja, da ima inteligentnost več obrazov 
in da tradicionalni testi inteligentnosti ne merijo vseh sposobnosti, ki vplivajo 
na človekove izjemne dosežke na različnih področjih. Zato je treba pri 
odkrivanju nadarjenih učencev upoštevati še druge vire informacij. 

V postopku odkrivanja nadarjenih se v svetu (Evropi in Ameriki) poleg testov 
inteligentnosti pogosto uporabljajo tudi standardizirani testi znanja in ne tako 
redko tudi šolske ocene. 

Poleg teh meril domala nikjer več iz tega postopka ne izključujejo mnenja 
učiteljev. Učitelji naj bi bili sposobni identificirati od 45 do 60 odstotkov 
nadarjenih učencev. Če jih dodatno usposobimo, pa se ta odstotek še poveča 
(Denton in Postlethwait, 1985; Gear, 1987, po George, 1997). Ti odstotki niso 
tako nizki, da bi lahko učiteljevo mnenje preprosto zanemarili. 

V zadnjem času strokovnjaki zelo priporočajo tudi uporabo testov 
ustvarjalnosti. Ustvarjalnost se danes smatra za eno od bistvenih značilnosti 
nadarjenosti. Kljub temu pa teste ustvarjalnosti razmeroma redko uporabljajo 
pri identifikaciji nadarjenih, najbrž predvsem zato, ker jih je zahtevno in 
zamudno vrednotiti.  

Poleg tega v svetu pri odkrivanju nadarjenih otrok uporabljajo še mnoge druge 
vire informacij: nominacijo staršev, samooceno učenca, ocene učenčevih 
izdelkov in aktivnosti … 

Kaufman (2012) navaja identifikacijske metode, ki jih za odkrivanje nadarjenih 
uporabljajo v petdesetih državah v ZDA. Na prvih dveh mestih izstopajo IQ 
testi in standardizirani testi učnih dosežkov. Manj pogosto upoštevajo 
ustvarjalnost, ocenjevalne lestvice za učitelje, izdelke (performance) in 
kontrolne sezname (ček-liste) vedenja. Pogostost uporabe teh meril se v zadnjih 
desetih letih ni bistveno spremenila. 
 
 
Metodologija odkrivanja nadarjenih učencev v Sloveniji 
 
Glede na to, da ni enotne metodologije odkrivanja nadarjenih učencev, smo se 
v Sloveniji v okviru prenove osnovne šole v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja odločili, da izdelamo svoj Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi 
učenci v devetletni osnovni šoli (v nadaljevanju Koncept), ki ga je leta 1999 
sprejel Strokovni svet za splošno izobraževanje. Kasneje je kot logična 
posledica in nadaljevanje tega koncepta nastal še Koncept vzgojno-
izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju.  
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Pri pripravi Koncepta smo morali najprej izbrati ustrezno definicijo 
nadarjenosti, na kateri bo zasnovana identifikacija nadarjenih učencev. Odločili 
smo se za Marlandovo definicijo, po kateri so »nadarjeni ali talentirani tisti 
otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji bodisi v osnovni ali 
srednji šoli pokazali visoke dosežke ali skrite potenciale na intelektualnem 
področju, na področju ustvarjalnosti, na specifičnih akademskih področjih, pri 
vodenju ali v vizualnih ali izvajalskih umetnostih in kateri potrebujejo poleg 
rednega šolskega programa tudi posebej prilagojene programe in aktivnosti« 
(po Davis in Rimm, 1989). 
 
Ta definicija navaja tri značilnosti nadarjenosti: 

− obstaja več vrst nadarjenosti, 
− nadarjenost je lahko uresničena v dosežkih ali potencialna, 
− nadarjeni učenci poleg rednega programa potrebujejo tudi prilagojene 

programe in aktivnosti. 
 
Ker te značilnosti nadarjenih potrjujejo tudi empirične raziskave in ker 
definicija ne reducira nadarjenosti samo na inteligentnost, ampak jo opredeljuje 
kot kompleksen pojav (v njej so zajete različne nadarjenosti), se nam je zdela 
dobro teoretično izhodišče za izdelavo Koncepta. 
 
Odkrivanje nadarjenih učencev po Konceptu poteka na treh stopnjah:  
 1) evidentiranje,  
 2) identifikacija,  
 3) seznanitev in pridobitev mnenja starše.  
 
Evidentiranje 

Z evidentiranjem izberemo širšo skupino učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Te 
učence izberemo na osnovi šestih kriterijev, pri čemer izvajalci evidentiranja 
upoštevajo že zbrane informacije, ki jih imajo o učencih, posebnih metod in 
pripomočkov, s katerimi bi zbrali dodatne informacije o učencih, praviloma na 
tej stopnji ne uporabljajo. Namen evidentiranja je upoštevati različne vire 
informacij o učencih in racionalizirati postopek odkrivanja nadarjenih, tako da 
se izognemo zamudnemu preverjanju celotne populacije učencev.  
 
Kriteriji za evidentiranje so: 
 
a) Učni uspeh  

Učenec mora dosledno izkazovati odličen učni uspeh, praviloma v vseh 
razredih do evidentiranja. Pri opisnih ocenah pa upoštevamo dosežene 
najvišje standarde znanja. 



Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih 
 

22 

 
b) Dosežki (performance) 

Upošteva se dosledno izkazovanje izjemnih dosežkov na specifičnih 
področjih, kot so: likovna, glasbena, tehnična in športna vzgoja ter v raznih 
krožkih in drugih interesnih dejavnostih. Na osnovi tega kriterija 
evidentiramo predvsem talentirane učence, ki izkazujejo specifične 
nadarjenosti. 

 
c) Učiteljevo mnenje 

Posebno pozornost naj bi učitelj posvetil tistim učencem, ki kažejo znake 
nadarjenosti in nimajo izstopajočega učnega uspeha. Evidentiral naj bi 
predvsem učence, ki prihajajo iz socialno deprivilegiranega okolja, 
drugačnega kulturnega okolja oziroma imajo specifične učne ali vedenjske 
težave. S takšnim namigom smo v Konceptu učitelja želeli odvrniti od 
evidentiranja učencev na osnovi učnega uspeha, kajti učni uspeh je poseben 
kriterij za evidentiranje.  

 
d) Tekmovanje iz znanja 

Upošteva se udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih 
tekmovanjih. Nižjih ravni tekmovanj ne upoštevamo. 

 
e) Hobiji 

Mišljene so prostovoljne aktivnosti, za katere učenec kaže zelo velik interes 
in v katerih dosega izjemne rezultate (npr. fotografiranje, modelarstvo …). 

 
f) Mnenje šolske svetovalne službe 

Svetovalni delavci naj bi bili pozorni predvsem na tiste učence, ki niso bili 
evidentirani na osnovi ostalih petih kriterijev.  

 
Presodili smo, da navedenih šest kriterijev pokriva dovolj širok obseg 
dejavnosti, na katerih učenci izkazujejo svojo nadarjenost, zato je malo 
verjetnost, da bi katerega spregledali. To možnost pa zmanjšuje tudi nizko 
postavljen pogoj za uvrstitev učenca med evidentirane. V skupino evidentiranih 
so namreč izbrani vsi učenci, ki so izpolnili vsaj enega od šestih kriterijev.  
 
Starše smo v prvem koraku evidentiranja namenoma izpustili. Razloga za to sta 
dva: nekritičnost nekaterih staršev do svojega otroka, kar bi preveč povečalo 
število evidentiranih učencev ter morebitno razočaranje, če kasneje, v procesu 
evidentiranja, njihov otrok ne bi bil spoznan za nadarjenega. Zato starši 
posredujejo svoje mnenje šele v tretji fazi, ko je šola že zbrala vse druge 
informacije o nadarjenosti učencev. Njihovo mnenje pa se upošteva samo kot 
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dopolnitev ocen učiteljev in ne kot informacija, ki lahko sama odloči o uvrstitvi 
otroka med nadarjene.  
 
Identifikacija 

Identifikacija vključuje poglobljeno spoznavanje evidentiranih učencev na 
osnovi naslednjih meril: 
 
a) Ocena učiteljev 

Učitelji identificirajo nadarjene učence na osnovi ocenjevalnih lestvic. Tiste 
učence, ki so bili v predhodni fazi evidentirani, sedaj ocenijo z 
ocenjevalnimi lestvicami, ki se nanašajo na različna področja nadarjenosti. 
Njihov prispevek naj bi bil predvsem pri odkrivanju nadarjenosti učencev na 
specifičnih učnih in umetniških področjih ter pri identifikaciji tistih 
nadarjenih, ki se zaradi okoljskih in drugih razlogov ne pokažejo na 
psiholoških testih.  

 
b) Test sposobnosti 

Za preverjanje sposobnosti učencev se priporoča Wechslerjeva lestvica 
inteligentnosti za otroke (WISC), vendar lahko psiholog po lastni presoji 
uporabi tudi Ravenove progresivne matrice. Upoštevati pa seveda mora, da 
so Ravenove matrice neverbalni test, zato je dobro nekatere učence dodatno 
preizkusiti še z WISC-om. 

 
c) Test ustvarjalnosti 

Za identifikacijo nadarjenih učencev je Center za psihodiagnostična sredstva 
priredil Torranceove teste ustvarjalnega mišljenja. 

 
Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so na ocenjevalnih lestvicah za 
učitelje, Ravenovih progresivnih matricah in na Torranceovih testih 
ustvarjalnega mišljenja dosegli rezultat v 90. centilu ali višji, na WISC-u pa IQ 
120 ali višji. 
 
Pri identifikaciji nadarjenih učencev se rezultati na posameznih merilih ne 
združujejo ali kako drugače kombinirajo. Učenec je spoznan za nadarjenega, če 
zadovolji kateremu koli merilu. Presojanje nadarjenosti po vsakem merilu 
posebej je smiselno zato, ker z različnimi merili odkrivamo različne 
nadarjenosti. Učitelji z ocenjevalnimi lestvicami ocenjujejo predvsem 
umetniške nadarjenosti, s testi inteligentnosti odkrivamo akademsko 
nadarjenost, s testi ustvarjalnosti pa kreativno nadarjenost (o slednjih dveh 
nadarjenostih govori Renzulli, 1981, v Heller, 1986). 
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Seznanitev in pridobitev mnenja staršev 

To je zadnji korak v postopku odkrivanja nadarjenih učencev, ko svetovalna 
služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok po omenjenih 
merilih spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otrokovi 
nadarjenosti.  
 
Končno odločitev o nadarjenosti učencev sprejme oddelčni učiteljski zbor ob 
sodelovanju šolske svetovalne službe in koordinatorja za delo z nadarjenimi 
učenci. Učence, ki niso bili identificirani kot nadarjeni, se še naprej spremlja 
pri raznih aktivnosti, da ne bi morda katerega spregledali. 
 
 

Prednosti odkrivanja nadarjenih po Konceptu 
 
Odkrivanje nadarjenih učencev po Konceptu ima naslednje prednosti: 
− Odkrivanje teh učencev se prenaša v šolo, kjer učenci živijo; odkrivajo jih 

tisti, ki se z njimi neposredno ukvarjajo in jih zato tudi najbolje poznajo (to 
so učitelji, svetovalna služba in starši). 

− Koncept smiselno kombinira prednosti dveh metodoloških pristopov: 
procesnega spoznavanja nadarjenih učencev v realni situaciji med vzgojno-
izobraževalnim procesom in v drugih situacijah (te informacije posredujejo 
učitelji, svetovalna služba in starši) ter psihometričnega spoznavanja s 
pomočjo testov (testiranje izvede in rezultate interpretira šolski psiholog).  

− Odkrivanje nadarjenih učencev je večplastno in celovito, saj vključuje 
zbiranje široke palete informacij o učencih na treh ravneh: evidentiranje, 
identifikacija in pridobitev mnenja staršev o otrokovi nadarjenosti. 

− Postopek omogoča odkrivanje različnih vrst nadarjenosti. 
 
 

Potrebni popravki in izboljšave v Konceptu 
  
Implementacija Koncepta je pokazala na nekatere pomanjkljivosti v 
metodologiji odkrivanja nadarjenih učencev, ki jih je potrebno odpraviti: 
− Izboljšati je treba ocenjevalne lestvice, s katerimi učitelji ocenjujejo 

nadarjenost učencev; postavke lestvic morajo opredeljevati konkretne 
aktivnosti in dosežke, ki jih učitelji lahko opazijo pri nadarjenih učencih, ne 
pa njihove osebnostne lastnosti in sposobnosti. 

− Premislek je potreben tudi o področjih oz. vrstah nadarjenosti, ki se kažejo 
pri učencih na osnovnošolki stopnji in samo ta področja nadarjenosti 
vključiti v lestvice. 
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− Učiteljevo oceno nadarjenosti učencev bi bilo smiselno dopolniti z oceno 
staršev. Tiste učence, ki jih učitelji ocenijo kot nadarjene na posameznih 
področjih, naj bi z enakimi lestvicami ocenjevali tudi starši. V primeru, da 
starši vidijo otrokovo nadarjenost na nekem drugem področju kot učitelj, je 
treba o nadarjenosti tega otroka ponovno razmisliti (opraviti pogovor s 
starši, pridobiti mnenje drugih učiteljev, se ponovno posvetovati s 
svetovalno službo …).  

− Odstotek identificiranih nadarjenih učencev v populaciji (okoli 25 %) je 
previsok. Na to opozarjajo tudi nekateri učitelji in svetovalni delavci, ki 
ugotavljajo, da mnogi učenci, ki so identificirani kot nadarjeni, ne zmorejo 
zahtevnejših nalog za nadarjene. Zato je potrebno na novo premisliti o 
postavljenih mejah za nadarjenost na posameznih merilih. Ekspertna 
skupina za VIZ delo z nadarjenimi ima priložnost, da na osnovi dosedanjih 
rezultatov učencev preveri odstotek nadarjenih pri dvigu meje na WISC-u 
na IQ 125, na inštrumentih, ki imajo centilne norme pa na 95. centil. Če se 
bo s tem znižal odstotek nadarjenih na okoli 10 %, bi bilo smiselno 
upoštevati te meje.  
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Vloga šolskega psihologa pri prepoznavanju in 
obravnavi rizičnih skupin nadarjenih učencev 

 
LIDIJA MAGAJNA* IN JASNA BOŽIČ**

 
 

 
Povzetek 
Namen prispevka je opozoriti na probleme in kompleksne vzgojno-
izobraževalne potrebe nadarjenih učencev, pri katerih se zaradi specifičnih 
značilnosti funkcioniranja, sopojavljanja drugih težav/motenj ali raznih 
spremljajočih neugodnih dejavnikov pojavlja večje tveganje za izobraževalno 
neuspešnost in težave v psihosocialnem prilagajanju. Raziskave in izkušnje 
prakse kažejo, da ostajajo ti učenci pogosto prezrti in brez ustrezne podpore in 
pomoči zaradi vrste razlogov, povezanih s pomanjkljivostmi postopkov 
prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja, zapletenostjo in protislovnostjo 
njihovih problemov učenja in psihosocialnega prilagajanja, prevladujočimi 
stereotipi in nezmožnostjo okolja, da prepoznava njihovo specifično ranljivost 
in se ustrezno odzove. Vključevanje in sodelovanje šolskega psihologa pri 
prepoznavanju in obravnavi rizičnih skupin nadarjenih učencev (nadarjenih 
učencev s specifičnimi učnimi težavami ali primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje, 
neverbalnimi motnjami učenja, čustvenimi in vedenjskimi težavami pa tudi 
visoko nadarjenih učencev idr.) je zato pogosto ključnega pomena tako za 
optimalen razvoj in realizacijo njihovih potencialov kot tudi za ugoden 
dolgoročen psihosocialen izid, zahteva pa ustrezno dodatno usposabljanje. 
Spoznanja in pristopi sodobnih teorij učenja, šolske nevropsihologije in 
kognitivne vedenjske terapije omogočajo oblikovanje vrste predlogov za 
izboljšanje praks prepoznavanja in razvoj alternativnih pristopov diagnostičnega 
ocenjevanja, sodelovanja z učitelji in starši, svetovanja in vodenja, individualne 
in skupinske obravnave ter zagovorništva in samopomoči.  
 
Ključne besede: nadarjeni učenci, šolska neuspešnost, specifične motnje 
učenja, težave psihosocialnega prilagajanja, vloga šolskega psihologa. 

 
 
Kompleksnost in raznolikost nadarjenosti  
 
Sama beseda nadarjenost vsebuje idejo o daru, ki ga otrok nosi v sebi, torej o 
potencialu, ki ga ima (skritega). Navzven se nadarjenost otroka odraža v 
njegovem vedenju in aktivnosti. Značilnosti doživljanja in motivacijska 
                                                      
*  Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani; Svetovalni center Ljubljana 
** Svetovalni center Ljubljana 
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naravnanost nadarjenih otrok so manj opazne, a enako pomembne za razvoj 
njihovih potencialov. V prispevku želimo opozoriti na pomen celostnega 
pristopa k odkrivanju in načrtovanju pomoči nadarjenim učencem, še posebej 
nadarjenim učencem iz rizičnih skupin, pri katerih je prisotno večje tveganje za 
pojav učnih in psihosocialnih težav. Ti učenci so pogosto prezrti in ostajajo 
brez ustrezne pomoči, čeprav je za njihov osebnostni razvoj in realizacijo 
potencialov spodbujanje močnih področij in interesov odločilnega pomena. 
Zato je vloga šolskega psihologa pri identifikaciji in izvajanju ustreznih 
načinov pomoči nadarjenim zelo pomembna in zahtevna, saj vključuje tako 
interdisciplinarno znanje in timsko sodelovanje kot tudi dobro poznavanje 
kompleksnih problemov, izobraževanje in motiviranje učiteljev za globlje 
razumevanje protislovij, čustveno podporo in dodaten trud. 

Koncept in postopek odkrivanja nadarjenih (Žagar, Artač, Bezič, Nagy in 
Purgaj, 1999) je skrbno zasnovan in upošteva sodobno razširjeno pojmovanje 
nadarjenosti, pomanjkljivosti pa se kažejo v praksi. V procesu izobraževanja v 
šolskem okolju so psihologi in pedagoški delavci v prvi vrsti usmerjeni v učno 
uspešnost oz. visoke šolske dosežke nadarjenih. Z izjemnimi dosežki naj bi bile 
povezane visoke intelektualne sposobnosti oz. zmožnosti za učenje. Stroga 
usmerjenost v učno uspešnost in šolsko učenje ne omogoča prepoznavanja 
intelektualnih potencialov pri vseh tistih učencih, ki (še) ne dosegajo visokih 
učnih rezultatov, a zato toliko bolj potrebujejo ustrezne spodbude za njihovo 
realizacijo.  

Pri klinično psihološkem delu se najpogosteje srečujemo s problemi 
identifikacije, poglobljenega diagnostičnega ocenjevanja ter z nekaterimi 
prepričanji strokovnjakov in laikov, ki vplivajo tudi na manj ustrezne 
pedagoške pristope pri poučevanju ali obravnavi nadarjenih učencev. Naj 
omenimo le dvoje prepričanj oz. pričakovanj, ki lahko ovirajo prepoznavanje 
nadarjenih: 
− nadarjeni imajo visoke dosežke na vseh področjih – rezultati raziskav pa 

kažejo, da redko najdemo nadarjene z enakomerno porazdeljenimi 
sposobnostmi (Winner, 1996); 

− nadarjeni potrebujejo manj podpore kot povprečni učenci – tradicionalno je 
več pozornosti pedagoških delavcev namenjeno problemom, najpogosteje 
učno neuspešnim učencem in/ali populaciji z znižanimi intelektualnimi 
sposobnostmi. 

 
Nadarjenost je zelo kompleksna značilnost, ki se lahko izraža na različne 
načine. Razmislek o tem, kdo so nadarjeni učenci in kakšne so njihove potrebe, 
je pomemben za vse, ki se z njimi srečujemo. Največkrat nam pri odkrivanju in 
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delu z nadarjenimi povzročajo težave nekatere spodaj navedene značilnosti 
nadarjenih (Robinson, Reis, Neihart in Moon, 2002): 
− heterogenost značilnosti v skupini nadarjenih zahteva izrazito 

individualiziran pristop, 
− asinhronost telesnega, socialnega in intelektualnega razvoja, 
− asinhronost intelektualnega razvoja, 
− neupoštevanje posebnih značilnosti nadarjenih, 
− nadarjeni imajo težave v prilagajanju šolskem kurikulumu in težave v 

odnosu z vrstniki, 
− neustrezno diagnosticiranje sekundarnih emocionalnih in vedenjskih težav. 
 
Nadarjen otrok je bolj ranljiv na področju duševnega zdravja zaradi večje 
stopnje adaptacije, ki je potrebna za uravnavanje konflikta med njegovimi 
individualnimi potrebami in cilji ter zahtevami socialnega okolja. Večina je 
sposobna izkoristiti svoje intelektualne potenciale za učinkovito spoprijemanje 
in uspešno adaptacijo v okolju. Kombinacije dejavnikov tveganja lahko pri 
posameznem otroku vodijo v slabšo prilagojenost in stopnjujejo njegovo 
emocionalno stisko, kar lahko dolgoročno vodi v kronične duševne motnje tudi 
v obdobju odraslosti. Ranljivost nadarjenih je torej vedno posledica socialne 
interakcije. Problemi ranljivosti in duševnega zdravja nadarjenih otrok so 
podrobneje predstavljeni v Božič (2010). 
 
 
Rizične skupine nadarjenih učencev in problemi 
prepoznavanja 
 
Posebej ogroženi so tisti nadarjeni, ki v šoli niso primerno učno uspešni oz. 
niso prepoznani kot nadarjeni in nimajo ustrezno prilagojenih učnih 
programov. Med nadarjenimi učenci zahtevajo posebno pozornost in strokovno 
presojo (Robinson et al., 2002): 
− izjemno nadarjeni, 
− nadarjeni v obdobju vstopa v šolo, 
− nadarjeni, ki izhajajo iz drugih etničnih ali kulturnih okolij ali iz družin z 

nizkim socialno-ekonomskim položajem, 
− nadarjeni učenci z dvojno izjemnostjo (nadarjeni s specifičnimi 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja/SUT/PPPU/, čustvenimi ali 
vedenjskimi motnjami ali nadarjeni s senzornimi motnjami ali gibalno 
oviranostjo). 
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Znotraj omenjenih rizičnih skupin nadarjenih otrok so še posebej ranljivi in 
pogosto spregledani učenci z dvojno izjemnostjo, ki so izrazito nadarjeni na 
posameznih področjih, hkrati pa imajo specifične kognitivne primanjkljaje, ki 
pomembno ovirajo njihovo šolsko učenje in izobraževalne ambicije, znižujejo 
njihovo učno uspešnost ter vplivajo na oblikovanje nizke samopodobe in slabše 
socialne kompetentnosti. Zato se bomo v prispevku bolj osredotočili na 
probleme identifikacije in pomoči največji skupini med dvojno izjemnimi 
nadarjenimi, skupini nadarjenih učencev s specifičnimi motnjami učenja 
(SUT/PPPU).  
 
Izjemno nadarjeni učenci 

Čim bolj nadarjen je otrok, tem večja je potreba po zgodnjem odkrivanju. M. 
Gross (2006) je v 20-letni longitudinalni študiji preučevala izobraževalni, 
socialni in čustveni razvoj 60 avstralskih mlajših oseb z IQ nad 160 in 
ugotovila, da je bil za to skupino oseb vpliv prvih treh let šolanja kritičen za 
dogajanja v poznem otroštvu, adolescenci in odrasli dobi. Mnogi med izjemno 
nadarjenimi otroci v tej študiji, ki so v tem obdobju na socialnem področju 
doživljali odklanjanje vrstnikov, so v teku kasnejšega šolanja zavestno 
funkcionirali pod svojimi zmožnostmi. Za doseganje večje socialne sprejetosti 
so se torej odločali za storilnostno podpovprečnost in manjšo šolsko uspešnost, 
številni kljub multiplim talentom niso dokončali srednje šole ali niso 
diplomirali. 

Pri diagnostičnem ocenjevanju izjemno nadarjenih pa se lahko pojavi vrsta 
ovir, ki zadevajo tako probleme merjenja kot tudi značilnosti odzivanja te 
skupine učencev. Zmožnosti in znanja visoko nadarjenih učencev lahko zelo 
presegajo zahteve merskih instrumentov. Tudi strokovnjaki, ki so izkušeni v 
diagnosticiranju, se po mnenju L. Silverman (1995, 2009), premalo zavedajo, 
do kakšne mere lahko »učinki stropa« znižajo rezultate pri visoko nadarjenih 
otrocih. Avtorica je analizirala izkušnje tridesetletnega dela na področju 
odkrivanja in različnih načinov izvajanja pomoči nadarjenim v Centru za razvoj 
nadarjenih in opozarja, da večina testov, ki je bila izdelana za povprečne 
učence, ne diferencira med lažje, zmerno in visoko nadarjenimi. Lažje, zmerno, 
visoko in izjemno visoko nadarjeni otroci pa se med seboj razlikujejo, tako kot 
se otroci z lažjim, zmernim in težjimi zaostankom v intelektualnem razvoju, 
vendar pa so razlike med ravnmi nadarjenosti redko prepoznane. Otroci z IQ 
160 in več se od zmerno nadarjenih vrstnikov razlikujejo v vrsti kognitivnih in 
čustvenih variabel (Gross, 2006).  

Šolski psiholog pa mora pri testiranju nadarjenih upoštevati tudi druge možne 
dejavnike, ki lahko vplivajo na to, da visoko nadarjeni v testni situaciji ne 
pokažejo vsega svojega znanja in sposobnosti: samo doživljanje napotitve, 
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pretirana kritičnost in strah pred napakami, anksioznost ali nespodbudno 
vzdušje. Učenec je lahko zaskrbljen, da bo identifikacija vodila do povečanja 
zahtev in pritiskov staršev in učiteljev, izgube prijateljev ali zamenjavo okolja 
(ob akceleraciji) in zato v testni situaciji ne pokaže vsega svojega znanja in 
sposobnosti. Odgovori visoko nadarjenih otrok so lahko napačni ali na 
vprašanja ne odgovorijo, ker domnevajo, da vsebujejo prelahka vprašanja 
določene zanke, ali iščejo globlje pomene. Nekateri imajo zelo dobre 
zmožnosti intuitivnega uvida in razberejo različne nebesedne znake testatorja. 
Če je testator nestrpen, ker je njihovo odgovarjanje predolgo in zmanjkuje časa, 
bodo svoje odgovore prilagodili.  
 
Nadarjeni ob vstopu v šolo 

Mnogi nadarjeni otroci se dobro razvijajo znotraj družine, vendar izgubijo 
motivacijo za učenje, ko stopijo v šolo, ter trajno dosegajo znižane dosežke. Na 
njihovo prilagajanje vpliva nivo stresa ob vstopu v šolo, neprilagojene in 
pogosto prenizke šolske zahteve glede na njihovo predhodno znanje ter pritiski 
vrstnikov. 
 
Nadarjeni iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij  
ali iz nespodbudnega okolja zaradi revščine 

Na ocenjevanje nadarjenosti vplivajo številni zgodovinski, filozofski, 
psihološki, teoretični, proceduralni, socialni in politični dejavniki (Makarovič, 
2004). Strokovnjaki Nacionalnega raziskovalnega centra za nadarjene in 
talentirane v ZDA ugotavljajo, da je populacija nadarjenih dvojezičnih otrok 
premalo zastopana v programih za nadarjene (Frasier, Garcia in Passow, 1995). 
V aktualni praksi odkrivanja nadarjenosti v ZDA izstopajo predvsem problemi 
pristranskosti testov do kulturne, jezikovne in ekonomske različnosti; možnost 
napotitve v posebne programe za nadarjene pa zmanjšujejo tudi stališča 
učiteljev in tipi šol, ki jih nadarjeni otroci iz zgoraj navedenih skupin 
obiskujejo. Učitelji premalo poznajo specifično kulturno, jezikovno ali socialno 
ozadje otrok. Njihova usmerjenost v primanjkljaje pa pogosto otežkoča 
prepoznavanje močnih področij določene kulture ali okolja. Vztrajnost in 
predanost, značilna za nadarjene otroke, se pri učencih iz sociokulturno 
ugodnega okolja kaže pri izvajanju tipično šolskih aktivnosti, pri otrocih iz 
manj spodbudnega in izobraženega okolja pa pri dejavnostih, ki so običajno 
nepovezane s šolo. Zato je neupoštevanje dokazov o superiornih intelektualnih 
sposobnostih iz drugih virov in izključno zanašanje na poročanja učiteljev o 
funkcioniranju v šolski situaciji in/ali rezultate standardiziranih testov 
inteligentnosti v situacijah, ko ugotovimo možnost vplivanja katerega izmed 
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zgoraj navedenih dejavnikov na proces identifikacije in napotitve, povsem 
neustrezno.  
 
Nadarjeni s specifičnimi motnjami učenja SUT/PPPU/  
ali učenci z dvojno izjemnostjo 

Nadarjeni učenci s specifičnimi učnimi težavami ali težjo obliko tovrstnih 
motenj, imenovano primanjkljaji na posameznih področjih učenja, so zelo 
heterogena skupina otrok in mladostnikov, pri kateri se hkrati pojavljajo tako 
visoke splošne intelektualne sposobnosti, talenti na specifičnih akademskih 
področjih, v umetnosti, ustvarjalnosti ali na področju vodenja kot tudi 
specifične kognitivne težave nevrofiziološke narave, ki ovirajo usvajanje in 
avtomatizacijo veščin in znanj na določenih področjih. Zaradi dvojne 
izjemnosti imajo ti učenci kompleksne vzgojno-izobraževalne potrebe, vendar 
pa raziskave kažejo, da ostajajo v praksi pogosto neprepoznani (Baum in 
Owen, 2004). Ker je njihovo funkcioniranje pogosto protislovno in ne ustrezajo 
prevladujočim stereotipom, hkrati pa lahko z zelo domiselnimi 
kompenzatornimi strategijami prikrijejo težave, jih učitelji ne prepoznajo in 
ostajajo brez ustreznih spodbud in pomoči. Baum in Owen (1988) sta v svoji 
študiji ugotovila, da kaže 36 odstotkov učencev, ki so jih šolski strokovni 
delavci identificirali kot učence s SUT, tudi vedenja, povezana z nadarjenostjo.  

Strokovnjaki omenjajo predvsem tri podskupine nadarjenih otrok s specifičnimi 
motnjami učenja, pri katerih ostajajo številni problemi, ki izvirajo iz dvojne 
izjemnosti, pogosto neopaženi (Brody in Mills, 1997).  

Pri prvi skupini učencev okolje opaža njihovo nadarjenost, zelo dobre 
zmožnosti razumevanja zapletenih idej, obsežno in poglobljeno znanje na 
določenih interesnih področjih ter nadpovprečne zmožnosti abstraktnega 
razmišljanja in logičnega sklepanja. Pomanjkanje napredka pri usvajanju 
tipično šolskih veščin in znanj (branja, pisanja, računanja, mehaničnega 
pomnjenja informacij, obvladovanja postopkov itd.), ki se pri teh učencih 
pojavlja skupaj z nadarjenostjo, pa starši in učitelji pripišejo predvsem 
pomanjkanju motivacije in angažiranosti za šolsko delo, slabim učnim 
navadam ali lenobi in ne prepoznajo specifičnih kognitivnih primanjkljajev. 

Drugo skupino tvorijo učenci, pri katerih so kognitivne motnje izražene do take 
mere, da jih okolje identificira kot učence s specifičnimi učnimi težavami, 
neprepoznane pa ostajajo njihove izjemne sposobnosti. Prilagoditve in ukrepi 
pomoči se pri tej drugi skupini osredotočajo predvsem na področja 
primanjkljajev, ni pa predviden načrt ali čas in strategije za razvijanje prisotnih 
izjemnih potencialov.  
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Največja pa je skupina nadarjenih učencev s SUT/PPPU, pri katerih se izjemne 
sposobnosti in kognitivne motnje medsebojno zakrijejo (Brody in Mills, 1997; 
Ruban in Reis, 2005). Zaradi različnih načinov kompenziranja se kombinacija 
nadarjenosti in težav navzven kaže kot neko povsem povprečno izvajanje. Ob 
teh, sicer povprečnih, učnih rezultatih pa ostajajo neopaženi tako njegovi sicer 
visoki intelektualni potenciali kot tudi prisotne specifične težave.  

Nadarjeni učenci s SUT/PPPU izkazujejo splošno sposobnost učenja, ki je 
značilna za nadarjene, ustvarjalnost in presenetljive dosežke na nekaterih 
področjih. Pri aplikaciji individualnih in skupinskih preizkusov kognitivnih 
sposobnosti šolski psiholog ugotovi zelo dobre sposobnosti abstraktnega 
razmišljanja, tvorjenja pojmov in reševanja problemov z vpogledom. Tako kot 
nadarjeni učenci brez težav pri učenju so izredno radovedni in željni učenja, 
posebno na področjih, ki jih zanimajo. Na teh področjih se problemov lotevajo 
s strastjo in vztrajnostjo. Njihova učna učinkovitost pri usvajanju nekaterih 
tipično šolskih veščin in znanja pa lahko zelo zaostaja. Zato se v šolski situaciji 
soočajo s težavami in neuspešnostjo, saj svojega znanja in zmožnosti pogosto 
ne morejo izkazati. Protislovnosti v učnem in psihosocialnem funkcioniranju in 
izrazito neharmonično odzivanje starše in učitelje pogosto zelo bega in napačne 
razlage in obtožbe lahko pri tej zelo ranljivi skupini notranje stiske in 
doživljanje nemoči še poglobijo. 

Na podlagi temeljitega pregleda literature o nadarjenih učencih s SUT/PPPU so 
Reis, Neu in McGuire (1995) poudarili naslednje značilnosti, ki izhajajo iz 
edinstvene in zapletene interakcije zmožnosti in težav te dvojno izjemne 
skupine: 
− frustracija ob nezmožnosti obvladovanja šolskih veščin – čustva 

nezadovoljstva, jeze, trme in opozicionalnost; 
− perfekcionizem, nerealistična pričakovanja glede lastnega izvajanja ali 

rezultatov; 
− prekomerna občutljivost na neuspeh (vedenje izogibanja, anksioznost); 
− naučena nebogljenost (percepcija samoučinkovitosti); 
− slaba samopodoba in nizko samospoštovanje; 
− splošno pomanjkanje motivacije – še posebej motivacije za dosežke; 
− pomanjkanje organizacijskih veščin, nezmožnost dokončati zadolžitve; 
− pomanjkanje socialnih veščin; 
− moteče vedenje v razredu (agresivnost ali pretirano obrambno vedenje). 
 
Te značilnosti odražajo nadarjenost teh učencev, hkrati pa predstavljajo tudi 
neko oviro, da bi okolje to nadarjenost tudi prepoznalo.  
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Problem znižanih učnih dosežkov storilnostno podpovprečnih  
med nadarjenimi 

Z vidika šole bi bil lahko najlažje prepoznaven problem znižanih učnih 
dosežkov storilnostno podpovprečnih ali poduspešnih učencev 
(underachievement), ob predpostavki, da so njihovi intelektualni potenciali 
prepoznani. Specifično je poduspešnost ali relativna neuspešnost opredeljena 
kot razlika med ugotovljenim intelektualnim potencialom in izkazanim učnim 
uspehom. Manjša in kratkotrajna znižanja učnega uspeha še nimajo negativnih 
psihosocialnih učinkov, dolgotrajnejša in izrazita znižanja pa vplivajo na nizko 
samopodobo, samozavest in učno motivacijo posameznika. Po oceni ameriških 
avtorjev lahko problem znižanih učnih dosežkov zajema tudi med 15–50 
odstotkov nadarjenih (Whitmore, 1980). Po oceni drugih avtorjev ima 
specifične kognitivne primanjkljaje 2–10 odstotkov nadarjenih. Kar 41 
odstotkov nadarjenih s specifičnimi učnimi težavami ni identificiranih do 
srednje šole (Dix in Schafer, 1996; Ferri, Gregg in Heggoy, 1997; v 
McEachern, 2001).  

Tudi če otrokovi pedagogi ne zaznajo, da učenec zmore več kot v resnici v šoli 
pokaže in dosega, pa ti učenci težko sprejemajo variiranje svojih šolskih 
dosežkov na posameznih učnih področjih. V svoji potrebi po dovršenosti in 
najboljših dosežkih (perfekcionizem) in v prizadevanju za ohranjanje 
samospoštovanja (pogosto so do sebe pretirano kritični in nerealistični) se ti 
senzibilni, čustveno občutljivi učenci zatekajo v prikrivanje svojih 
primanjkljajev oz. šibkosti. S svojimi odličnimi intelektualnimi sposobnostmi 
in z uporabo ustvarjalnih potencialov razvijejo še zelo izvirne kompenzatorne 
strategije. Resnično se potrudijo, da so njihovi primanjkljaji čim manj opazni, 
zato so v šolskem prostoru pogosto »nevidni«, pri tem pa njihova čustvena 
stiska ni zmanjšana. 
 
 

Predlogi za izboljšanje prepoznavanja in diagnostičnega 
ocenjevanja rizičnih skupin nadarjenih učencev  
 
Na podlagi dolgoletnih izkušenj raziskovalcev in strokovnjakov za odkrivanje 
in razvoj nadarjenih v specializiranih centrih (Frasieret et al., 1995; Lovett in 
Lewandowski, 2006; Silverman, 2009) ter naših kliničnih izkušenj navajamo 
nekaj predlogov za izboljšanje prepoznavanja in načrtovanja podpore in 
pomoči pri rizičnih skupinah nadarjenih učencev. 

