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POVZETEK 
 
V diplomski nalogi sem se osredotočila na skupino otrok s posebnimi potrebami – na 
nadarjene otroke s slepoto in slabovidnostjo. Zanimalo me je po kakšnih značilnostih jih 
prepoznamo, kako jim lahko pomagamo razvijati njihovo nadarjenost in ali je v našem 
izobraževalnem sistemu za njih dovolj dobro poskrbljeno. Namen moje naloge je predvsem 
opozoriti, da se nadarjenost pojavlja pri različnih skupinah otrok, tudi pri otrocih s slepoto in 
slabovidnostjo, in da se zaradi večjih težav v prilagajanju okolju ter nepoznavanju posebnosti 
ti otroci težje identificirajo.  
Raziskovalni del naloge sem oblikovala s pomočjo študije dveh primerov in dodala kratek 
anketni vprašalnik za mobilne učitelje. Ugotovila sem, da so v našem izobraževalnem sistemu 
otroci s slepoto in slabovidnostjo lahko prepoznani kot nadarjeni le, če se izobražujejo v 
programu osnovne šole, kjer se izvaja postopek odkrivanja. Takšni primeri so zaradi 
maloštevilnosti te populacije zelo redki. Za takšno stanje je krivo predvsem nepoznavanje 
pokazateljev nadarjenosti in splošna usmerjenost na primanjkljaje ter premalo strokovno 
usposobljeni učitelji na tem področju. Težava se pojavlja pri ugotavljanju inteligentnosti pri 
otrocih s slepoto in slabovidnostjo, saj zaenkrat ni primernega instrumenta, s katerim bi lahko 
ugotavljali celostno intelektualno funkcioniranje. 
V prihodnosti bi se morali posvetiti bolj sistematičnemu odkrivanju nadarjenosti med vsemi 
skupinami otrok. V ta namen bi bilo potrebno dodatno izobraževanje učiteljev, da bi te otroke 
lažje prepoznali. 
 
 
 
Ključne besede: nadarjenost, slepota in slabovidnost, kognitivne značilnosti, postopek 
odkrivanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
In my thesis, I focus on a group of children with special needs - the gifted children, who are 
blind or visually impaired. I was interested in what characteristics they have, how to help 
them develop their talent and whether our educational system is adequate for them. The goal 
of my thesis is mainly to point out that talent can occur in different groups of children, 
including children with visual impairment. Furthermore, I would also like to point out that it 
is harder to identify gifted visually impaired children because of their deficit and lack of 
knowledge on the topic of giftedness in the educational staff. 
The research part of my thesis consists of a study of two case studies and a short questionnaire 
for mobile teachers. I came to the conclusion that in our educational system, children with 
visual impairment can be identified as gifted only if educated in elementary schools, where 
such detection exists. Such cases are very rare, due to small size of population in question. 
Lack of knowledge on the field of giftedness in blind and visually impaired children and the 
insufficient education of teachers on this topic is the main reason for the current situation. 
Problems arise when trying to determine intelligence in blind or visually impaired children, 
because at this time there are no proper tests which can be used to determine the overall 
intellectual functioning. 
In the future more attention should be devoted to identify talent among all groups of children 
more systematically. To achieve this goal, teachers need additional training to successfully 
identify these children. 
 
 
 
 
Keywords: talent, blindness and visual impairment, cognitive characteristics, the 
process of detecting 
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I UVOD 

V času študija smo spoznali veliko otrok z različnimi posebnimi potrebami, vendar mi je v 

spominu najbolj ostala deklica s slepoto iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino. Bila je 

živahna, željna znanja in zelo zgovorna ter popolno nasprotje tega, kar bi pričakovala od 

otroka, ki je prikrajšan vidnega izkustva. Tiflopedagoginja ji je prebirala zgodbico o treh 

prašičkih. Vsako nepoznano besedo je deklici natančno razložila in opisala. Predmete je lahko 

tudi natančno otipala. Deklica je kljub temu imela polno vprašanj, dokler besede ni znala 

uporabiti sama. Razvidno je bilo, da ima zelo dobro predstavo in da je s primernim 

multisenzornim pristopom usvojila veliko znanj, s katerimi se je naučila kompenzirati 

primanjkljaje na vidnem področju. Tako je zaradi mnogih izkušenj zelo hitro razvrstila uteži 

od najlažje do najtežje s težkanjem. Ob koncu ure, ko je ob ustnih navodilih in usmerjanju 

tiflopedagoginje zapustila učilnico tako, da si je pomagala iskati izhod z zunanjo stranjo dlani 

in pazila, da si ne poškoduje blazinic na prstih, sem zares verjela, da je deklica popolnoma 

slepa. Morda je bila omenjena deklica res ena izmed nadarjenih otrok s slepoto in 

slabovidnostjo, vendar na splošno o nadarjenosti do takrat na fakulteti nismo veliko govorili, 

niti se nismo srečali z nobenim učencem, ki bi bil prepoznan za nadarjenega. Ravno zaradi 

tega, ker me zanima področje nadarjenosti in o tem nisem prav veliko vedela, sem se odločila, 

da ustvarim nekakšno povezavo dveh posebnosti: nadarjenosti ter slepote in slabovidnosti. 