− Pri diagnostičnem ocenjevanju visoko nadarjenih učencev je pomembno, 
da šolski psiholog upošteva možen »učinek stropa« pri testih, ki jih 
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uporablja, in tem učencem ponudi priložnost, da pokažejo zahtevnejša 
znanja. Problem preseganja gornje meje zahtev se pojavlja pri skupinskih in 
individualnih testih, pa tudi v razredu, saj učitelj v okviru pouka pogosto 
nima priložnosti, da bi ugotovil, kako kompleksno je učenčevo znanje na 
določenem področju. Strokovnjaki posebej opozarjajo na možnost, da pri 
učencih, ki se zelo odlikujejo v zmožnosti abstraktnega sklepanja in so 
nagnjeni k refleksivnosti, nekateri od testov, ki zahtevajo izvajanje pod 
časovnim pritiskom in dajejo pri izkazovanju zmožnosti velik poudarek tudi 
vidnomotoričnim spretnostim, podcenijo njihove umske potenciale.  

− V okviru postopka diagnostičnega ocenjevanja je treba raziskati, kako otrok 
doživlja napotitev, ali je prisotna tesnoba ter posebno pri mlajših visoko 
nadarjenih otrocih vložiti dovolj časa v vzpostavitev ugodnega vzdušja in 
zagotovljanje optimalnega sodelovanja. V primeru doživljanja tesnobe in 
neugodja so priporočljive prekinitve in ponovno nadaljevanje dela po 
vzpostavitvi ustreznejšega počutja in dobrega odnosa s testatorjem.  

− Raziskave niso potrdile nekega tipičnega vzorca kognitivnega 
funkcioniranja ali profila pri skupini nadarjenih otrok s specifičnimi 
motnjami učenja (SUT/PPPU). Skupina je zelo heterogena, vključuje tako 
različne vrste nadarjenosti in šolskih talentov kot tudi različne oblike 
specifičnih motenj učenja. Probleme prepoznavanja dodatno zapletajo tudi 
razhajanja in nejasnosti glede opredelitev obeh pojavov in kriterijev. Kljub 
temu pa je mogoče na podlagi obstoječih soglasij v zvezi z definicijami 
nadarjenosti in specifičnih motenj učenja potrditi določene ključne 
značilnosti te skupine in pri prepoznavanju in diagnostičnem ocenjevanju 
upoštevati: 
− dokaze o izjemnem talentu ali sposobnosti,  
− dokaze o razhajanju med pričakovano (potenciali na določenih 

področjih) in aktualno storilnostjo (šolskimi dosežki) ter  
− dokaze o obstoju deficitov v predelovanju informacij.  

Predvsem pa je pomembno, da pri nadarjenih otrocih z učnimi težavami 
ugotovimo vzroke problemov pri učenju in izločimo vzročne dejavnike, ki 
bi vodili do povsem drugačnih (npr. pripisovanje neuspeha pomanjkanju 
motivacije pri neki specifični kognitivni oviranosti ali zmanjšani zmožnosti 
za učenje pri otroku, ki ima slabo mehanično pomnjenje, a sicer dobre 
sposobnosti povezovanja in smiselnega pomnjenja), včasih celo za nadaljnji 
razvoj posameznika neugodnih intervenc. Problemi v zvezi s 
prepoznavanjem nadarjenosti in specifičnih motenj pri tej skupini dvojno 
izjemnih učencev so podrobneje prikazani v Magajna (2005, 2007, 2011). 
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− Postopki identifikacije in implementacije programov za nadarjene bi morali 
upoštevati potrebe raznovrstnih učencev iz različnih jezikovnih, kulturnih 
in socialnih okolij. Frasier et al. (1995) zato predlagajo modifikacijo 
tradicionalnih postopkov odkrivanja nadarjenosti v smeri vključevanja 
multiplih kriterijev in netradicionalnih mer ter modifikacijo kriterijev za 
selekcijo. Izboljšati bi bilo treba procese napotitve in povečati razumevanje 
učiteljev za različne načine izkazovanja potencialnih talentov v različnih 
kulturnih, ekonomskih in jezikovnih skupinah. Prav tako pa bi bilo treba 
preučiti učinkovite uporabe informacij o učencih iz vrste objektivnih in 
subjektivnih virov.  

 
 

Principi obravnave in predlogi za izboljšanje načrtovanja 
pomoči rizičnim skupinam nadarjenih učencev  
 
Vključevanje in sodelovanje šolskega psihologa pri prepoznavanju in 
obravnavi rizičnih skupin nadarjenih učencev (nadarjenih učencev s 
specifičnimi učnimi težavami ali primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje, s čustvenimi in vedenjskimi 
težavami, pa tudi visoko nadarjenih učencev in nadarjenih učencev iz drugih 
socio-kulturnih ali jezikovnih okolij idr.) je pogosto ključnega pomena tako za 
optimalen razvoj in realizacijo njihovih potencialov kot tudi za ugoden 
dolgoročni psihosocialni izid. Omogočanje in spodbujanje pozitivnih in 
uspešnih učnih, osebnih in socialnih izkušenj pa zahteva pri teh skupinah poleg 
ustrezne usposobljenosti tudi premostitev nekaterih stereotipnih pojmovanj in 
razumevanje navidez protislovnih pojavov hkratne nadarjenosti in težav. 
Nadarjenost posamezniku sicer omogoča, da lažje kompenzira nekatere 
specifične primanjkljaje, ne varuje pa ga pred različnimi nevrobiološkimi ali 
genetičnimi ranljivostmi ali drugimi okoljsko pogojenimi težavami. Na podlagi 
dosedanjih empiričnih raziskav in predvsem kliničnih izkušenj pri delu z 
dvojno izjemnimi učenci bi lahko poudarili nekatere pomembne principe 
obravnave: 

− Pri načrtovanju pomoči je pomemben multidimenzionalni pristop, ki 
povezuje učenca, starše, učitelje in druge strokovne službe v šoli. Osnovni 
skupni cilj je skrb za optimalni razvoj vseh potencialov posameznega 
otroka.  

− Posebna pozornost naj bo namenjena usklajeni in uravnoteženi podpori 
razvoja nadarjenosti oz. talentov in skrbi za primanjkljaje. Spodbujanje 
razvoja nadarjenosti oz. talentov ima zaradi doživljanja uspešnosti 
prioriteto. Učenci z dvojno izjemnostjo naj bodo deležni oblik dela in 
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prilagoditev za nadarjene, ugoden vpliv ima lahko vključitev v skupino 
nadarjenih. Na področjih specifičnih primanjkljajev pogosto že razvijejo 
kompenzatorne strategije. Kljub temu učenci z dvojno izjemnostjo 
potrebujejo na šibkih področjih ustrezne prilagoditve, ki jim omogočajo 
ustrezno sledenje šolskim zahtevam, še posebej pri preverjanju znanja, in jih 
ne izpostavljajo ali stigmatizirajo med vrstniki. Če pa se osredotočimo le na 
učne težave in obravnavo primanjkljajev ter prezremo učinkovite strategije 
učenja in ne omogočamo razvoj močnih področij, bo to močno prizadelo 
njihovo motivacijo, samoučinkovitost, zavrlo njihov razvoj in verjetnost 
uspešnosti. 

− Oblikovanje individualnega programa izobraževanja naj upošteva 
edinstvenost vsakega posameznika z dvojno izjemnostjo in se osredotoči na 
razvoj potencialov z ustreznimi pedagoškimi pristopi in realnimi cilji. 
Nadarjeni so izjemno ranljivi za dolgčas, zanje so manj primerne 
tradicionalne pedagoške metode, zato naj bo npr. mehanično učenje 
zmanjšano na minimum. Veliko učinkovitejše so metode, ki omogočajo 
sodelovanje, lastno aktivnost in razmišljanje, spodbujajo uporabo 
ustvarjalnosti in vključujejo individualne interese – npr. izobraževalne igre 
in raziskovalno učenje, uporaba podporne tehnologije in pripomočkov.  

− Šolska svetovalna služba vključuje v obravnavo: učence, učitelje in starše 
ter po potrebi zunanje strokovnjake.  

− Izjemnega pomena je delo z učitelji, ki poteka na dveh nivojih. Prvi je 
posredovanje strokovnega znanja o učencih z dvojno izjemnostjo v različnih 
oblikah, zato da jih bo učitelj lahko prepoznal ter razumel njihovo vedenje 
in potrebe. Drugi del je svetovanje učitelju pri izboru primernih metod 
poučevanja in ustrezni diferenciaciji ciljev za nadarjene učence z dvojno 
izjemnostjo. 

 
Vodenje in svetovanje učencem z dvojno izjemnostjo lahko poteka v 
individualni ali skupinski obliki. Osnovni cilj je izboljšanje njihovo vedenje v 
razredu, izboljšanje njihove socialne sprejetosti in samozaupanja. Svetovalni 
delavec je pogosto v vlogi njihovega zagovornika tudi v odnosu s širšo 
družbeno skupnostjo. 

Na šolske svetovalne službe se pogosto obračajo tudi zaskrbljeni starši, saj 
njihov otrok ne dosega pričakovanih uspehov. Težko razumejo otrokovo 
vedenje in potrebujejo pomoč pri podpornih strategijah v procesu šolanja 
svojega izjemnega otroka. Za starše je zelo pomembno, da razumejo tako 
otrokovo nadarjenost kot tudi njegove učne primanjkljaje. 
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Naloga šolske svetovalne službe je tudi blažiti napetosti med učencem, starši in 
učitelji ter pomagati staršem, da z ustreznimi čustvenimi odzivi in vzgojnimi 
pristopi pripomorejo k izboljšanju otrokovega vedenja. 

Strokovni dokument Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (Žagar et al., 
1999), ki je bil sprejet v Sloveniji, izhaja iz sodobnega, razširjenega 
pojmovanja nadarjenosti in vključuje možnost hkratnega pojavljanja 
nadarjenosti ter težav pri učenju in psihosocialnem prilagajanju. V svojem 
tristopenjskem modelu odkrivanja nadarjenosti avtorji pri opisu kriterijev za 
izvajanje prve stopnje evidentiranja posebej opozarjajo na potrebo po 
izkazovanju posebne pozornosti učencem, ki kažejo znake nadarjenosti in 
nimajo odličnega uspeha, ki izhajajo iz socialno prikrajšanega ali kulturno 
drugačnega okolja ali imajo specifične učne ali vedenjske težave. Ker nadarjeni 
učenci svoje specifične primanjkljaje kompenzirajo na različne izvirne in 
učinkovite načine, njihovo učno funkcioniranje ni tako znižano in oviranost ne 
tako izrazita, da bi bil potreben postopek usmerjanja in dodatne individualne 
strokovne pomoči. Kot učenci z »blažjo do zmerno stopnjo specifičnih učnih 
težav« so lahko deležni različnih oblik pomoči, ki so predvidene v Konceptu 
dela z učenci z učnimi težavami (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, Kavkler, 
Pečjak in Bregar-Golobič, 2008) za širšo skupino učencev z učnimi težavami.  

Pomembno je, da so ti dvojno izjemni učenci lahko deležni tudi različnih 
zakonsko opredeljenih oblik pomoči za nadarjene, čeprav rigidnim kriterijem 
zaradi številnih ovirajočih dejavnikov ne bodo povsem zadostili. Če so njihova 
nadarjenost in njihovi talenti prepoznani in so učitelji ustrezno usposobljeni, da 
razvijajo v okviru individualnega načrta pomoči tudi njihova močna področja 
in interese ter so deležni tudi oblik učenja in prilagoditev za nadarjene, bo to 
pomembno vplivalo na njihovo motivacijo, učno napredovanje, občutek 
samoučinkovitosti in duševno zdravje. T. Newman (2004) posebej poudarja 
pomen razvijanja tako močnih kot tudi šibkih področij nadarjenih učencev s 
SUT v intervencijskih programih. Doživljanje frustracij v programu, ki se 
osredotoča predvsem na šibkosti in neupoštevanje potrebe po razvoju 
nadarjenosti in talentov, to skupino učencev odtuji od šole. Sistematičnih 
reprezentativnih podatkov o načinih identifikacije in dela z nadarjenimi učenci 
s SUT/PPPU ali sopojavljanjem drugih motenj/oviranosti v našem šolskem 
sistemu sicer ni na razpolago, vendar kaže preučevanje te problematike na 39 
šolah v diplomskem delu Š. Kerštajn (2010), da nadarjenih učencev s SUT na 
več kot polovici šol ne identificirajo, prav tako oblik pomoči ne prilagajajo 
specifičnim, včasih protislovnim vzgojno-izobraževalnim potrebam te skupine. 
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Odprta vprašanja in smeri nadaljnjega raziskovanja 
 
Največje polemike in razhajanja glede opredelitev in kriterijev so se pojavljale 
ravno na področju nadarjenosti in specifičnih motenj učenja, kar vsekakor 
predstavlja dodaten zaplet za izdelavo smernic in postopkov za identifikacijo 
dvojno izjemne skupine nadarjenih učencev s specifičnimi motnjami učenja 
(Kavale in Forness, 2000; Sternberg in Davidson, 1986). Dodatno težavo 
predstavljajo tudi konceptualna razhajanja na obeh področjih. Problemi, modeli 
in dileme, povezane z definiranjem in odkrivanjem nadarjenosti in specifičnih 
motenj učenja so podrobneje predstavljeni v Magajna (2010, 2011). Večina 
predlaganih definicij SUT/PPPU omogoča sopojavljanje nadarjenosti in 
specifičnih motenj učenja, saj ne postavljajo neke zgornje meje v pogledu 
splošne inteligentnosti pri definiranju specifičnih motenj učenja, premalo 
raziskane pa so posledice morebitnega prekrivanja teh dveh izjemnosti. Kljub 
kritikam uporabe razhajanja med sposobnostmi in dosežki pri definiranju 
specifičnih motenj učenja, je v praksi koncept razhajanja pomemben pri 
identificiranju učencev s specifičnimi motnjami učenja, ki so nadarjeni. Brody 
in Mills (1997) pogrešata definicije, ki bi na bolj specifičen način spodbujale 
praktike k identificiranju te podskupine.  

Lowett in Lewandowski (2006) se strinjata z nekaterimi predhodnimi 
raziskovalci, da primanjkuje empiričnih raziskav, ki bi podpirale aktualne 
definicije, kriterije za identifikacijo in intervencije, predlagane za nadarjene 
učence s SUT/PP. Avtorja sugerirata več smeri nadaljnjega raziskovanja, ki bi 
obravnavale pomembne aktualna vprašanja in domneve ter omogočile bolj 
empirično utemeljeno klinično svetovanje in vodenje. Menita, da bi potrebovali 
bolj obsežno bazo podatkov o profilih sposobnosti, dosežkov in razhajanj 
učencev, ki so napoteni kot nadarjeni učenci s specifičnimi motnjami ali 
težavami pri učenju. Ker so v populaciji nadarjenih nasploh prisotna večja 
razhajanja med rezultati, bi to omogočilo bolj ustrezno evalvacijo praktičnega 
pomena razhajanj. Učence, ki bi ustrezali najbolj strogim kriterijem (IQ nad 
130, standardni rezultat na testu šolskih dosežkov pod 85), pa bi morali bolj 
poglobljeno preučiti in izločiti vpliv alternativnih razlag za njihovo 
neuspešnost (npr. motivacijskih ali čustvenih težav). Empirično preveriti bi bilo 
treba tudi »hipotezo o medsebojnem prekrivanju« nadarjenosti in težav pri 
skupini nadarjenih s SUT/PPPU in bolj raziskati diferencialni vpliv za to 
skupino predlaganih intervencij, da bi ugotovili, kateri elementi intervencij so 
najbolj učinkovita pomoč za to skupino. 

Na področju prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja nadarjenih učencev 
s specifičnimi motnjami učenja prevladujejo predvsem članki, ki obravnavajo 
prakse, povezane z identifikacijo, manj pa načine poglobljenega ocenjevanja. 
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Cilj poglobljenega diagnostičnega ocenjevanja ni le ugotavljanje, ali 
posameznik sodi v določeno kategorijo in je upravičen do določenih oblik 
strokovne podpore in pomoči, temveč pridobiti informacije, ki bodo omogočile 
izboljšanje kvalitete učenja in poučevanja. Razumevanje močnih in šibkih 
področij kognitivnega in metakognitivnega funkcioniranja nadarjenih učencev 
s specifičnimi motnjami učenja učitelju omogoča vpogled v potek aktualnega 
procesa učenja pri posameznem učencu in ugotavljanje, kaj ovira in olajšuje 
procese učenja in poučevanja.  

Sodobne teorije učenja pa so pomembno pripomogle ravno k odkrivanju 
individualnih učnih potreb in načrtovanju prilagajanja pomoči nadarjenim 
učencem s SUT/PPPU (Lupart, 2004). Glede na ugotovitve kognitivne teorije 
in raziskav so za doseganje optimalnega razvoja potencialov, še posebej pri 
izjemnih učencih, pomembna predvsem naslednja področja: samoregulacija, 
metakognicija, kvaliteta mišljenja in razumevanja, transfer učenja in raba 
povratnih informacij za učno napredovanje. Diagnostično ocenjevanje teh 
področij pa zahteva premik od tradicionalnih načinov ocenjevanja s 
standardiziranimi testi k alternativnim, bolj avtentičnim in kontekstualiziranim 
pristopom. 

Joseph in Ford (2006) zagovarjata rabo nediskriminatornih praks 
diagnostičnega ocenjevanja, ki so bile predlagane kot model diagnostičnega 
ocenjevanja posameznikov s primanjkljaji/motnjami iz kulturno drugačnega 
okolja, tudi za evalvacijo potencialno nadarjenih učencev iz različnih 
jezikovnih in kulturnih okolij. Številne raziskave, teorije in mnenja 
nasprotujejo rabi standardiziranih testov pri ugotavljanju intelektualnih 
sposobnosti oseb, ki izhajajo iz jezikovno, etnično ali socio-kulturno različnega 
okolja. Razprave se osredotočajo predvsem na vprašanje pravičnosti. 
Odločanje, ki je osnovano pretežno na uporabi rezultatov standardiziranih 
testov, naj bi vodilo do premajhne zastopanosti teh učencev v oblikah pomoči 
za nadarjene in pretirane zastopanosti v različnih oblikah in programih 
specialnopedagoške pomoči (U.S. Department of Education, 1998, v Joseph in 
Ford, 2006).  

Nediskriminatorno ocenjevanje pa ni le odstranjevanje testov, ki bi lahko bili 
pristranski, in presega golo odločanje o izbiri instrumentov, saj se ukvarja s 
pravičnostjo v vseh vidikih evalviranja posameznikov: stereotipi, selekcijo 
instrumentov, šolskimi politikami in postopki. Gre za zbirko desetih postopkov 
in priporočil (Ortiz, 2002), pri čemer je vsak od teh postopkov načrtovan tako, 
da sistematično zmanjšuje pristranskost z vidika nekega širšega okvirja. Seveda 
pa ostajajo še odprta tudi vprašanja, ki zadevajo sam konstrukt nadarjenosti in 
ali se to, kar tvori nadarjenost, manifestira v vseh kulturah in skupinah na isti 
način.  
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Sklep 
 
Če želimo načrtovati pomoč, ki bo usmerjena v zagotavljanje optimalnega 
razvoja potencialov, različnih vidikov osebnosti in zadovoljnega otroštva in 
šolanja nadarjenih učencev z večjim tveganjem za težave na izobraževalnem ali 
socialno-čustvenem področju, je treba razumeti zapletenost in včasih tudi 
protislovnost problemov, ki se pojavljajo pri različnih rizičnih skupinah 
nadarjenih. Čeprav je v zvezi z definiranjem, kriteriji in postopki identifikacije 
in diagnostičnega ocenjevanja povezana še vrsta odprtih problemov, je mogoče 
na podlagi ugotovitev številnih, posebno longitudinalnih, raziskav in klinične 
prakse postaviti vrsto predlogov za bolj učinkovite in empirično podprte prakse 
odkrivanja in dela z rizičnimi skupinami nadarjenih učencev in nadaljnjega 
raziskovanja. Uporaba učinkovitih strategij podpore, svetovanja in razvijanja 
nadarjenosti in talentov je pomembna za vse nadarjene učence, za rizične 
skupine nadarjenih pa je ključna, saj morajo razviti visoko stopnjo 
rezilientnosti, da premagajo svoje primanjkljaje in razvijejo svoje potenciale. 
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Raziskovalnost, ustvarjalnost, nadarjenost ali »to 
pač mora biti, vendar a še vemo, zakaj?« 
 
BOJAN MUSIL*

 
 

 
Povzetek 
Znanost je pomemben segment družbenega delovanja, vsekakor intimno 
vezana na splošno dobro. Bodisi da z inovacijami in novimi dognanji 
neposredno izboljšuje bivanje bodisi da posredno ustvarja družbeno klimo, ki 
generira večjo kvaliteto bivanja. Ključen proces v ustvarjanju teh ‘dobrih’ 
posledic je raziskovanje oziroma znanstvenoraziskovalna dejavnost, njena 
uspešnost tega pa je povezana s splošnimi družbenimi danostmi 
(družbenoekonomski pogoji, politično upravljanje) in specifičnimi 
neposrednejšimi pogoji (intelektualni potencial, socializacijski in osebnostni 
vidiki). S pomočjo različnih domačih in mednarodnih raziskav, prikazi 
konkretnih primerov, bomo v pričujočem prispevku poskušali odgovoriti na 
naslednja vprašanja: Kakšna je družbena podpora znanstvenoraziskovani 
dejavnosti? Kako so ustvarjalnost, domišljija, raziskovalnost umeščene v 
splošni vrednotni in prihodnji socializacijski prostor? Kakšne so perspektive? 
Pri tem še posebej izpostavljamo vprašanje pojavljajoče najbolj izobražene 
generacije v slovenski zgodovini, ki jo v trenutnem časovnem okviru lahko 
opredelimo kot slovenska mladina.  
 
Ključne besede: znanost, raziskovanje, ustvarjalnost, mladi, Slovenija. 

 
 

“Spominjam se, kako sem v osnovni šoli ves ponosen prvič sodeloval 
na raziskovalnem natečaju "Mladi za napredek Maribora". Misel na to, 
kako smo se veselili in tuhtali, kaj bi lahko storili, da bi resnično 
izboljšali naš prostor pod soncem, mi danes prikliče nasmeh na 
ustnice. A takrat smo bili popolnoma vzhičeni nad idejo, da lahko 
skupinica majhnih osnovnošolcev ustvari nekaj, kar bi pripomoglo k 
našemu skupnemu razvoju. Nekaj, kar bi imelo pomen v tem svetu. In 
za to stvar smo se bili pripravljeni odreči vsem ostalim vragolijam, ki 
osnovnošolcem mrgolijo po glavah. Naš svet je bil neomajna stalnica 
šolskega vsakdana in vsak nov korak v prihodnost smo trepetajoče 
pričakovali, saj je obljubljal boljšo, raznolikejšo, predvsem pa 
kreativnejšo prihodnost. »Bodi priden in se uči, idi študirat, pa ti bodo 
vsa vrata odprta,« se je glasil slogan, ki smo ga slišali na vsakem 

                                                      
*  Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru 
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koraku in slepo verjeli, ali pa vsaj potiho upali, da se bo v tem širnem 
svetu našel prostor za nas, naše ideje in našo ustvarjalnost.” 

  (Lebe, 2011) 
 
Zgornje besedilo seveda ni moje lastno. Izposodil sem si ga s privoljenjem 
avtorja. Zakaj? Celotno besedilo avtorja precej dobro oriše tipičnega 
slovenskega ‘mladinca’, izobraženega, a hkrati iščočega v družbenem življenju, 
ki se včasih nanj ne ozira, spet drugič pa ga paternalistično treplja. O tem 
navsezadnje pričajo izsledki naše raziskave Mladina 2010 (Lavrič, Flere, 
Tavčar Krajnc, Klanjšek, Musil, Naterer, Kirbiš, Divjak in Lešek, 2011).  

Prav tako pa je pomemben drug vidik, ki ga razgrinja besedilo. Namreč, 
odpiranje tiste teme, ki je verjetno družbeno (tudi v njenem ekonomskem 
vidiku) najbolj bistvena v kontekstu odkrivanja nadarjenih – manifestiranje 
potenciala, osredinjeno v raziskovalni dejavnosti.  

V pričujočem prispevku se poskušamo dotakniti prav tega ustvarjalnega 
raziskovalnega duha in nečesa, kar je z njim intimno povezano – znanosti. Če 
namreč kot družba poskušamo spodbujati in negovati nadarjene posameznike 
oziroma nadarjenost, je vsekakor pomembno, kakšna je v taisti družbi klima 
glede znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Pri tem so lahko zanimive na prvi 
pogled precej oddaljene in suhoparne družbene statistike, vsekakor pa je 
posebej zanimiv tisti del, ki se povezuje z intimnejšim – kako ljudje pojmujejo 
in ocenjujejo pomen te sfere v njihovem življenju. Oba dela skupaj tvorita 
enovito sliko.  
 
 

Pomen intelektualno-ustvarjalnega potenciala in povezava z 
drugimi dejavniki  
 
Najprej se postavlja vprašanje, zakaj je intelektualno-ustvarjalni potencial 
pomemben in zakaj ga je posledično smiselno spodbujati.  

Znanost je pomemben segment družbenega delovanja, saj je intimno vezana na 
splošno dobro. Bodisi da z inovacijami in novimi dognanji neposredno 
izboljšuje bivanje bodisi da posredno ustvarja družbeno klimo, ki generira 
večjo kvaliteto bivanja – kot nekakšna dvojnost materialno-tehnoloških 
artefaktov in nematerialne akumulacije, tj. znanja ali, bolje, vednosti. 

Raziskovanje oziroma znanstvenoraziskovalna dejavnost je ključen proces v 
ustvarjanju zgoraj omenjenih ‘dobrih’ posledic. Uspešnost tega pa je seveda 
povezana s splošnimi danostmi, npr. družbenoekonomskimi pogoji, političnim 
upravljanjem, naravnimi danostmi in specifičnimi neposrednejšimi pogoji, med 
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katerimi lahko izpostavimo intelektualni potencial ter socializacijske dejavnike 
in kontekste. Nekje vmes lahko najdemo posameznika (ali posameznike), ki 
pretvarja(jo) potencial v materialne ali nematerialne dobrine.  

Na 5. dnevih slovenskih psihologov leta 2004 je Makarovič v prispevku o 
družbeni naravi umskih sposobnosti izpostavil sinergijo človeškega, kulturnega 
in socialnega kapitala v doseganju družbenega razvoja, ki povratno vpliva na 
realizacijo osnovnih človeških danosti (Makarovič, 2005). Človeški kapital 
opredeljujejo na eni strani umske sposobnosti, na drugi pa izobrazba in znanje 
posameznika. Kulturni kapital vsebuje razgledanost in vrednote, socialni 
kapital pa je povezan z regulacijo medčloveških odnosov v spodbujanju 
zaupanja, sodelovanja in odgovornosti (prav tam, str. 16–19). 

Morda bi bilo lažje predpostaviti, da se različni vidiki kapitala v zgornjem 
modelu prepletajo in kulminirajo v posamezniku, strukturno kot procesno-
kognitivna (človeški kapital), vsebinsko-motivacijska (kulturni kapital) in 
regulativno-izvedbena plat (socialni kapital). Prvi dve sta bližje latentnim oz. 
globinskim dejavnikom, slednja manifestnim, zunanjim. 

Poskusimo pogledati z vidika umskih sposobnosti.  

Med leti 2005 in 2009 smo izvajali raziskavo, kjer smo sistematsko preučevali 
vpliv različnih socioloških in psiholoških dejavnikov na šolsko uspešnost 
(Flere, Klanjšek, Musil, Tavčar Krajnc, Kirbiš in Naterer, 2008; Flere, 
Klanjšek, Musil, Tavčar Krajnc in Kirbiš, 2009; Flere, Tavčar Krajnc, Lavrič, 
Musil in Naterer, 2006). V reprezentativnem vzorcu 1413 dijakov slovenskih 
srednji šol so se kot najpomembnejši korelat šolske uspešnosti v osnovni šoli 
izkazale prav umske sposobnosti (r=0,48, p<0,001) (Flere et al., 2008, str. 71).1

V omenjeni raziskavi so bile sposobnosti signifikantno povezane s 
spremenljivkami, ki se pretežno navezujejo na proces in rezultat izobraževanja, 
bodisi ožje na samo šolsko storilnost oziroma uspešnost kot tudi na 
kontekstualni, celostni odnos do šole (npr. vrsta šole, navezanost na šolo, 
šolska deviantnost). Med ostalimi spremenljivkami lahko znotraj skupine 
spremenljivk, ki merijo družbeno-ekonomski položaj družine, izpostavimo 
njeno strukturo in velikost, kulturni kapital (r=0.17, p<0,001) ter izobrazbo 
matere (r=0.14, p<0,001) (prav tam, str. 80). Vse spremenljivke, ki se 
navezujejo na procese socializacije, in spremenljivke osebnostnega profila so 
imele obroben pomen pri povezanosti s sposobnostmi. Če povzamemo rezultate 
raziskave, so posamezniki, ki dosegajo višje rezultate na testu sposobnosti, 
vpisani v zahtevnejše srednješolske programe, v šoli so uspešnejši, izkazujejo 

  

                                                      
1 Uporabili smo krajšo verzijo Pogačnikovega Testa nizov, ki naj bi po avtorju meril fluidno 

inteligentnost (Pogačnik, 1983).  
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navezanost na šolo in so z njo bolj zadovoljni, izkazujejo manj potrebe po 
pomoči pri šolskem delu, imajo manj težav v šoli in s šolo ter izhajajo iz 
kulturno bogatejšega okolja.  

Prav večjo povezanost umskih sposobnosti z dejavniki izobraževanja in 
nekaterimi socialno-strukturnimi spremenljivkami ponazarja slika 1. V grafu 
sta prikazana profila respondentov, kjer so v prvi skupini tisti, ki so po umskih 
sposobnostih v zgornjih 10 %, v drugi skupini pa vsi ostali. Signifikantno se 
razlikujeta skupini v sledečih indikatorjih: šolski uspešnosti v osnovni in 
srednji šoli, navezanosti na šolo, zadovoljstvu s šolo, šolski deviantnosti, 
pomoči bližnjih in šole, kulturnem kapitalu, družbenem položaju družine, 
bližini matere in eksternemu lokusu kontrole (neznane okoliščine).  
 

 
 
Slika 1. Profili skupin slovenskih dijakov glede na sposobnosti po različnih indikatorjih. 
Opomba: Pri indikatorjih so z zvezdicami označeni rezultati t preizkusov za neodvisne 
vzorce. 
* p < 0,05. ** p < 0,001.  
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Glede na predhodni model različnih vidikov kapitala se na sliki 1 jasno kaže 
preplet segmentov človeškega in kulturnega kapitala oziroma latentnih, 
globinskih dejavnikov.  
 
Nadalje pa se postavljajo sledeča vprašanja: Kakšen pa je zunanji, splošnejši, 
družbeni okvir, v katerega se vklaplja potencial posameznika? Kakšna je 
družbena podpora znanstvenoraziskovani dejavnosti? Kako so ustvarjalnost, 
domišljija, raziskovalnost umeščene v splošni vrednotni in prihodnji 
socializacijski prostor? Kakšne so perspektive? 
 
 
Družbeni okvir intelektualno-ustvarjalnega potenciala  
 
Obstajajo objektivni indikatorji, preko katerih bi lahko dobili nakakšno oceno 
tega, kako družba podpira raziskovalnost, ustvarjalnost, nadarjenost oziroma 
znanstvenoraziskovalno dejavnost.  

Eden najosnovnejših splošnih indikatorjev je odstotek bruto družbenega 
proizvoda, ki ga država namenja za raziskave in razvoj. Po primerjalnih 
podatkih Eurostata v obdobju od leta 2000 do 2010 je Slovenija ta delež 
povečala z 1,38 % na 2,11 % (EUROSTAT). V primerjalni perspektivi 
evropskih držav pa je vsekakor zanimiva sama višina. Če je bila Slovenija leta 
2000 na 10. mestu med primerjanimi evropskimi državami in pod evropskim 
povprečjem, pa je bila leta 2010 na 6. mestu in nad evropskim povprečjem.2

Nadalje nam sliko lahko izostri pogled na kompleksen sistem institucij, ki je 
povezan s promocijo znanosti in raziskovanja. Izpostavimo lahko sistem 
izobraževanja na različnih stopnjah (primarno, sekundarno, terciarno), prav 
tako pa so pomembne druge znanstveno-raziskovalne institucije (inštituti, 
centri), podporna združenja in projekti promocije znanosti (npr. Slovenska 
znanstvena fundacija, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Hiša 
eksperimentov).  

  

Iz raziskave Mladina 2010 lahko povzamemo, da se vključenost slovenskih 
mladih v redno izobraževanje povečuje. Slovenija je bila leta 2008 z 71 % 
vključenih mladih v starostni skupini od 15. do 24. leta na prvem mestu med 
državami Evropske unije (Flere in Tavčar Krajnc, 2011, str. 93). Enako mesto 
je zasedla tudi pri vključenosti starostne skupine med 20. in 24. letom v 
terciarno izobraževanje, v katerega je bilo po podatkih iz leta 2008 vključenih 
47,7 % slovenskih mladih, še posebej pa je v zadnjem desetletju značilen porast 

                                                      
2 Upoštevali smo tiste države Evropske unije, za katere so bili dostopni podatki v primerjalnem 

obdobju. Teh je bilo 24. 
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podiplomskih študentov (prav tam, str. 98–99).3 Pri tem lahko dodatno 
omenimo, da je značilnost slovenskega izobraževalnega sistema tudi nizek 
osip, saj je bil v letu 2007 delež posameznikov, ki so zgodaj opustili šolanje, v 
Sloveniji najnižji med državami Evropske unije (prav tam, str. 103).4

Zgornja slika je seveda najsplošnejši (družbeni) okvir. Celostno sliko glede 
raziskovalnosti, ustvarjalnosti pa pravzaprav zaokrožuje mehkejši del – kako 
ljudje vidijo, umeščajo, vrednotijo vse, kar je povezano z vednostjo, 
raziskovalnostjo, ustvarjalnostjo. V širšem vrednotnem horizontu in v iskanju 
nekakšnega bodočega trenda je vsekakor zanimiv pogled specifične skupine, tj. 
slovenskih mladih.  

  

V raziskavi Mladina 2010 smo ugotovili, da se trend upadanja pomena velikih 
družbenih tem (npr. politika) in hkraten porast tem zasebne sfere (npr. zdravje, 
družina, prijatelji) pri slovenskih mladih nadaljuje (Musil in Lavrič, 2011). 
Tudi v interesih se mladi usmerjajo na vsakdanje teme, ki se neposredno 
dotikajo njihovega življenja, časovno pa se prav tako veča poudarek na 
individualnosti in tekmovalnosti kot strategiji soočanja z negotovimi in 
spreminjajočimi se družbenimi razmerami bivanja mladih.  

In kje so v predstavljeni sliki teme, ki se povezujejo z vednostjo, 
raziskovalnostjo, ustvarjalnostjo?  

Med 14 osebnimi vrednotami, ki smo jih primerjalno analizirali med 
raziskavama Mladina 2000 in Mladina 2010, je najpomembnejše zdravje, 
sledijo resnično prijateljstvo, družinsko življenje in svoboda delovanja in 
mišljenja, na devetem mestu je kreativnost, originalnost, fantazija (Musil in 
Lavrič, 2011, str. 397).  

Podobno je v primerjavi ocen interesnih področjih med raziskavama Mladina 
2000 in Mladina 2010. Med 17 interesnimi področji sta tehnika in tehnični 
dosežki ter znanost in znanstveni dosežki na 10. in 12. mestu (prav tam, str. 
399). V hierarhiji interesov po mestu in stopnji je najbolj upadel interes za šolo 
in izobraževanje ter interes za samoizobraževanje; po stopnji pa je znaten 
padec tudi na področjih znanosti, nacionalne preteklosti, vere, politike in 
umetnosti.  

Nakazan trend zmanjševanja pomena velikih družbenih tem in prevlado 
interesov, vezanih na posameznikovo vsakdanje, individualno bivanje 

                                                      
3 Pri tem je treba poudariti, da je ob izrazitem povečanju študentov hkrati upadal delež bruto 

družbenega proizvoda, namenjenega terciarnemu izobraževanju (Flere in Tavčar Krajnc, 2011, 
str. 101).  

4 To sliko dopolnjuje tudi subjektivna zaznava šole, saj več kot 60 % slovenskih mladostnikov 
opisuje počutje v srednji šoli kot pretežno ugodno (Flere in Tavčar Krajnc, 2011, str 107). 
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ponazarja tudi drevesna struktura iz statistične metode razvrščanja v skupine 
(klasterska analiza), prikazana na sliki 3. Razločimo lahko dve skupini 
interesnih področij, kjer so v prvi tista, pri katerih respondenti izkazujejo večje 
zanimanje in predstavljajo individualistične interese (področja od spolnosti do 
nakupovanja), v drugi skupini pa so širše družbene teme, kjer je interes mladih 
nižji (od vojske do nacionalnosti). Med slednjimi najdemo znanost in tudi 
tehniko. 

 
 

Slika 2. Drevesna struktura interesnih področij slovenskih mladih (klasterska analiza). 
Opomba: V klasterski analizi smo uporabili Wardovo metodo.  
Vir: Mladina 2010. 
 
V perspektivi pogleda na socializacijske izide so zanimivi primerjalni podatki 
raziskav slovenskega javnega mnenja (SJM, 1995, 2008). Konkretneje so na 
sliki 3 prikazani primerjalni podatki iz leta 1995 in leta 2008 o vprašanjih, kjer 
so respondenti izbirali pet, po njihovem mnenju pomembnih lastnosti, ki naj bi 
se jih otroci naučili doma od staršev. V kontekstu pričujočega prispevka je 
najpomembneje to, kar najdemo na zadnjem mestu in primerjalno po 
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pomembnosti še upada: domišljija. V primerjavi 19 držav Evropske unije smo 
Slovenci na zadnjem mestu po pripisovanju pomembnosti tej lastnosti 
(European Values Study, 2008).  
 

 
 
Slika 3. Pomembne lastnosti, ki se jih otroci naučijo doma od staršev. 
Vir: SJM 1995, 2008. 
 
Perspektive 
 
Če se vrnemo na izhodiščni model Makaroviča (2005), je v realizaciji umskih 
sposobnosti v družbeni razvoj med posameznimi vrstami kapitala najbolj 
problematičen tisti, ki se navezuje na stik z zunanjim svetom, tj. socialni 
kapital. V primeru mladih se namreč dobro kaže, da se privatni svet lomi v 
stiku s širšimi družbenimi temami. In če si znova izposodimo uvodoma 
omenjenega predstavnika slovenskih mladih: 

“Čeprav smo najbolje izobražena generacija v zgodovini Slovenije, za 
nas ni služb, kjer bi lahko svoje znanje materializirali, razvijali in širili. 
Nihče nas več ne vpraša, kaj si želimo in kaj bi lahko prispevali k 
družbi. Nobena stranka se ne tepe za naše interese, nobeno podjetje za 
naše ideje. Z začudenjem opazujemo dogajanje v družbi, ki se odreka 
znanju in inovativnosti mladih, zato da lahko še naprej vztraja pri 
starih napakah in cveti na izkoriščevanju, medtem ko negativne 
posledice vali na prihajajoče generacije. Dvajset let nazaj je večina 
mladih s 25 leti že imela svoja stanovanja, redno zaposlitev in otroke, 
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ki danes še vedno živijo doma in študirajo, ali pa delajo za zneske, s 
katerimi je nemogoče načrtovati prihodnost.“ 

 (Lebe, 2011) 

Zaupanje, sodelovanje, odgovornost. Teme, ki so povezane s socialno koheziv-
nostjo.  

Glede na predhodno predstavljen širši družbeni okvir vzpodbujanja 
raziskovalnosti in ustvarjalnosti težko zaključujemo, da je le-ta slab. Problem je 
verjetno resničen prepad med privatno sfero, sfero intimnih, neposrednih 
odnosov oz. referenčnih skupin (npr. družina, ožji krog prijateljev) ter širšo 
družbeno zavezanostjo (prim. Musil, 2011), zavezanostjo abstraktnemu (lahko 
tudi neobstoječemu) drugemu. Navsezadnje na to kaže tudi podatek iz raziskav 
slovenskega javnega mnenja, po katerih 24,2% slovenskih respondentov meni, 
da drugim lahko zaupamo (European Values Study, 2008). Med 27 državami 
Evropske unije smo bili na 19. mestu.  

Vloga psihologa v kontekstu vzpodbujanja raziskovalnosti in ustvarjalnosti je 
tako v navezavi na promocijo skupnega (družbenega) dobrega. Da preko 
slednjega promovira socialno kohezivnost. Da se ne ukvarja zgolj z 
intelektualnim potencialom, ampak procesom manifestacije potenciala – in to v 
promoviranju skupnih družbenih tem, kar pomeni vključevanje v projektno, 
raziskovalno, problemsko delo z mladimi. Mnogo psihologov seveda to počne, 
vendar rabijo podporo, povezano s širšim družbenim soglasjem in iz tega 
izhajajočo strategijo. Vsekakor je to ena pomembnejših nalog v sferi 
izobraževanja.  

Vsa zgornja razmišljanja ne pomenijo, da mladi nimajo potenciala na področju 
socialnega kapitala. Vendar so mnogokrat v tem (o)sam(ljen)i. In če zaključimo 
znova pri mladih, jih lahko brez moraliziranja razumemo. 

“Edini, ki nas nagovarjajo, bodrijo in preučujejo, so trgovci. Ti nam v 
obliki materialnih dobrin ponujajo uteho pred realno praznino, ki jo 
čutimo v sebi. Če se te dni ozrem okoli sebe, z žalostjo spoznam, da je 
večina ljudi že sprejela ta fiktivni svet praznih obljub, prepovedanih 
užitkov in eksibicionističnega razkazovanja. Boljšo prihodnost za vse 
smo prodali za obljube o lastnem blagostanju in luksuzu. Raznolikost 
smo zamenjali za poplavo identičnih produktov, ki se razlikujejo samo 
še po znamki, dizajnu in barvnih odtenkih. Kreativnost smo zreducirali 
na njegovo najnižjo vrednoto – zabavo. Izbiramo med stotimi radiji, ki 
vrtijo isto glasbo, desetinami televizijskih kanalov, iz katerih nas 
pozdravljajo reklamne kampanje z občasnimi vložki v obliki rednega 
programa, in peščico tiskanih medijev, ki svoje novice povečini 
povzemajo po kopici istih virov. Izbira je postala teroristični imperativ 
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potrošnje in v poplavi podobnega je cena izdelka naenkrat pomem-
bnejša kot njegova vrednost.”  

(Lebe, 2011) 
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Smo psihologi (edini) kompetentni za 
identifikacijo nadarjenih? 
 
DUŠICA BOBEN*

 
 

 
Povzetek 
Avtorica v prispevku na podlagi tujih in lastnih izkušenj kritično razmišlja o 
identifikaciji nadarjenih učencev in dijakov. Njene psihometrične izkušnje 
segajo na področje razvoja psiholoških testov (še posebno tistih, ki jih 
uporabljamo za identifikacijo nadarjenih učencev/dijakov v Sloveniji) in na 
področje testiranja oz. ocenjevanja nadarjenosti. Zato bo prispevek usmerjen 
le na področje identifikacije in ne na delo z nadarjenimi, kljub temu da je to 
najpomembnejša naloga vseh vpletenih pri vzgoji in izobraževanju nadarjenih.  

V razvitem svetu (največ podatkov je iz Severne Amerike) identifikacijo 
nadarjenih otrok izvajajo psihologi, ki so za to delo dobro usposobljeni. Testi, 
ki jih po zbranih virih največ uporabljajo, so individualni testi inteligentnosti 
(tudi neverbalni testi inteligentnosti, skupinski testi za presejalne namene), 
testi znanja (akademskega dosežka), testi ali ocenjevalne lestvice 
ustvarjalnosti ali različnih umetniških področij ter ocenjevalne lestvice 
učiteljev. Freemanova v svoji raziskavi (2010), kjer je sodelovalo 250 
udeležencev (strokovnjakov in laikov) iz celega sveta predstavi nekoliko 
drugačno sliko o pogostosti uporabe različnih merskih pripomočkov: pravi, da 
se najpogosteje (80-odstotno) uporabljajo ocene učiteljev, učenčeve šolske 
ocene in testi znanja (62-odstotno), podatki od staršev in skupnosti (62-
odstotno), testi intelektualnih sposobnosti (54-odstotno), drugi testi (5-
odstotno), ocene šolskega psihologa (48-odstotno), učenčevo delo v okviru 
pouka (45-odstotno), testi ustvarjalnosti (23-odstotno) ... V prispevku bodo 
predstavljeni svetovno najpomembnejši testi inteligentnosti in ocenjevalne 
lestvice, kritično bodo ocenjeni različni načini izvajanja ocenjevanja, 
pomembnost sodelovanja staršev, kriteriji za identifikacijo oz. sprejetje otroka 
v program za nadarjene, kakšno naj bo kvalitetno psihološko poročilo, pa tudi 
organizacijski vidiki, kot so npr. stroški testiranja. Ali ima slovenski šolski 
psiholog za te naloge dovolj osnovnega psihološkega in psihometričnega 
znanja, specifičnega znanja o nadarjenih učencih/dijakih, dovolj izkušenj in 
veščin komuniciranja, sodelovanja z drugimi? Pri razmišljanju o tem, kako bi 
lahko fazo identifikacije izboljšali, bodo avtorici pomagale informacije iz tujih 
virov ter 15-letne slovenske izkušnje pri uveljavljanju Koncepta Odkrivanje in 
delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (kratko Koncept).  
 

                                                      
* Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o., Ljubljana 
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Ključne besede: psihološki testi, testi inteligentnosti, testi znanja, ocenjevalne 
lestvice, testi ustvarjalnosti, identifikacija nadarjenih.  

 
 
Zgodovina organiziranega ukvarjanja z nadarjenimi učenci in dijaki in s tem 
njihovega identificiranja v Sloveniji ni tako kratka. Začelo se je v Banovinski 
poklicni svetovalnici in posredovalnici. V časopisu TESTinfo (Lapajne, 1997) 
najdemo podatek, da so test Army Alpha spomladi 1940 uporabili v 
banovinskem programu izbora za dodelitev štipendij nadarjenim učencem. V 
Jugoslaviji pa se spomnimo Sklada milijoni za talente (1966–1971), pa 
Makarovičevega modela odkrivanja nadarjenih in številnih dejavnosti pri delu 
z nadarjenimi (npr. poletni tabori za Zoisove štipendiste, spodbujanje 
ustvarjalnosti nadarjenih otrok – SUNO, leta 1993–1996). Eden od glavnih 
kriterijev za identifikacijo takratnih Zoisovih štipendistov je bil izjemno visok 
rezultat na Multifaktorski bateriji testov (MFBT), ki so jo sicer izvajali na 
celotni generaciji 14-letnikov za namene poklicnega usmerjanja. 

V Sloveniji se je leta 1996 začel pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo najprej pilotni projekt, katerega rezultat je bil leta 1999 sprejet Koncept 
Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (v 
nadaljevanju Koncept) in kasneje tudi Koncept vzgojno-izobraževalnega 
dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju (2007).  

Center za psihodiagnostična sredstva se je že od vsega začetka na različne 
načine vključeval v identifikacijo nadarjenih otrok in mladostnikov. Nekaj let 
smo z ekipo psihologov iz vse Slovenije testirali z MFBT. Leta 2003 smo 
izpeljali tabor za Zoisove štipendiste. Sodelovali smo pri usposabljanjih šolskih 
svetovalnih delavcev in učiteljev s temo Psihodiagnostični pripomočki za 
identifikacijo nadarjenih. Ob uvedbi Koncepta smo intenzivno delali 
standardizacijo Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke ter Torranceovih 
testov ustvarjalnega mišljenja. Od leta 2002 sem članica ekspertne skupine za 
VIZ-delo z nadarjenimi pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in sem tako 
aktivno sodelovala pri posodobitvi Ocenjevalnih lestvic nadarjenosti (OLNAD) 
in pripravi ocenjevalnih lestvic za dijake. Na Centru za psihodiagnostična 
sredstva smo vsa ta leta organizirali usposabljanja za delo s psihološkimi testi, 
ki se po Konceptu uporabljajo za identifikacijo nadarjenih učencev in dijakov 
(Ravnove progresivne matrice – RPM oz. CPM, SPM, SPM-Plus in APM, 
Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke – tretja verzija, WISC-III, 
besedna oblika Torranceovih testov ustvarjalnega mišljenja – TTCT-BS, oblika 
A in slikovna oblika Torranceovih testov ustvarjalnega mišljenja – TTCT-SL, 
oblika A). Na usposabljanjih je bilo več kot 600 udeležencev. Veliko izkušenj 
imamo tudi z dejansko izvedbo psihološkega dela identifikacije evidentiranih 
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nadarjenih učencev in dijakov. Do leta 2012 smo psihologi Centra za 
psihodiagnostična sredstva testirali več kot 4500 učencev in dijakov.  

Čeprav se moje znanje, delo in izkušnje povezujejo predvsem z različnimi 
merskimi pripomočki, njihovim razvojem in uporabo, pa menim, da je veliko 
bolj pomembna razprava o delu z nadarjenimi kot o identifikaciji. Seveda 
potrebujemo model identifikacije, saj si za vse slovenske otroke želimo enake 
možnosti dostopa do programov, ki jih ponujajo šole nadarjenim 
učencem/dijakom. Pomembno je tudi, da se zavedamo osnovnega cilja, in 
upam, da nam je skupen: razviti, spodbujati, usmerjati potenciale v mladih, 
da bodo lahko kakovostno in polno živeli in sodelovali pri razvoju naše 
družbe. Pomembno je tudi, da razmišljamo, kako spremeniti različna negativna 
prepričanja in stališča ravnateljev, učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev (npr. 
da je delo z nadarjenimi le še ena obremenitev in administrativna nadloga) in 
kako poudarjati pomen pravih izzivov, s katerimi bi lahko mladi razvili, 
dogradili in izkoristili svoje potenciale, posebnosti ter jih razvili sebi in družbi 
v prid.  
 
 

Nekaj osnovnih razmišljanj o identifikaciji  
 
Na kratko bi rada zapisala svoja razmišljanja, povezana s slovensko definicijo 
nadarjenosti, opredelitvijo postopka oz. kriterijev za identifikacijo in njenimi 
posledicami. 
 
Definicija nadarjenosti 

Vsaka identifikacija nadarjenosti izvira iz definicije nadarjenosti: nadarjeni so 
tisti učenci/dijaki, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na 
intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem (učnem), voditeljskem, 
umetniškem in psihomotoričnem področju. To nam je povsem logično, saj se 
vsak model začne z izhodiščnimi postulati (definicijo, aksiomi ipd.), na katerih 
se lahko gradi in razvija. To še posebno velja za psihološko znanost, kjer 
najdemo za vsak konstrukt številne definicije. Tako delajo tudi druge znanosti, 
čeprav se nam zdijo veliko bolj otipljive in jasne. Npr. fiziki so ravno tako 
morali definirati dolžino, težo, temperaturo in osnovno enoto. Če je, zaradi 
zgodovinskih razlogov, enot več, pa vemo, kako so med sabo povezane. Ne 
razpravljamo več, ali je tako prav, ali ne bi bilo mogoče bolje npr. meter 
spremeniti v kakšno dolžino, mu dati drugo ime ipd. Pri nadarjenosti pa se to 
nenehno pojavlja, kot da bi imel vsak svojo predstavo, kaj nadarjenost je. To 
spoznamo iz razgovora, ko npr. v šolah slišimo »ta pa ni nadarjen, v razredu ne 
da nič od sebe«, »kako je lahko nadarjen, če pa noče reševati nalog, ki mu jih 
pripravim« ali »ta učenka pa letos zame ni več nadarjena in se ne strinjam, da 
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potrdimo njeno nadarjenost preko rezultata na testih«. Pa da ne bo pomote, tudi 
psihologi imamo vsak svojo definicijo. Pred kratkim mi je kolegica rekla 
»toliko nadarjenih, nekaj mora biti narobe s testi«.  

V strokovnih in laičnih krogih razpravljamo, ali imamo v Sloveniji preveč 
nadarjenih. Nadarjenih je toliko, kolikor smo jih opredelili: najprej z definicijo, 
nato s kriterijem, ki opredeli »visoke dosežke oz. potenciale«. Najvišji 
strokovni organ v RS je potrdil Koncept in operacionalizacijo Koncepta, kjer 
jasno piše, da so nadarjeni tisti, ki na katerem koli opredeljenem področju 
(intelektualno, ustvarjalno, voditeljsko, učno, umetniško, psihomotorično) oz. s 
priporočenimi merskimi pripomočki dosežejo 90 percentil. To pomeni, da so 
med 10 odstotki najboljših v Sloveniji. In ker imamo v osnovni šoli 11 
področij, je teoretično možno identificirati od 10 do 100 odstotkov učencev. To 
se je vedelo že ob sprejetju Koncepta oz. izbiri definicije in konkretizacije 
postopka identifikacije.  
 
Cilj identifikacije  

Cilj identifikacije, kot jo po slovenskem Konceptu razumem, ni samo zgolj 
identifikacija učenca/dijaka na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično 
akademskem (učnem), voditeljskem, umetniškem ali psihomotoričnem 
področju, ampak je celostno poznavanje posameznika, njegovih sposobnosti, 
dosežkov, interesov, navad, stila učenja, motivacije, samopodobe, njegovih 
šibkih in močnih področij, z enim samim namenom: da bi lahko zanj dobro 
pripravili individualiziran program (tj. mu program prilagodili, obogatili). Taka 
spoznanja nam lahko služijo tako v nižjih kot v višjih razredih osnovne šole ali 
v srednji šoli za načrtovanje poučevanja, oblikovanje programa ali morda za 
odločitev o akceleraciji. Nacionalno združenje nadarjenih otrok (ang. National 
association for Gifted Children) (NAGC, 2010) v ZDA, v katerega so vključeni 
strokovnjaki s tega področja, učitelji in starši ter predstavniki družbe, v svojih 
smernicah še posebno poudarja pomen dobre prilagoditve med močnimi 
področji otroka in lastnostmi programa.  

Ne tako redko se pojavlja napačno razumevanje ciljev identifikacije (in njenih 
posledic) pri nekaterih psihologih, svetovalnih delavcih, učiteljih, starših in 
posledično tudi učencih/dijakih. Velikokrat se izrablja identifikacija za 
moraliziranje, etiketiranje, pridiganje npr. kadar nadarjen otrok ne doseže 
pričakovanj učiteljev, ali pa je glavni cilj doseženi kriterij za pridobitev 
štipendije. Pogled čez slovensko mejo pokaže, da v drugih državah raje kot o 
identifikaciji nadarjenih otrok govorijo o kriterijih za vstop v nek program dela 
z njimi. Poudarjanje programa kot cilja prinaša psihološko povsem druge 
posledice.  
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Postopek identifikacije 

Postopek identifikacije je v osnovni šoli razdeljen na tri korake: evidentiranje, 
identifikacija, kjer se uporabi predpisane merske pripomočke, in pogovor s 
starši. V srednji šoli imamo tri načine identifikacije: potrditev identifikacije iz 
osnovne šole, potrditev identifikacije na podlagi primernega dosežka in 
(podobno kot v osnovni šoli) izvedba predpisanih merskih pripomočkov. Začne 
se z opazovanjem učencev, evidentiranje in identifikacija. Rezultati na katerem 
koli merjenem področju so enakovredni. Zelo pomembno je tudi to, da 
postopek ni zaprt in se lahko izvede kadar koli v času šolanja. 

Čeprav je postopek enostaven, tudi tukaj naletimo na različne razlage oziroma 
nerazumevanja. Eno takih večnih vprašanj je, zakaj morajo ocenjevati učitelji. 
Učitelj je v celotnem postopku ključna oseba (psiholog sodeluje le v delu 
identifikacije, ne v tolikšnem delu pri evidentiranju, ne pri načrtovanju in 
izvajanju programa). Učiteljeva uspešnost v razredu je povezana tudi s tem, 
kako dobro pozna posameznega učenca/dijaka in koliko mu zna prilagoditi 
program dela. S tem ko so dobili učitelji nalogo pri evidentiranju nadarjenih 
učencev/dijakov in pri njihovem ocenjevanju, so bili prisiljeni še več opazovati, 
razmišljati o učencih, se učiti o različnih značilnostih nadarjenih učencev ipd. 
Tudi v tujini, kljub zaznani subjektivnosti učiteljevih ocen, pravijo, da je 
učiteljev vidik ocene zelo pomemben prispevek v procesu identifikacije 
nadarjenih učencev (Yang, [2009]). Gilman in Kearney (2004) menita tudi, da 
bi moral identifikacijski postopek vsebovati različne mere, saj bi le tako lahko 
uspešno odkrili različno nadarjene učence. Pridruži se jima Yangova, ki še 
poudari, da je treba upoštevati vsako mero zase in ne kumulativnih rezultatov 
ter da je bolje, če je otrok vključen v program, tudi če ni nadarjen. S tem se 
strinjam tudi sama: bolje da pri identifikaciji naredimo napako II. vrste in 
identificiramo učenca/dijaka, ki ni nadarjen, kot da katerega izpustimo. 
Pomembno je delo z njimi. 

Od uvajanja Koncepta je minilo že več kot deset let. Šole so, tako kot v 
devetletko, tudi v Koncept »vstopale« postopno. Za šole je to bila velika 
sprememba in kot vsaka sprememba je tudi ta za uvajanje potrebovala določen 
čas. Tudi pri identifikaciji smo na začetku pričakovali večje težave, kar je v 
evalvacijski raziskavi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v letu 2005 
(Razširjena programska skupina za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v 
devetletni osnovni šoli) potrdilo 64 odstotkov šol. Najpogostejša težava je bila 
organizacijske narave, še posebno v tistih šolah, kjer niso imeli svojega 
psihologa. V letu 2008 (Razširjena programska skupina za odkrivanje in delo z 
nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 2009) so imele šole le še 30 
odstotkov težav pri identifikaciji (pri evidentiranju le še 7 odstotkov) in v letu 
2011 (Bezić in Deutsch) je imelo velike težave le še 8 odstotkov. Še vedno jih 



Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih 
 

62 

je največ povezanih s stroški psihološkega testiranja, na manjših šolah imajo 
težave pri zagotavljanju dveh ocenjevalcev, ki sta obvezna za veljavno oceno 
na ocenjevalni lestvici, subjektivnost ocen učiteljev (npr. velike razlike med 
njimi) … 
 
 
Psihološki testi, ki jih v svetu in pri nas uporabljamo za 
identifikacijo nadarjenih učencev/dijakov  
 
Po slovenskem Konceptu uporabljamo za področje inteligentnosti RPM ali 
WISC-III, za področje ustvarjalnosti TTCT-BS ali TTCT-SL, za preostala 
področja iz definicije nadarjenosti pa 9 ocenjevalnih lestvic OLNAD za 
osnovno šolo in 10 ocenjevalnih lestvic za srednjo šolo (v letošnjem šolskem 
letu le za evidentiranje). Lestvice izpolnijo učitelji, ki učenca ali dijaka dobro 
poznajo. V osnovni šoli imamo eno skupno lestvico za učno področje, v srednji 
šoli pa obstajajo različne za določena učna področja. V srednji šoli imamo le 
eno enotno za umetniško področje, v osnovni šoli pa jih je pet za različna 
umetniška področja: glasbeno, likovno, literarno, dramsko in za višje razrede 
tudi filmsko.  

Je to pravi nabor področij in preizkusov? Uporabljajo enake merske 
pripomočke tudi drugod po svetu? 

Viri, ki sem jih pregledala, so predvsem iz razvitega dela sveta, tj. zahodne 
Evrope in Severne Amerike. Poročajo o podobnih področij merjenja in v 
grobem bi jih lahko razdelili na kognitivne sposobnosti, učne dosežke (znanje), 
ustvarjalno mišljenje, umetniške veščine in druge sposobnosti, kot so npr. 
psihomotorične, voditeljske. Posebej bom opisala področje kognitivnih 
sposobnosti, učne dosežke in skupino ocenjevalnih lestvic.  
 
Testi kognitivnih sposobnosti 

S testi se največkrat ocenjujejo kognitivne sposobnosti. Nekatere države (npr. 
Izrael, Gyori, 2011) merijo celo samo to. Najpogosteje omenjeni testi so vse tri 
Wechslerjeve lestvice inteligentnosti (za predšolske otroke WPPSI-III, za 
otroke in mladostnike WISC-IV, za odrasle WAIS-III), Standford-Binetova 
lestvica inteligentnosti (ang. Standford-Binet Intelligence Scale-5 izdaja, SB5 
in oblika L-M), Test kognitivnih sposobnosti – šesta izdaja (ang. Cognitive 
Abilities Test, CogAT-6), Diferencialne lestvice sposobnosti – tretja izdaja 
(ang. Differential Ability Scales, DAS-III), Naglierijev sistem kognitivne ocene 
(agl. Das Naglieri Cognitive Asessessment Systems), Woodcock-Johnsonov test 
kognitivnih sposobnosti (ang. Woodcock-Johnson III Test of Cognitive 



Smo psihologi (edini) kompetentni za identifikacijo nadarjenih? 

63 

Abilities), Univerzalni nebesedni test inteligentnosti (ang. Universal Nonverbal 
Intelligence test, UNIT), Ravnove progresivne matrice ... (Gilman in Kearney, 
2004; Jackson Gilman, 2006; Osborn, [1998]; Huber Heights City Schools, 
n.d.). 

Izbira testa je prepuščena psihologom, vendar omejena na tiste, ki so strokovno 
potrjeni. Tako psihologi lahko uporabljajo glede na situacijo različne teste za 
merjenje kognitivnih sposobnosti. Osbornova piše, da uporabi Wechslerjevo 
lestvico, če ima otrok morda učne težave, če pa želi dobiti raven njegovega 
matematičnega mišljenja ali vidno-prostorskega mišljenja uporabi raje 
Stanford-Binetovo lestvico. Oblika L-M tega testa je zelo dober test za besedno 
abstraktno mišljenje z odličnimi matematičnimi in prostorskimi nalogami, ki 
dobro razlikujejo tudi med zelo nadarjenimi učenci (Gilman in Kearney, 2004). 
Neverbalni testi, ki merijo inteligentnost na vizualnih nalogah (z besednimi ali 
nebesednimi navodili) so po mnenju B. Gilman in T. Kearney (2004) odlični 
dodatni testi za oceno sposobnosti vizualnega razmišljanja ali za identifikacijo 
sposobnih otrok z jezikovnimi omejitvami. Eni takih testov so tudi Ravnove 
progresivne matrice (CPM, SPM, APM) – močan nebesedni test za vidno 
abstraktno mišljenje in prepoznavanje vzorcev (Jackson Gilman, 2006). 
Nekateri avtorji (Jackson Gilman, 2006; Yang, [2009]) ločijo med 
individualnimi in skupinskimi testi. Jackson Gilmanova (2004) meni, da naj bi 
bili skupinski testi (ki jih lahko izvajajo tudi učitelji) bolj namenjeni presejanju 
(evidentiranju).  

Ker v Sloveniji zelo dobro poznamo Wechslerjeve lestvice in bomo kmalu 
imeli vse tri različice, s katerimi lahko izmerimo intelektualno sposobnost od 
2,5-letnih otrok do odraslih, naj na kratko predstavim izkušnje tujih 
strokovnjakov in novosti na tem področju.  

WPPSI-III je Wechslerjev test inteligentnosti za predšolske otroke in bo v 
Sloveniji izšel letos. Ima dve obliki, ena je za mlajše otroke (od 2,5 do 4 leta – 
4 podtesti), druga za starejše (od 4 do 7 let in 3 mesece – 7 podtestov). B. 
Gilman in K. Kearney (2004) tretjo izdajo pohvalita, saj je za odkrivanje 
nadarjenih otrok izboljšana. Je boljši diagnostični test in dobro poudarja 
abstraktno razmišljanje. Podtesti so dobra kombinacija besednih in nebesednih 
nalog in prijazni za otroke. Test meri tudi hitrost obdelave, ampak samo en od 
teh podtestov je vključen v celotni IQ. Znano je namreč, da je pri nadarjenih 
otrocih proces obdelave pri ročnem pisanju počasnejši. Pri nas se bo test 
verjetno uporabljal bolj za učence s posebnimi potrebami in težavami, saj 
predšolskih otrok še ne identificiramo. 
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WAIS-IV je Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za odrasle in mladostnike od 
16. do 90. leta. Izšla bo v letu 2013, uporabljali pa jo bodo lahko pri 
identifikaciji srednješolcev. 

WISC-IV je četrta izdaja Wechslerjevega testa inteligentnosti za otroke (pri nas 
uporabljamo še tretjo verzijo, vendar že načrtujemo priredbe četrte verzije). O 
WISC-IV so v literaturi le dobri komentarji, posebno kar zadeva testiranja 
nadarjenih otrok. V novi verziji so dodali tudi težje naloge, tako da lahko test 
razloči otroke/mladostnike z zelo visokimi sposobnostmi. Ni več besednega in 
nebesednega IQ, ampak celoten IQ in štiri sestavljene vrednosti: besedno 
razumevanje (BR), zaznavno mišljenje (ZM), delovni spomin (DS) in hitrost 
obdelave (HO). Ugotavljajo, da sta Besedno razumevanje in Zaznavno 
mišljenje zelo dobra indikatorja nadarjenosti, medtem ko sta Delovni spomin in 
Hitrost obdelave manj povezana z nadarjenostjo (Gilman in Kearney, 2004).  

To so ugotovili že v normativnem vzorcu za WISC-IV, kamor so vključili 63 
nadarjenih otrok. Rezultati te skupine so zapisani v tabeli 1. Podobne rezultate 
(tabela 1) so dobili na vzorcu 103 otrok na Centru za razvoj nadarjenosti (ang. 
Gifted Development Center) (Gilman in Kearney, 2004). V Sloveniji je 
rezultate nadarjenih otrok z WISC-III zbrala Mojca Kirbiš (2010). Povprečno 
so dosegli na CIQ 130, razkorak med BR in ZO je velik, ni pa rezultat tako 
nizek na HO, vendar obstaja velika razpršenost (tabela 1). Na nebesednih 
podtestih je profil bolj neharmoničen kot na besednih. Na splošno pa velja, da 
ima le malo identificiranih učencev harmoničen profil.  
 
Tabela 1: Povprečni rezultati nadarjenih otrok iz treh različnih virov 
 

Test/vzorec CIQ BR ZO/ZR OP/DS HO 
WISC-IV 
(n = 63) 

123,5 124,7 120,4 112 110 

WISC-IV 
(n = 103) 

 131 126 117 104 

WISC-III 
(n = 42) 

130 131 119 112 
124 

(SD = 47) 
  
Večina nadarjenih otrok kaže precejšnjo variabilnost v dosežkih na WISC-IV, 
kar ni tako pogosto pri drugih otrocih. Zato je večkrat celoten IQ težko 
interpretirati, v nekaterih primerih je ta tako nizek, da ti otroci ne dosežejo 
kriterija za vstop v nekatere programe za nadarjene. Zato je zelo dobrodošla 
nova mera za identifikacijo nadarjenih: splošni indeks sposobnosti (ang. 
General Ability Index – GAI), ki je kombinacija Besednega razumevanja in 
Zaznavnega mišljenja in zanj B. Gilman in K. Kearney (2004) pravita, da je 
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izvrsten identifikator za nadarjene otroke. Za njegov izračun potrebujemo le 
šest podtestov.  

Tudi NAGC (2010) je zapisal, da je med zahtevnimi individualnimi IQ-testi 
najbolj popularen WISC-IV (citirajo: Lubin, Wallis in Paine, 1971). Pravijo, da 
igra WISC-IV pomembno vlogo tudi pri dvojno izjemnih otrocih (saj opiše 
otrokovo nadarjenost in učne težave) ter pri otrocih z drugimi težavami. NAGC 
opozarja na previdno interpretacijo pri otrocih iz drugih kulturnih ali jezikovnih 
okolij. Poudarja (kar je osnova vsakega testiranja – glej tudi Mednarodne 
smernice za uporabo testov (Društvo psihologov Slovenije, 2006)), da rezultat 
na enem testu (v tem primeru WISC-IV) ne bi smel biti edina osnova za 
(ne)identifikacijo oz. (ne)vključenost v program za nadarjene.  

NAGC (2010) daje smernice, kako uporabljati WISC-IV, kadar gre za 
identifikacijo nadarjenih. Pravijo, naj uporabimo GAI ali celoten IQ; indeks 
besednega razumevanja in indeks zaznavnega mišljenja sta primerna za 
identifikacijo tudi vsak zase, posebno še za dvojezične otroke, otroke iz drugih 
kulturnih okolij, dvojno izjemne ali vizualno-prostorsko sposobne; še posebno 
je pomembno, da naredimo dobro prilagoditev med močnimi področji otroka in 
lastnostmi programa.  

NAGC (2010) nato povzame, da je (če se držimo njihovih smernic pri 
interpretaciji) WAIS-IV učinkovit test mišljenja z dobrim ravnotežjem med 
besedno testiranimi abstraktnim mišljenjem in jezikovnimi postavkami in 
nalogami, ki merijo vizualno-prostorsko in nebesedno mišljenje z minimalnimi 
besednimi navodili. Vizualne naloge v WISC-IV zmanjšujejo časovne dodatke 
točke in dajejo tako prednosti reflektivnim nadarjenim otrokom. Če uporabimo 
pri WISC-IV le podteste za Besedno razumevanje in Zaznavno mišljenje 
(skupaj 6) in izračunamo GAI, je to strokovno opravičljivo, kratka in 
stroškovno učinkovita alternativa pri selekciji nadarjenih učencev. 
  
Testi učnih dosežkov 

Druga večja skupina testov, ki jih v tujini (npr. ZDA, Kanada) uporabljajo, so 
testi akademskih ali učnih dosežkov. Pri nas imamo na tem področju le Bralni 
test (Pečjak, Magajna in Podlesek, 2011), ki je narejen za otroke, ki končujejo 
tretji razred osnovne šole. Morda bi nekatere informacije lahko črpali tudi iz 
rezultatov nacionalnega preizkušanja znanja in MFBT (npr. podtesta računanje, 
aritmetično rezoniranje). Pomagamo si z ocenami učiteljev, ki ocenjujejo učno 
področje, tj. koliko se učenec zanima za različna področja, je razgledan, kakšno 
raven znanja ima ... (v osnovni šoli za vse učne predmete skupaj, v srednji šoli 
ločeno po predmetih).  
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Najpogosteje omenjeni testi so: Wechslerjev individualni test dosežka – druga 
izdaja (ang. Wechsler Individual Achivement test - WIAT-II), Woodcock-
Johsonov test dosežka (ang. Woodcock-Johnson Achivement Test), Kaufmanov 
test šolskega dosežka (ang. Kaufman Test of Educational Achivement), 
Individualni test dosežka Peabody (ang. Peabody Individual Achivement Test), 
Iowa test osnovnih veščin (ang. Iowa Test of Basic Skills – ITBS), Uvodni 
sholastični test dosežka (ang. Preliminary Scholastic Aptitude Test – PSAT) ... 
(Jackson Gilman, 2006; Osborn, [1998]; Huber Heights City Schools, n.d.). 

WIAT-II vsebuje 4 glavne lestvice, ki jih sestavlja 9 podtestov. Te lestvice so 
branje, matematika, pisanje in ustno sporočanje. Tudi drugi omenjeni testi 
merijo enaka ali podobna področja. To niso testi znanja za določene razrede, 
temveč pokrivajo znanje čez več razredov. Norme imajo običajno od 6. leta, 
npr. WIAT-II od 4. do 85. Povedo nam, kaj otrok že zna in kaj se je pripravljen 
še naučiti. Osbornova ([1998]) pravi, da se nadarjeni otroci ločijo od drugih 
predvsem po lahkotnosti in hitrosti, s katero usvajajo zahtevne učne vsebine in 
veščine. In če ima tak otrok tudi visoke intelektualne sposobnosti, je velika 
verjetnost, da mu standardni kurikulum ni najbolj prilagojen, in potreba po 
prilagoditvi oz. individualiziranem programu ali celo akceleraciji je visoka. Te 
informacije so še posebno pomembne na začetku šolanja. Osbornova meni, da 
so ti podatki v 3. ali 4. razredu že prepozni. Nagiba se predvsem k uporabi 
individualnih testov dosežkov, ki dobro ločijo najboljše otroke (zgornjih 3 %). 
V Huber Heights City Schools (n.d.) uporabljajo skupinska testa (kot sta ITBS 
in PSAT) za presejevanje; kriterij, ki ga pri tem upoštevajo, pa je 93 percentil.  
 
Ocenjevalne lestvice za učitelje 

Po J. Freeman, J. Raffan in I. Warwick (2010) v različnih državah po svetu 
kombinirajo različne postopke identifikacije. Več kot polovica jih uporablja 
šest ali več postopkov, najpogosteje pa se uporabljajo ocena učitelja (80 
odstotkov), učenčeve šolske ocene in testi znanja (62 odstotkov), podatki od 
staršev in skupnosti (62 odstotkov), testi intelektualnih sposobnosti (54 
odstotkov), drugi testi (51 odstotkov), ocene šolskega psihologa (48 odstotkov), 
učenčevo delo v okviru pouka (45 odstotkov), testi ustvarjalnosti (23 
odstotkov) ...  

Tudi pri nas uporabljamo ocenjevalne lestvice. Njihovi rezultati so enakovredni 
rezultatom na testu inteligentnosti in ustvarjalnosti. Za osnovno šolo je bila 
najprej (2000) izdelana ocenjevalna lestvica z 48 postavkami, ki je vsebovala 
šest področij nadarjenosti: splošno intelektualno, učno (akademsko), 
ustvarjalno, voditeljsko, umetniško in psihomotorično. Leta 2007 (Ekspertna 
skupina za delo z nadarjenimi v osnovni šoli, 2008, 2009) smo lestvico povsem 
prenovili in z njo postopek ocenjevanja. Sestavili smo 11 lestvic po 8 postavk 
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(ocene na 7-stopenjski lestvici): splošno intelektualno področje, učno 
(akademsko) področje, ustvarjalno področje, voditeljsko (socialno) področje, 
psihomotorično področje, tehnično področje, dramsko področje, likovno 
področje, glasbeno področje, literarno področje in filmsko področje. Norme za 
četrtošolce so bile izračunane na vzorcu 420 otrok, norme za sedmošolce pa so 
bile izračunane dve leti kasneje na vzorcu 413 otrok. Notranja zanesljivost 
lestvic je 0,92–0,98. Tretja revizija lestvic je bila narejena 2011, ko smo 
posodobili lestvico za učno področje in se odločili, da učiteljem ni treba 
ocenjevati splošno intelektualnega in ustvarjalnega področja, ki sta dovolj 
dobro pokrita s psihološkimi preizkusi.  