V diplomski nalogi bom predstavila skupino nadarjenih otrok s slepoto in slabovidnostjo, 

kakšne so njihove značilnosti, kako jih prepoznavamo ter kako jim pomagati pri razvijanju 

njihovega daru. 

 

Pogostost skupine otrok, ki so slepi in slabovidni ter hkrati nadarjeni je izjemno majhna 

(Bishop 2004). Iz Zakona o osnovni šoli (1996) je lahko razbrati, da spadajo tako učenci s 

slepoto in slabovidnostjo, kot tudi nadarjeni učenci, med otroke s posebnimi potrebami. Iz 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli iz leta 2011, 11. člen zakona 

nadarjene učence ne uvršča več med učence s posebnimi potrebami, ampak so nadarjeni 

učenci tisti »učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne 

dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola je tako dolžna tem 

učencem zagotavljati ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi 
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vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike 

individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.« Obema skupinama učencev, tako 

nadarjenim kot učencem s slepoto in slabovidnostjo, pa morajo biti v izobraževalnem procesu 

zagotovljeni ustrezni pogoji in prilagoditve, ki jim omogočajo optimalne učne dosežke ter 

razvoj. 

 

Slepoto in slabovidnost je težko opredeliti in definirati, saj na različne definicije vplivajo tako 

zgodovinski, ekonomski kot socialni dejavniki. Danes se poskušajo definicije slepote in 

slabovidnosti uskladiti z definicijo WHO (Svetovne zdravstvene organizacije), ki govori o 

slepoti pri vidu od 0 % do 5 % in slabovidnosti od 5 % do 30 %. Ti dve kategoriji se delita še 

v pet podskupin glede na stopnje okvare oz. nivo funkcioniranja – pri slepoti tri stopnje in pri 

slabovidnosti dve (WHO v Perko 1996). Definicija slepote in slabovidnosti je v Sloveniji 

določena z Definicijo slepote in slabovidnosti in je podobna kriterijem WHO (Krivic 2008).  

 

Nivoji vizualnega funkcioniranja po predlogu lestvice WHO (WHO v Perko 1996): 

• 0 % vida – popolna slepota 

• 0,1–1,9 % vida – slepi z minimalnim ostankom vida 

• 2–4,9 % vida – slepi z ostankom vida 

• 5–9,9 % vida – težka slabovidnost 

• 10–30 % vida – slabovidni 

 

Medicinska definicija ne pove na kakšen način je potrebno učencu prilagoditi pouk, medtem 

ko pedagoška definicija dodaja prilagoditve. V pedagoškem smislu so osebe s slepoto tiste, ki 

ne morejo uporabljati običajne pisave za branje in pisanje, osebe s slabovidnostjo pa tiste, ki v 

procesu izobraževanja običajno pisavo lahko uporabljajo. Za osebe s slepoto in slabovidnostjo 

so opredeljene ustrezne metode dela ter prilagojeni didaktični pripomočki in učna sredstva za 

vsako kategorijo posebej (Stančič v Perko 1996).  

 

V diplomski nalogi navajam pomembne definicije nadarjenosti, ki so se uporabljale skozi čas 

in so aktualne še danes. Ena najpogosteje uporabljenih definicij na svetu je Marlandova 

definicija (1972 v Bishop 2004), ki je izhodišče koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi 

učenci v OŠ 1972 (Žagar idr. 1999). Omenjena definicija poudarja, da nadarjeni in talentirani 

učenci poleg običajnih učnih programov potrebujejo tudi njim prilagojen pouk in dejavnosti, 
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da bi lahko razvijali svoje sposobnosti. Ker gre za nadarjene učence s slepoto in 

slabovidnostjo, je potrebno upoštevati tudi to specifiko. 

 

Avtorja Warren (1994) in Stančić (1991) opisujeta nekatere kognitivne posebnosti otrok s 

slepoto in slabovidnostjo, sama pa sem se osredotočila predvsem na tiste, ki so pri nadarjenih 

navadno bolj razvite. Pri iskanju specifičnih lastnosti nadarjenih otrok s slepoto in 

slabovidnostjo mi je bila v pomoč knjiga Virginije Bishop Teaching Visually Impaired 

Children iz leta 2004.  

 

Posebej sem se osredotočila na inteligentnost, ker je določena stopnja le-te potrebna, da se 

lahko izrazijo nadarjenost in višji dosežki (Renzulli 2005). Našteti in na kratko opisani so 

nekateri testi inteligentnosti, ki se med drugim uporabljajo tudi v postopkih identifikacije 

nadarjenosti. Novljanova (1998) navaja, da se pri osebah s slepoto in slabovidnostjo na 

splošno najpogosteje uporabljajo »Perkins–Binet Test«, »Hayes–Binet Test«, »Blind Learning 

Amplitude Test« ali verbalni del lestvice v sklopu »Wechsler Intelligence Scales«.  

 

Za nadarjene otroke s slepoto in slabovidnostjo je posledično potrebno zagotoviti primerne 

programe vzgoje in izobraževanja in jih v skladu z načeli tudi obravnavati ter odgovorno 

uresničevati individualiziran program za vsakega posameznika. Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011) govori ravno o tem: »Otroci s posebnimi 

potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, v prilagojene izobraževalne programe ali v posebne programe vzgoje in 

izobraževanja, imajo pravico do individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja.« 

 

2. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011) navaja cilje 

osnovnošolskega izobraževanja, med katerimi izpostavljam dva izmed teh: 

• omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvoja; 

• razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško 

izražanje. 
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Skrb in posebej načrtovano delo za nadarjene otroke je obvezna vsebina vsake šole. Ferbežer 

(2002) je mnenja, da šolska zakonodaja pri nas za razliko od drugih evropskih držav še vedno 

nima zadostne normativno sistematizirane skrbi za nadarjene. V ta namen sem opisala 

postopek odkrivanja, navedla smernice za delo z nadarjenimi ter dodala priporočila za 

razvijanje nadarjenosti, katere sta za otroke s slepoto in slabovidnostjo dobro opredelila 

Whitmore in Maker (1985), ki ju pogosto navaja prav Novljanova (1998). 

 

Ker me je zanimalo, katere značilnosti se kažejo pri nadarjenih otrocih s slepoto in 

slabovidnostjo, s kakšnimi težavami se soočajo ter kakšno specialno pedagoško delo je za njih 

primerno, bom v empiričnem delu predstavila študijo dveh primerov. V sklepu bom 

predstavila rezultate študij primera ter podala predloge za možne spremembe in izboljšave, ki 

bi pripomogle k učinkovitejšemu odkrivanju ter spodbujanju nadarjenih otrok s slepoto in 

slabovidnostjo. Namen moje naloge je predvsem opozoriti, da se nadarjenost pojavlja pri 

različnih skupinah otrok, tudi pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo, in da se prav zaradi 

prevelikega usmerjanja k primanjkljajem ti nadarjeni otroci težje identificirajo. Da bi se 

nadarjenost pri teh otrocih lažje prepoznavala,  je potrebno dobro poznati značilnosti in znake, 

ki nakazujejo nadarjenost.  

 

Nagel je mnenja, da se te nadarjenosti redko pojavijo izolirano in so med seboj prepletene, 

vendar lahko rečemo, da je bilo prav za intelektualno nadarjenost doslej malo storjenega. 

Medtem ko športno ali glasbeno nadarjeni otroci pogosto pristanejo na vpeljan spodbujevalni 

sistem, so intelektualno nadarjeni pogosto prepuščeni sami sebi in se morajo poleg tega še 

pogosto boriti zoper nerazumevanje lastnega okolja. Še toliko težje pa je otrokom s slepoto in 

slabovidnostjo (Novljan 1998).  

 

Pomembno je, da najprej zadovoljimo otrokove osnovne fiziološke potrebe. Šele ko so te 

zadovoljene, ima otrok motivacijo, da lahko nadaljuje z izpolnjevanjem višjih potreb, kar 

pomeni potrebo po tem, da izživi svoj edinstveni potencial, da nekaj ve in razume. 

Samouresničevanje pomeni popoln razvoj otrokovih sposobnosti in darov (Nagel 1987). Tako 

je za razvoj otrokove nadarjenosti zelo pomemben tudi nekdo, ki si za to prizadeva in ga 

optimalno spodbuja ter usmerja. 
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II TEORETIČNE OSNOVE 

 

1. NADARJENOST 
 

Področja delovanja, kjer bi lahko posameznika prepoznali kot nadarjenega, so odvisna od 

potreb in vrednot določene kulture. Strokovnjaki in laična javnost radi razpravljajo o tem 

kako gotove so človeške sposobnosti, osebnostne lastnosti ter okoljski pogoji, ki prispevajo k 

temu, kaj mi pojmujemo in imenujemo nadarjenost (Renzulli 2005). 