Čeprav po podatkih J. Freeman, J. Raffan in I. Warwick (2010) po svetu največ 
uporabljajo za identifikacijo nadarjenih ocene učiteljev, ni veliko člankov, kjer 
bi bile take lestvice in postopki natančno opisani. Y. Yang ([2009]) je 
preučevala identifikacijo predšolskih otrok in ob tem opisala tudi najpogostejše 
lestvice, ki jih uporabljajo v Severni Ameriki. Pravi, da je učiteljev predlog za 
vključitev učenca v program za nadarjene široko priznan in pogosto uporabljan 
(Davis in Rimm, 2003, v Yang, [2009]). Vendar tudi pravi, da so različne 
raziskave pokazale kar nekaj pomanjkljivosti:  

(a) napačen koncept o lastnostih nadarjenega učenca (Achenbach, 1997),  
(b) pristranost pri učencih različnih kultur (Kaufman in Harrison, 1986) in  
(c) neprimernost usposabljanja učiteljev (Ricovero, 2000). 

  
Kakorkoli, z razvojem bolj objektivnih ocenjevalnih lestvic lahko tudi učitelji 
dajo dragocene podatke o vedenju nadarjenih otrok, ki jih s standardiziranimi 
testi ne dobimo (Chan, 2000; Hodge in Cudmore, 1986; Peters, 2009; Peterson, 
1999, vse v Yang, [2009]). V Severni Ameriki imajo na izbiro npr. Gifted 
Rating Scales (GRS, Feiffer in Jarosewich, 2003), Gifted and Talented 
Evaluation Scale (GATES, Gilliam, Carpenter in Christensen, 1996), HOPE 
Scale (Peters in Gentry, 2009) in Scales for Identifying gifted Students (Ryser 
in McConnell, 2004). 

GATES uporabljajo v 32 državah ZDA in Kanadi. Vsebuje 50 postavk, na 
katere se odgovarja na 9-stopenjski lestvici. Normirana je bila na 1083 učencih, 
starih od 5 do 18 let, učitelji pa merijo intelektualno sposobnost (notranja 
zanesljivost 0,88), akademske veščine (0,84), ustvarjalnost (0,87), vodenje 
(0,89), umetniški talent (0,88). Test-retest zanesljivost je od 0,70 do 0,87. 
Uporabo te lestvice sem našla v Huber Heights City Schools (n.d.), kjer npr. za 
merjenje sposobnosti ustvarjalnega mišljenja uporabljajo 3. razdelek oz. 
postavke 21–30 in imajo kriterij za identifikacijo 77 točk. Na področju vizualne 
umetnosti imajo nekoliko drugačen postopek. Vsi dijaki umetniških razredov 
bodo deležni presejanja. Preostali pa so lahko predlagani s pisno prošnjo 
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supervizorja za nadarjene. Identifikacija je nato sestavljena iz dveh korakov: 5. 
razdelek GATES, postavke 41–50 (kriterij za presejanje 67 točk, za 
identifikacijo pa 78 točk). Če je učenec dosegel kriterij za identifikacijo, bo 
povabljen, da odda portfolijo svojih del, ki jih bodo ocenili na Ohio 
Department of education Visula Arts Rubric. Podobno naredijo za glasbeno in 
dramsko področje. 

GRS-P (oblika za predšolske otroke) ima 60 postavk, 12 za vsako področje: 
intelektualne sposobnosti, učne zmožnosti, ustvarjalnost, umetniški talent, 
motivacija. Zanesljivost je od 0,97 do 0,99. Norme imajo na 375 učencih, starih 
od 4 do 7 let, vendar menijo, da je vzorec morda nekoliko preveč »bel«. 
Podatke so povezali z rezultati na WPPSI-III in avtorji trdijo, da je GPS-P zelo 
dober za identifikacijo intelektualne nadarjenosti (Pfeiffer in Petscher, 2008, v 
Yang, [2009]). V vzorcu so našli razlike po spolu na umetniškem področju; 
rezultat za azijske Američane je bil najvišji, niso pa našli razlik v starosti. 

HOPE je bila narejena za učence iz nižjih socialnih slojev in vsebuje 13 
postavk, 8 za socialno področje in 9 za učne zmožnosti. Lokalne norme imajo 
narejene za 500 otrok iz petega vrtčevskega leta.  

Tudi v Braziliji (Freeman, Raffan in Warwick, 2010) uporabljajo ocenjevalne 
lestvice. Njihov program je holističen. Metodologija identifikacije je vodeno 
direktno opazovanje: 

1. poroča učitelj v okviru poročanja za celoten razred, 
2. opazovanje strokovnjakov iz Centra za razvoj potenciala in talenta 

(ang. Center for Potencial and Talent Development),  
3. učitelj opazuje v naslednjem šolskem letu. 

 
Če dva od teh treh opazovalcev najdeta znake nadarjenosti, je otrok 
identificiran kot nadarjen na enem ali več področjih sposobnosti:  
− inteligentnost in splošna sposobnost (radovednost, preizkuša, sprašuje, 

smisel za humor, dober spomin, hitro se uči ... in tudi notranja motivacija 
in samozavest, vztrajnost, usmerjenost k cilju, samoiniciativnost ...); 

− izkazuje visoko sposobnost skozi učne rezultate (besedna sposobnost, 
abstraktno razmišljanje);  

− ustvarjalnost (povezano z umetniškimi ali raziskovalnimi izdelki, naštevajo 
še lastnosti, kot so celostno mišljenje, intuicija, originalnost, različnost, 
kritičnost ...); 

− socialno-emocionalna sposobnost (povezano z lastnostmi vodenja in 
človeških odnosov, kot so sodelovalnost, občutek za pravičnost, poslušanje 
drugih, občutljivost za potrebe drugih ...); 

− psihomotorična sposobnost.  
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Y. Yang ([2009])v svojem članku sklene, da je ocenjevanje učiteljev kljub 
nekaterim pomanjkljivostim zelo pomemben vidik v procesu identifikacije 
nadarjenih učencev. Gentry in Mann (2008, v Yang, [2009]) priporočata, da 
lahko učitelji učenca, ki ga poznajo zelo dobro, tega identificirajo, čeprav testi 
tega niso pokazali. Prav tako so lahko učitelji, ki so občutljivi za kulturne 
razlike, zelo dobri ocenjevalci učencev iz nizkih socialnih slojev ali različnega 
ali drugačnega kulturnega okolja (Hunsaker, Finley in Frank, 1997; Peters, 
2009; Peterson, 1999, vse v Yang, [2009]). Glede na poročilo NAGC (2007) 30 
od 43 držav uporablja učiteljevo ali starševsko poročilo (podatke) kot prvi 
korak v postopku identifikacije. 
  
Kriteriji za identifikacijo 

Najpogostejši kriterij za identifikacijo na psiholoških preizkusih sta dva 
standardna odklona od povprečja, zmanjšana za standardno napako merjenja 
(SEM). To je npr. 130 IQ-SEM oz. konkretno za WISC-IV 127 IQ, UNIT 126 
IQ, Iowa Test of Basic Skills 94 percentil (kriterij za presejanje pa 93percentil) 
(Huber Heights City Schools, n.d.; Jackson Gilman, 2006). Renzulli v svoj 
»bazen talentov« izbere 15 odstotkov najboljših na testih glede na lokalne 
norme (Renzulli, Neag Center /…/), prav tako se za to zavzemajo v Angliji 
(Balogh, 2004, v Gyori, 2011). V Izraelu zberejo v prvem krogu 15 odstotkov 
otrok, nato pa le 1–3 odstotke (Gyori, 2011).  
 
  
Postopek in strokovnost izvedbe  
 
Izbira testov in oblike testiranja  

Testi inteligentnosti so pri izbiri testov za identifikacijo nadarjenosti nujni, ne 
pa zadostni (Osborn, [1998]). Zato je nujno uporabljati ob testih inteligentnosti 
še druge preizkuse. Osbornova je v svoji praksi tudi opazila, da se rezultat na 
enem testu ne da spremeniti v rezultat na drugem testu, zato je treba uporabljati 
različne in presoditi, kdaj katerega. Tudi mene učitelji in starši (tudi psihologi) 
večkrat sprašujejo, zakaj rezultat npr. na RPM ni enak rezultatu na MFBT ali 
WISC-III. Različni testi izhajajo iz različnih teoretičnih modelov, in kljub temu 
da vsi merijo inteligentnost, ne merijo povsem enakih sposobnosti.  

Tudi Yang ([2009]) in Gilman ter Kearney (2004) pišejo o tem, da je treba 
uporabiti različne mere in upoštevati vsako zase, saj le tako lahko odkrijemo 
različno nadarjene otroke. Gilman in Kearney navajata primer, ko je otrok na 
RPM dosegel 99 percentil, na WISC-III pa le največ 75 percentil. To je bil 
avtistični otrok. Pomembno je, da najdemo prilagoditve za vsakega 
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posameznika programu, ki ga bo obiskoval. Tako npr. otroka z nizkimi 
besednimi sposobnostmi ne bomo poslali v program, ki bo od njega zahteval 
visoko besedno sposobnost.  

Izbrati moramo zadnje verzije testov, saj so te tiste najkakovostnejše. Pri 
nadarjenih otrocih pa moramo biti pozorni tudi na izbiro testa glede na starost. 
Nadarjeni otroci imajo namreč bolj razvite sposobnosti ali več znanja kot 
njihovi povprečni vrstniki in so zanje lahko nekateri testi »prelahki«. 
Pomagamo si tako, da uporabimo teste za starejše (kar npr. velja pri Ravnovih 
progresivnih matricah) ali pa (če lahko) prilagodimo testni material, vendar se 
takrat ne moremo zanašati na norme. Če dosežemo učinek stropa, rezultat 
nikakor ni veljaven. 

Naloga psihologa je torej, da oceni, kateri test je najprimernejši za 
nepristransko identifikacijo nadarjenosti. V Sloveniji nimamo velike izbire, a 
npr. pri merjenju ustvarjalnega mišljenja lahko presodimo, ali je za določenega 
otroka bolj primerna besedna ali slikovna oblika.  

Vsi, ki uporabljajo teste, morajo biti zanje visoko usposobljeni, znati morajo 
dobro interpretirati rezultate in jih prenesti v prakso. Večina ameriških 
strokovnjakov s tega področja daje prednost individualnemu testiranju, 
skupinsko merjenje pa prepuščajo za presejalno fazo (po našem konceptu 
evidentiranje). Osbornova ([1998]) poudarja prednosti klinične obravnave, ki 
pa je odvisna od teoretične orientacije psihologa, njegovega treninga, osebnih 
izkušenj, raziskovalnega znanja in ne samo od standardiziranih testov.  
 
Kakovost izvedbe  

Kakovost izvedbe je odvisna predvsem od kompetentnosti psihologa, saj še 
tako dobri testi, priročniki, norme … ne popravijo napak nestrokovne izvedbe. 
Za nadarjene otroke so potrebni specifični testi in metode ocenjevanja, za kar 
potrebujemo še posebno usposabljanje in izkušnje. Še posebno pomembno je 
znanje (izkušnje) pri interpretaciji rezultatov, kjer dober strokovnjak zapiše, kaj 
rezultati pomenijo v praksi (npr. pri šolskem delu) in njihovem posredovanju 
različnim ljudem. 

Na Huber Heights City Schools v Ohio (n.d.) imajo za identifikacijo nadarjenih 
postavljene posebne kriterije oz. politiko kakovosti: 
− zagotavljajo poštenost/nepristranskost pri testiranju in omogočajo vsem 

enake pogoje (tj. za otroke iz različnih kulturnih okolij, ekonomsko 
prikrajšanih družin, z različnimi nezmožnostmi ali jezikovnimi 
omejitvami), 

− uporabljajo teste, ki so priznani (imajo seznam testov, ki ga potrdi Ohio 
Department of Education) 
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− vsa testiranja/obravnave izvajajo kvalificirani strokovnjaki, 
− starše pisno obveščajo o rezultatih in jim ponudijo možnost pogovora, 
− pisne pritožbe o identifikaciji izvajajo po posebnem supervizorju za 

nadarjene in nanje odgovorijo v 30 dneh,  
− identifikacijo učenca, ki pride iz drugega šolskega okrožja, pregledajo in 

sprejmejo, če so bili uporabljeni priznani testi; če pa učenec še ni 
identificiran, ga na pisno prošnjo staršev testirajo v roku 90 dni,  

− upoštevajo tudi rezultate drugih agencij, vendar le, če so uporabili 
zahtevane potrjene teste, če je testiranje izvedla kvalificirana oseba in je 
rezultate identifikacije zapisala osebe, ki je učenca testirala. 

 
Osbornova ([1998]) meni, da je obravnava nadarjenih otrok kakovostno 
drugačna od drugih obravnav. Traja dlje, včasih tudi do dvakrat dlje, saj znajo 
ti otroci več od povprečnih otrok, odgovorijo na več vprašanj oz. naredijo več 
nalog in tudi njihovi odgovori so bolj natančni in izdelani. Nadarjeni otroci 
postavljajo tudi več vprašanj in so bolj angažirani in sodelovalni. Pogosteje 
sami določajo odmore. Tudi medosebna dinamika je bolj kompleksna. 
Osbornova ima večkrat občutek, da jo opazujejo in da si zelo natančno 
zapomnijo vse, kar reče. Zato mora biti zelo skoncentrirana, pozorna in 
angažirana. Večkrat mora tudi razlagati, zakaj nekaj počne. Izkušnje so jo 
naučile, da je bolje, da jim razloži, saj si drugače sami izmislijo svoje 
odgovore, ki so velikokrat napačni.  
 
Sodelovanje staršev  

Sodelovanje psihologa s starši (tudi učitelji) je zelo pomembno predvsem pred 
testiranjem in po njem. Prvi korak pri obravnavi je namreč pridobivanje 
informacij od staršev (pri nas bi bilo lahko tudi od učiteljev, svetovalnih 
delavcev), kjer spoznamo otrokovo zgodovino na področju splošnega razvoja, 
šolanja, zdravja, socialne interakcije, družine ipd. (Osborn, [1998]). 
Informacije lahko dobimo z neposrednim pogovorom ali pa uporabimo različne 
vprašalnike. Pomembno je, da so starši odkriti in brez zadržkov in iskreno 
povedo svoje mnenje. Pri tem nam pomaga dober odnos, ki ga gradimo v času 
šolanja njihovega otroka. Zanima nas, zakaj mislijo, da je njihov otrok 
nadarjen, in iz katerega njegovega vedenja to sklepajo.  

Osbornova veliko pozornost namenja prvemu stiku z otrokom. Opazuje znake 
neverbalne komunikacije: telesnega položaja, telesnega gibanja, kretnje in 
poteze, očesni kontakt, ton glasu, intonacijo, različne vedenjske pristope ali 
izogibanja. Večkrat se ji zgodi, da ta začetni vtis, občutki in ideje, ki se 
porodijo, povsem spremenijo načrte o poteku obravnave. Otrok, ki prihaja k 
njej, vedno (po njenih navodilih) prinese nekaj s seboj. Starše pouči, naj otroku 
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pomagajo izbrati nekaj zanj zelo pomembnega ali nekaj, kar imajo zelo radi. 
Poleg vsebinskega sporočila ji je prineseni predmet v pomoč pri začetni 
komunikaciji, otroku pa daje občutek nadzora nad situacijo. 

Zadnji korak v obravnavi je prav tako pogovor s starši (učitelji) o rezultatih. Pri 
nadarjenih otrocih starši več sprašujejo, pričakujejo bolj popolne odgovore, 
pričakujejo, da bodo dobili konkretne nasvete, kako otroka vzpodbujati, tudi 
več pričakujejo od šole. Zato je sodelovanje nujno. V ameriškem sistemu je 
psiholog vez med starši in šolo, pri nas pa imamo to prednost, da je psiholog 
del šolskega sistema. V ustvarjanje programa so tako (nujno) vpeti tudi starši, 
prav tako pri evalvaciji. 
 
Psihološko poročilo  

Jackson Gilman (2006) poudarja, da je poročilo bistveno, saj nam lahko služi 
za več let. Dobro poročilo vsebuje: 
− otrokov razvoj (anamnezo),  
− jasen opis, kateri testi so bili uporabljeni, 
− interpretacijo rezultatov,  
− otrokovo vedenje med testiranjem, 
− povzetek,  
− priporočila, kaj je treba narediti v šoli in doma. 
 
Pogovor (psiholog, starši, starejši otrok, učitelj) po končanem testiranju je 
nujen, saj lahko psihologi odgovorijo na specifična vprašanja staršev, učiteljev. 
Ugotovitve se lahko dodatno zapišejo v poročilo (v naših razmerah bi to bil že 
zametek programa).  
 
Stroški  

Stroški bazirajo na času, ki se za to porabi (priprava, organizacija, izvedba 
testiranja, vrednotenje, interpretacija oz. pisanje poročila, poročanje). Po 
ameriških virih (Jackson Gilman, 2006) običajno porabi psiholog za 
najpogostejšo kombinacijo individualnega testa inteligentnosti in testa znanja 
štiri ure za izvedbo, veliko več pa še za pisanje poročila. 
 
 
Predlogi za izboljšave, koraki k idealnemu  
 
Moje mnenje je, da je velika prednost našega sistema identifikacije enoten 
sistem za celotno državo, vse učence in dijake. Upoštevamo tudi različne 
sposobnosti, zmožnosti, merimo ustvarjalno mišljenje, ki je po zadnji 
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longitudinalni (50 let) raziskavi Torrancea (Millar, 2010) najboljši napovednik. 
Rezultat na TTCT je namreč še 50 let po prvem testiranju statistično 
pomembno (sicer blago) povezan z ustvarjalnimi dosežki v odrasli dobi, kar pa 
se ni pokazalo za intelektualno sposobnost. Sistem identifikacije je odprt in 
učenca ali dijaka lahko prepoznamo za nadarjenega kadar koli od četrtega 
razreda osnovne šole do četrtega letnika srednje šole. Podatke za odločitev o 
identifikaciji zbiramo iz različnih virov (psiholog, učitelj), različnih merskih 
pripomočkov (psihometrični psihološki testi, ocenjevalne lestvice).  

Kljub temu bi lahko še marsikaj izboljšali. Če ne upoštevam sprememb v 
definiciji ali kriterijih, bi lahko psihologi v postopku identifikacije: 
− začeli več testirati z individualnimi testi, čeprav so zahtevnejši in vzamejo 

več časa, v zameno namreč pridobimo pri graditvi odnosa z 
učencem/dijakom, med opazovanjem načina dela dobimo še druge 
pomembne podatke, dobimo zelo raznolike podatke o sposobnostih učenca, 
njegove odlike in slabosti, kar lahko vse uporabimo pri napotkih za 
pripravo individualiziranega programa, 

− dodali informacijo o znanju, kar pomeni, da bi morali razviti slovenske 
teste dosežkov,  

− okrepili sodelovanje s starši in učitelji,  
− organizirali usposabljanje za identifikacijo nadarjenih s poudarkom na 

pisanju poročila in priporočilih za program dela, organizirali supervizije in 
obnavljanje potrdil o usposobljenosti, 

− pomagali krepiti pomen učiteljeve vloge v procesu identifikacije in 
sodelovali pri izboljšavah postopka ocenjevanja; npr. pri usposabljanjih 
ocenjevalcev ali spremembi postopka v prid zvišanju objektivnosti ocen.  

 
Seveda pa vse te spremembe pomenijo strokovno in organizacijsko zahtevnejšo 
raven in s tem več angažiranja, usposabljanja ter odgovornosti psihologov.  

Naj za konec odgovorim še na vprašanje, zastavljeno v naslovu prispevka. Smo 
psihologi kompetentni? Nikakor nismo edini in tudi ne bi bilo prav, da bi bili. 
Učitelji imajo v našem sistemu veliko in zelo pomembno vlogo pri delu z 
nadarjenimi učenci in dijaki. Prvi korak pri tem je, da jih opazijo, spoznajo, 
razmišljajo o njih … Optimistično gledano, smo (vsaj večina) dovolj kompe-
tentni za sedanji sistem Koncepta. Če pa bi želeli narediti pri identifikaciji 
korak na višjo raven, bi potrebovali še veliko dodatnega znanja in izkušenj. Pri 
pesimističnem pogledu na identifikacijo in vlogo ter delo psihologa pa vidim, 
da bi lahko še marsikaj izboljšali. Osnovno psihološko znanje imamo, znanje o 
testiranjih si lahko pridobimo na različnih usposabljanjih, znanje o Konceptu 
tudi, težje pa spremenimo negativna prepričanjih in stališča o Konceptu, testih, 
testiranjih.   
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Povzetek 
Pri razmišljanju o nadarjenosti v šolskem kontekstu nam lahko pomaga pogled 
psihologije dela in organizacij ter obstoječe prakse ravnanja s talenti v 
delovnih organizacijah. V članku poudarimo, da trenutna situacija na trgu dela 
kliče po novi strategiji dela z nadarjenimi, ki bi temeljila na uporabnih 
pristopih k razvoju potencialov nadarjenih. Za uresničevanje takšne celovite 
strategije je treba k njenemu oblikovanju poleg šolstva vključiti tudi zunanje 
deležnike, nadgraditi kompetence učiteljev ter prilagoditi vlogo psihologov in 
drugih svetovalnih delavcev pri razvoju potencialov nadarjenih. V članku 
zagovarjamo vzpostavitev povezovalne šolske kulture, kjer bi nadarjeni čutili 
dovolj izziva in podpore za razvoj svojih potencialov. 
 
Ključne besede: nadarjeni, talenti, vloga psihologa, trg dela, psihologija dela 
in organizacij. 

 
 
Uvod 
 
Na področju psihologije dela in organizacij že nekaj časa velja, da nadarjeni 
prispevajo visoko dodano vrednost organizaciji, v kateri so zaposleni. Prakse 
ravnanja z nadarjenimi se iz tega razloga stalno razvijajo, število ur in stroški 
razvoja ključnih zaposlenih pa so se do recesije iz leta v leto večali (ASTD's 
Annual Review of Trends in Workplace Learning & Performance, 2009). 
Pogled psihologije dela in organizacij na delo z nadarjenimi bomo v tem članku 
prilagodili in prenesli na področje šolske psihologije. Članek smo razdelili na 
tri dele. V prvem delu izpostavimo ključne značilnosti trga dela, ki oblikujejo 
pogled na delo z nadarjenimi: demografska gibanja, specializacija dela in 
Pareto načelo; opozorimo tudi na vlogo psihologa v organizacijah. V drugem 
delu članka odgovarjamo na vprašanje, katere dobre prakse šolskega psihologa 
prepoznamo pri delu z nadarjenimi in kje so priložnosti za nadgraditev trenutne 
vloge šolskega psihologa pri delu z nadarjenimi. V tretjem delu članka se 
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osredotočimo na predloge izboljšav na področju dela z nadarjenimi. 
Izpostavimo vključevanje zunanjih deležnikov, razvoj učiteljske kariere za delo 
z nadarjenimi in preusmeritev vloge psihologa iz diagnostika v podpornika 
učiteljev pri delu z nadarjenimi. 
 
 
Poudarki trga dela 
 
V 90-ih so se podjetja začela soočati s pomanjkanjem nadarjenih strokovnjakov 
in managerjev. Čeprav so bila devetdeseta leta v ameriškem gospodarstvu 
zaznamovana s številnimi zgodbami o odpuščanju, so na drugi strani raziskave 
(Workforce 2000 /…/, 1990) že kazale pomanjkanje usposobljenih kadrov. 

Zaradi hitrega staranja prebivalstva lahko v prihodnje tudi v Sloveniji 
pričakujemo zmanjševanje števila delavcev na trgu dela in s tem tudi števila 
talentov. Po zadnjih Eurostatovih demografskih projekcijah (Eurostat, 2011) 
naj bi se v Sloveniji delež prebivalcev v delovni starosti (20–64 let) s 64 % v 
letu 2010 do leta 2050 znižal na 51 %, hkrati pa naj bi se delež starih 65 in več 
let v tem obdobju povišal s 17 na 31 %. Kot je razvidno s Slike 1, bo ključen 
dejavnik tega procesa obstoječa starostna struktura prebivalstva. Številčno 
močne generacije (baby boom generacije), ki so na pragu izstopa iz trga dela, 
se bodo v prihodnje upokojevale. Na drugi strani bodo na trg dela vstopale 
številčno vedno šibkejše generacije, rojene po letu 1980, ko je rodnost padla 
daleč pod raven, ki bi zagotavljala obnavljanje prebivalstva. Hitro se podaljšuje 
tudi pričakovano trajanje življenja. Samo v zadnjem desetletju se je 
pričakovano trajanje življenja ob rojstvu podaljšalo za skoraj 4 leta. Do leta 
2050 naj bi se podaljšalo še za nadaljnjih 6 let. Rodnost naj bi se postopoma 
povišala iz 1,54 v letu 2010 na 1,63 v letu 2050. Kljub povišanju rodnosti in 
predpostavljenemu stalnemu neto priseljevanju med 5 in 11 tisoč oseb letno, za 
katere se hkrati predpostavlja ugodna starostna struktura, pa ne kaže, da bi 
zgoraj opisani rezultati lahko bili drugačni. 
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Slika 1. Struktura prebivalstva Slovenije po starosti in spolu v letih 1990, 2010, 2030 in 
2050. Vir: SURS za leto 1990; Eurostat (Europop2010) za leta 2010, 2030 in 2050. 
 
 
Tako lahko v prihodnje pričakujemo pomanjkanje števila delavcev, na drugi 
strani pa bodo morali zaposleni vzdrževati vedno večje število upokojencev. 
Zato bo še toliko bolj pomembno, da bodo zaposleni prispevali čim višjo 
dodano vrednost. 

V letu 1997 so v globalni svetovalni hiši McKinsey pripravili raziskavo o tem, 
kako velika podjetja ravnajo s poslovnim tveganjem pomanjkanja talentov. 
Preučili so 77 podjetij iz različnih panog, anketirali so najvišja vodstva in 
kadrovske direktorje. Dodatno so izpeljali intervjuje z raziskovalci s področja 
preučevanja organizacij. Rezultati so pokazali, da je osredotočanje podjetij na 
iskanje in razvoj talentov tako pomembno, da lahko govorimo o bitki za talente 
– angl. war for talent (Chambers, Foulton, Handfield-Jones, Hankin in 
Michaels III, 1998). 

Raziskava je imela v poslovnem svetu velik odmev. S kadrovsko problematiko 
so se v večji meri začela ukvarjati najvišja vodstva in druge poslovne funkcije, 
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npr. trženje (Fulmer, Gerhant in Scott, 2003; Joo in McLean, 2006; Martinez, 
2000; Ployhart, 2006). Raziskavo so nato dopolnili v letih 2000 (Axelrod, 
Handfield-Jones in Welsh, 2001) in 2007 (Guthridge, Komm in Lawson, 2008). 
Po 10-ih letih isti avtorji ugotavljajo, da se situacija glede pomanjkanja talentov 
ni nič izboljšala, kvečjemu poslabšala. Ocenjujejo, da učinkovito ravnanje s 
talenti vključuje širši bazen zaposlenih. Poleg tako imenovanih zvezd ali A 
igralcev učinkovite strategije ravnanja s talenti zajemajo tako imenovano 
vitalno večino ali B igralce (60 % zaposlenih). Zvezde ali A igralci so po 
opredelitvi svetovalnega podjetja McKinsey tisti zaposleni, ki so v primerjavi s 
povprečjem dvakrat bolj uspešni pri izboljševanju operativne produktivnosti, 
prodaje in dobička. Ti naj bi predstavljali približno 20 % zaposlenih (Guthridge 
et al., 2008). 

Takšna opredelitev 20 % ključnih zaposlenih v organizacijah izhaja iz 
uveljavljenega Pareto načela v ekonomiji (Reed, 2001), po katerem lahko 80 % 
učinkov pripišemo 20 % vzrokom. Na primer, 80 % prodaje podjetje ustvari z 
20 % strank, 80 % stroškov podjetja se navadno nahaja v 20 % stroškovnih 
kategorij. In ne nazadnje, 20 % zaposlenih ustvari 80 % dodane vrednosti v 
organizaciji. 

V delovnih organizacijah je prisotna visoka specializacija dela, ki se še vedno 
krepi (Gavrel in Lebon, 2009). V kontekstu organizacij, kadrovskega 
managementa ter psihologije dela in organizacij zato pogosteje uporabljamo 
termin »talent«. Beseda talent označuje nadpovprečno izraženost posebnih 
sposobnosti, lastnosti in znanj, zato je v primeru organizacij, kjer je v ospredju 
specializacija dela, primernejša v primerjavi z besedo »nadarjeni«. Bolj kot v 
splošno nadarjenost se organizacije usmerjajo v iskanje in razvijanje talentov – 
za vodenje, organiziranje, delo z ljudmi, razvoj novih izdelkov in storitev, 
analiziranje itd. O splošni nadarjenosti pa govorimo, kadar imamo v mislih 
najvišje vodstvene funkcije ali zahtevno inoviranje izdelkov in storitev, 
namenjenih širši populaciji. Tukaj sta za uspešno delo hkrati pomembni 
specializacija in povezovanje različnih disciplin. Zaradi specializacije dela 
postajajo talenti manj zamenljivi (Gavrel in Lebon, 2009), kar ponovno pojasni 
naraščajoč interes delovnih organizacij za razvoj zaposlenih. 

Osnovni pogled kadrovskega managementa na ravnanje z ljudmi pri delu je 
»pravi človek na pravem mestu«. To vodilo predpostavlja, da za večino 
zaposlenih obstaja takšno delo, kjer posameznik lahko izkaže svoj potencial. 
Tako je naloga organizacije, da odkrije posameznikove močne točke in jih 
razvija skozi primerne delovne naloge. Skladno s teorijo virov in pogledom na 
ljudi kot vir konkurenčne prednosti naj bi organizacije v središče svojega 
delovanja postavile ljudi z namenom doseganja poslovnih ciljev (Boxall, 
1998). Z razvojem kadrovskega managementa večji pomen pridobivajo 
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različne kadrovske prakse za razvoj zaposlenih, na primer rotacija zaposlenih, 
notranje kadrovanje, ko se za prosto delovno mesto najprej preveri obstoječe 
zaposlene, karierni in letni pogovori, mentorstvo, coaching, ocenjevanje 
kompetenc in mednarodno projektno delo. 

Vprašanje pa je, kakšna je pri tem vloga psihologa ali kadrovskega managerja. 
Dolgo je prevladoval pogled, da psiholog skrbi za talente, jih razvija, vodi 
njihovo kariero. V ozadju tega je bilo prepričanje, da obstajajo univerzalne 
kadrovske prakse, ki vodijo k uspešnosti organizacije (Colbert, 2004). Če bo 
organizacija ustrezno vpeljala univerzalne kadrovske prakse, bo to povečalo 
njeno uspešnost. Kasneje raziskovalci in praktiki ugotavljajo, da posamezne 
kadrovske prakse ne delujejo povsod enako. Da bomo dosegli želene učinke, je 
kadrovske sisteme treba prilagoditi posebni situaciji in lastnostim organizacije. 
V tem primeru so managerji tisti, ki skrbijo za zaposlene, saj so z njimi v 
vsakodnevnem stiku. Vloga psihologa in kadrovskih managerjev dobi nov 
pomen.  

Psihologi predstavljajo podporo managerjem pri razvoju zaposlenih. V 
organizaciji razvijajo kadrovske sisteme in orodja, ki managerjem omogočajo 
uspešno delo z zaposlenimi. Konkretno to pomeni, da psiholog identificira 
potencial zaposlenih, se o njem pogovori z managerjem, ta pa poskrbi, da 
zaposleni svoj potencial lahko razvija. Drug primer je lahko vodenje razvojnih 
pogovorov, kjer je vloga psihologa v tem, da razvije ustrezna orodja, s katerimi 
si manager lahko pomaga pri vodenju razvojnih pogovorov s svojimi 
zaposlenimi. Vloga psihologa je tudi v tem, da managerja nauči voditi takšen 
razvojni pogovor, ki bo zaposlenemu nudil ustrezno povratno informacijo in 
izziv za nadaljnje delo. Vloga psihologa se tako v večji meri preusmeri v delo z 
managerji. 
 
 
Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju pri delu z 
nadarjenimi 
 
Če se z informacijami iz prvega dela tega članka ozremo na vlogo psihologa v 
vzgoji in izobraževanju nadarjenih, lahko izpostavimo nekaj dobrih praks in 
nekaj priložnosti za razpravo. 
Prva dobra praksa pri delu z nadarjenimi so diagnostični pripomočki, ki so 
relativno dobro prilagojeni slovenskemu okolju in dosegajo zadovoljive 
vrednosti zanesljivosti in veljavnosti. Utečen sistem prepoznavanja nadarjenih, 
kot je opredeljen v Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v 
devetletni osnovni šoli (1999), omogoča enotna izhodišča za prepoznavanje 
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nadarjenih in skupno razumevanje pojma nadarjenosti. V zvezi s tem lahko 
omenimo, da je usposobljenost psihologov v Sloveniji za prepoznavanje 
nadarjenosti ustrezna. 
Druga dobra praksa se nanaša na vključevanje učiteljev in staršev v 
prepoznavanje nadarjenih, ki so vsakodnevno v stiku z učencem, zato lahko 
dobro prepoznajo vedenja, značilna za nadarjene. 
Tretja dobra praksa je povezana z vključevanjem raznolikih kriterijev v 
prepoznavanje nadarjenosti. Poleg rezultatov na testih sposobnosti se 
upoštevajo tudi dosežki na raznolikih področjih. To razširja nadarjenost na 
prepoznavanje posameznih talentov.  
V nadaljevanju bomo opozorili na dve pomanjkljivosti trenutnega stanja dela z 
nadarjenimi v vzgoji in izobraževanju. Prva točka se nanaša na kriterij za 
prepoznavanje nadarjenosti. Bela knjiga (2011) priporoča kriterij do 10 % 
učencev, ki so visoko nadpovprečni in jih opredelimo kot nadarjene. V 
slovenski praksi se je po dosedanjem načinu prepoznavanja nadarjenih 
izkazalo, da v šolah v povprečju 25 % učencev opredelijo kot nadarjene. Na to 
številko so strokovnjaki podali kritičen zadržek s priporočilom za uvedbo 
strožjega kriterija, a če si podatek ogledamo z vidika razumevanja ključnih 
zaposlenih v organizacijah in zgoraj omenjenega Paretovega načela, smo lahko 
do številke 25 % manj kritični. Če razmišljamo s pomočjo arbitrarnega 
Paretovega načela bodo današnji nadarjeni učenci ustvarili večino prihodnje 
vrednosti v organizacijah in javnem sektorju. In teh je 20 %. Če bomo kriterij 
za nadarjene zožili, bomo zožili tudi možnost dela z njimi, saj delo z 
nadarjenimi večkrat vključuje različne oblike skupinskega dela. Strožji kriterij 
tako prinaša zmanjšanje že tako majhnega števila članov v skupini. Če se 
ozremo še na omenjene demografske trende, opazimo, da bo trg dela v 
prihodnje potreboval večje in ne manjše število nadarjenih. Zavedamo se, da je 
takšno razmišljanje zgolj predpostavka. Zapisali smo ga z namenom, da 
spodbudimo razmišljanje o prihodnjih trendih in o trgu dela v najširšem smislu, 
ko razpravljamo o nadarjenih. In ne nazadnje, novejše raziskave opozarjajo, da 
je nadarjenost multidimenzionalna, multiplikativna ter dinamična in ne 
enodimenzionalna in statična (Manzano, Arranz in de Miguel, 2010; Simonton, 
1999; Sternberg, 2008). Kakovostna podpora v sistemu izobraževanja je torej 
ključna, zato se je bolj smiselno osredotočiti na delo z nadarjenimi kot na 
oženje kriterijev za prepoznavo nadarjenih. 
Druga pomanjkljivost trenutnega sistema dela z nadarjenimi je osredotočenost 
šolske psihologije na diagnostiko namesto na delo z nadarjenimi in njihovimi 
učitelji. Čeprav je diagnostika nujna za uspešen sistem dela z nadarjenimi, je 
treba sistem zastaviti tako, da bo diagnostika predstavljala manjši, delo z 
nadarjenimi pa večji del celovitega sistema (Reis in Renzulli, 2010). Če 
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izpustimo skrbno delo z nadarjenimi, je diagnostika sama sebi namen in ne 
predstavlja dodane vrednosti pri vzgoji in izobraževanju. S tem izhodiščem 
bomo razpravo razvijali v smeri priložnosti za razvoj dela z nadarjenimi in 
opredelili vlogo psihologa pri tem. 
Raziskovalci v sodobni literaturi navajajo, da nadarjeni za svoj razvoj 
potrebujejo predvsem ustrezne izzive (Kelemen, 2010; Reis in Renzulli, 2010). 
Tudi v psihologiji dela in organizacij velja, da se največji del razvoja 
zaposlenih zgodi ob ustreznih delovnih nalogah, ki jim predstavljajo izziv 
(Orvis in Leffler, 2011). Drugi avtorji opozarjajo na socialne in čustvene težave 
nekaterih nadarjenih otrok (Shechtman in Silektor, 2012; Plucker in Levy, 
2001). Učna izkušnja navedenih raziskav je, da je potreben skrben razmislek 
pri razvoju kulture dela z nadarjenimi. Poglejmo na kulturo dela z nadarjenimi 
skozi dve pomembni dimenziji: zagotavljanje izziva in nudenje podpore 
nadarjenim. Takšen pogled v grobem izlušči štiri tipe kultur dela z nadarjenimi 
(slika 2). Kultura enotnosti predvideva razmeroma enak razvoj otrok, zato se z 
nadarjenimi ne ukvarja posebej. Kultura pričakovanj nadarjene prepoznava kot 
posebno skupino in od njih pričakuje nadpovprečne rezultate, zato jim nudi 
posamezne ugodnosti in dodatne dejavnosti. Kultura ambicij gradi na izzivih, 
nadarjene prepoznava kot posebno, elitno skupino, ki jo lahko vzgoji z višjo 
delovno obremenitvijo. V takšnem okolju nadarjeni ne zaznavajo večje 
podpore. Kultura povezanosti gradi na sočasnem nudenju podpore in izziva. 
Sistemi dela z nadarjenimi razvijajo različna področja osebnosti nadarjenih, se 
povezujejo z lokalnim okoljem in nudijo podporo pri reševanju izzivov. 
 