 

»Dolga stoletja so si nadarjenost razlagali kot dar neba, kot nadčloveško inspiracijo. Pred 

dobrimi 100 leti so jo začeli znanstveno raziskovati in nastalo je veliko definicij, ki vsaka zase 

poudarja kak drug vidik nadarjenosti.« (Nagel 1987, str. 10) 

 

V začetku 20. stoletja je bila nadarjenost opisana kot »visoka inteligentnost« (IQ višji od 

130). Psihologi so izmerili tako imenovano »splošno sposobnost«, ampak dejansko so merili 

kako oseba uporabi naučeno. Povezava med inteligentnostjo in nadarjenostjo je veljala vse do 

sredine 20. stoletja, ko so raziskovalci začeli ponovno preverjati koncept nadarjenosti (Bishop 

2004). 

 

Danes vemo, da je nadarjenost mnogo več kot le rezultat na testu inteligentnosti, zato so 

novejše definicije veliko širše. Po zadnjih definicijah so nadarjeni in talentirani tisti otroci, ki 

imajo izredne sposobnosti ali potenciale, da prikažejo svoje dosežke na različnih področjih v 

primerjavi s svojimi vrstniki. Nadpovprečne sposobnosti so prisotne pri otrocih iz vseh 

kulturnih skupin, iz vseh ekonomskih razredov in vseh področij človeškega prizadevanja. 

Nadarjene najdemo tudi med socialno in kulturno prikrajšanimi, telesno oviranimi, učno 

neuspešnimi, učenci s težavami v socialnem prilagajanju (Težak 2008) ter nenazadnje pri 

skupini otrok s slepoto in slabovidnostjo. Taylor (1978 v Žagar, Artač, Bezič, Nagy in Purgaj 

1999) meni, da ima pravzaprav vsakdo svoje posebne sposobnosti, zato bi lahko teoretično 

vsak veljal za nadarjenega ali talentiranega. 
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Ena od najpogosteje uporabljenih definicij na svetu je Marlandova definicija iz leta 1972, ki je 

zapisana v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978. Po tej definiciji so 

nadarjeni ali talentirani tisti otroci, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli 

pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično 

akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in poleg rednega šolskega programa 

potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti (Travers, Elliot in Kratochwill v Žagar 

idr. 1999; Bishop 2004). 

 

Marladova definicija sprva poudarja, da med nadarjene ali talentirane štejemo tako tiste z 

dejanskimi visokimi dosežki, kot tudi tiste s potencialnimi zmožnostmi za take dosežke, in 

sicer na naslednjih področjih: 

• splošna intelektualna sposobnost, 

• specifična akademska (šolska) spretnost, 

• kreativno ali produktivno razmišljanje, 

• sposobnost vodenja, 

• sposobnost za vizualne in tako imenovane izvajalske (performing) umetnosti. 

(Marland v  Bishop 2004, str. 167; v Žagar idr. 1999). 

 

Psihomotorične sposobnosti v tej definiciji niso posebej izpostavljene, ker so psihomotorični 

talenti umetnostne narave kot je ples, zaobseženi v sposobnosti za izvajalske umetnosti. Za 

nadarjene športnike pa naj bi bilo v šolah na splošno zadovoljivo poskrbljeno (Žagar idr. 

1999). 

 

Definicija ne govori samo o visoki splošni intelektualni sposobnosti, ampak tudi o talentih na 

specifičnih akademskih področjih, v umetnosti, ustvarjalnosti in na področju vodenja. To 

pomeni, da je nadarjenost lahko splošna ali specifična. Za visoko splošno intelektualno ali 

kognitivno sposobnost, ki omogoča doseganje izjemnih rezultatov na več področjih hkrati, se 

v definiciji uporablja izraz "nadarjenost", za visoke specifične sposobnosti, ki vodijo do 

uspeha na posebnih področjih kot npr. igranje klavirja, likovno izražanje itd. pa se uporablja 

izraz "talentiranost". Nadarjeni otroci imajo ponavadi mnogo talentov in ne samo enega 

(Nagel 1987; George 1997; Žagar idr. 1999). Leta 1978 je Joseph Renzulli predlagal novo 

dimenzijo nadarjenosti: »Nadarjenost je visoka storilnost.« (v Bishop 2004, str. 168). Visoka 

storilnost otroka je odvisna od različnih vrst nadarjenosti (intelektualna, umetnostna, 
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psihomotorična ter socialna nadarjenost), kvalitet ustvarjalnosti (divergentno mišljenje, 

izvirnost, domišljija, prožnost ter domiselnost), značilnosti motivacije in okolja (marljivost, 

vztrajnost, ambicioznost, emocionalna trdnost, prizadevanje okolja) ter optimalno spodbujanje 

(Bezić idr. 2006;  Nagel 1987).  

 

Jacob K. Javits je leta 1988 podal definicijo kdo je nadarjen: »Nadarjeni so tisti učenci, otroci, 

ki pokažejo visoke zmožnosti pri dejavnostih in področjih kot so intelektualne sposobnosti, 

kreativnost, umetnost, voditeljske sposobnosti, ali na specifičnih akademskih področjih. So 

tisti, ki potrebujejo podporo ali dejavnosti, ki niso zagotovljene v rednih šolah, da bi lahko 

čim bolj razvili svoj potencial.« (Bishop 2004, str. 168). 

 

Nagel (1987) govori o štirih vrstah nadarjenosti: 

 

1. Intelektualna nadarjenost, ki zajema hitro dojemljivost, dobro učljivost, veliko 

spominsko sposobnost in sposobnost za duhovne dosežke na mnogih področjih, recimo 

v naravoslovju, jezikih, ali logičnem mišljenju. Intelektualna nadarjenost se redko omeji 

na eno samo vedo. 

2.  Umetnostna nadarjenost, ki usposablja otroke na področju glasbe, če so otroku 

zagotovljene ustrezne možnosti in se pojavi že zelo zgodaj (igranje klavirja, risanje, 

petje itd.). 

3. Psihomotorična nadarjenost, ki je pomembna na vseh področjih povezanih s telesno 

spretnostjo. 

4. Socialna nadarjenost, ki označuje človekovo sposobnost, da zna dobro komunicirati z 

ljudmi, se vanje vživeti, nanje pravilno učinkovati ali jim pomagati. 

 

Nagel je mnenja, da se te nadarjenosti redko pojavijo izolirano in so med seboj prepletene, 

vendar lahko rečemo, da je bilo prav za intelektualno nadarjenost doslej bilo malo storjenega. 

Medtem ko športno ali glasbeno nadarjeni otroci pogosto pristanejo na vpeljan spodbujevalni 

sistem, so intelektualno nadarjeni pogosto prepuščeni sami sebi in se morajo poleg tega še 

pogosto boriti zoper nerazumevanje lastnega okolja. Še toliko težje pa je otrokom s slepoto in 

slabovidnostjo (Novljan 1998).  
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1.1 POGOJI ZA NADARJENOST 
 

Vsak otrok je genetsko edinstven, njegov potencial ima močno dedno osnovo, ampak otrok 

potrebuje tudi spodbudno okolje, da lahko razvije svoj potencial do vrhunca. Nadarjenost je 

do neke mere dedna – podedovana po starših. Sama nadarjenost oziroma dispozicija za 

posebne dosežke še ne pomeni, da bo otrok te dosežke dejansko dosegel. Da bi se lahko 

nadarjenost pri otroku razvijala, Nagel navaja dejavnike: 

 

• USTVARJALNOST pomeni sposobnost povezovanja idej, informacij in stvari na 

izviren, nenavaden, domiseln in nov način (domiselnost). Za otroka, ki je ustvarjalen, je 

značilno, da se ne zadovolji z najbližjo rešitvijo problema, temveč išče rešitve v 

najrazličnejših smereh in po nenavadnih poteh (divergentno mišljenje). Otrok oblikuje 

nevsakdanje, nenavadne ideje in domišljijo (izvirnost), pri razmišljanju je prožen in 

probleme obdela z različnih zornih kotov, na neobičajen način (prožnost mišljenja).  

• MOTIVACIJA IN OKOLJE bistveno soodločata, ali se bodo potenciali nadarjenosti 

in ustvarjalnosti sploh uveljavili. Pomembna pa je otrokova ambicioznost, težnja, da si 

postavlja visoke cilje in dosega določene rezultate. Starši pa lahko otroku nudijo 

čustveno trdnost, da se počuti varnega, sprejetega, ukoreninjenega. Pomembna je 

marljivost in vztrajnost pri tem, koliko moči in časa bo vložil v neko nalogo. Otrok 

potrebuje tudi priznanje okolja za njegovo vedoželjnost in voljo do storilnosti, kar bo 

otroka okrepilo v določilnosti, da nadaljuje in da ob neuspehih ne omaga. Optimalno 

spodbujanje od zunaj pomaga razmahniti otrokovo nadarjenost (Nagel 1987; Težak 

2008). 