 
Slika 2. Delo z nadarjenimi z vidika podpore in izziva. 

Izziv 

Po
dp

or
a 

Velika 

Majhna 

Kultura pričakovanj 
Razviti sistemi prepoznavanja 

nadarjenih. Nadarjenim se 
omogoči posamezne ugodnosti 

in dodatne aktivnosti. 

Kulture enotnosti 
Nadarjenim se ne posveča 

posebne pozornosti, v 
najboljšem primeru so razviti 

sistemi prepoznavanja 
nadarjenih. 

Kultura povezanosti 
Sistem dela z nadarjenimi, ki 

temelji na sodelovanju, 
mentorstvu, projektnem delu. 
Sistem je tesno vpet v lokalno 

okolje. 

Kultura ambicij 
Poudarek na razvoju 

storilnostne motivacije in 
tekmovalnosti. Ločen razvoj 

nadarjenih. Obstaja tveganje za 
nezrel čustveni in socialni razvoj. 

Majhen Velik 
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Okvir priložnosti za razvoj nadarjenih 
 
Priložnosti za razvoj dela z nadarjenimi lahko strnemo v tri večje kategorije, ki 
predstavljajo nosilce razvoja nadarjenih v vzgoji in izobraževanju (slika 3): 
zunanji deležniki, učitelji, psihologi in drugi svetovalni delavci. 
 

 
 
Slika 3. Nosilci razvoja nadarjenih v vzgoji in izobraževanju. 
 
 
Prvič, vključitev raznolikih zunanjih deležnikov v delo z nadarjenimi. 
Nadarjeni so preveč pomembna tema, da bi se z njo ukvarjalo le šolstvo. 
Vključitev delodajalcev, kulturnih ustanov, športa, zdravstva in fakultet lahko 
prinese sveže poglede in zamisli za delo z nadarjenimi. Zunanji deležniki se 
lahko vključijo v razvijanje strategij za delo z nadarjenimi ali v neposredno 
delo z njimi preko skupnih projektov. Na ta način se vzpostavi tesna 
povezanost z lokalnim okoljem. Zunanji deležniki so tisti, ki lahko za 
nadarjene prispevajo konkretne izzive, pri katerih nadarjeni razvijajo svoj 
potencial. Nadarjeni učenci bi bili z delom ob takšnih izzivih v interakciji z 
lokalnim okoljem in bi na ta način razvijali tudi svojo čustveno in socialno 
področje. Zunanji deležniki lahko zagotovijo tudi mentorstvo pri konkretnih 
projektih. 

V sodelovanju z zunanjim okoljem bi bilo zanimivo vzpostaviti virtualna 
simulacijska okolja za delovanje organizacij in spodbujanje podjetništva. V teh 
okoljih bi nadarjeni lahko preizkušali svoje zamisli, dovoljene bi bile napake, 
učenje bi bilo izkustveno. 
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Ker je nadarjenih učencev številčno malo, je dragoceno regijsko povezovanje 
šol in izvedba skupnih projektov. Takšno povezovanje prav tako gradi na 
kulturi podpore nadarjenim in zagotavljanja izzivov. 

Drugič, za zagotavljanje ustrezne podpore in izzivov za nadarjene je treba 
nadgraditi obstoječe pedagoške metode. Skladno z inkluzivnim pristopom 
naj bi bile metode spontano vključene v pedagoški proces (Kelemen, 2010). 
Nadarjenim učencem naj bi zagotavljale izzive. Da bodo učitelji znali primerno 
pristopiti k delu z nadarjenimi, tudi sami potrebujejo načrtovan karierni razvoj, 
s katerim bodo pridobili znanja in veščine za delo z nadarjenimi (İnan, 
Bayindir in Demir, 2009). 

Naj na tem mestu omenimo dve takšni veščini za učitelje: (1) coaching in (2) 
učenje tehnik razmišljanja. Coaching lahko vidimo kot proces, namenjen 
razvoju posameznikovega potenciala. Vključuje strukturirano interakcijo z 
uporabo vprašanj in drugih orodij za spodbujanje miselnega procesa (Cox, 
Bachkirova in Clutterback, 2010). Coaching se oddaljuje od naročanja učencu, 
kaj naj napravi. Namesto tega se osredotoči na zagotavljanje orodij, s katerimi 
lahko učenec samostojno reši situacijo. Coaching uči, kako razmišljati, in ne, 
kaj razmišljati (Fonseca, 2010), nadarjene spodbuja h globljemu raziskovanju 
učne snovi. Primeri preprostih coaching vprašanj za uporabo v učnem procesu 
so: Kaj meniš, da se bo zgodilo? Kaj mi še lahko poveš o tem? Kako boš vedel, 
da si to dosegel? Kaj so še druge možnosti? Kako lahko napraviš to zabavno? 
Kaj ti preprečuje? Kaj je tvoj naslednji korak? Kaj potrebuješ, da bi se lahko 
odločil? Ko se učitelj nauči postavljati coaching vprašanja, lahko to veščino 
spontano vključi v delo z nadarjenimi učenci. 

Učenje tehnik razmišljanja je prav tako povezano z nadgrajevanjem obstoječih 
pedagoških metod. Raziskave kažejo, da se nadarjeni med klasičnim poukom 
pogosto dolgočasijo (Reis in Renzulli, 2010). Z ustvarjalnimi tehnikami 
razmišljanja lahko spodbudimo njihovo notranjo motivacijo za sodelovanje. 
Primere uporabnih tehnik razmišljanja najdemo v delih Edwarda de Bona 
(1992) in Michaela Michalka (2006). Ena izmed takšnih enostavnih tehnik 
Edwarda de Bona se imenuje »naključna stimulacija« (1992). Cilj naključne 
stimulacije je, da z uporabo naključne besede ali slike pridemo do novih 
zamisli v zvezi z našim izzivom. Poteka takole: (1) izberemo izziv, (2) 
dodelimo naključno besedo, besedno zvezo ali sliko, (3) s pomočjo naključne 
besede razmišljamo o našem izzivu, tako da asociacije naključne besede 
povežemo z osnovnim izzivom. Edward de Bono (1992) navaja primer 
izobraževanja učiteljev v državi, ki je v kratkem času potrebovala mnogo novih 
učiteljev. Z naključno besedo »žabji paglavec« so prišli do asociacije »žabji 
paglavec ima rep«, kar jih je pripeljalo do zamisli, da bi lahko obstoječim 
učiteljem dodelili asistente, ki bi od učiteljev postopoma prevzemali vedno več 
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nalog. Na ta način bi pospešili izobraževanje učiteljev. Ko učitelji osvojijo 
tovrstne tehnike razmišljanja, lahko z njimi oblikujejo zanimive izzive za 
nadarjene učence. 

Pri vsebinskem delu z nadarjenimi lahko izhajamo iz ogrodja ključnih 
kompetenc, ki ga je priporočila Evropska komisija (2006). Ogrodje ključnih 
kompetenc med drugim izpostavlja kompetence, ki v dosedanjem 
izobraževalnem sistemu niso bile v središču pozornosti, in sicer socialne 
kompetence, podjetniške kompetence ter učenje učenja. Učenje teh kompetenc 
lahko najlažje uvedemo ravno v primeru nadarjenih učencev. V te vsebine 
lahko zlahka vključimo pedagoške metode, ki predvidevajo razvijanje 
ustvarjalnosti in poglobljeno interakcijo med učiteljem in učencem. Prav tako 
lahko v učenje teh kompetenc vklopimo zunanje deležnike. 

Učenje podjetniških kompetenc lahko ilustriramo s primerom danes uspešnega 
poslovneža, ki se spominja: »Moji prvi spomini in odnos do dela in denarja 
segajo precej nazaj, ko sem že v mali šoli prodajal krizanteme in sadike 
paradižnikov. Tako sem vzpostavil osnove prodajnega odnosa, odnosa do dela 
in podjetništva z reševanje konkretnih izzivov. Nato se je stopnjevalo, ko sem v 
osnovi šoli organiziral tim uličnih otrok, da smo delali okraske iz školjk in jih 
prodajali na plaži turistom, kjer je prišla do izraza kreativnost.« Glavno 
sporočilo tega primera je, da se nadarjenost najbolj intenzivno razvija takrat, ko 
nadarjeni učenec dobi nalogo, ki mu predstavlja zanimiv izziv. 

Tretjič, za uspešen razvoj nadarjenih naj psihologi in drugi svetovalni delavci 
opredelijo svojo vlogo na treh nivojih: šolsko okolje, učitelji in učenci. Tukaj 
se pojavlja podobna dilema, kot smo jo omenili v prvem delu članka na 
primeru kadrovskega managementa. Ali naj se psiholog neposredno ukvarja z 
razvojem nadarjenih ali pa naj bo njegova glavna vloga v tem, da predstavlja 
podporo učiteljem pri delu z nadarjenimi? Učitelji so vsakodnevno v stiku z 
nadarjenimi, psihologi pa le občasno. Število nadarjenih presega razpoložljiv 
fond ur, ki jih lahko psiholog nameni delu z njimi. Sklenemo lahko, da bo 
psiholog pri svojem delu za nadarjene najbolj učinkovit, če se bo usmeril v 
podporo učiteljem in bo za njih ključni vir sistemov, praks, tehnik in orodij za 
delo z nadarjenimi, podobno kot je kadrovski manager vir sistemov dela s 
talenti za managerje. Psiholog lahko na primer prevzame razvoj coaching 
veščin in učenje tehnik razmišljanja za učitelje. 

Pri neposrednem delu z nadarjenimi bi pomemben napredek dosegli, če bi se 
psihologi preusmerili iz diagnostičnih pogovorov v vodenje razvojnih 
pogovorov z učenci. Pogovor s psihologom je redek dogodek v vsakodnevni 
rutini nadarjenega učenca, zato si ga še posebej zapomni. Razvojni pogovori 
naj bi bili usmerjeni v spodbujanje razmišljanja nadarjenega učenca o lastnem 
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potencialu. Da bi bil psiholog pri tej svoji podporni vlogi čim bolj učinkovit, 
naj med drugim poglobi svoje poznavanje kariernih poti v različnih 
organizacijah. S podrobnim poznavanjem kariernih poti bi bilo lahko njegovo 
svetovalno delo bolj vsebinsko, prehod iz diagnostičnih v razvojne pogovore pa 
bolj gladek. 

Svetovanje naj zajema pogovor o učenčevih talentih in kako naj svoje talente 
uporabi na različnih področjih, ki niso neposredno povezana z njegovim 
talentom. Torrance in Sisk (1997) v svoji knjigi navajata primer deklice, ki je 
bila glasbeno in plesno talentirana, slabša pa pri pomnjenju. Ko so se v šoli 
morali na pamet naučiti periodni sistem elementov, je uporabila svoj plesno-
glasbeni talent in sestavila pesem s koreografijo na temo periodnega sistema. 
Avtorja navajata, da je deklica še leta kasneje znala navesti elemente 
periodnega sistema. K takšnemu transferju uporabe talentov lahko tehtno 
pripomore psiholog s svojimi svetovalnimi veščinami. 
 
 
Zaključek 
 
Demografska gibanja, specializacija dela in naraščajoča potreba po 
inovativnosti nas prepričujejo, da je treba na novo premisliti o sistemu dela z 
nadarjenimi. Kaže se potreba po sprejetju nacionalne strategije dela z 
nadarjenimi, ki bi preusmerila trenutno osredotočenost na diagnostiko v širši 
koncept razvijanja potencialov nadarjenih. Skladno z inkluzivnim pristopom je 
treba dobršen del dela z nadarjenimi vključiti v vsakodnevne šolske aktivnosti 
in za to usposobiti učitelje. Pri tem lahko pomembno vlogo odigrajo šolski 
psihologi in drugi svetovalni delavci. Za ustrezen razvoj potenciala nadarjenih 
je ključna tudi vključitev zunanjih deležnikov v načrtovanje in izvajanje 
strategij dela z nadarjenimi. Zunanji deležniki prinesejo svež pogled na delo z 
nadarjenimi in zagotovijo realne izzive za nadarjene, ki razvijajo ne le njihov 
talent, temveč tudi socialno in čustveno področje učenca. Cilji strategije dela z 
nadarjenimi naj bi tako vključevali razvoj različnih področij osebnosti 
nadarjenih in ne le razvoj njihovega posebnega talenta. Šolsko okolje bi tako 
morali razvijati v kulturo povezanosti, kjer bi nadarjeni čutili, da imajo hkrati 
dovolj izziva in dovolj podpore za razvoj svojih potencialov. 
 
 



Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih 
 

88 

Literatura 
 
ASTD's Annual Review of Trends in Workplace Learning & Performance. (2009). 
Alexandria: American Society for training and development. 

Axelrod, E. L., Handfield-Jones, H. in Welsh, T. A. (2001). War for Talent, Part Two. 
McKinsey Quarterly, (2), 9–12. 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011). Ljubljana: Zavod za 
šolstvo. Pridobljeno 26. 1. 2012 iz http://www.belaknjiga2011.si/. 

de Bono, E. (1992). Tečaj mišljenja. Ljubljana: Ganeš. 

Boxall, P. (1998). Achieving Competitive Advantage through Human Resource 
Strategy: Towards a Theory of Industry Dynamics. Human Resource Management 
Review, 8(3), 265–288. 

Chambers, E. G., Foulton, M., Handfield-Jones, H., Hankin, S. M. in Michaels III, E. 
G. (1998). The War for Talent. McKinsey Quarterly, (3), 44–57. 

Colbert, B. A. (2004). The Complex Resource-Based View: Implications for Theory 
and Practice in Strategic Human Resource Management. Academy of Management 
Review, 29(3), 341–358. 

Cox, E., Bachkirova, T. in Clutterback, D. (2010). The Complete Handbook of 
Coaching. Los Angeles: Sage. 

Evropska komisija (2006). Key Competencies for Lifelong Learning. Pridobljeno 26. 1. 
2012 iz http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_ 
learning/c11090_en.htm. 

Eurostat (2011). Population projections EUROPOP2010. Pridobljeno 26. 1. 2012 iz 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database. 

Fonseca, C. (2010). Emotional Intensity in Gifted Students: Helping Kids Cope with 
Explosive Feelings. Waco: Prufrock Press. 

Fulmer, I. S., Gerhant, B. in Scott, K. S. (2003). Are the 100 Best Better? An Empirical 
Investigation of the Relationship between Being a »Great Place to Work« and Firm 
Performance. Personnel Psychology, 56(4), 965–993. 

Gavrel, F. in Lebon, I. (2009). Endogenous Job Specialization. Economic Modelling, 
26(2), 328–334. 

Guthridge, M., Komm, A. B. in Lawson, E. (2008). Making Talent a Strategic Priority. 
McKinsey Quarterly, (1), 48–59. 

İnan, H. Z., Bayindir, N. in Demir, S. (2009). Awareness Level of Teachers About the 
Characteristics of Gifted Children. Australian Journal of Basic & Applied Sciences, 
3(3), 2519–2527. 

Joo, B.-K. in McLean, G. N. (2006). Best Employer Studies: A Conceptual Model from 
a Literature and a Case Study. Human Resource Development Review, 5(2), 228–257. 



Nadarjenost in talenti – pogled psihologije dela in organizacij na delo z nadarjenimi 

89 

Kelemen, G. (2010). A Personalized Model Design for Gifted Children’ Education. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3981–3987. 

Koncept odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999). 
Pridobljeno 26. 1. 2012 iz http://www.zrss.si/pdf/250811100623_ssd_nadarjeni_ 
20koncept_1_.pdf. 

Manzano, A., Arranz, E. in de Miguel, M. S. (2010). Multi-Criteria Identification of 
Gifted Children in a Spanish Sample. European Journal of Education and Psychology, 
3(1), 5–17. 

Martinez, M. N. (2000). Winning Ways to Recruit. HRMagazine, 45(6), 56–64. 

Michalko, M. (2006). Thinkertoys: A Handbook of Creative-Thinking Techniques. 
Berkeley: Ten Speed Press. 

Orvis, K. A. in Leffler, G. P. (2011). Individual and Contextual Factors: An 
Interactionist Approach to Understanding Employee Self-Development. Personality 
and Individual Differences, 51(2), 172–177. 

Ployhart, R. E. (2006). Staffing in the 21st Century: New Challenges and Strategic 
Opportunities. Journal of Management, 32(6), 868-897. 

Plucker, J. A. in Levy, J. J. (2001). The Downside of Being Talented. American 
Psychologist, 56(1), 75. 

Reed, W. J. (2001). The Pareto, Zipf and Other Power Laws. Economics Letters, 74(1), 
15-19. 

Reis, S. M. in Renzulli, J. S. (2010). Is There Still a Need for Gifted Education? An 
Examination of Current Research. Learning and Individual Differences, 20(4), 308–
317. 

Shechtman, Z. in Silektor, A. (2012). Social Competencies and Difficulties of Gifted 
Children Compared to Nongifted Peers. Roeper Review, 34(1), 63–72. 

Simonton, D. K. (1999). Talent and Its Development: An Emergenic and Epigenetic 
Model. Psychological Review, 106(3), 435–457. 

Sternberg, R. J. (2008). The Rainbow Project: Using a psychological theory of 
giftedness to improve the identification of gifted children. V J. L. Van Tessel-Baska 
(ur.), Alternative assessments with gifted and talented students (str. 147–156). Waco, 
TX: Prufrock Press. 

Torrance, E. P. in Sisk, D. A. (1997). Gifted and Talented Children in the Regular 
Classroom. Amherst: Creative Education Foundation. 

Workforce 2000: Competing in a Seller’s Market: Is Corporate America Prepared? 
(1990). Indianapolis: Towers Perrin & Hudson Institute. 
 
 



 



91 

Razmišljanje o vlogi šolskega psihologa pri delu z 
nadarjenimi in pobude za nekatere izboljšave in 
spremembe 
 
MIRT NAGY*

 
 

 
Povzetek 
V prispevku so objavljena razmišljanja avtorja o treh temah: o vlogi šolskega 
psihologa pri delu z nadarjenimi, o pozitivnih in negativnih plateh uvajanja 
Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi v osnovni šoli ter o nekaterih 
težavah in slabostih pri identifikaciji nadarjenih. Predlaganih je nekaj pobud 
za izboljšave in spremembe, kot so: zagotovitev stalnega strokovnega 
izobraževanja, uveljavitev sprememb Zakona o štipendiranju in vzpostavitev 
spletnega portala za učitelje, ki delajo z nadarjenimi.  
 
Ključne besede: nadarjeni učenec, vloga šolskega psihologa, dvojno izjemni, 
koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli, Zakon o 
štipendiranju. 

 
 
Vloga šolskega psihologa na področju vzgoje in 
izobraževanja nadarjenih 
  
Idealno je, če je šolski psiholog hkrati strokovnjak in izkušen praktik, ki mu 
starši in učitelji zaupajo.1

                                                      
*  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

 Imeti mora dovolj široko znanje in izkušnje z 
različnih področij, med drugim tudi znanja iz psihoterapije za konkretno pomoč 
in svetovanje, ko in če se znajde nadarjeni učenec v težavah. Napačno je 
misliti, da imajo nadarjeni učenci manj težav kot drugi učenci (Siegle in Mc 
Coach, 2005). Svetovanje oziroma pridobitev zaupanja nadarjenega učenca, da 
lahko pride po nasvet k psihologu, je enako pomembna naloga psihologa kot 
pravilno izvedena identifikacija. Pri identifikaciji ne gre samo za to, da 
psiholog ugotovi, ali je nekdo izpolnil kriterij ali ne, ampak mora znati 

1 To izhaja tudi iz temeljnih načel, zapisanih v Programskih smernicah za svetovalno službo v 
osnovni šoli (str. 8) in Programskih smernicah za svetovalno službo v srednji šoli, kjer je 
poudarjena vloga svetovalnega delavca kot avtonomnega strokovnjaka. Pridobljeno iz 
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drug
o/Programske_smernice_za_svetovalno_sluzbo_v_osnovni_soli.pdf. 
Glej tudi: Tanja Bezić: Zaključki posveta »3. Srečanje regionale na temo: Edukacija nadarjenih 
– izobraževanje učiteljev in financiranje programov«, Brdo pri Kranju, 15–16. oktober 2007.  
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pojasniti, na katerem področju je učenec izjemen, v čem se kaže njegova 
nadarjenost ali talent kot tisti potencial, ki ga kaže posebej razvijati. Prav tako 
pa bi moral psiholog tudi skrbeti in podpirati uvajanje sodobnih oblik dela z 
nadarjenimi učenci in znati predlagati učiteljem in staršem različne aktivnosti 
in metode dela, ki so prilagojene nadarjenim, še zlasti tiste, ki vključujejo 
spodbujanje ustvarjalnosti in notranje motivacije (diferencirani kurikulum).2

Psiholog mora poznati načine in metode dela z nadarjenimi, imeti znanja, kako 
te metode razvijati in implementirati v šolsko prakso ter aktivno sodelovati pri 
pripravi individualiziranih programov in raznih oblik učne diferenciacije. 
Skratka, psiholog kot ekspert je del širšega tima svetovalne službe, ki skrbi za 
razvoj nadarjenih in sodeluje pri načrtovanju ustreznih programov za nadarjene 
na šoli (Montana Gifted Program Planning Guide, 2008, str. 5-9). Znati mora 
navdušiti oziroma spodbuditi učitelje, da se lotijo inovativnih praks. Pogoj za 
to je stalno lastno izpopolnjevanje in tudi skrb za izobraževanje vseh učiteljev.  

 Če 
vemo, da imajo nadarjeni učenci specifične potrebe na kognitivnem, socialnem 
in emocionalnem področju, bi jih moral psiholog poznati in tudi prepoznati 
simptome, kadar niso zadovoljene. Ne nazadnje je pomembna vloga šolskega 
psihologa tudi pri pravočasnem odkrivanju nadarjenih učencev s specifičnimi 
težavami, motnjami pozornosti/hiperkinetičnim sindromom, hipersenzibil-
nostjo, itd. (Brody in Mills, 1997; Magajna, 2005). Psiholog mora poskrbeti, da 
bodo taki učenci deležni ustrezne strokovne pomoči, a hkrati imeli tudi 
možnost sodelovanja v diferenciranem kurikulumu za nadarjene, seveda pri 
dejavnostih, kjer izkazujejo svojo nadarjenost. 

 
 
Pozitivni učinki uvajanja Koncepta Odkrivanje in delo z 
nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 
  
Pozitivno pri uvajanju Koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v 
devetletni osnovni šoli (1999) je to, da so nadarjeni sedaj na šolah bolje sprejeti 
in prepoznavni kot nekoč in da je pravica do individualiziranega programa 
uzakonjena (Zakon o osnovni šoli, 2006, 11. in 12. člen; Zakon o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja, 2007, 67. člen). Pomembno je, da je 
poskrbljeno za večino nadarjenih, ki so bili identificirani, da bodo v šoli bolje 
zadovoljevali svoje specifične potrebe. Pomembno je, da identifikacija ni 
enkraten dogodek in da gre za proces stalnega spremljanja in prepoznavanja 
učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, kar je predvsem naloga učiteljev. Seveda 
ima tudi šolski psiholog možnost, da lahko sam predlaga učence v postopek 
identifikacije (Koncept /…/, 1999, str. 8). Trenutno je verjetno dobra rešitev, da 
                                                      
2 Po Renzullijevem trikrožnem modelu razvoja produktivne nadarjenosti. 
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so sorazmerno široka vrata za identifikacijo nadarjenih učencev. Pri 
evidentiranju učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, se mi zdi prevelik poudarek na 
učnem uspehu in dosežkih, premalo pa na drugih znakih nadarjenosti. Poleg 
tega je aktualno vprašanje, kako je poskrbljeno za učence, ki so dvojno izjemni, 
na kar v Beli knjigi (2011, str. 340) opozarja tudi M. Juriševič. Seveda pa 
število identificiranih nadarjenih učencev spet ne sme biti preveliko, ker bi to 
lahko oviralo izpeljavo programa dela z nadarjenimi.3 Rešitve problema pa ne 
bo prineslo zaostrovanje kriterijev za identifikacijo nadarjenih,4

 

 ampak 
predvsem širjenje diferenciranih oblik dela z nadarjenimi učenci. Vsaka šola 
naj bi torej avtomatično prilagodila število identificiranih nadarjenih tistemu 
maksimalnemu številu nadarjenih učencev, za katere se lahko zagotovi 
ustrezno podporo njihovemu razvoju (tudi z različnimi zunajšolskimi 
dejavnostmi), sicer identifikacija ne služi svojemu namenu. Zato je pomembno, 
da se ve, na katerem(ih) področju(ih) je učenec nadarjen in ali mu šola lahko 
zagotovi ustrezno prilagojen kurikulum za razvoj njegove nadarjenosti.  

 
Problemi, težave in slabosti odkrivanja in dela z nadarjenimi 
v Sloveniji  
 
Poudarek na spodbujanju učne uspešnosti vseh učencev je prevelik in 
premajhen na diferenciranih in individualiziranih oblikah dela z izjemno 
nadarjenimi, ki imajo v šoli težave. Ti učenci dostikrat ostanejo brez pomoči in 
niso vključeni niti med učence s posebnimi potrebami niti med nadarjene, ker 
jih učitelji spregledajo in jih ne evidentirajo. Na to realno možnost je opozorila 
tudi Tanja Bezić (2011, str. 47) v svoji raziskavi. Zaradi velikega števila 
identificiranih nadarjenih se je nekako zameglilo dejstvo, da je vsak nadarjeni 
učenec svet zase in da ne gre za neko homogeno skupino nadarjenih. Preveč 
časa se namenja administriranju, premalo pa individualnemu ali skupinskemu 
svetovanju nadarjenim učencem. Vloga poklicne orientacije za nadarjene je 
premalo poudarjena, prepogosto se to vsaj v osnovni šoli zreducira na 
svetovanje za vpis v srednjo šolo in izbiro gimnazije. Razvijanje idej o 
bodočem poklicu, seznanjanju z biografijami vrhunskih umetnikov, 

                                                      
3 Obravnava na okrogli mizi »Koliko nadarjenih zmore Slovenija?« na VI. kongresu psihologov 

Slovenije v Rogaški Slatini (29. 9.–2. 10. 2010). Povzetke prispevkov je objavila M. Juriševič 
v Juriševič, M. (2010). Koliko nadarjenih zmore Slovenija? – Okrogla miza. V B. Musil in M. 
Pavšič (ur.), VI. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 29. 
september– 2. oktober 2010. Povzetki prispevkov. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije. 

4 Pobudnik dviga kriterijske meje za identifikacijo nadarjenih je pri nas predvsem dr. Drago 
Žagar, sicer avtor Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci. Ekspertna skupina na 
Zavodu RS za šolstvo se do njegove pobude še ni opredelila. 
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znanstvenikov in sploh izjemnih ljudi in njihovimi dosežki na različnih 
področjih bi pomagalo dati vzor mladim, ko razmišljajo o svoji prihodnosti. 

V zvezi z implementacijo Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi v 
devetletni OŠ bi poudaril specifično težavo, in to je negativni vpliv meril za 
podeljevanje Zoisovih štipendij na identifikacijo in sploh delo z nadarjenimi v 
osnovni šoli. Merila za dodelitev Zoisove štipendije, ki so zapisana v Zakonu o 
štipendiranju (2007a, 2007b, 2009), spodbujajo storilnostno motivacijo in 
favorizirajo učence z odličnim uspehom, zato je razumljiv velik pritisk staršev, 
da bi bil njihov učno zelo uspešen učenec identificiran kot nadarjen. Po drugi 
strani pa ta merila diskriminirajo nadarjene iz kulturno in materialno 
prikrajšanih družin, kjer je delež izjemno uspešnih učencev manjši. Sama 
Zoisova štipendija pomeni torej predvsem nagrado za doseženi uspeh, 
priznanje za trud, ne pa materialno podporo tistim nadarjenim, ki bi štipendijo 
potrebovali za to, da polno razvijejo svoje potenciale. S tem Zoisove štipendije 
spodbujajo storilnostno motivacijo in tekmovalnost, ki je v bistvu škodljiva, če 
se hkrati ne razvija tudi notranja motivacija. To pa je v storilnostno 
naravnanem sistemu izobraževanja vedno težje, saj se učenci ne bodo hoteli 
vključevati v tiste dejavnosti, kjer ni tekmovanj z dosežki in ki ne prinašajo 
dobrih ocen, razen seveda, če imajo že razvito notranjo motivacijo. Skratka, 
psihologi bi morali tudi z lastnimi mini raziskavami na svoji šoli spremljati 
povratne učinke štipendijske zakonodaje na razvoj motivacije nadarjenih. 
Hkrati pa tudi aktivno pomagati razvijati ustrezno motivacijo pri tistih učencih, 
ki nimajo razvite notranje motivacije. S tem vprašanjem sta se precej ukvarjala 
Del Siegle in Betsy Mc Couch (2005) na Univerzi Connecticut v ZDA in 
podala tudi konkretne napotke.  
  
 

Nekaj predlogov za izboljšave na področju obravnave 
nadarjenih v izobraževalnem procesu z vidika prispevkov 
psihologije oziroma psihologov 
 
1) Stalno strokovno izobraževanje šolskih psihologov za delo z nadarjenimi je 

pravzaprav nujnost. Pogrešamo dodatno poglobljeno usposabljanje 
psihologov tako za identifikacijo nadarjenih (ne sme postati samo šablonski 
postopek ugotavljanja, ali učenec dosega kriterije ali ne) kot za delo z 
njimi, in tudi za svetovanje nadarjenim s težavami, v obliki izobraževanja 
ob delu (NAGC, 2008).  

2) Zakon o štipendiranju, ki je bil leta 2007 sprejet mimo priporočil in 
opozoril Društva psihologov Slovenije, ima negativen učinek na postopek 
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identifikacije nadarjenih v osnovni in srednji šoli,5

3) Pri pripravi diferenciranega kurikula za nadarjene je smiselno izhajati iz 
rešitev, ki so jih ponekod po svetu in pri nas že uveljavili,

 Zoisova štipendija je 
izgubila svojo vlogo investicije v razvoj nadarjenih; pomeni zgolj nagrado 
za najuspešnejše. Predlagamo, da Društvo psihologov Slovenije na 
MDDSZ posreduje pobudo za strokovno evalvacijo sedanjih določil za 
podeljevanje Zoisovih štipendij in vzame pod drobnogled merila za 
dodelitev Zoisove štipendije z vidika skrbi za talente.  

6

 

 in seveda 
spodbuditi njihovo implementacijo, razvoj ali prilagoditev rešitev za svoje 
potrebe. Izmenjava dobrih praks je tu odločilnega pomena. Tako bi kazalo 
ustanoviti na Zavodu RS za šolstvo ali kje drugje (npr. na Pedagoški 
fakulteti) spletni portal, namenjen učiteljem, pedagogom, šolskim 
psihologom, na katerem bi objavljali in si »sposojali« dobre prakse in ideje, 
konkretne izkušnje, učne priprave itd. Zagotoviti bi bilo treba redno 
delovanje portala, določiti urednika, ki bi skrbel za ažurno objavljanje 
novosti in za članstvo, ki bi ideje tudi preizkušalo in ocenjevalo (izbor 
najboljših v smislu televizijske oddaje »prava ideja«). Diferencirani 
kurikulum je pravzaprav idealna priložnost za ustvarjalne učitelje, da lahko 
preizkušajo svoje ideje za pripravo učne ure ali posebnega programa za 
nadarjene.  

 

Literatura 
 
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011). Ljubljana: Zavod 
RS za šolstvo. Pridobljeno iz http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf. 

Bezić, T. (2011). Analiza uresničevanja Koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi 
učenci v devetletni osnovni šoli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno iz 
http://www.zrss.si/pdf/241111145902_bezic_2011_porocilo_o_raziskavi_-_analiza_ 
uresnicevanja_koncepta_nad_oš_9_10splet.pdf. 

Brody, L. E. in Mills, C. J. (1997). Gifted Children with Learning Disabilities: A 
Review of the Issues. Journal of Learning Disabilities, 30(3), 282–296. 

Koncept odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli (1999).Pridobljeno iz 
http://www.zrss.si/pdf/210911135740_ssd_nadarjeni20konceptoš.pdf. 

                                                      
5 Gre za problem pritiska staršev za identifikacijo njihovega otroka kot nadarjenega zaradi 

namena pridobitve Zoisove štipendije. Tako je bilo v vzorcu med nadarjenimi učenci 9. razreda 
17 % takih, ki so bili identificirani šele v zadnjem razredu (Bezić, 2011, str. 28).  

6 Pogoj za pridobitev Zoisove štipendije v 1. letniku srednje šole v šolskem letu 2011/12 je bila 
povprečna ocena 5 oziroma 100 točk na tekmovanjih (objava na spletni strani Javnega sklada 
RS za razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/novica/n/znane-meje-
za-pridobitev-zoisove-stipendije-za-dijake-1-letnikov/). 



Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih 
 

96 

Lep, B. (2011). Dvojno izjemni otroci. Nadarjeni učenci s specifičnimi učnimi 
težavami. Pridobljeno iz http://www.zrss.si/pdf/270112142321_dvojno_izjemni_ 
ucenci_biserka_lep,_univ._dipl._psih.pdf. 

Magajna, L. (2005). Zgodnje odkrivanje nadarjenih: Izkušnje in problemi. Zbornik 
posveta »Dan slovenskih psihologov«. Bled, 16.–17. april 2004.  

Montana Gifted Program Planning Guide (2008). Montana (ZDA): Office of Public 
Instruction. Pridobljeno 22. 2. 2012 iz http://opi.mt.gov/PDF/Gifted/08GT 
PlanningGuide.pdf. 

NAGC (2008). Position Statement: The Role of Assessments in the Identification of 
Gifted Students. Pridobljeno iz http://www.nagc.org/index.aspx?id=4022.  

National Association of School Psychologists (2006). School Psychology: A Blueprint 
for Training and Practice III. Bethesda, MD. Pridobljeno iz http://www.nasponline. 
org/resources/blueprint/FinalBlueprintInteriors.pdf. 

Siegle, D. in Mc Couch, B. (2005). Twice–Exceptional students. Making a Difference: 
Motivating Gifted Students who are not achieving. Teaching Exceptional Children 
(TEC), 38(1), str. 22–27. Pridobljeno iz http://www.gifted.uconn.edu/siegle/ 
Conferences/NewJerseyUnderachievement.pdf. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno 
besedilo) (ZOFVI-UPB5) (2007). Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007. 
Pridobljeno iz http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=718. 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn-UPB3) (2006). Uradni list RS, št. 81/2006 z dne 31. 7. 
2006. Pridobljeno iz http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka= 
3535.  

Zakon o štipendiranju (2007a). Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007. Pridobljeno 
iz http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200759&stevilka=3157. 

Zakon o štipendiranju: popravek (2007b). Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007. 
Pridobljeno iz http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20073462. 

Zakon o štipendiranju: spremembe in dopolnitve (2009). Uradni list RS, št. 40/2009 z 
dne 29. 5. 2009. Pridobljeno iz http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200940& 
stevilka=1924. 

 
Spletna vira:  
http://www.hoagiesgifted.org/social_emotional.htm (22. 2. 2012) 
http://www.nagc.org 
 



97 

Nadarjeni predšolski otroci – kaj se dogaja z njimi 
v javnih vrtcih? 
 