 

Pomembno je, da najprej zadovoljimo otrokove osnovne fiziološke potrebe. Šele ko so te 

zadovoljene, ima otrok motivacijo, da lahko nadaljuje z izpolnjevanjem višjih potreb, kar 

pomeni potrebo po tem, da izživi svoj edinstveni potencial, da nekaj ve in razume. 

Samouresničevanje pomeni popoln razvoj otrokovih sposobnosti in darov (Nagel 1987). Tako 

je za razvoj otrokove nadarjenosti zelo pomemben tudi nekdo, ki si za to prizadeva in ga 

optimalno spodbuja ter usmerja.  
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2. KOGNITIVNE ZNAČILNOSTI  OTROK S SLEPOTO IN 
SLABOVIDNOSTJO  
 

2.1 KOGNITIVNI RAZVOJ  
 

Proces kognitivnega razvoja je dolg in otrok ga doseže postopoma. Od enostavnih 

senzomotoričnih aktivnosti in percepcije pa do ponotranjenega mišljenja in abstraktnih 

operacij. S problemi kognitivnega razvoja otrok so se ukvarjali mnogi psihologi, med njimi 

tudi Piaget. Piaget je posebno pozornost namenil proučevanju kognitivnega razvoja (Piaget 

1963; Piaget in Inhelder 1982; Beard 1972 v Stančić 1991) in ga razdelil na 4 osnovne faze: 

senzomotorična faza, predoperativna faza, faza konkretnih operacij, faza formalnih operacij 

ali faza abstraktnega mišljenja. Vsaka stopnja predstavlja otrokovo razumevanje stvarnosti v 

določenem obdobju. S kognitivnim razvojem otrok prehaja od stopnje do stopnje, ki 

omogočajo otroku progresivno razumevanje sveta (Stančić 1991).  

 

Čeprav vid ni bistven za kognitivni razvoj, je zelo pomemben vir informacij, ki stimulativno 

delujejo na kognitivni razvoj otroka, ki vidi. Otrok dobiva vizualne informacije o vzročnih 

odnosih, o podobnostih in razlikah med stvarmi, o stalnosti predmeta in ljudi v prostoru in 

času ter o mogočih spremembah teh dejavnikov (Warren 1981 v Stančić 1991).  

 

Potrebno je omeniti, da ima lahko mala količina preostanka vida velik pozitiven vpliv na 

razvoj kognitivnih funkcij, če ima otrok normalne kognitivne sposobnosti in če se uri uporaba 

preostanka vida (Fraiberg, Siegel in Gibson 1966 v Stančić 1991). 

 

Kljub nekaterim zaostankom ima veliko otrok kljub slepoti ali slabovidnosti visoko razvojno 

stopnjo kognitivnih funkcij. Po drugi strani pa določene raziskave kažejo, da se pri 

organiziranih vajah kognitivne sposobnosti bolj razvijajo, kar pomeni, da vaje pripomorejo k 

popolnem izkoristku potenciala pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo (Stančić 1991). 

 

Witkin in soavtorji (1968 v Stančić 1991) so mnenja, da so vzroki za specifičen razvoj otrok, 

ki so slepi od rojstva, določeni primanjkljaji vidnih izkušenj in posledično oblikovanje 

posebne kognitivne strukture. Ta kognitivna struktura ima zmanjšano sposobnost analize in 
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abstrakcije v primerjavi z otroki normalnega vida, omogoča pa enake sposobnosti verbalnega 

razumevanja in povečano sposobnost usmerjanja slušne pozornosti.  

 

Stančić (1991) navaja, da psihološke raziskave v splošnem kažejo, da so osebe s slepoto in 

slabovidnostjo sposobne visokega nivoja abstraktnega mišljenja, četudi velja, da je pri večini 

teh otrok razvoj abstraktnega mišljenja zmanjšan. Za kognitivno strukturo oseb s slepoto in 

slabovidnostjo je tako značilen neenak nivo funkcioniranja na različnih kognitivnih področjih. 

Nadarjeni otroci pa lahko lažje premagujejo ovire, ki nastajajo zaradi slepote in slabovidnosti.  

 

2.2 POMNJENJE, USTVARJALNOST IN PREDSTAVE O POJMIH 
 

Ko otrok prične s prepoznavanjem in pomnjenjem, se začne konceptualno predstavljanje in 

razumevanje fizičnega sveta (Warren 1994). Zaradi slepote in slabovidnosti ter posledično 

večje potrebe po prilagoditvah in učenju, se funkcija pomnjenja pri osebah s slepoto in 

slabovidnostjo razvija bolj kot pri videčih (Stančić 1991). Hkrati pa je dober spomin 

velikokrat dober pokazatelj nadarjenosti. 