BOŽENA STRITIH*

 
 

 
Povzetek  
V javnih vrtcih posebnega koncepta ali smernic za načrtno vzgojno-
izobraževalno delo s takimi mlajšimi otroki, ki bi jih morda v drugih državah 
prepoznali kot »potencialno nadarjene«, nimamo. Prevladuje namreč 
prepričanje, da je obstoječi nacionalni program za vrtce dovolj, ker omogoča 
oz. daje vzgojiteljici dovolj ustvarjalnega prostora, da lahko, tako kot za 
večino otrok v svojem oddelku, dovolj dobro poskrbi tudi za potencialno1

                                                      
*  Vrtec Najdihojca, Ljubljana 

 
nadarjene (Cvetković-Lay, 1998, str. 7). Torej tudi za take, ki jih (morda) 
opazi, da zmorejo že prej kot večina drugih … več od svojih vrstnikov ... 
hitreje od vseh … uspešneje kot vrstniki … boljše kot drugi … najpogosteje 
drugače od vseh (prav tam, str. 14). Prav tako nadarjenih predšolskih otrok ni 
najti v okviru skupin predšolskih otrok s posebnimi potrebami, kot so v 
osnovnih in srednjih šolah. Večja strokovna pozornost je bila nadarjenim 
predšolskim otrokom nazadnje namenjena konec 80.- do sredine 90.- let 
prejšnjega stoletja, potema pa se je preusmerila najprej na uvajanje novega 
nacionalnega programa za predšolsko vzgojo, Kurikuluma za vrtce, v zadnjih 
desetih letih pa na izvajanja zakonskih določil za otroke s posebnimi 
potrebami. V prispevku avtorica podaja kronološki pregled dogajanj v zvezi s 
tematiko nadarjenih v vrtcih, predvsem ljubljanskih, ter prevladujoča gledanja 
predšolske stroke, kot jih sama opaža zadnjih 15 let. V zaključku podaja 

1 Izraz potencialno nadarjen predšolski otrok povzemamo po Cvetković-Lay (1998, str. 7): 
»Izkazovanje nekaterih značilnosti nadarjenosti v zgodnjem otroštvu, tekom predšolskega 
obdobja in na začetku šolanja, v nobenem primeru ne moremo jemati kot dovolj zanesljiv 
napovednik, da bo otrok tudi kasneje v svojem življneju dejansko bil nadarjen, enako, kot se 
izostanka izkazovanja nadarjenosti v tej starosti ne more vzeti kot zanesljive napovedi, da 
takšen otrok tudi kasneje ne bo pokazal nadarjenosti na nekem področju. Zaradi tega se tudi 
izraz 'nadarjen otrok' za to razvojno obdobje uporablja samo pogojno in ga zato tudi tako 
uporabljamo, z opomnikom, da pravzaprav lahko (in moramo!) vsakega predšolskega otroka 
obravnavati kot potencialno nadarjenega. Namreč, ali bo otrok razvil svojo nadarjenost in jo 
tudi izkazoval na nekem področju svojih aktivnosti, je poleg tega, kar je prinesel s seboj na 
svet prirojenega, v veliki meri odvisno tudi od številnoh zunanjih vplivov, ki jim bo otrok 
izpostavljen v življenju, še posebej tekom zgodnjega otroštva. Zato strokovnjaki, ki proučujejo 
fenomene nadarjenosti, tako poudarjajo, da je trab prav v času predšolskega obdobja najbolj 
podpirati razvoj vseh obstoječih potencialov otroka, in med temi zlasti razvoj tistih področij, ki 
bi se lahko razvijala še intenzivneje in močneje, kot druga, ter se kasneje pokazala kot 
nadarjenost. Pomemben prispevek temu lahko dajo prav vzgojitelji predšolskih otrok«. 
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razmišljanja o možnih oz. potrebnih spremembah, s katerimi bi lahko zapolnili 
strokovno praznino na področju dela z nadarjenimi predšolskimi otroki.  
 
Ključne besede: javni vrtci, področna zakonodaja za predšolsko vzgojo, 
potencialno nadarjeni mlajši otroci, šolska svetovalna služba, psihologi v 
svetovalni službi vrtca. 

 
 
Uvod 
 
V slovenskih javnih vrtcih o posebni skrbi za potencialno nadarjene predšolske 
otroke ne govorimo. Ne v obstoječi področni zakonodaji (Zakon o vrtcih, 1996; 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000) niti v strokovnih 
smernicah za delo v vrtcih (Kurikulum za vrtce, 1999; Programske smernice za 
delo svetovalne službe v vrtcih, 1999) ni nikjer izrecno omenjeno, da so lahko 
otroci v vrtcu tudi že (potencialno) nadarjeni. Ko beremo uvodna poglavja 
nacionalnega kurikuluma, nekje med vrsticami prepoznamo prostor za take 
otroke, saj najdemo med zapisanimi cilji tudi: »… bolj uravnotežena ponudba 
različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje, ki hkrati tudi omogoča 
poglabljanje na določenem področju, omogočanje večje individualnosti, 
drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino, oblikovanje pogojev za 
večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na 
spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno 
in duševno konstitucijo.« Med zapisanimi načeli pa »… načelo enakih možnosti 
in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma (omogočanje 
enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka), načelo omogočanja 
izbire in drugačnosti, načelo uravnoteženosti (upoštevanje otrokovih razvojnih 
značilnosti, aktivnosti na vseh področjih dejavnosti …).«  

Nikjer pa ni eksplicitno zapisano ničesar o (možnih) drugačnih razvojnih in 
izobraževalnih potrebah, ki bi jih lahko imeli nadarjeni predšolski otroci, niti se 
vrtcem zanje ne nalaga posebne skrbi med opredeljenimi skupinami 
predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZVrt, 1996). To seveda ne pomeni, 
da posamezni strokovni delavci (vzgojiteljice, svetovalna služba) oz. 
posamezni vrtci ne prepoznavajo takih posameznih otrok, pri katerih je že 
zgodaj opaziti, da je njihov razvoj hitrejši, da se hitreje učijo ali da zmorejo več 
in drugače kot vrstniki njihove starosti. Vendar je skrb ter odgovornost za 
načrtovanje, izvajanje ter evalvacijo dela s takimi otroki prepuščena 
vzgojiteljicam samim. Zato ne preseneča, da je taka evidentna skrb v večini 
slovenskih javnih vrtcev izrazito naključna, odvisna predvsem od strokovnih 
kompetenc in naravnanosti vzgojiteljice posamičnega oddelka.  
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Slovenske vzgojiteljice imajo po pridobljeni univerzitetni strokovni izobrazbi 
na Pedagoški fakulteti malo (oz. skoraj nobenih) psiholoških znanj o 
nadarjenosti, ustvarjalnosti ali posebnih praktičnih veščin, ki bi jih potrebovale 
za ustrezno načrtovanje dela v oddelku z namenom spodbujanja razvojnih in 
izobraževalnih potreb nadarjenih predšolskih otrok, saj učnih vsebin, ki bi 
govorile posebej o nadarjenih, predvideni visokošolski program Predšolska 
vzgoja ne zajema. Za primerjavo: skozi formalno dodiplomsko izobraževanje 
vzgojiteljice že pridobijo nekaj osnovnih teoretičnih in specialno pedagoških 
znanj za delo z otroki s posebnimi potreba (v nadaljevanju OPP). 

Tudi s strani Ministrstva za šolstvo v ponudbi nadaljnjega strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce posebnih vsebin s tega 
področja ni (bilo) najti, ne za vzgojitelje ne za svetovalno službo niti za 
ravnatelje. Med tem ko že leta skrbno ponavljajo in dopolnjujejo mnoge 
vsebine za pridobivanje temeljnih in nadgrajenih znanj in kompetenc za delo z 
OPP, ponujenih vsebin za delo z nadarjenimi (mlajšimi) otroki skoraj ni najti. 
Če jih že, pa so ponudniki (izvajalci) zelo različno strokovno kompetentni, 
včasih tudi brez ustreznih akademskih referenc, ponujene izobraževalne 
vsebine pa so ali preveč splošne za ustrezno delo z mlajšimi otroki ali pa 
naravnane predvsem v prikazovanje primerov dobrih izvedbenih praks, brez 
jasne konceptualne usmeritve. Neredko se ponavljajo posplošeni, pogosto 
pomanjkljivo opredeljeni pojmi, kaj naj bi nadarjenost mlajših otrok sploh bila, 
kako se nadarjene oz. talentirane predšolske otroke prepoznava in identificira, 
najpogosteje pa manjkajo tudi vsebine za evalvacijo celotnega procesnega dela 
z njimi. Slednje je tudi sicer najšibkejša točka vsega vzgojno-izobraževalnega 
dela v slovenskem izobraževalnem procesu, od vrtcev navzgor. 

Nasprotno od prevladujočega stanja in prepričanj pri nas so raziskave tujih 
avtorjev (Cvetković-Lay, 1998, str. 15) v zvezi z nadarjenostjo mlajših otrok 
pokazale, da imajo vzgojiteljice v vrtcih, oz. učitelji mlajših učencev v prvih 
razredih osnovne šole več težav pri prepoznavanju nadarjenosti mlajših otrok 
kot kasneje, ko so otroci že starejši. Pri vzgojiteljicah brez ustreznega 
dodatnega strokovnega usposabljanja o tem, kaj so značilnosti nadarjenosti in 
kako lahko prepoznavajo oz. razlikujejo take mlajše otroke od tistih, ki ne 
»štrlijo navzgor« od pričakovanega normativnega razvoja, se je ocenjevanje 
potencialno nadarjenih otrok pokazalo kot precej netočno in nezanesljivo, v 
primerjavi s tistimi vzgojiteljicami, ki so se o tem dodatno izobraževale. Zato 
se je upravičeno vprašati, ali je prav, da se od vzgojiteljic v naših vrtcih (po 
načelu strokovne avtonomnosti) pričakuje tolikšna odgovornost? 

Starši predšolskega otroka, ki že od malega izkazuje hitrejši razvoj in (oz.) 
višje sposobnosti, se v praksi samo izjemoma obračajo na vrtec oz. svetovalne 
službe s svojimi pričakovanji, da bi njihovemu otroku omogočili kakšne 
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drugačne učne izzive in izkušnje. Pogosteje od zahtev izražajo svojo 
nelagodnost, da morda zahtevajo preveč kot bi zares smeli. Možna razlaga za to 
je, da v prikritem predšolskem kurikulu (subjektivna prepričanja in implicitne 
teorije vzgoje) ni tako težko zaslediti določena prepričanja in stališča glede 
nadarjenosti, ustvarjalnosti in talentiranosti posameznikov, ki prav gotovo ne 
govorijo v prid večjim prizadevanjem za iskanje oz. nudenje ustrezne 
pozornosti ter drugačne skrbi takšnim posameznikom (otrokom). Eno takih 
prepričanj je, da ima (nadarjen) otrok že sam po sebi dovolj ali celo preveč 
pameti, zato res ne potrebuje (še dodatno) kakega drugačnega načina 
obravnave. Saj si vendar lahko s tem, kar že ima in zna, čisto dovolj dobro 
pomaga tudi sam. Posebna strokovna skrb se mora zato v vrtcih nameniti 
predvsem tistim otrokom, ki imajo svojih sposobnosti premalo oz. se učijo in 
razvojno napredujejo počasneje.  

Nadarjenost in talentiranost otrok (nasploh) se tudi sicer rado zamenjuje oz. 
enači z izrazom otrokova močna področja, ki se je začel uporabljati na 
področju dela z OPP ali celo s priljubljenim ljudskim prepričanjem, da je čisto 
vsak (otrok) za nekaj nadarjen in talentiran. Oboje skupaj pa se potem v 
strokovnih krogih še poenostavljeno najlažje zagovarja kar z Gardnerjevo 
teorijo o več inteligencah (Gardner, 1995). 
 
 
Dogajanja na področju predšolske vzgoje med 1990–2011  
 
Sama delujem v svetovalni službi javnega vrtca ter spremljam razvoj in 
uvajanje različnih novosti na področju predšolske vzgoje od 1994, ko so začeli, 
najprej ljubljanski, nato pa z uvedbo novega Zakona o vrtcih (ZVrt, 1996), 
postopoma tudi drugje, v svetovalni službi vrtcev zaposlovati psihologe in 
pedagoge, kasneje še socialne delavce in socialne pedagoge. To je bila 
pomembna novost na področju predšolske vzgoje in zamišljena podobno, kot 
so bile že urejene šolske svetovalne službe v osnovni in srednji šoli. 

Posamezne psihologinje, ki so jih (nas) sredi 90. let prejšnjega stoletja začeli 
postopoma zaposlovati po različnih vrtcih, največ pa v ljubljanskih (interni vir 
ALS), kakšnih posebnih psiholoških ali pedagoških znanj o nadarjenosti 
mlajših otrok, ki bi jih pridobile v svojem dodiplomskem izobraževanju, 
nis(m)o imele. Prav tako še ni bilo nobenih strokovnih oz. določenih 
konceptualnih in vsebinskih okvirjev, kaj naj bi sploh bilo področje 
svetovalnega dela v vrtcih, še manj pa, kaj naj bi bile potem ključne 
kompetence psihologa, ki dela v svetovalni službi vrtca. 
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Sicer je v tistem času, pod vodstvom takratne svetovalke za predšolsko vzgojo 
na Zavodu RS za šolstvo, ga. Zmage Glogovec ter v sodelovanju z dr. Dragom 
Žagarjem, profesorjem pedagoške psihologije z oddelka za psihologijo 
Filozofske fakultete v Ljubljani, potekal zanimiv inovacijski projekt Miška, 
katerega pomembna spoznanja o pomenu projektnega dela s predšolskimi 
otroki so bila tudi publicirana. Avtorja v njih navajata, da nadarjene otroke 
odkrivamo z namenom, da bi jim zagotovili ustreznejše pogoje za razvoj. Ti 
otroci namreč prav tako potrebujejo posebne spodbude in podporo kot manj 
sposobni. Če jim starši, vrtec in šola tega niso sposobni zagotoviti, lahko 
izgubijo svojo nadarjenost in se zlijejo v povprečje ali pa bodo imeli težave na 
učnem in socialnem področju. Za nadarjene otroke je treba začeti skrbeti dovolj 
zgodaj (Glogovec in Žagar, 1990, str. 19). V uvodnih poglavjih navajata 
dotedanja psihološka spoznanja o prepoznavanju in identifikaciji nadarjenih 
otrok ter kako pomembna je vloga psihologa pri tem, poleg ustrezne strokovne 
podpore, ki naj bi bila v tem procesu nudena s strani psihologa tako 
vzgojiteljicam kot staršem. Sledilo je drugo pomembno publicirano strokovno 
delo o ustvarjalnosti istih avtorjev (Glogovec in Žagar, 1992), z dotedanjimi 
psihološkimi spoznanji o tem, kako definiramo ustvarjalnost ter kako jo lahko 
merimo in potem tudi spodbujamo skozi različne oblike dela s predšolskimi 
otroki. Kot ustreznejše avtorja omenjata predvsem projektno delo z otroki. 

Zavod RS za šolstvo je v naslednjih letih pritegnil k sodelovanju še druge 
pomembne mednarodne strokovnjake s področja dela z nadarjenimi otroki, in 
sicer za nosilce strokovnih izobraževanj in seminarjev s to tematiko, predvsem 
za vzgojiteljice. Posebej naj omenim psihologinjo Jasno Cvetković-Lay iz 
Zagreba ter britanskega strokovnjaka Davida Georga, katerega delo je bilo 
prevedeno tudi v slovenščino (George, 1997). Svetovalne delavke , zaposlene v 
vrtcih, se teh seminarjev nismo mogle udeležiti, saj so bili glede možnih 
udeležencev številčno zelo omejeni. 

Skoraj istočasno z zgoraj omenjenimi aktivnostmi ZRSŠ smo, takrat novo 
zaposlene svetovalne delavke ljubljanskih vrtcev (ALS), na lastno pobudo že v 
letu 1995 začele intenzivno sodelovati s psihologinjo Jasno Cvetković-Lay iz 
Zagreba. Z njeno pomočjo in sodelovanjem smo samostojno izpeljale več 
različnih dejavnosti; za svoje potrebe smo organizirale več zaporednih 
izobraževanj z namenom pridobiti si dodatna specialna znanja s področja 
nadarjenosti in ustvarjalnosti mlajših otrok. Sledilo je vodenje različnih 
projektov z vzgojiteljicami v posameznih ljubljanskih vrtcih. Organizirale smo 
si tudi strokovno ekskurzijo in ogled vrtca Bistrić v Zagrebu (arhiv ALS). 
Osnovni namen vseh teh izbranih dejavnosti svetovalnih delavk je bila 
senzibilizacija različnih odraslih (vzgojiteljic, staršev, ravnateljic) za 
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prepoznavanje čustvenih, socialnih in vzgojno izobraževalnih potreb nadarjenih 
otrok ter razvijanje ustreznejših oblik in metod dela z njimi. 

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da so bili v tistem obdobju že narejeni 
pomembni miselni in strokovni premiki k prepoznavanju potencialno 
nadarjenih predšolskih otrok in načrtovanje ustreznega delo z njimi. 
Strokovnim delavcem vrtcev so bila posebej ponujena tudi potrebna teoretska 
znanja ter prikazani dobri primeri konkretnih vzgojno-izobraževalnih praks za 
drugačno razmišljanje o predšolskih otrocih. Vse to je vodilo k premiku od 
dotedanjega, strogo določenega oz. zahtevanega ciljno naravnanega, 
predšolskega programa k odpiranju vrtca za sodobnejše razmišljanje ter 
drugačno vzgojno-izobraževalno prakso.  
 
 
Nadarjeni predšolski otroci v skupini otrok s posebnimi 
potrebami – jih ni (več) 
 
V zvezi z nadarjenimi predšolskimi otroki je takrat obveljalo strokovno 
prepričanje, da je (bo) potrebno take otroke, podobno kot otroke z različnimi 
razvojnimi primanjkljaji in posebnostmi, umestiti v ustrezno skupino otrok s 
posebnimi potrebami ter tako za njihove drugačne izobraževalne potrebe 
poskrbeti tudi zakonsko. 

Do sredi 90. let je nastajala nova Bela knjiga o izobraževanju (1995), ki je s 
paradigmatskimi in konceptualnimi spremembami na področju šolstva 
pomembno doprinesla tudi k spreminjanju vzgojno-izobraževalnega dela s 
predšolskimi otroki, še posebej delu z otroki s posebnimi potrebami. Potrjen je 
bil novi program za javne slovenske vrtce s sprejetjem Kurikuluma za vrtce 
(1999). 

Uvedba Kurikuluma za vrtce (1999) z načelom inkluzije kot odprtega in 
razvojno procesno naravnanega programa za delo s predšolskimi otroki, je 
uradno zamenjala Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok 
(1979), ki je bil izrazito zaprt, ozko ciljno in storilnostno naravnan, za otroke s 
posebnimi potrebami pa v rednih oddelkih skoraj izključujoč. Nasprotno je z 
uvedbo kurikula prevladalo strokovno prepričanje, da je nov program za vrtce 
dovolj odprt za vse in za različne potrebe predšolskih otrok ter tako tudi za 
take, ki bi jih morda prepoznali za nadarjene. Kot je že omenjeno, se je o 
nadarjenih predšolskih otrocih še do sprejetja novega zakona o vrtcih (ZVrt, 
1996) razmišljalo podobno kot o otrocih s posebnimi potrebami, torej v 
kontekstu določenih obogatitvenih in prilagojenih oblik dela z njimi v okviru 
rednih oddelkov vrtca. Vendar nobena naslednja zakonodaja ni prinesla takih 
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rešitev. Ob uvedbi novega, zelo sodobnega Zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami (ZUOPP, 2000), s katerim so se posebej zaščitile tudi 
pravice do drugačnega izobraževanja predšolskih otrok, med opredelitvami, 
kdo vse so otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju, tako ni najti 
nadarjenih predšolskih otrok, za razliko od tistega dela zakonodaje, ki ureja 
področje osnovnošolskega (ZOsn, 1996, čl. 11) in srednješolskega 
izobraževanja, kjer so kot taki posebej prepoznani in so zakonsko zaščitene tudi 
njihove drugačne pravice. S tem je nastajanje ideje, da bi nadarjenim 
predšolskim otrokom morda le kako drugače namenili dodatno strokovno 
pozornost, dokončno izzvenelo. 
 
 

Načelo odprtosti in razvojno procesne naravnanosti kurikula 
ter strokovna avtonomija vzgojitelja v vrtcu 
 
Predšolska stroka in zakonodajalec so (bili) torej prepričani, da je za mlajše, 
potencialno nadarjene predšolske otroke ter njihove morebitne drugačne 
izobraževalne potrebe dovolj uzakoniti odprt in procesno naravnan predšolski 
kurikul. V njem pa je dovolj zanesti se še na strokovno avtonomijo vsakega 
posameznega vzgojitelja v vrtcu, pa bo dovolj dobro poskrbljeno (skoraj) za 
vse. 
 
 

Vloga psihologa in svetovalna služba v vrtcu 
 
Programske smernice za svetovalne službe (1999) so gotovo ključni strokovni 
dokument za načrtovanje vsebin in načina dela svetovalnih delavcev v vrtcih 
oz. celotni šolski vertikali, vendar smernice same po sebi nimajo nobenih 
zakonskih obvez, ne za svetovalne delavce niti za njihove nadrejene ali za 
pedagoško stroko, saj gre le za priporočila. Vsebina smernic je splošna in 
nagovarja enako vse stroke, izhajajoč iz prepričanja, da bo vsak svetovalni 
delavec, naj bo psiholog, pedagog ali socialni pedagog, sam zase že vedel, kaj 
so njegove ključne kompetence (dodana strokovna vrednost) ter kaj njegova 
posebna znanja in veščine, ki jih prinese v svetovalno delo (in morda tudi, kaj 
so oz. katera niso). 

V praksi šolskih svetovanih služb je največkrat tako, da večina svetovalnih 
delavcev, tako psihologov, pedagogov kot ostalih, ki so po svojem strokovnem 
profilu lahko zaposleni v šolski svetovalni službi, že leta opravlja vse mogoče 
naloge in dela oz. vsega po malem. Še najmanj prepoznane dodane vrednosti, 
iz možne interdisciplinarnosti posameznih strok, je ravno na področju 
svetovanih služb v vrtcih. Svetovalne službe v vrtcih so v šolski vertikali 
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najmlajše in so še slabo umeščene, tako znotraj področja predšolske vzgoje in 
izobraževanja kot na področju dejavnosti šolskih svetovalnih služb v šolski 
vertikali.  

Podobno (slabo) se godi tudi redkim psihologinjam, ki smo zaposlene v vrtcih. 
Do točnega podatka, koliko psihologov je danes zaposlenih v slovenskih javnih 
vrtcih, je pravzaprav težko priti, ker uradno takih podatkov ne vodijo ne na 
MŠŠ ne na ZRSŠ. Kot bi lahko sama ocenila, glede na udeležence zadnjih 
srečanj republiškega aktiva svetovalnih delavcev vrtcev pri Skupnosti vrtcev 
Slovenije, nas je diplomiranih psihologinj, zaposlenih v svetovalnih službah 
vrtcev, najverjetneje med 10 in15.2

 
 

 

Raziskave o rezultatih uvajanja kurikula in kakovosti dela v 
slovenskih vrtcih  
 
V preteklosti je bilo narejenih kar nekaj spremljevalnih raziskav, ki naj bi 
pokazale, ali oz. v kolikšni meri je uvedba sodobnega predšolskega programa v 
vrtčevsko realnost tudi dejansko prinesla drugačne priložnosti in možnosti, da 
se vsakega posameznega otroka in tudi vse (otroke) optimalno podpira v 
njihovem razvoju. Naj naštejem samo tiste, kjer so bili ključni nosilci raziskav 
akademski psihologi: Samoevalvacija predšolske vzgoje v vrtcih in 
ugotavljanje kakovosti (2002–2005, CRP, Marjanovič Umek, L. in sod.), 
Učinki uvajanja kurikula v vrtce na področju komunikacije in socialno 
emocionalnega razvoja otrok (2001-2003, CRP, Marjanovič Umek in sod.), 
Vpliv vrtca na otrokov razvoj in njegovo uspešnost v šoli (2001–2005, CRP, 
Zupančič in Marjanovič Umek).  

Omenjene raziskave so vse različno in dovolj nazorno pokazale, da izvedbeni 
kurikul v vrtcih ne realizira v zadostni meri vseh globalnih ciljev niti zapisanih 
načel, prav tako pa se ne dosegajo globalni cilji po posamičnih področjih 
dejavnosti za vse otroke enako, kot se tako rado trdi o naših vrtcih.  

Posledično menim, da vztrajno ponavljanje nekaterih strokovnih avtoritet s 
področja predšolske vzgoje, kako se že z obstoječim stanjem in naravnanim 
načinom dela v vrtcih lahko v zadostni meri približa prav vsem vzgojno-
izobraževalnim ter drugim potrebam vseh predšolskih otrok, ne prinaša želenih 
koristi ne otrokom ne stroki. 
 
 

                                                      
2 Interni podatek, pridobljen za EFPA-NEPES, ESPIL projekt; Statistični urad RS, stanje 

31.12.2009: v VIZ zaposlenih skupaj 243 psihologov, od tega 6 v vrtcih. 
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Zaključek  
 
Že zdravorazumsko razmišljanje ali pa vsakodnevne izkušnje s predšolskimi 
otroki nas hitro pripeljejo do precej podobnih zaključkov, kot jih lahko 
najdemo pri mnogih tujih strokovnjakih (in še ne tako daleč nazaj tudi 
domačih), ki se ukvarjajo z nadarjenimi mlajšimi otroki. Sodobna teoretska 
spoznanja o razvoju, nadarjenosti, kreativnosti in procesih učenja ter spoznanja, 
ki so podkrepljena z izkustvenim delom s predšolskimi otroki, zagovarjajo 
posebne izobraževalne pravice teh otrok, pravice do njihove prepoznane 
drugačnosti in posledično tudi do strokovno osmišljenega obogatitvenega dela 
že v vrtcih. Skupno tako laičnim pogledom kot znanstvenim spoznanjem 
namreč je, da so nekateri vrtčevski otroci lahko že toliko (oz. dovolj) nadarjeni, 
da bi se jim smelo in tudi moralo ponuditi še kaj drugega kot ostalim (več in 
drugače), brez strahu pred možnimi negativnimi posledicami za kasnejši razvoj 
teh otrok oz. brez predsodkov, da bi se s tem samo podpiral elitizem nekaterih.  

Da bi to dosegli, pa je treba, skrbno in na različnih nivojih, razmišljati in 
osmisliti, s katerimi potrebnimi spremembami, drugačnimi in dodatnimi znanji 
je smiselno in potrebno opremiti vse tiste, ki se poklicno ukvarjajo z mlajšimi 
otroki.  

Med take odrasle, ki potrebujejo različna dodatna psihološka in pedagoška 
teoretska znanja ter razvijanje praktičnih veščin, poleg večine vzgojiteljic 
gotovo sodimo tudi tisti redki (pred)šolski psihologi. Le preko razvijanja 
prepoznavne lastne poklicne (in akademske) identitete lahko z zdravo 
samozavestjo in strokovno gotovostjo med drugim razvijamo svoje poklicno 
poslanstvo, ki nam je naloženo v vrtcih. 

S tem pa ne nazadnje lahko presežemo tudi neizrečene bojazni staršev mnogih 
potencialno nadarjenih predšolskih otrok, ko v začetku vsakega šolskega leta 
po tihem razmišljajo, da je vse odvisno zares samo od tega, ali imajo srečo z 
bolj ali manj dobro vzgojiteljico za svojega otroka ali ne (oz. je še nimajo ali pa 
je znova nimajo!). 
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Študenti psihologije v vlogi nadarjenih učencev 
 
NIKI JAKOL* IN POLONA GRADIŠEK**

 
 

 
Povzetek 
V prispevku predstavljava rezultate vprašalnika, s katerim sva želeli preučiti 
pretekle izkušnje študentov psihologije v vlogi nadarjenih učencev. Vprašalnik 
je izpolnilo 85 študentov psihologije, ki so bili v osnovni šoli po postopku 
Koncepta: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 
identificirani kot nadarjeni učenci ali so Zoisovi štipendisti. Odgovarjali so na 
vprašanja v zvezi s potekom seznanjanja o identificirani nadarjenosti, z 
zadovoljstvom z dejavnostmi, ki so jih nadarjenim omogočale šole, poročali so 
o željah po razvijanju lastne nadarjenosti ter o ustreznosti kriterijev za 
pridobitev štipendije v času študija. Rezultati kažejo, da je večina udeležencev 
na prvem razgovoru po identifikaciji izvedela za kriterije, na podlagi katerih 
so bili izbrani, nekaj več kot polovica nadarjenih pa tudi vrsto nadarjenosti, ki 
so jo pri njih identificirali. Redki so bili seznanjeni s prilagoditvami, ki naj bi 
se zanje izvajale na šoli, in z načini, kako lahko sami razvijajo svojo 
nadarjenost. Nekoliko manj kot tretjina udeležencev meni, da se v osnovni šoli 
dejavnosti, namenjene nadarjenim, niso izvajale. Enako je za srednjo šolo in 
fakulteto poročala skoraj polovica študentov iz vzorca. Tisti, ki so se udeležili 
dodatnih dejavnosti, so bili najbolj zadovoljni z dejavnostmi, ki so bile 
organizirane v šoli po pouku, z možnostjo opravičenih izostankov in z 
dogovarjanjem za dodatne izpitne roke, najmanj pa z individualiziranim 
programom dela za nadarjene. Večina udeležencev bi si za razvijanje svoje 
nadarjenosti želela dodatno svetovanje, obveščanje in evalvacijo. Udeleženci 
predlagajo, da bi se za pridobitev štipendije na fakulteti lahko upoštevalo 
ustrezno obteženo povprečje ocen glede na zahtevnost študijskega programa, 
rezultate na testih inteligentnosti in ustvarjalnosti ter posebne dosežke pri 
obštudijskih dejavnostih.  
 
Ključne besede: nadarjeni učenci, Zoisovi štipendisti, zadovoljstvo, delo z 
nadarjenimi, študenti psihologije 

 
 
Uvod  
 
Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (ZOsn-F, 2011) »učenci, ki 
izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na 
                                                      
*  Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, študentka 
** Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 
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posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu«. Šola mora nadarjenim 
učencem zagotavljati »ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje, tako da jim 
prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni 
pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela« 
(prav tam). 

V Sloveniji poteka prepoznavanje nadarjenih učencev v osnovni šoli na podlagi 
dokumenta Koncept: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 
osnovni šoli (Žagar, Artač, Bezić, Nagy in Purgaj, 1999), na ravni srednjega 
izobraževanja pa na podlagi dokumenta Koncept vzgojno-izobraževalnega dela 
z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju (Žagar, 2007). Tudi prejemnike 
Zoisove štipendije bi lahko označili kot nadarjene učence, saj je osnovno 
vodilo dodeljevanja te štipendije »odkrivanje nadarjenih otrok in spodbujanje 
razvoja njihove poklicne poti pri doseganju najvišjih izobrazbenih ravni in s 
tem družbi zagotoviti najboljši kadrovski potencial« (Zoisove štipendije, n.d.).  

Nadarjenim učencem oz. Zoisovim štipendistom lahko šola ponudi naslednje 
dejavnosti oz. prilagoditve (Bezić et al., 2006): 
− učne vsebine: dodatne naloge, zahtevnejša snov, drugačna vprašanja, 

problemi, zadolžitve, 
− organizacija pouka (predavanj in vaj): nivojski pouk, raziskovalno delo, 

sodelovalno učenje, samostojno učenje, 
− individualizirani program dela za nadarjene, 
− dejavnosti v šoli po pouku (predavanjih in vajah), npr. dodatni pouk, 

priprava na tekmovanja, krožki (npr. dodatna predavanja, strokovna 
srečanja, tečaji), 

− dodatne dejavnosti za nadarjene, npr. tabor, kolonija, ekskurzija, projekt, 
− razrednik (profesor) opraviči izostanke zaradi treningov, vaj, nastopov, 

tekmovanj, priprav, ekskurzij, izmenjav, projektov, 
− učitelji (profesorji) so se pripravljeni dogovoriti za napovedano ocenjevanje 

ali dodatne roke za opravljanje drugih obveznosti.  
 

V raziskavi sva želeli ugotoviti, kako so študenti psihologije, ki so bili med 
šolanjem identificirani kot nadarjeni učenci ali so prejemniki Zoisove 
štipendije, v svojem dosedanjem šolanju doživljali sebe v vlogi nadarjenih 
učencev, ali jim je šola omogočila prilagoditev pouka, dodatne dejavnosti ali 
dala posebne spodbude.  
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Metoda 
 
Udeleženci 

V raziskavi je sodelovalo 80 študentk in 5 študentov psihologije (FF UL), ki so 
bili identificirani kot nadarjeni učenci (11) ali so prejemniki Zoisove štipendije 
(48) ali oboje (26). Povprečna starost udeležencev je 22 let. 

Nadarjeni študenti so bili identificirani med letoma 1994 in 2008, večina (35) v 
osnovni šoli, Zoisovi štipendisti pa izbrani med letoma 1995 in 2011, tri 
četrtine teh v osnovni šoli, petina v srednji šoli in nekateri na fakulteti. 
 
Pripomočki 

Udeleženci so izpolnili spletni vprašalnik, oblikovan za namen raziskave. 
Vprašalnik, ki zajema 13 vprašanj zaprtega ali polzaprtega tipa, sprašuje o 
izkušnjah udeležencev v vlogi nadarjenih učencev: s potekom seznanjanja o 
identificirani nadarjenosti oz. o dodelitvi Zoisove štipendije, z zadovoljstvom z 
dejavnostmi, ki so jih nadarjenim ponudile šole, z željami po razvijanju lastne 
nadarjenosti ter o kriterijih, ki bi jih predlagali za pridobitev štipendije v času 
študija. 
 
Postopek 

Študente psihologije, ki so bili v preteklosti identificirani kot nadarjeni ali so 
bili izbrani kot Zoisovi štipendisti, sva povabili k sodelovanju v raziskavi. 
Prošnjo za sodelovanje sva poslali na seznam elektronskih naslovov 
posameznih letnikov in dodali povezavo do spletnega vprašalnika, ki so ga 
študenti nato izpolnili. Izpolnjevanje je po najini oceni trajalo približno 10 
minut. 
 
 

Rezultati in razprava 
 
Postopek odkrivanja nadarjenih učencev je po Konceptu (Žagar, 2006) 
sestavljen iz treh faz: evidentiranju in identifikaciji učenca kot nadarjenega 
sledijo seznanitev staršev in učenca z identifikacijo ter prvi razgovori. Tabela 1 
prikazuje, kdo je udeležence iz najinega vzorca seznanil s tem, da so bili 
identificirani kot nadarjeni učenci. Največ nadarjenih udeležencev je o 
identifikaciji izvedelo na pogovoru s šolsko svetovalno službo, o doseganju 
kriterijev za Zoisovo štipendijo pa je večina udeležencev (Zoisovih 
štipendistov) izvedela od Zavoda za zaposlovanje ali Javnega sklada za razvoj 
kadrov in štipendij. 
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Tabela 1. Odgovori (frekvence) udeležencev na vprašanje, kdo jim je sporočil, da so 
bili prepoznani kot nadarjeni učenci oz. izbrani kot Zoisovi štipendisti 
 

 Identificirani  
nadarjeni 

Zoisovi  
štipendisti 

Šolska svetovalna služba 26 24 
Razrednik 8 9 
Zavod za zaposlovanje  / 24 
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij / 14 
Drugo  3 3 

 
Tabela 2 prikazuje vsebino prvih razgovorov učencev po identifikaciji 
nadarjenosti. Rezultati kažejo, da je bila večina udeležencev (f=72) na prvem 
razgovoru seznanjena s kriteriji, na podlagi katerih so bili izbrani, nekaj več kot 
polovica nadarjenih (f=18) in približno četrtina Zoisovih štipendistov (f=19) pa 
tudi z vrsto nadarjenosti, ki so jo pri njih identificirali. Redki udeleženci (f=6) 
so bili seznanjeni s prilagoditvami, ki naj bi se zanje izvajale na šoli, in z načini 
(f=4), kako lahko sami razvijajo svojo nadarjenost. 14 Zoisovih štipendistov je 
poročalo, da niso imeli posebnega razgovora. 
 
Tabela 2. Vsebina prvih razgovorov učencev po identifikaciji (frekvence odgovorov) 
 

 
Identificirani 

nadarjeni 
Zoisovi 

štipendisti 
Kriteriji, na podlagi katerih so bili izbrani 21 51 
Vrsta identificirane nadarjenosti 18 19 
Prilagoditve, ki naj bi se zanje izvajale na šoli  5 1 
Načini, kako lahko sami razvijajo svojo nadarjenost 2 2 
Ni bilo razgovora / 14 
Drugo 2 2 

Opomba: Udeleženci so lahko izbrali več odgovorov. 
 
Če povzameva, je večina vprašanih torej izvedela, zakaj so bili izbrani kot 
nadarjeni oz. Zoisovi štipendisti, informacij o tem, kaj naj bi to zanje pomenilo 
v prihodnje, pa večinoma niso dobili (z izjemo Zoisovih štipendistov, ki so bili 
seznanjeni s potekom štipendiranja). 

V uvodu sva navedli dodatne dejavnosti, ki jih lahko šola ponudi nadarjenim 
učencem ali Zoisovim štipendistom: prilagoditev učnih vsebin, prilagojena 
organizacija pouka, individualizirani program dela (IP), obšolske dejavnosti, 
dodatne dejavnosti, opravičeni izostanki, dogovori o dodatnem ocenjevanju 
(Bezić, 2006). Sliki 1 in 2 prikazujeta odstotke udeležencev, ki jim je šola 
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zagotavljala navedene prilagoditve za nadarjene. Tisti, ki so bili deležni 
dodatnih dejavnosti oz. prilagoditev, so ocenili tudi stopnjo zadovoljstva z 
njimi (sliki 3 in 4). Zaradi preglednosti predstavljava ločeno rezultate 
identificiranih nadarjenih (sliki 1 in 3) in Zoisovih štipendistov (sliki 2 in 4). 
 

 
Slika 1. Odstotki udeležencev (identificiranih nadarjenih), ki menijo, da jim je šola 
ponudila navedene dejavnosti 
 

 
Slika 2. Odstotki udeležencev (Zoisovih štipendistov), ki menijo, da jim je šola ponudila 
navedene dejavnosti 
 
Približno polovica udeležencev je poročala o tem, da so jim bile zagotovljene 
dodatne dejavnosti v osnovni in srednji šoli ter na fakulteti. Največ 
identificiranih nadarjenih udeležencev, odstotek se giblje okrog 70 odstotkov, 
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je bilo deležnih prilagoditev v osnovni šoli, predvsem pri obšolskih 
dejavnostih, organizaciji pouka in opravičeni odsotnosti zaradi tekmovanj ali 
nastopov. Zoisovi štipendisti pa so poročali o največ prilagoditvah na področju 
dodatnih dejavnosti v srednji šoli, kamor sodijo tabori za Zoisove štipendiste, 
ekskurzije ali projekti.  

Spodnji sliki prikazujeta, koliko so bili udeleženci zadovoljni s ponujenimi 
dejavnostmi. Zadovoljstvo sva merili na 5-stopenjski lestvici (5=zelo sem 
zadovoljen, 1=sploh nisem zadovoljen). Glede na to, da ocena 3 izraža srednjo 
stopnjo zadovoljstva, so bili udeleženci v povprečju srednje ali manj zadovoljni 
s splošnim delom šole z nadarjenimi oz. Zoisovimi štipendisti. Povprečna 
ocena zadovoljstva nadarjenih (ne glede na vrsto prilagoditev oz. dejavnosti) je 
za osnovno šolo 2,6, za srednjo šolo 2,8 in za fakulteto 2,1, kot prikazuje zadnji 
sklop stolpcev na sliki 3. Povprečna ocena splošnega zadovoljstva Zoisovih 
štipendistov je za srednjo šolo 2,1 in za fakulteto 1,5, kot prikazuje zadnji sklop 
stolpcev na sliki 4. 

Seveda pa med posameznimi dejavnostmi obstajajo razlike. Nadarjeni so bili v 
osnovni šoli najbolj zadovoljni z dejavnostmi po pouku in z možnostjo 
opravičenih izostankov, v srednji šoli pa z možnostjo opravičenih izostankov in 
možnostjo dogovarjanja za napovedano ocenjevanje ali dodatne izpitne roke. 
Ne glede na stopnjo izobraževanja so bili nadarjeni najmanj zadovoljni z 
individualiziranim programom dela za nadarjene. Podoben trend glede 
zadovoljstva s posameznimi dejavnostmi oz. prilagoditvami se kaže tudi pri 
Zoisovih štipendistih, čeprav so pri njih v povprečju ocene še nekoliko nižje. 

 
Slika 3. Povprečne ocene zadovoljstva z dejavnostmi, ki jih je identificiranim 
nadarjenim ponudila njihova šola (1 – sploh nisem zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen) 
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Slika 4. Povprečne ocene zadovoljstva z dejavnostmi, ki jih je Zoisovim štipendistom 
ponudila njihova šola (1 – sploh nisem zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen) 
 
Če povzamemo rezultate, precejšen delež udeležencev meni, da jim šola kot 
identificiranim nadarjenim učencem oz. Zoisovim štipendistom ni omogočila 
dejavnosti oz. prilagoditev, ki bi jih lahko imeli. Preostali udeleženci, ki 
menijo, da so jim med izobraževanjem te dejavnosti bile omogočene, pa so bili 
z njihovo izvedbo srednje ali manj zadovoljni. Nekateri udeleženci so glede 
razvijanja svoje ustvarjalnosti podali tudi svoje mnenje. Ena od udeleženk je 
tako komentirala: »Mislim, da sem med šolanja premalo razvijala svoje talente 
in ustvarjalnost in sem pogrešala, da bi me kdo od zunaj pri tem usmerjal in 
podpiral.« Udeleženec je zapisal: »Predvsem sem pogrešal vsakršne spodbude 
v srednji in osnovni šoli. Udeležil sem se le malo tekmovanj (četudi sem bil na 
nekaterih, ki sem se jih udeležil, uspešen), kar pripisujem predvsem 
pomanjkanju spodbude, informacij in prijaznih nasvetov.« 

Ocene zadovoljstva s prilagoditvami za nadarjene so najnižje za fakulteto, prav 
tako pa v primerjavi z osnovno in srednjo šolo najmanj udeležencev meni, da 
so bili kot nadarjeni na fakulteti deležni dodatnih dejavnosti. Res je, da je študij 
že v osnovi zasnovan kot samostojno delo in da se v primerjavi z osnovno in 
srednjo šolo od študentov pričakuje večja stopnja samoiniciativnosti, vendar so 
dodatne spodbude vedno dobrodošle. Pomembno je, da pedagoški delavci na 
fakulteti izrazijo pripravljenost pri spodbujanju dodatnih aktivnosti, npr. 
spodbujanje študentov k sodelovanju v raziskavah ali pri pripravi samostojnih 
študijskih projektnih nalog ter morda celo k sodelovanju na konferencah. 
Morda bi bili študenti, ki so stopnjo zadovoljstva z dodatnimi dejavnostmi v 
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času študija ocenili z nizkimi ocenami, bolj aktivni in odgovorni za svoj 
napredek, če bi dobili nekaj spodbud. Podobno mnenje je izrazila udeleženka 
raziskave: »Vse, kar si sami najdemo, se dodatnega naučimo. Vedoželjnost in 
volja vsakega posameznika. Nadarjeni bo to delal, kar rad dela, in če je to 
spoznavanje novih stvari ali pa igranje inštrumenta, si bo izbral to. Po mojem 
mnenju ni problem v ponudbi, problem je v splošni nezainteresiranosti.« Kljub 
temu pa fakulteta ni izključena iz procesa razvijanja nadarjenosti pri študentih, 
saj jim glede na njihove interese lahko ponudi dodatne možnosti za razvoj. Ena 
od udeleženk je opisala primer dobre prakse: »Sistematičnega dela s temi 
študenti ni, vendar pa nekateri profesorji in asistenti opazijo nadarjenost in 
hiter napredek pri določenih snoveh ter nam ponudijo možnost mentoriranja 
pri projektih po lastni izbiri.« 

Udeležence smo vprašali tudi, kaj bi si še želeli za razvijanje svoje 
nadarjenosti. Večina udeležencev je izbrala vse ponujene možnosti (tabela 3). 
Največ bi si jih želelo obveščanje o delavnicah, predavanjih in tečajih, 
povezanih z njihovimi interesi in talenti, velik delež pa tudi razgovore in 
svetovanje ter evalvacijo in načrtovanje.  
 
Tabela 3. Odgovori udeležencev (frekvence) na vprašanje, kaj bi si želeli za razvijanje 
svoje nadarjenosti (na vseh stopnjah izobraževanja) 
 

 f 
Razgovor o svoji nadarjenosti in svetovanje o možnih dejavnostih 56 
Obveščanje o delavnicah, predavanjih, tečajih, povezanih z njihovimi 
interesi in talenti 

67 

Evalvacija svojih napredkov s svetovalno službo in načrtovanje za naprej 52 
Ničesar posebej 5 

Opomba: Udeleženci so lahko izbrali več odgovorov. 
 
Da je pri razvijanju nadarjenosti potrebna določena mera usmerjanja, je 
komentirala tudi ena od udeleženk: »Mislim, da sama označitev, da je učenec 
nadarjen ali Zoisov štipendist, ne prinese napredka posamezniku. Z njim bi bilo 
treba uvesti redne pogovore o njegovi nadarjenosti in njegovem napredku ter 
svetovanje, če napredka ni.«. Da je spremljanje nadarjenih učencev potrebno, 
je zapisano tudi v dokumentu Delovne skupine za pripravo koncepta dela z 
nadarjenimi učenci (Žagar, Artač, Bezič, Nagy in Purgaj, 1999, str. 4): »Poleg 
pravočasnega odkrivanja nadarjenih učencev in organiziranja različnih 
diferenciranih oblik dela z njimi je potrebno tudi njihovo kontinuirano 
spremljanje. To vključuje spremljanje celovitega razvoja nadarjenih, vseh 
področij osebnosti.« 
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Ker je v zadnjem času mogoče zaznati nezadovoljstvo mladih s sedanjim 
sistemom štipendiranja za nadarjene, naju je zanimalo, kakšne kriterije bi za 
ugotavljanje nadarjenosti v času študija in posledično za podelitev Zoisove 
štipendije predlagali študenti sami. Kot možne predloge sva navedli naslednje: 
povprečje ocen brez upoštevanja zahtevnosti študijskega programa (ocene), 
posameznika bi ocenili profesorji (profesorji), posameznika bi ocenili študijski 
kolegi (kolegi), povprečje ocen z upoštevanjem zahtevnosti študijskega 
programa (zahtevnost), rezultati na testih inteligentnosti (inteligentnost), 
rezultati na testih ustvarjalnosti (ustvarjalnost), odlični rezultati pri dejavnostih 
zunaj študija (dosežki). Kot prikazuje slika 5, se je večina vprašanih strinjala s 
predlogom, da bi se kot kriterij lahko upoštevalo ustrezno obteženo povprečje 
ocen glede na zahtevnost študijskega programa, rezultate na testih 
inteligentnosti in ustvarjalnosti ter odlične dosežke pri obštudijskih 
dejavnostih. Kot neustrezno pa jih večina ocenjuje, da bi za prepoznavanje 
nadarjenosti pri študentih uporabili ocene študijskih kolegov in profesorjev.  
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Slika 5. Odstotki udeležencev, ki se strinjajo, da bi se za ugotavljanje nadarjenosti ali 
za podelitev Zoisove štipendije pri študentih upoštevalo posamezne predlagane 
kriterije 
 
Mnenje udeležencev se nekoliko razlikuje od trenutne politike štipendiranja, v 
skladu s katero se za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije 
pred začetkom ali v času študija upoštevajo: povprečna ocena, izjemen splošni 
uspeh na maturi, uvrstitev med najboljših 5 odstotkov študentov v posameznem 
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letniku posameznega študijskega programa ali izkazan izjemni dosežek na 
posameznem področju družbenega življenja ne glede na letnik šolanja 
(Pridobitev Zoisove štipendije, 2011). Po mnenju udeležencev v tej opredelitvi 
manjka upoštevanje tako inteligentnosti in ustvarjalnosti kot tudi zahtevnosti 
študijskega programa, čeprav je zadnje deloma zajeto v pogoju »uvrstitev med 
najboljših 5 odstotkov«. Razlike v zahtevnosti posameznih študijskih 
programov verjetno ni lahko določiti, vendar bi ta kriterij precej dodal k 
pravičnosti dodeljevanja štipendije v času študija. 

Ena od udeleženk je navedla, zakaj je pomembno upoštevati tudi spodbujanje 
ustvarjalnosti: »Mislim, da se preveč upošteva rezultate na testih 
inteligentnosti, ne pa na testih ustvarjalnosti, inovativnosti ... Moje mnenje je, 
da to v veliki meri vpliva na to, kaj bo človek v prihodnosti razvil in doprinesel 
k družbi, saj sama inteligentnost ni dovolj za znanost, tehnologijo ali 
kakršenkoli napredek.« O upoštevanju visokih povprečnih ocen pa je 
razmišljala druga udeleženka: »Študenti se morajo boriti za čim višje ocene, 
namesto da bi jim šlo za to, da se čim več naučijo. Veliko znanja lahko 
pridobijo prav z različnimi obštudijskimi dejavnostmi, kar pa potem krade čas 
učenju za izpite.« 

Če se vrnemo k izkušnjam vprašanih študentov psihologije v zvezi z 
obravnavanjem njihove lastne nadarjenosti med šolanjem, rezultati niso preveč 
spodbudni. Večina jih na primer ni izvedela, kaj bo v procesu obravnavanja 
nadarjenosti sledilo fazi identifikacije, precejšen delež udeležencev poroča, da 
med šolanjem niso bili deležni dodatnih dejavnosti in prilagoditev, preostali so 
z njimi bili zadovoljni v srednji ali manjši meri, večina bi si pri razvijanju 
nadarjenosti želela dodatne spodbude in oporo. Kljub temu pa je treba razumeti 
nekatere omejitve raziskave. V raziskavi sva zajeli vzorec nadarjenih študentov 
psihologije, kar pomeni, da rezultatov ne moremo posploševati na celotno 
populacijo nadarjenih študentov in študentov Zoisovih štipendistov. Udeleženci 
so bili identificirani za nadarjene ali izbrani za Zoisove štipendiste v širokem 
razponu let, rezultati pa so prikazani neodvisno od leta identifikacije, kar 
ponudi le splošen pogled na stanje v preteklih letih, ne prikazuje pa specifičnih 
sprememb v času. V začetnih letih dela po Konceptu Odkrivanje in delo z 
nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999) je delo z nadarjenimi 
učenci verjetno potekalo drugače kot zdaj. Prav tako so udeleženci 
zadovoljstvo ocenjevali retrogradno in ker je med njihovimi začetki šolanja in 
študijskim časom preteklo že nekaj let, njihove ocene morda niso tako 
zanesljive. Zanimivo bi bilo izvesti raziskavo, v kateri bi preučili sedanje stanje 
dela z nadarjenimi na vseh stopnjah šolanja. 

Kljub vsemu pa ne moremo spregledati splošnega vtisa, da sta šola oziroma 
fakulteta študentom psihologije v vlogi nadarjenih učencev in dijakov dali le 
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malo spodbud in možnosti za razvijanje nadarjenosti, čeprav bi si večina želela 
prav to. Morda pa je stanje danes že bolj spodbudno in šole lahko poročajo o 
dobrih izkušnjah iz prakse. Ne smemo pozabiti, da je spodbujanje nadarjenosti 
pomembno tako za učence same, da razvijajo svojo nadarjenost, kot tudi za 
družbo, h kateri bodo lahko veliko prispevali v odrasli dobi, če bodo prej dobili 
dovolj spodbud.  
 
 

Literatura 
 
Bezić, T., Blažič, A., Boben, D., Brinar Huš, M., Marovt, M., Nagy, M. in Žagar, D. 
(2006). Odkrivanje nadarjenih učencev in vzgojno-izobraževalno delo z njimi. 
Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.  

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (n.d.). Zoisove štipendije. Pridobljeno iz 
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zoisove-stipendije/. 

Pridobitev Zoisove štipendije (2011). Pridobljeno iz http://e-uprava.gov.si/e-uprava/ 
dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1098&sid=1312. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-F) (2011). Uradni 
list RS, št. 87/2011.  

Žagar, D., Artač, J., Bezić, T., Nagy, M. in Purgaj, S. (1999). Koncept: Odkrivanje in 
delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Pridobljeno iz http://www.zrss.si/ 
pdf/210911135740_ssd_nadarjeni20koncepto%C5%A1.pdf. 

Žagar, D., Bezić, T., Blažič, A., Boben, D., Nagy, M., Brinar Huš, M. in Marovt, M. 
(2007). Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem 
izobraževanju. Pridobljeno iz http://www.zrss.si/default.asp?rub=3159. 

 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201187�
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201187�


118 

 



119 

Pogled na delo z nadarjenimi v slovenskem 
šolskem prostoru s perspektive psihologov 
praktikov 
 
MOJCA JURIŠEVIČ,* BOŽENA STRITIH,** NATAŠA FABJANČIČ***

POLONA GRADIŠEK* 
 IN  

 
 

Povzetek 
V prispevku predstavljamo vpogled v razmišljanje psihologov, 
zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja, o svoji vlogi na 
področju dela z nadarjenimi. Analiza anketnih rezultatov kaže, da 
sodelujoči psihologi (N=30) svojo vlogo in strokovni prispevek pri 
delu z nadarjenimi ocenjujejo kot zelo pomemben; nekatere elemente 
obstoječega dela z nadarjenimi učenci v šoli kritično ocenjujejo, 
izpostavljajo določene premisleke, predlagajo izboljšave ter poudarjajo 
pričakovanje o kakovostnejšem sodelovanju ter strokovnem dialogu, 
predvsem v smislu podpore tako akademske psihologije kot Društva 
psihologov Slovenije.  
 
Ključne besede: psihologija in nadarjeni, psihologi na področju vzgoje 
in izobraževanja, vloga psihologa. 

 
 
Uvod 
 
Vloga psihologa na področju dela z nadarjenimi v šoli je v okviru del in nalog 
šolske svetovalne službe opredeljena na dva načina: posredno in neposredno. 
Prvi način izhaja iz programskih dokumentov za delo z nadarjenimi v šoli 
(Koncept: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 
1999; Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem 
izobraževanju, 2007; Operacionalizacija Koncepta: odkrivanje in delo z 
nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 2000; Operacionalizacija 
Koncepta: vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki v srednjem 
izobraževanju, 2008), ki eksplicitno vključuje vlogo psihologa na področju 
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identifikacije nadarjenih učencev, poleg tega pa tudi implicitno v drugih 
dejavnostih v obsegu nalog psihologa – šolskega svetovalnega delavca in/ali 
koordinatorja za delo z nadarjenimi. Drug, neposreden način pa natančneje 
opredeljujejo programske smernice za delo šolske svetovalne službe 
(Programske smernice: Svetovalna služba v šoli, 1999; Svetovalna služba v 
gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih šolah ter strokovnih šolah in v dijaških 
domovih, 2008), ki izpostavljajo dela in naloge psihologa na splošno, v smislu 
razvojne in preventivne dejavnosti, dejavnosti pomoči ter načrtovanja in 
evalvacije. Na področju dela s predšolskimi nadarjenimi otroki v slovenskih 
vrtcih za razliko od šole trenutno (še) ne obstajajo nobene zakonske ali 
strokovne podlage, ki bi svetovalnim službam oz. zaposlenim psihologom 
nalagale posebno skrb zanje (Programske smernice: Svetovalna služba v vrtcu, 
2008). 

Ker po dobrih desetih letih sistematičnega pristopa k obravnavi nadarjenih v 
šoli na podlagi koncepta za delo z nadarjenimi v osnovni in srednji šoli 
nimamo podatkov o tem, kako se psihologi zaznavajo v svoji »predpisani« 
vlogi ter kako ocenjujejo delo z nadarjenimi v šoli, smo pripravile raziskavo, 
katere namen je bil pridobiti vpogled, kako psihologi, zaposleni na področju 
vzgoje in izobraževanja, pri svojem delu vsakodnevno doživljajo in ocenjujejo 
svojo vlogo, naloge ter probleme na področju dela z nadarjenimi. 
 
Metoda 
 
Udeleženci 

V raziskavi je sodelovalo 30 diplomiranih psihologov (29 žensk in 1 moški), 
večinoma zaposlenih v osnovni šoli (f=25), tudi v vrtcu (f=1) in srednji šoli 
(f=2) ali v kombinaciji dveh od treh (f=2). Razpon delovne dobe udeležencev 
se giblje med manj kot eno leto do 33 let, povprečna delovna doba udeležencev 
je M=16,2 (SD=11,11). Vzorec je naključen in po dostopnih podatkih 
(Statistični urad RS z dne 31. 12. 2009) predstavlja 12 % osnovne populacije. 
 
Inštrument 

Raziskavo smo izvedle s tehniko anketiranja. V ta namen smo pripravile 
anketni vprašalnik z 18 vprašanji (pri pripravi vprašalnika sta poleg avtoric 
sodelovali še mag. Gordana Rostohar in Mili Bučar). Vprašanja so bila zaradi 
narave problema kombiniranega tipa, na nekatera so udeleženci odgovarjali na 
podlagi pet- ali tristopenjske ocenjevalne lestvice; vsebinsko so se vprašanja 
nanašala na doživljanje lastne strokovne vloge pri delu z nadarjenimi, izkušnje 
udeležencev na področju dela z nadarjenimi, oceno dela z nadarjenimi, oceno 
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primernosti inštrumentarija za identifikacijo nadarjenih, oceno nevralgičnih 
točk pri aktualnem delu z nadarjenimi učenci ter pričakovanja, povezana z 
delom psihologa z nadarjenimi v prihodnje. 
 
Zbiranje in obdelava podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo decembra 2011 in januarja 2012; prošnja za 
izpolnitev spletnega vprašalnika je bila poslana na elektronske naslove 
psihologov (baza Društva psihologov Slovenije in Centra za psihodiagnostična 
sredstva, d. o. o.), zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja.  

Odgovore smo analizirale vsebinsko ter na ravni deskriptivne statistike.  
 
 
Rezultati 
 
Rezultati analize ankete so v nadaljevanju predstavljeni po vsebinskih sklopih 
vprašanj iz vprašalnika.  
 
Zaznava pomembnosti lastne strokovne vloge na področju dela z nadarjenimi 

Udeleženci svojo vlogo pri delu z nadarjenimi največkrat ocenjujejo kot zelo 
pomembno (f=12) oziroma pomembno (f=10) (slika 1), predvsem na osnovi 
izvajanja identifikacijskega postopka (f=4), spodbujanja in koordiniranja dela 
(f=4) in dela z učitelji (f=1). Ena od udeleženk je zapisala: »Svojo vlogo 
doživljam kot pomembno zato, ker sem učitelje izobraževala, informirala o 
nadarjenih v najširšem pomenu. Brez mojega svetovanja, iskanja gradiv, s 
katerimi si pomagajo pri delu z nadarjenimi, bi bilo tega dela zelo malo. Sem 
gonilna sila dela z nadarjenimi.« Udeleženci vidijo ovire pri delu z nadarjenimi 
predvsem v pasivnem odnosu vodstva šole (f=3) in odklonilnem odnosu 
učiteljev do tega področja dela (f=3). Tako komentira udeleženka: »Že od 
lanskega leta čakam na razgovor z vodstvom šole, na katerem bi opredelili 
strategijo dela z nadarjenimi učenci ... Za to na naši šoli enostavno ni posluha, 
volje, ali česa drugega ... Učitelji obračajo z očmi, aktivnosti, namenjenih 
nadarjenim učencem, ni ...« 
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Slika 1. Zaznavanje pomembnosti lastne strokovne vloge pri delu z nadarjenimi učenci.  
 
 
Zaznava pomembnosti lastne strokovne vloge na različnih področjih dela z 
nadarjenimi in čas, ki ga udeleženci dejansko posvečajo tem področjem  

Preverjale smo, kako pomembno zaznavajo udeleženci svojo vlogo (vlogo 
psihologa) na različnih področjih dela z nadarjenimi ter koliko časa dejansko 
posvetijo delu na teh področjih. Rezultati kažejo (slika 2), da udeleženci v 
sklopu svojih vsakodnevnih delovnih obveznosti praviloma več časa posvečajo 
tistim nalogam oziroma dejavnostim na področju dela z nadarjenimi, ki jih 
sicer ne zaznavajo kot visoko pomembne (administracija, dokumentacija), kot 
tistim, ki jih po pomembnosti ocenjujejo višje (koordinacija dela, izvajanje 
dejavnosti za nadarjene, mentorstvo, testiranje, priprava nalog, delo s starši in 
svetovanje, svetovanje nadarjenim in učiteljem, izobraževanje učiteljev, 
evalvacija, raziskovanje razvijanje inštrumentarija in informiranje javnosti). 
Nekateri so navedli tudi razloge za to razhajanje, in sicer: pomanjkanje časa 
(f=1), finančno neovrednoteno delo (f=1), neurejene razmere ter nejasna vizija 
na področju dela z nadarjenimi (f=1) in preveliko število evidentiranih učencev 
(f=1).  
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Slika 2. Zaznavanje lastne vloge udeležencev pri delu z nadarjenimi učenci.  
 
 
Timski pristop na področju dela z nadarjenimi 

Udeležence smo vprašali, ali imajo na njihovi šoli oz. vrtcu oblikovan tim za 
delo z nadarjenimi. 19 udeležencev je odgovorilo pritrdilno in navedlo, da so v 
timu prisotni psiholog, koordinator, pomočnik ravnatelja in učitelji, na 11 šolah 
pa timov nimajo oblikovanih. 
 
Način in ocena dela z nadarjenimi učenci v šoli 

Na šolah, kjer so udeleženci zaposleni, večinoma sledijo programskemu 
dokumentu Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 
osnovni šoli (1999), in sicer ga izvajajo bodisi v celoti bodisi prilagajajo 
določene elemente. Ena od udeleženk tako zapiše: »Načeloma se držimo 
Koncepta, a imamo velike težave s tem, da učitelji veliko preveč učencev 
predlagajo in nato je masa otrok, ki so morda tudi prepoznani kot nadarjeni – 
a velikokrat le na lestvicah za nadarjene, ne pa tudi na psiholoških testih. 
Glede na to, da je procent velik, se tu lovimo, kaj narediti. Debatiramo z 
učitelji o kriterijih, imeli smo tudi predavatelje s tega področja, a se ne 
spremeni.«  

Udeleženci v povprečju višje ocenjujejo izvedbo postopka prepoznavanja 
nadarjenih kot pa izvajanje konkretnega pedagoškega dela z nadarjenimi 
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(tabela 1). Menijo, da je Koncept na splošno uporaben, aktualen in izvedljiv, 
problem pa vidijo v učiteljevem razumevanju ocenjevanja z ocenjevalnimi 
lestvicami OLNAD07 (f=2). Po njihovem mnenju Koncept ni dovolj razumljiv 
za učitelje, starše in učence/dijake (f=1). Drugih konceptov ali programov za 
delo z nadarjenimi večinoma ne poznajo. 
 
Tabela 1. Ocene obstoječega dela z nadarjenimi v inštitucijah, kjer so zaposleni 
udeleženci. 
 
  

odlično 
prav 

dobro 
srednje 
dobro 

manj 
dobro 

sploh 
ne 

dobro 
M SD 

Prepoznavanje 
nadarjenih 
učencev 

f 5 9 9 5 2 3,33 1,16 

Delo z 
nadarjenimi 
učenci 

f 1 8 12 8 1 3,00 0,91 

 
 
Predlogi za delo z nadarjenimi otroki v vrtcu 

Udeležence smo vprašali, ali menijo, da bi podoben koncept oziroma strategijo 
dela z nadarjenimi kot v osnovni šoli potrebovali že v predšolskem obdobju. 
Prevladuje mnenje, da za predšolsko obdobje to ni potrebno (fNE=21, fDA=9). 
Udeleženci so podali smiselne argumente za in proti, ki jih je treba vsebinsko 
natančneje premisliti. Tako denimo dva udeleženca prepoznavata potrebo po 
bolj sistematični strategiji dela: »Menim, da se določene lastnosti, značilne za 
nadarjene otroke, opazijo že v predšolskem obdobju, zato bi bilo smiselno 
izobraziti vzgojitelje, naj otroke opazujejo tudi s tega vidika.« in »Tudi 
vzgojiteljice opažajo, da določeni otroci odstopajo od povprečja navzgor po 
svojih sposobnostih in lastnostih, vendar nimajo zakonske osnove za delo s temi 
otroki.«. Eden od smiselnih argumentov proti uveljavitvi strategije v 
predšolskem obdobju pa je naslednji: »Menim, da so predšolski otroci še 
premajhni za koncept identificiranja nadarjenosti. Razvoj gre pri predšolskih 
otrocih zelo hitro naprej in je težko opredeliti, kdo je nadarjen in kdo ni. 
Nekateri določene razvojne mejnike dosežejo nekoliko prej, pa to še ni znak 
nadarjenosti. Mislim, da mora vrtec otrokom nuditi predvsem čas in prostor za 
igro, za učenje socialnih spretnosti, učenje novih veščin, razširjanje znanja 
otrokom, ki si tega želijo. Vse pa naj poteka zelo sproščeno, med igro. Ne želim 
namreč, da se morebitni nadarjeni otroci že v vrtcu dojemajo, kot da so 
drugačni in da se jih z dodatnim delom preobremeni.« 
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Ocena primernosti inštrumentarija za identifikacijo nadarjenih učencev  
v šoli  
Udeleženci so na tristopenjski lestvici ocenjevali primernost inštrumentarija, ki 
se uporablja za identifikacijo nadarjenih učencev (slika 3). Kot zelo primeren 
inštrument za identifikacijo so največkrat ocenili Standardne progresivne 
matrice (navadne in plus), kot primeren inštrument pa ostale psihološke teste 
(APM, TTCT – besedni in nebesedni, WISC), medtem ko je največ 
udeležencev kot manj primeren inštrument za identifikacijo ocenilo 
OLNAD07. Menijo, da je OLNAD07 neselektiven iz različnih razlogov (f=5), 
na primer: »Menim, da OLNAD07 sploh ni primeren instrument za 
identifikacijo nadarjenosti, saj se glede merskih karakteristik niti približno ne 
more primerjati z ostalimi instrumenti, ki so sicer uporabljeni pri identifikaciji, 
pa vendar je dovolj visoka ocena na tem instrumentu dovolj za identifikacijo. 
Zavedati se je potrebno, da je (sploh v 4. razredu) malo učiteljev, ki lahko 
učence ocenjujejo, zato je tudi izračunano povprečje ocen izredno nerealno. 
Ocene učiteljev so pogosto tudi zelo subjektivne, vse preveč učiteljev pa (kljub 
opozorilom in smernicam) ocenjuje po predpostavki, da je skoraj vsak učenec 
nadarjen vsaj za kakšno področje.« Podobno še: »Učitelji sporočajo, da ne 
razumejo točno, kaj določena vsebina pomeni in zato težko ocenijo določeno 
lastnost, posebnost učenca.« 
Udeleženci so tudi poudarili, da je WISC-III dober test, a vzame veliko časa 
(f=1) in ima preblage norme na besedni lestvici (f=1). Osem udeležencev pri 
diagnostiki poleg predpisanih inštrumentov in postopkov po Konceptu upošteva 
še različne dosežke učencev, trije pa rezultate učencev na MFBT ali rezultate 
opazovanja učencev po ček listi.  
 

 
 

Slika 3. Ocene primernosti inštrumentov za identifikacijo nadarjenih učencev.  
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Na vprašanje, ali se strinjajo s tem, da imajo vsi uporabljeni merski inštrumenti 
pri identifikaciji enako težo, je večina udeležencev (f=23) odgovorila 
negativno. Kot utemeljitev so navedli predvsem subjektivnost, ki spremlja 
uporabo OLNAD07, čeprav velja konsenz, da uporaba več inštrumentov 
pokaže jasnejšo sliko učenčevih sposobnosti, kar jasno ponazori izjava 
»Učitelji zelo dobro poznajo otroka iz drugih vidikov, ki se dopolnjujejo z 
vidiki intelektualnih sposobnosti in besedne ustvarjalnosti.«. Zato ta odgovor 
zahteva ponovni metodološki in konceptualni premislek, h kateremu navajajo 
tudi dodatne izjave udeležencev, kot na primer: »Lestvice bi morale imeti 
manjšo težo, saj učitelji prehitro dobro ocenijo učence – včasih to zamenjujejo 
s pridnostjo oz. nočejo biti odgovorni za to, da nekdo ne bi dobil potem kakšno 
štipendijo. Potem pa raje večim dajo.«; »OLNAD07 je preveč subjektivna, 
učitelji navajajo težave pri ocenjevanju, njihove ocene se med seboj zelo 
razlikujejo. Sploh pa rezultati ne vzdržijo na daljši rok.«; »Menim, da bi 
morale imeti ocenjevalne lestvice manjšo težo oz. naj poleg SPM, TTCT in 
IZJEMNIH DOSEŽKOV na posameznem področju služijo le ugotavljanju 
prednostnih področij posameznega učenca.«. 
 
Identifikacija nadarjenih učencev v šoli in kriteriji za pridobitev  
Zoisove štipendije 

Večina udeležencev (f=18) ocenjuje za ustrezno, da se potrdilo o identifikaciji 
nadarjenosti uporablja kot enega od ključnih kriterijev za pridobitev Zoisove 
štipendije, saj se je tako mogoče (delno) izogniti dejstvu, da bi to štipendijo 
pridobili le učenci z najvišjimi šolskimi ocenami; zdi se, da sedanji problem ni 
le izbor kriterijev za pridobitev Zoisove štipendije, temveč predvsem »teža« 
posameznega kriterija. Če so torej te štipendije namenjene nadarjenim 
učencem, potem bi morala biti identificirana nadarjenost glavni kriterij za 
pridobitev te štipendije (»Saj to je štipendija za nadarjene učence. Glede na to, 
da imamo opredeljene kriterije nadarjenosti, je edino logično, da se potrdilo 
uporabi kot eden izmed kriterijev. Drugo vprašanje pa je pravičnost 
dodeljevanja teh štipendij itd.«; »Po mojem mnenju je za pridobitev Zoisove 
štipendije pomemben kriterij rezultat na psiholoških testih (SPM+, TTCT, 
MFBT), šolski uspeh v 9. razredu bi moral imeti sekundaren pomen, saj je 
uspeh lahko pokazatelj delavnosti, ambicioznosti in spodbudnega okolja v 
katerem otrok živi. Učenec ima lahko zaradi različnih vzrokov tudi nižji uspeh, 
a je vseeno nadarjen in bi moral biti zaradi tega še bolj suportiran v svojih 
potencialih.«; »Glede na to, da naj bi bila Zoisova štipendija namenjena 
nadarjenim in da se jih identificira s postopkom, ki je postavljen, se mi zdi to 
smiselno. V primeru, da pride do anomalij, je smiselno premisliti, kako bolje 
dodelati sam postopek identifikacije.«). 
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Nevralgične točke pri delu z nadarjenimi 

Nevralgične točke, ki jih udeleženci zaznavajo pri delu z nadarjenimi v vzgoji 
in izobraževanju, so: preveliko število identificiranih nadarjenih, pomanjkanje 
finančnih sredstev, preobremenjenost psihologov v šolski svetovalni službi, 
prešibko zavedanje družbe glede nadarjenih, odsotnost enotne strategije za 
delo, premajhna kompetentnost učiteljev, premalo idej za dodatne dejavnosti, 
problematičnost inštrumentarija in nemotiviranost strokovnih delavcev, 
hedonistično naravnana vzgoja ter strah pred elitizacijo (tabela 2). Ena od 
udeleženk je ob tem vprašanju dodala še: »Manjka dobra evalvacija izvajanja 
dela z nadarjenimi po šolah. Še bolj pa jasna strategija dela naprej.«. 
 
Tabela 2. Zaznane nevralgične točke pri delu z nadarjenimi učenci. 
 

Nevralgične točke:  M SD 
Manjka enotna strategija za delo z nadarjenimi 
(nacionalno) 

4,00 1,10 

Preobremenjenost psihologov znotraj nalog ŠSS 4,12 1,14 
Preveliko število identificiranih nadarjenih učencev 4,35 0,74 
Premalo idej za dodatne dejavnosti z nadarjenimi 
učenci 

3,88 1,11 

Problem inštrumentarija za identifikacijo nadarjenih 3,81 0,98 
Strah pred elitizacijo (nadarjeni kot elita) 2,92 1,29 
Hedonistično naravnana vzgoja  3,77 1,11 
Prešibko zavedanje družbe o vlogi nadarjenih za razvoj  4,04 1,04 
Nekompetentnost učiteljev za delo z nadarjenimi 3,96 0,87 
Nemotiviranost strokovnih delavcev za delo z 
nadarjenimi  

3,81 0,98 

Pomanjkanje denarja za izvajanje dejavnosti 4,27 0,92 
Nevralgičnih točk ne vidim 1,65 0,74 

* Ocene so bile podane na pet-stopenjski ocenjevalni lestvici od 5 (se popolnoma 
strinjam) do 1 (se nikakor ne strinjam) 
 
 
Spremljanje področja dela z nadarjenimi in zaznana podpora 

Zanimalo nas je, kako psihologi spremljajo področje dela z nadarjenimi. 
Odgovori kažejo, da večina (f=18) to področje spremlja preko izmenjave mnenj 
s kolegi psihologi, nekateri preko samostojnega študija (f=6) ali informacij, ki 
jih pridobijo od Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (f=6). Za strokovni 
nasvet na področju dela z nadarjenimi se udeleženci najpogosteje obrnejo na 
strokovne sodelavce v aktivu, pa tudi na svetovalce Zavoda Republike 
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Slovenije za šolstvo; sledijo Društvo psihologov Slovenije, Oddelek za 
psihologijo ali supervizor, vendar vsi navedeni v bistveno manjši meri, kakor bi 
udeleženci pričakovali oziroma potrebovali njihovo podporo (slika 4).  
 

 
 

Slika 4. Ocene dejanske in potrebne strokovne podpore za delo z nadarjenimi.  
 
Dodatno izobraževanje za delo z nadarjenimi 

Večina udeležencev (f=22) ocenjuje, da je ponudba izobraževanj za strokovne 
delavce na področju vzgoje in izobraževanja nadarjenih manj ustrezna, ostali 
menijo, da je ta ponudba ustrezna; nihče od udeležencev ni navedel, da je ta 
ponudba zelo ustrezna. Kot dobre seminarje na tem področju udeleženci 
največkrat navajajo seminarje, ki jih na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo 
vodi mag. T. Bezić (f=5), Mednarodno konferenco o socialnih in čustvenih 
potrebah nadarjenih v organizaciji Mib d.o.o. (f=4), seminar o ustvarjalnosti v 
organizaciji Šole za ravnatelje (f=1) in seminar v organizaciji Centra za 
psihodiagnostična sredstva, d.o.o. (f=1). Večina udeležencev (f=21) izraža 
potrebo po dodatnem usposabljanju za izvajanje izobraževanja za učitelje in 
mentorje. 
 