 

Tillman in Osborne sta leta 1969 uporabila verbalno lestvico Wechsler Intelligence Scale for 

Children - (WISC), ki preverja pomnjenje števil. Skupina videčih otrok in otrok s slepoto in 

slabovidnostjo v starosti od 7 do 11 je v celoti gledano dosegla izenačene rezultate (Stančić 

1991; Warren 1994). Smits in  Mommers (1976 v Warren 1994) sta na Nizozemskem 

poročala o podobnih ugotovitvah pri otrocih starih od 7 do 13 let. Prav tako je Pringova 

(2008) v svoji raziskavi, kjer so se otroci s slepoto in slabovidnostjo učili Braillove pisave, 

opazila, da se pri njih pojavljajo znaki superiornega delovanja spomina.  

 

Davidson, Barnes in Mullen (1974 v Warren 1994) so ugotovili, da se oblika dražljaja pri 

taktilni izkušnji shrani v specifični taktilni formi. Različne študije so potrdile hipotezo, da je 

taktilni dražljaj shranjen v taktilni obliki, ampak hkrati na pomnjenje taktilnih informacij 

vplivajo tudi faktorji pozornosti, ki niso značilni pri senzornem načinu. 

 

Davidson (1976 v Warren 1994) trdi, da boljše strategije brskanja po spominu skupaj s 

pozornostjo kot vmesnega procesa izboljšajo spominsko predstavo o dražljaju. Če je 

pozornost bolj usmerjena, je tudi iskanje. Strategije se izboljšajo s treningom. Pringova je 
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dobila rezultate, ki podpirajo mnenje, da je otrokova pozornost omejena in da je njena 

razporeditev fleksibilna, odvisna od kognitivne in zaznavne zahtevnosti naloge (Warren 

1994). 

 

Poudariti je potrebno, da pravilen priklic ne pomeni večje intelektualne sposobnosti. Takšne 

vrste prednost pri priklicu spomina se najverjetneje povezuje z dejstvom, da ima veliko otrok 

s slepoto in slabovidnostjo pogosto večji interes do glasbe (Pring in  Ockelford 2006 v Pring 

2008). To bi lahko razložilo sposobnosti nenavadnih glasbenih talentov s slepoto ali 

slabovidnostjo, s katerimi so se ukvarjali Ockelford in soavtorji (Pring 2008). Vendar bi bili 

ljudje brez ustvarjalnega mišljenja sposobni le reproduciranja, ne pa ustvarjanja novega. 

 

Tudi ustvarjalnost je ena od kvalitet kognitivnih funkcij in pogojuje nadarjenost. Težave pri 

raziskovanju ustvarjalnosti so tako pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo kot pri videčih. Nič 

manj težavno ni oblikovati primerne teste ter ocenjevati dovzetnost in povezave med 

kognitivno in umetniško ustvarjalnostjo (Warren 1994).  

 

Torrance (1981 v George 1997) navaja seznam splošnih značilnosti kreativnega otroka: 

• otrok je poln idej, ki jih zna med seboj povezovati, 

• ima bujno domišljijo in uživa v izmišljanju, 

• je pri svojih zamislih in mišljenju fleksibilen, 

• konstruira, gradi in nato predrugači, 

• se zna spopasti z več idejami hkrati, 

• vedno pripoveduje drugim o svojih odkritjih in zamislih, 

• rad počne stvari drugače kot ostali. 

 

Da lahko nek izdelek ali idejo označimo za kreativno, mora ustrezati dvema kriterijema: 

originalnosti ter uporabnosti ali ustreznosti (George 1997). Boden (1998 v Carey 2008) deli 

ustvarjalne izdelke v tri kategorije: 

- nove kombinacije poznanih idej, 

- iskanje možnosti na že znanih področjih, 

- transformacija. 
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Halpin (1972 v Warren) je v svoji raziskavi uporabil Torrancov test ustvarjalnosti (Torrance 

Test of Creative Ability), da bi primerjal otroke s slepoto in slabovidnostjo z videčimi vrstniki 

ter ocenil povezavo faktorjev kot so starost, spol ter pot do ustvarjalnosti. Pri raziskavi je 

preverjal aktivnosti iz Torrence testa: izboljšanje produkta, nenavadna uporaba, nenavadna 

vprašanja, domnevanje. Rezultati teh aktivnosti so bili ocenjeni na podlagi verbalne 

fluentnosti, verbalne fleksibilnosti in verbalne originalnosti. Skupina otrok s slepoto in 

slabovidnostjo je dosegla v celoti višje rezultate kot primerjalna skupina videčih otrok. Halpin 

je to premoč otrok s slepoto in slabovidnostjo razložil s tem, da so ti otroci bolj odvisni od 

verbalne komunikacije in s tem prisiljeni biti fleksibilni in domiselni pri spopadanju z 

okoljem.  