Pričakovana podpora za strokovno delo psihologov na področju  
nadarjenih učencev v prihodnje 

Zanimalo nas je, kaj udeleženci v prihodnje pričakujejo od Oddelka za 
psihologijo in od Sekcije psihologov na področju vzgoje in izobraževanja pri 
Društvu psihologov Slovenije. Odgovori kažejo, da od Oddelka za psihologijo 
pričakujejo več strokovne podpore na področju teoretičnih in znanstvenih 
spoznanj o nadarjenosti in nadarjenih ter delu z njimi, raziskovalno delo in 
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posredovanje ter implementacijo ugotovitev, strokovne podlage za oblikovanje 
nacionalne strategije za delo z nadarjenimi, izboljšave inštrumentarija in 
kriterijev za identifikacijo, sodelovanje in svetovanje glede raziskovalnega dela 
na šoli, različne izobraževalne seminarje, bolj učinkovito izobraževanje 
študentov psihologije na tem področju in evalvacijske študije. Od Sekcije 
psihologov na področju vzgoje in izobraževanja pri Društvu psihologov 
Slovenije pa v prihodnje pričakujejo več strokovnega dialoga, izmenjave 
izkušenj in podpore, svetovanje, supervizijo, različna izobraževanja, posvete, 
delavnice, izbor učinkovitega inštrumentarija in kriterijev za identifikacijo, 
jasno stališče do dela z nadarjenimi in oblikovanje posebnih skupin znotraj 
sekcije za bolj sistematično in načrtno delo psihologov z nadarjenimi, vključno 
s postavljanjem statusa psihologa znotraj ŠSS, informiranje, aktivno 
sooblikovanje posodobljenega modela in sodelovanje z Oddelkom za 
psihologijo na tem pomembnem področju dela psihologov v vzgoji in 
izobraževanju. 
 
 
Razprava s sklepi 
 
Psihologi, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, ki so sodelovali v 
anketi, potrjujejo pomembnost vloge psihologa na področju dela z 
nadarjenimi. 1

                                                      
1 Na tem mestu avtorice ne moremo mimo dejstva, da se je za izpolnjevanje anketnega 

vprašalnika odločilo tako majhno število naših kolegic in kolegov; razloge sicer lahko iščemo 
marsikje (časovna omejenost, praznično obdobje, preobremenjenost, nerodna vprašanja, 
nevajenost rokovanja s spletnimi orodji, e-dostopnost …), vendar nas skrbi, da jih gre morda 
pripisati tudi strokovni nemotiviranosti in pasivni drži psihologa znotraj šolskega konteksta. 
Opazka v vsakem primeru spodbuja k premisleku o čvrstosti identitete psihologa na tem 
področju dela in jo bo smiselno natančneje raziskati v prihodnje; na problem identitete 
psihologa v sodobnem družbenem kontekstu je lansko jesen v svojem uvodnem nagovoru 
evropskega kongresa psihologov opozoril predsednik EFPA Robert A. Roe (Roe, 2011). 

 Ob tem opozarjajo tudi na določene spremljajoče probleme, ki 
izhajajo predvsem iz obstoječih organizacijskih rešitev, so pa seveda povezani 
tako s samo domišljenostjo koncepta dela z nadarjenimi kot tudi z vlogo 
oziroma delovnimi nalogami psihologa znotraj šolske svetovalne službe. 
Tako se denimo zaradi nejasnosti razporeditve nalog velik del strokovno-
psihološkega potenciala porazgubi za manj pomembne, »nepsihološke« in 
administrativne naloge, ni pa (dovolj) časa za tiste naloge in delo z 
nadarjenimi, ki je pomembno z vidika stroke ter predstavlja »pravi« psihološki 
doprinos: testiranje, mentorstvo in izvajanje dejavnosti za nadarjene, delo s 
starši, svetovanje, izobraževanje učiteljev in raziskovalno delo. S tega vidika bi 
kazalo premisliti in znova opredeliti dela in naloge psihologa v 
normativnem kontekstu delovnega mesta psihologa, ki bo presegel dosedanji 
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prevladujoč princip dodajanja (psihologu v šoli se delovne obveznosti 
največkrat le dodajajo). V zvezi s tem se glede na odgovore udeležencev kaže 
tudi problem timskega pristopa na področju dela z nadarjenimi, ki je v 
programskih dokumentih sicer poudarjen kot eden od predpogojev za 
kvalitetno delo z nadarjenimi, vendar se na šolah (še) ne izvaja oziroma se 
nesistematično implementira; zdi se, da je v ospredju odločitve o oblikovanju 
strokovnega tima za delo z nadarjenimi predvsem zavest o pomembnosti 
timskega pristopa znotraj posamezne šole. 

Konceptualnim smernicam za delo z nadarjenimi v šoli po mnenju udeležencev 
sledi večina šol – Koncept izvajajo v celoti oziroma ga prilagajajo ter na 
splošno ocenjujejo kot relativno uporaben, aktualen in zanimiv (malce višje 
so ocene za izvedbo identifikacijskega postopka kot samega dela z 
nadarjenimi), a menijo, da potrebuje posodobitve, predvsem v postopku 
identifikacije, na ravni ocenjevalnih lestvic za učitelje. Prav tako je iz 
rezultatov vprašalnika vidna tudi potreba po premisleku o izboru oziroma 
uporabi testov sposobnosti. Udeleženci menijo, da bi rezultat (izboljšanega) 
identifikacijskega postopka moral ostati eden od kriterijev za pridobitev 
Zoisove štipendije, saj so te namenjene nadarjenim, ne pa samo po šolskih 
ocenah odličnim učencem, kakor kaže obstoječa praksa. Glede potrebe po 
podobnem konceptu za vrtce so odgovori udeležencev precej zadržani – 
smiselni so njihovi argumenti za in proti, denimo inkluzivnost in identifikacija 
–, kar spodbuja k temeljitemu premisleku o tem področju dela v prihodnje. 

Preveliko število nadarjenih učencev, identificiranih po obstoječem 
Konceptu, pomanjkanje finančnih sredstev za področje obravnave nadarjenih 
v šoli, delovna preobremenjenost šolskih psihologov, prešibko zavedanje 
družbe o pomenu skrbi za nadarjene z vidika nacionalnih interesov ter 
odsotnost širše nacionalne strategije, v kateri bi bila celostno opredeljena 
skrb za nadarjene po razvojni in izobraževalni vertikali so ključni problemi, ki 
jih udeleženci zaznavajo na področju dela z nadarjenimi. Tem problemom se je 
zato smiselno posvetiti v prihodnje. Prav tako iz rezultatov ankete izhaja velika 
potreba šolskih psihologov po bolj sistematični in dosledni strokovni 
podpori matičnih inštitucij – oddelkov za psihologijo na fakultetah treh 
slovenskih univerz ter Društva psihologov Slovenije – tako na ravni dialoga v 
smislu izmenjave izkušenj (dobre) prakse kot drugih oblik strokovnega 
sodelovanja doma in mednarodno, izpopolnjevanja in raziskovanja ter 
izmenjave teoretskih in empiričnih spoznanj, ki bi tako lahko ažurno bogatila 
pedagoško prakso in prispevala h kakovosti psihološkega prispevka na 
področju dela z nadarjenimi v slovenskem šolstvu.  
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Posvet Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih je bil razdeljen na 
dva tematska sklopa. V prvem sklopu (dopoldanski del posveta) smo 
udeleženci vlogo psihologa oziroma psihologije na področju vzgoje in 
izobraževanja nadarjenih skušali razumeti skozi kontekst, ki nadarjene 
izobražuje, in sicer z vidika pedagoške, socialne in klinične psihologije ter 
psihologije dela in psihološke metodologije. Prav tako smo se seznanili tudi s 
trenutnimi razmerami dela z nadarjenimi otroki v vrtcih, s štipendiranjem 
nadarjenih ter z obravnavo nadarjenih učencev v šoli z vidika neposrednih 
uporabnikov oziroma s spoznavanjem izkušenj študentov psihologije, ki so bili 
med svojim šolanjem, bodisi v osnovni ali srednji šoli prepoznani kot 
nadarjeni.  

Namen drugega sklopa (popoldanski del posveta) pa je bil spodbuditi strokovni 
dialog – povezati spoznanja s plenarnega dela posveta, izmenjati izkušnje iz 
prakse ter z vidika psihologije oziroma vloge psihologa premisliti obstoječe 
stanje na področju dela z nadarjenimi v vzgoji in izobraževanju. To delo je bilo 
organizirano v delavnični obliki oziroma manjših skupinah, v katerih smo 
diskusijo osredinili na tri temeljna vprašanja: (1) Kakšni so vsebinski 
premisleki na plenarni del posveta? (2) Kateri so elementi dobre prakse na 
področju obravnave nadarjenih v vzgoji in izobraževanju, ki jih kaže negovati, 
izmenjevati in spodbujati tudi v prihodnje? (3) Katere izboljšave bi prispevale 
k še bolj učinkovitemu spodbujanju razvoja nadarjenih v vzgoji in 
izobraževanju? 

Sklepi, v katere lahko strnemo premisleke na podlagi različnih oblik komuni-
kacij udeležencev med posvetom, še posebej pa diskusijskega dela v 
popoldanskih delavnicah, so naslednji:  

1.  Vloga psihologa na področju dela z nadarjenimi v vzgoji in izobra-
ževanju je pomembna in potrebna: psihološki prispevki poglabljajo 
razumevanje koncepta nadarjenosti ter z njim povezane metodologije 
prepoznavanja nadarjenih učencev, prav tako koristijo pri širšem vpogledu v 
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vzgojno-izobraževalni kontekst obravnave nadarjenih. Ta namreč 
opredeljuje posebno skrb za nadarjene, in sicer kot negovanje in 
spodbujanje njihovih potencialov v smislu celostnega osebnostnega razvoja, 
hkrati pa prispeva k zadovoljevanju nacionalnih interesov, saj nadarjeni s 
svojimi dosežki prispevajo k razvoju celotne družbe. Iz opisanih razlogov je 
treba znova temeljito premisliti obseg delovnih nalog psihologa na področju 
vzgoje in izobraževanja, ki mora biti predvsem v skladu s strokovnimi 
kompetencami, s katerimi psiholog lahko prispeva h kakovosti sicer 
interdisciplinarne in timske obravnave nadarjenih (»od administracije k 
stroki«). Na podlagi izkušenj iz prakse so psihologi na področju vzgoje in 
izobraževanja v trenutnih razmerah namreč preobremenjeni z različnimi 
delovnimi nalogami v okviru šolskih svetovalnih služb, poleg tega pa 
njihovo dodatno delo pogosto ni ustrezno finančno ovrednoteno oz.  je 
odvisno od politike posamezne šole. Psihologi praktiki pogrešajo več 
strokovnega dialoga in podpore, ki ga pričakujejo predvsem od matičnih 
inštitucij (oddelki za psihologijo na fakultetah, Društvo psihologov 
Slovenije), prav tako se kaže potreba po bolj intenzivnem strokovnem 
sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, pedagoškimi 
fakultetami, ki izobražujejo učitelje, ter z drugimi inštitucijami in 
nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z nadarjenimi. Psihologi praktiki 
za svoje delo na področju vzgoje in izobraževanja nadarjenih potrebujejo 
permanentne oblike izobraževanja – za izobraževanje učiteljev za 
prepoznavanje in delo z nadarjenimi, za razvojne spremljave dela z 
nadarjenimi v lastnih inštitucijah, evalvacije in raziskovanje.      

2.  S psihološkega gledišča se kaže potreba po nacionalni strategiji dela z 
nadarjenimi, ki naj celostno opredeli vzgojno-izobraževalno in širšo 
družbeno skrb za nadarjene, od predšolskega obdobja naprej po življenjski 
vertikali. Ozaveščanje različnih javnosti oziroma referenčnih skupin o 
fenomenu in pomenu nadarjenosti za kakovost družbenega življenja in njen 
razvoj, izobraževanje nadarjenih, štipendiranje in druge oblike podpore ter 
spodbujanja uresničevanja potencialov nadarjenih, spremljanje uspešnosti 
nadarjenih na trgu dela mora biti v ospredju nacionalnih prizadevanj.  
Psihologi na področju vzgoje in izobraževanja smo pripravljeni sodelovati 
pri snovanju te strategije. 

3.  Obstoječa koncepta za delo z nadarjenimi v osnovni in srednji šoli 
(Koncept: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 
in Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem 
izobraževanju) v slovenski šolski prostor že dobro desetletje vnašata 
nacionalno enoten, sistematičen, celosten in strokovno utemeljen pristop k 
obravnavi nadarjenih (procesna diagnostika, kompleksen inštrumentarij, 
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integriran pedagoški pristop z elementi inkluzivnosti), ki postopno 
pridobiva tudi zakonodajne podlage ter s tem povezana finančna sredstva. 
Poudariti velja, da koncept dela z nadarjenimi pomeni pomembno 
kakovostno pridobitev za slovenski šolski prostor, saj se v času njegovega 
uvajanja oziroma izvajanja v osnovni in srednji šoli kažejo pozitivni učinki 
tako v povečanem obsegu možnosti nadarjenih učencev za osebnostno 
uresničevanje kot tudi v razvoju stroke na tem področju (različne vrste 
izobraževanj, povečanje literature v knjižnicah na temo nadarjenosti, 
usmerjanje raziskovalne pozornosti), za katere se zdi smiselno, da se jih v 
prihodnje načrtno spremlja in sistematično evalvira. Ob navedenih 
pozitivnih učinkih pa je treba izpostaviti, da obstoječi koncept danes kaže 
tudi na določene pomanjkljivosti oziroma slabosti, ki jih je treba temeljito 
premisliti ter v prihodnje odpraviti in/ali preseči.  
Med njimi so kot najbolj problematične naslednje:  

− visok odstotek nadarjenih učencev – prisotni praktiki so opozorili na 
vprašljivo objektivnost inštrumentarija, še posebej na veljavnost 
ocenjevalnih lestvic za učitelje (OLNAD07), konceptualni konsenz o 
»pragu« nadarjenosti ter kriteriji, po katerih se nadarjene učence 
identificira – tako po vrsti kot po teži teh kriterijev; 

− visoko število nadarjenih učencev v razredu ( po izkušnjah psihologov 
praktikov in opravljenih statistikah Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo je v povprečju četrtina učencev v posameznih oddelkih identifi-
cirana kot nadarjeni), ki za učitelje predstavlja dodatne obremenitve pod 
predpostavko, da naj bi za nadarjene organizirali obogatitvene dejavnosti 
in individualizirali pouk glede na njihove značilnosti in potrebe, ter 
učitelje sooča z nerealno visokimi pričakovanji o njihovi strokovni 
odgovornosti; 

− prepoznavanje in delo z »dvojno izjemnimi« učenci (kako »videti« te 
učence); zagotovo je v prihodnje tem učencem treba nameniti še večjo 
pozornost;  

− kompetentnost učiteljev za prepoznavanje in delo z nadarjenimi učenci, 
saj teh kompetenc učitelji ne usvojijo oziroma tudi ne morejo usvojiti v 
času dodiplomskega izobraževanja  (izobraževalni programi vsebujejo 
premalo vsebin, povezanih z obravnavo nadarjenih, poleg tega pa na 
fakultetah ne more potekati praktičen del študija, ki v pomembni meri 
prispeva k usvojitvi potrebnih kompetenc) in zato je treba načrtno delati 
v smeri povečevanja njihove kompetentnosti;  
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− vloga staršev v postopku identifikacije in pri delu z nadarjenimi učenci, 
ki zaenkrat (še) ni dovolj jasno opredeljena in vodi k različnim 
komunikacijskim nesporazumom med starši in šolo, ki ne prispevajo 
konstruktivno k obravnavi nadarjenih oziroma njihovemu razvoju.     

 
4.  Kaže se potreba po sistematičnem pedagoškem pristopu oziroma smernicah 

na področju dela z nadarjenimi otroki v vrtcih; pedagoška praksa namreč 
kaže, da se kljub splošno priporočenemu individualiziranemu pristopu za 
nadarjene v vrtcih pogosto naredi premalo v smislu uresničevanja njihovih 
potreb ter spodbujanja njihovih potencialov, zato je v prihodnje smiselno 
premisliti o konceptualizaciji tega dela.  

5.  Prevladuje vtis, da Zoisove štipendije, namenjene nadarjenim učencem, 
izgubljajo svoj smisel, saj obstoječi kriteriji za podeljevanje ne uresničujejo 
več svojega osnovnega cilja – finančno in socialno podpreti nadarjene v 
uresničevanju njihovih prizadevanj. Praksa podeljevanja v zadnjih letih 
namreč kaže, da so med prejemniki predvsem učenci z odličnimi šolskimi 
ocenami, ki pa niso nujno tudi nadarjeni, in obratno – do štipendije je 
praktično nemogoče priti tistim nadarjenim, ki so npr. v osnovni šoli sicer 
uspešni, a v spričevalu nimajo samih odličnih ocen. Problem je v 
neupoštevanju kriterija nadarjenosti, vsaj ne v takem obsegu in razmerju do 
drugih kriterijev, kot bi bilo pričakovati. Zato se je treba v prihodnje s 
psihološkega vidika zavzeti in vztrajati na rangiranju kriterijev denimo po 
Makarovičevem zgledu, po drugi strani pa premisliti različne možnosti ter 
spodbuditi razvoj obogatitvenih dejavnosti za nadarjene, na primer po 
vavčer metodi za različne interesne tabore, izmenjave nadarjenih učencev, 
vključevanje nadarjenih v projekte in sodelovanje s kompetentnimi in 
uveljavljenimi (nadarjenimi) mentorji … 

6.  Kot podporo vsem gornjim premislekom je treba okrepiti raziskovalno 
dejavnost psihologov na različnih področjih obravnave nadarjenih, denimo 
na področju optimizacije inštrumentarija, učinkovitosti posameznih 
pedagoških pristopov/obogatitvenih dejavnosti, spremljanja uspešnosti 
nadarjenih, evalviranja obravnave nadarjenih na ravni posamezne šole in 
širše ter različnih programov izobraževanja. 

7.  Nenazadnje se zdi smiselno okrepiti interdisciplinarno sodelovanje doma 
in mednarodno (npr. EFPA, NEPES, ECHA), se udeleževati različnih 
strokovnih diskusij na temo nadarjenosti ter predvsem nadaljevati s srečanji 
psihologov, kot je to denimo posvet Vloga psihologa v vzgoji in 
izobraževanju nadarjenih – ki imajo namen sodelovati, »piliti« strokovni 
konsenz, izmenjevati izkušnje, identificirati akutne probleme, iskati 
optimalnejše rešitve, povezovati teorijo in prakso ter z vsemi temi 
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dejavnostmi prispevati k razvoju psihološke stroke in čvrstejši identiteti 
psihologov ter k bolj kakovostnemu sodelovanju z drugimi strokovnimi 
profili znotraj področja vzgoje in izobraževanja. 
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PRILOGA 1 
 
Pripravila NATAŠA FABJANČIČ 
 
Povzetki dela na delavnicah:  
POSVETOVANJE VLOGA PSIHOLOGA V VIZ NADARJENIH 
 
Če smo z anketo ugotavljali, kako psihologi, zaposleni v VIZ doživljajo  in 
ocenjujejo svojo vlogo in naloge ter probleme na področju dela z nadarjenimi, s 
katerimi se dnevno srečujemo, pa je bil cilj popoldanskega druženja na 
delavnicah drugačen. Predvsem smo želeli odpreti kritičen strokovni pogled na 
izpostavljene dileme v plenarnem delu posveta, potem pa narediti korak naprej 
k iskanju novih poti oziroma prispevka psihologije in psihologov k bolj 
učinkovitemu spodbujanju razvoja nadarjenosti. 

Popoldansko delo je potekalo v 5. delovnih skupinah, v katerih je sodelovalo 
55 udeležencev, od tega: 25 psihologov, zaposlenih v OŠ, 19 psihologov iz 
srednjih šol, 5 je bilo psihologov iz vrtcev, 2 predstavnika Oddelka za 
psihologijo, 1 psihologinja iz Svetovalnega centra, 1 psihologinja iz Centra za 
psihodiagnostična sredstva, 2 psihologinji študentki smo uvrstili pod rubriko 
»drugo«. 
 
Skupine so dobile enotna navodila: 
1. Izpostaviti dileme, vprašanja, pomisleke ... na dopoldanske prispevke. 
2. Kaj pri obstoječem  načinu dela z nadarjenimi v VIZ ocenjujete kot dobro? 
3. Predlagati 5 izboljšav, kako lahko psihologi pripomoremo k učinkovitemu 

spodbujanju razvoja nadarjenosti. 
 

V nadaljevanju predstavljamo glavne poudarke oz. zaključke delovnih skupin: 
 
1.  Izpostavljene dileme, pomisleki, vredni nadaljnje diskusije in iskanja 

odgovorov (rešitev) 
 

a)  Strokovne dileme; potreba po pomoči in strokovni podpori zunanjih 
inštitucij (FF, ZŠ): 
− strokovne dileme: kolikšen delež populacije naj zajame delo z 

nadarjenimi; zaradi kvantitete trpi kvaliteta; v OŠ naj se zviša meja 
percentilov za identifikacijo; vloga staršev – koliko jih »spustiti« 
zraven (prevladalo je mnenje, da je predlog ocenjevalne lestvice za 
starše kot dopolnilni kriterij pri identifikaciji neustrezen); kritični do 
možnosti predlaganja samega sebe v srednji šoli; kaže se potreba 
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posodobitve koncepta, inštrumentarija (pojavlja se že poznavanje 
testa ustvarjalnosti), potreba po enotni nacionalni strategiji; prevelik 
delež učencev identificiran samo na osnovi OLNAD, ki pa je najbolj 
subjektiven kriterij; spregledani dvojno izjemni; velika kritika 
obstoječim kriterijem za pridobitev Zoisovih štipendij; pri 
identifikaciji bi bilo nujno poleg rezultatov na testih upoštevati tudi 
rezultate, dosežke učencev; več pripomb glede lestvice (subjektivnost 
področja, kjer ne moremo zagotoviti več kot dva ocenjevalca, 
vprašljivost nekaterih področij nadarjenosti pri ocenjevanju v 3. R;  
dilema: individualni pristop ali več delati na socializaciji 
nadarjenega otroka (večkrat poudarjeno; več kakovostno delati 
znotraj pouka z vsemi učenci; zmanjšati storilnost, tekmovalnost, s 
tem tudi izpostavljenost nadarjenih učencev; strah pred elitizmom; 
potreba bo strategiji dela z nadarjenimi otroki v vrtcu ... 

− premalo pomoči in podpore inštitucij - ZŠ, fakulteta; potreba po 
dodatnem usposabljanju psihologov, pa tudi učiteljev za delo z 
nadarjenimi (niso dovolj kompetentni); premalo vsebin na 
dodiplomskem študiju, dodatno bi lahko ponudili znanja preko 
študijskih skupin ... 

 
b)  Veliko pomislekov udeležencev se je nanašalo na neustreznost sedanjega 

časovnega in finančnega  vrednotenja dela z nadarjenimi:  
− urediti enotno časovno vrednotenje dela, ure za postopek, za delo z 

nadarjenimi, več časa in sredstev za delo s posameznim učencem 
(5x), ovrednotiti tudi učiteljevo delo z nadarjenim učencem. 

 
c)  Izraženi so bili tudi pomisleki, ali dosegamo zastavljene cilje; premik 

razmišljanja in iskanja poti od administrativnih vidikov dela do 
kakovosti dela z nadarjenimi (koliko je naše delo smiselno, kaj se zgodi s 
»talenti« kasneje, potreba po temeljitejši evalvaciji opravljenega dela): 
− skrajšati formalne postopke odkrivanja, več svetovalnega dela s 

posameznim učencem, učiteljem, spremljanje uspešnosti nadarjenih, 
potrebna enotna izhodišča za evalvacijo dela z nadarjenimi, možnost 
spremljanja in vrednotenja opravljenega dela, povratne informacije, 
sodelovanje po celi vertikali od vrtcev do srednje šole in naprej ...  

 
2.  Kaj pri obstoječem  načinu dela z nadarjenimi v VIZ ocenjujete kot 

dobro? 
 

a)  Sistemske rešitve – finančne in konceptualne: 
− finančna stimulacija za delo za nadarjenimi s strani države (čeprav 

minimalna), 
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− zakonska podlaga za delo z nadarjenimi,sistematičnost, enotnost 
znotraj države, 

− široko zastavljen Koncept dela z nadarjenimi,  odkriva različne 
talente na več področjih nadarjenosti, omogoča celosten pregled dela 
s posameznim učencem (prepoznavanje z različnih vidikov),  

− postopnost pri Konceptu, 
− nadaljevanje odkrivanja in delo z nadarjenimi tudi v srednji šoli, 
− odprtost sistema (možnost naknadnega odkrivanja nadarjenih), 
− svoboden vstop/izstop (prostovoljnost) iz sistema, 
− dokaj ustrezni inštrumenti in merila za prepoznavanje ... 

 
b)  Področja dela: 

− z učenci: učenci pridobijo nova znanja, samozavest, učenec dobi 
povratno informacijo o svoji nadarjenosti, delo z nadarjenimi učenci 
z nižjim SES, Koncept omogoča bolj celostno spremljanje učenca ...; 

− z učitelji: nove oblike dela pri pouku (projekt, obogatitveni programi, 
krožki ...) in izven pouka (tabori ...), inkluzivni  pristop – pomen 
kakovostnega pouka, vključevanje zunanjih strokovnjakov – pomoč 
učitelju, vključenost različnih profilov pri delu;  

− s starši: svetovanje staršem za prepoznavanje in delo z nadarjenim 
otrokom, posebej v primerih dvojne izjemnosti.  

 
c)  Način dela z nadarjenimi:  

− odkrivanje, IP za nadarjene učence, vodenje dokumentacije, 
administriranje, enoten postopek identifikacije, sistematično 
razvijanje načinov in oblik dela z nadarjenimi; dobro zastavljen 
koncept dela z nadarjenimi pomeni višjo kakovost dela za vse učence 
v oddelku ... 

 
d)  Senzibilizacija za problem nadarjenosti:  

− priznavanje nadarjenosti – da se stroka sploh ukvarja s problemom 
nadarjenosti, senzibilizacija učiteljev za boljše prepoznavanje 
nadarjenih učencev, ocenjevalne lestvice pri učitelju razvijajo čut za 
opazovanje učencev ...  

 
e)  Povečana prepoznavnost psihologije in psihologov ter doprinos k 

izboljšanju statusa psihologov, predvsem zaradi uporabe specifičnih 
merskih inštrumentov, psiholog lahko uporabi in promovira svoje 
strokovno znanje; pri identifikaciji je vloga psihologa pomembna in 
nepogrešljiva. 
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3.  Predlagane izboljšave, rešitve, dopolnila obstoječim načinom dela 
 
Najbolj smotrno jih je razvrstiti glede na področje delovanja: 
 
Konceptualizacija: 
− določiti koordinatorja, ki bi delal samo z nadarjenimi, 
− urediti vrednotenje dela (ure, finančno vrednotenje ...) – 3x, 
− manj administriranja v postopku ugotavljanja nadarjenosti, 
− predvideti v LDN ŠSS in učitelja čas za pisanje IP za nadarjene učence, 
− vrednoteno delo psihologa (časovno opredeljeno delo z nadarjenimi, čas za 

diagnosticiranje ...), 
− možnost individualnih ur za delo z nadarjenim učencem (podobno kot DSP), 
− IP naj res pišejo učitelji – razredniki. 
 
Raziskovanje nadarjenosti:  
− šibko področje, premalo celostnih raziskav, premalo sodelovanja fakultete, 

oddelka za psihologijo ... 
 
Identifikacija nadarjenih: 
− posebna skrb »rizičnim« nadarjenim, 
− nov način vodenja dokumentacije o nadarjenih (sedanji je nepregleden in 

preobsežen) ... 
 

Svetovalne dejavnosti nadarjenim učencem, staršem, vzgojiteljem, učiteljem: 
− opremiti vse učence/dijake s tehnikami za razvijanje lastne ustvarjalnosti, 
− izdelati navodila za dejavnosti za razvijanje posameznih kategorij 

nadarjenosti, 
− usmerjanje učenca/dijaka na sistematično spremljanje in beleženje svojih 

dosežkov (portfolio, mapa dosežkov, elektronska oblika beleženja – 
Europass ...), 

− svetovanje ter podpora učencem, pomoč pri razvijanju socialnih spretnosti, 
− podpora učiteljem – 2x … 

 
Neposredno VIZ delo z nadarjenimi in mentorstvo: 
− potencialno nadarjene vključiti k sodelovanju v šolskih projektih skupaj z 

učitelji, 
− delo z učenci na čustvenem in socialnem področju, 
− individualno delo psihologa na področju motivacije posamezniku. 
 



Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih 
 

142 

Dodatno izobraževanje strokovnih delavcev (vzgojiteljev, učiteljev, 
ravnateljev): 
− senzibilizirati in opremiti učitelje za prepoznavanje in delo z nadarjenimi – 

3x, 
− dodatno izobraževanje učiteljev in staršev o nadarjenosti – 4x,  
− usmerjanje pozornosti na pogosto prezrte »dvojno« izjemne otroke  – 3x, 
− poudarek na čustvene vidike, samopodobo, socialne odnose, ne samo 

storilnost, večanje socialnih kompetenc, ne samo tekmovalnosti – 2x, 
− tudi vodstvene izobraziti delavce za področje prepoznavanja nadarjenosti, 
− izmenjava dobrih praks, nadaljevati s strokovnimi druženj, npr. posveti, kot 

je ta ... 
 
Dodatno izobraževanje ŠSD: 
− vključiti izobraževalne vsebine na študijske skupine, 
− primeri  dobre prakse. 
 
Štipendiranje: 
− Zoisove štipendije v obliki vavčerja – namensko, 
− denar nameniti plačilu dejavnosti, taborom ... 
 
Karierna orientacija za nadarjene: 
− pripombe na to tematiko so se nanašale bolj na štipendijsko politiko za 

nadarjene. 
 
Evalvacija: 
− povratne informacije o življenjski uspešnosti, 
− spremljanje individualiziranega dela z učencem s strani vodstva. 
 
Oblikovanje politike na področju dela z nadarjenimi: 
− pravilnik za delo z nadarjenimi, 
− nacionalna strategija dela z nadarjenimi (opredeliti kadre, financiranje ...), 
− ustanovitev nacionalnega sveta, 
− oblikovanje strategije dela z nadarjenimi v vrtcih. 

 
Mednarodno sodelovanje in povezovanje: 
− nekaj predlogov za povezovanje: EFPA, NEPES, ECHA ... 
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Povzetek 
 
Področje dela z nadarjenimi v VIZ (OŠ in srednjih šolah) je pri nas dokaj dobro 
urejeno s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli in 
Konceptom vzgojno izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednji šoli. 
Po mnenju večine sta ustrezna predvsem zaradi svoje sistematičnosti, 
upoštevanja postopnosti v postopku odkrivanja, širine in možnosti odkrivanja 
različnih področij nadarjenosti, odprtosti sistema in prostovoljnosti oz. 
svobodnem vstopu/izstopu iz sistema ... 

Zaradi večje senzibilizacije in dela z nadarjenimi učenci smo pridobili vsi, tako 
učenci (nova znanja, samozavest, povratna informacija o talentu...), učitelji 
(boljše prepoznavanje nadarjenih, večja senzibilnot, bolj kvaliteten pouk in 
novi načini dela...), kot tudi psihologi in psihologija kot stroka (prepoznaven in 
izboljšan status psihologa v VIZ).  

Kljub vsem pozitivnim vidikom obstoječega načina skrbi za nadarjene, je 
izmenjava mnenj psihologov praktikov v okviru »Posveta« pokazala na 
nekatere pomanjkljivosti, ki bi jih bilo pri delu z nadarjenimi v bodoče 
smiselno upoštevati. Predvsem ne bi smeli zanemariti opozorila praktikov na 
nekatere povsem strokovne pomanjkljivosti, npr. kolikšen delež identificiranih 
nadarjenih praksa lahko pokrije s kvalitetnim delom, kako je to delo sploh 
ovrednoteno, potrebno bi bilo upoštevati pomanjkljivosti ocenjevalne lestvice 
učiteljev ...  

Tako je nastal tudi predlog, da bi izoblikovali načrt dela z nadarjenimi (akcijski 
načrt), ki bi vlogo psihologa in psihologije pri delu z nadarjenimi opredelil s 
stališča kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ciljev (predlagan osnutek 
akcijskega načrt je izdelala B. Stritih). 

Predlagane izboljšave, dopolnila obstoječim načinom dela z nadarjenimi bi 
lahko zaobjele naslednja področja: 

1. Sistemske rešitve – tako finančne (vrednotenje dela z nadarjenimi, INDEP, 
vrednotenje individualnega dela z nadarjenim ...) kot konceptualne narave 
(ureditev področja s pravilnikom, urediti področje dela z nadarjenimi v 
vrtcu, administriranje, dokumentacija...). 

2. Področja dela z nadarjenimi – znotraj tega bolj definirana področja dela z 
učenci, starši in učitelji. 

3. Načine dela z nadarjenimi – individualiziran načrt dela z učencem, 
dokumentacija, administrativno vodenje postopka ... 

4. Enotna evalvacija dela z nadarjenimi. 
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5. Potreba po sodelovanju in povezovanju šolske prakse z zunanjimi 
institucijami (Oddelek za psihologijo, Sekcija psihologov v VIZ, DPS, 
Pef...) za strokovno podporo na področju teoretičnih in znanstvenih 
spoznanj o nadarjenih in delu z njimi ter svetovanje o raziskovalnem delu z 
nadarjenimi. 

 
Udeleženci delavnic so bili enotnega mnenja, da so strokovna srečanja 
psihologov, ki delajo z nadarjenimi v celotnem sistemu VIZ od vrtcev do 
srednje šole, potrebna in koristna za nadaljnji razvoj strokovnosti. Podprli so 
predlog za vsakoletno srečanje in pohvalili visok strokovni nivo predavateljev. 
 
 

∼ 
 
 
Za moderatorstvo na delavnicah se zahvaljujemo kolegicam Niki Cerar, 
Osnovna šola Jurija Vege Moravče; Majdi Jus Ašič, Gimnazija Vič; Mili 
Bučar, Osnovna šola Litija; Mojci Kirbiš, Osnova šola Rada Robiča Limbuš; 
Nataši Fabjančič, Osnovna šola Venclja Perka Domžale. 
 
 

∼ 
 
 

Organizacijski odbor posveta: 

Božena Stritih, predsednica Sekcije psih. v VIZ 
dr. Mojca Juriševič, doc. 

mag. Gordana Rostohar, asist. 
Nataša Fabjančič 

Milica Bučar 
Polona Gradišek, asist. 
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Namen posvetovanja je z vidika različnih psiholoških 
disciplin (pedagoške, razvojne, socialne, klinične, meto-
dološke in drugih) premisliti obstoječe stanje na področju 
vzgoje in izobraževanja nadarjenih ter v skladu s konceptu-
alnimi smernicami iz Bele knjige o vzgoji in izobraževanju 
v Republiki Sloveniji (2011) opredeliti vlogo psihologa ter 
psihološki prispevek v njem.

p os v etova n je

Vloga psihologa 
v vzgoji in 
izobraževanju 
nadarjenih
27. 1. 2012, Ljubljana, 
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Urednici
Mojca Juriševič in Božena Stritih

 SISTEMU 
 I ZO B R A Ž EVA LN E M
V VZGOJNO –
 KAKOVOSTI  ZNANJA
 ZAGOTAVL JANJA
 D E JAV N I KOV
 KLJ UČNIH
ANALIZA


	Vsebina
	Uvodni nagovor
	dekana Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
	Uvodni nagovor
	predsednice Društva psihologov Slovenije
	Uvod: prispevki psihologije k razumevanju nadarjenosti in obravnavi nadarjenih v Sloveniji
	Bezić, T. (2011). Dejavnosti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v procesih razvijanja in uvajanja Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi v osnovnih in srednjih šolah Sloveniji, od leta 1996 do 2011. Neobjavljeno poročilo v okviru projekta Analiz...
	Bezić, T. in Deutch, T. (2011). Analiza uresničevanja Koncepta: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli ob koncu šolskega leta 2009/2010. Poročilo o raziskavi. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

	Metodologija odkrivanja nadarjenih učencev v Sloveniji: zakaj tako in kaj spremeniti
	Vloga šolskega psihologa pri prepoznavanju in obravnavi rizičnih skupin nadarjenih učencev
	Raziskovalnost, ustvarjalnost, nadarjenost ali »to pač mora biti, vendar a še vemo, zakaj?«
	Smo psihologi (edini) kompetentni za identifikacijo nadarjenih?
	V Sloveniji se je leta 1996 začel pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo najprej pilotni projekt, katerega rezultat je bil leta 1999 sprejet Koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (v nadaljevanju Koncept)...
	Nadarjenost in talenti – pogled psihologije dela in organizacij na delo z nadarjenimi
	Razmišljanje o vlogi šolskega psihologa pri delu z nadarjenimi in pobude za nekatere izboljšave in spremembe
	Nadarjeni predšolski otroci – kaj se dogaja z njimi v javnih vrtcih?
	Študenti psihologije v vlogi nadarjenih učencev
	Pogled na delo z nadarjenimi v slovenskem šolskem prostoru s perspektive psihologov praktikov
	Sklepi posvetovanja