 

Blackhurst, Marks in Tisdall (1969 v Warren 1994) so predpostavljali, da so izredno mobilni 

otroci s slepoto bolj željni tveganega vedenja in da dosegajo posledično bolj divergentno 

mišljenje. V splošnem pa predpostavljene povezave med mobilnostjo in ustvarjalnostjo niso 

dokazali.  

 

Obstaja prepričanje, da so osebe s slepoto in slabovidnostjo nenavadno glasbeno, slikarsko 

itd. ustvarjalne, kar podpira zelo malo empiričnih dokazov. Za enkrat je malo strinjanja o 

objektivnosti obstoječih metod za ocenjevanje umetniških izdelkov, saj lahko vsak umetniški 

izdelek razlagamo na drugačen način (Warren 1994).  

 

Ustvarjalnost v igri lahko smatramo kot aspekt socialne interakcije, lahko pa izraža tudi 

ustvarjalnost otroka. Singer in Streiner (1966 v Warren 1994) sta ocenjevala vsebino 

domišljije v fantazijski igri pri otrocih s slepoto in videčih otrocih. Otroci s slepoto so dosegli 

značilno nižje rezultate kot videči vrtniki pri testiranju »iznajdljivosti pri igri« ter 

»domiselnost pri spontani fantaziji« in bili opisani kot manj domiselni, manj fleksibilni in bolj 

konkretni. Tait (1972 v Warren 1994) je ugotovil, da je bila več kot polovica otrok s slepoto 

in slabovidnostjo zavzetih pri igrah z dramatičnimi predlogami, kjer se je kazala visoka 

stopnja ustvarjalnosti in domišljije. Pri objektivnem ocenjevanju igre med videčimi ter otroci 

s slepoto in slabovidnostjo na splošno gledano ni bilo pomembnih razlik. Mnoga odkritja, 

izumi in umetniške stvaritve so ravno plod igranja z idejami ter različnimi možnostmi 

reševanja problemov (Warren 1994). 
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Kreativnost otrok in odraslih s slepoto in slabovidnostjo v kontekstu prostorske predstave, je 

bila tema več raziskav Alisona Eardleya in Pringove (2007 v Pring 2008). Avtorja ugotavljata, 

da je sposobnost, da lahko napravimo nekaj novega z uporabo predstave, običajna tako pri 

videčih kot pri osebah s slepoto in slabovidnostjo. 

 

Eno takšnih sposobnosti, ki jo morajo osebe s slepoto in slabovidnostjo imeti v vsakdanjem 

življenju dobro razvite, so mentalne predstave. Za videče je pogosto težavno razmišljati o 

predmetih, okolju in izkušnjah brez, da bi bila prisotna vizualna mentalna predstave besede. 

Osebe s slepoto in slabovidnostjo ali videči pogosto uporabljajo prostorske mentalne 

predstave, da si tako predstavljajo stvari, ki so v naravi predstavljene prostorsko. Osebe s 

slepoto in slabovidnostjo uporabljajo na primer strategijo analize oblike, ne pa toliko 

strategije globalnega pristopa, hkrati pa prehajajo iz delov na celoto, medtem ko videči ravno 

obratno(Ungar idr. 1995 v Pring 2008). 

 

Ker so zmožnosti vidnega zaznavanja omejene ali celo v celoti onemogočene, to vpliva na 

senzorno področje učenja. Večkrat pride do nepopolnih ali popačenih predstav, ki jih slepi in 

slabovidni pridobivajo iz opisovanja drugih, ne pa iz lastnega izkustva. Nepopolne so lahko 

tudi predstave pojmov in razmerij (Webster 1998).  

 

Stančić (1991) poudarja, da vid pomembno prispeva k lažjemu povezovanju podatkov 

dobljenih po drugih senzornih poteh in je pomemben za tvorjenje novih pojmov. Pri otrocih s 

slepoto in slabovidnostjo se pojmi razvijajo preko drugih senzornih poti, z uporabo modela ali 

verbalnega opisa. Oblikovanje pojmov pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo obsega enake 

osnove miselnih procesov kot pri videčih otrocih. Vedno pa obstajajo razlike, ki so rezultat 

različnih izkušenj.   

 

Zweibelson in Barg (1967 v Stančić 1991) razlikujeta tri ravni pojmovnega razvoja: 

1. Konkretna raven: otrok specifične karakteristike objekta jemlje za vsebino pojma (kolo 

je predmet, ki ima dve kolesi). 

2. Funkcionalna raven: vsebina pojma naznanja funkcijo, ki jo predmet opravlja (s 

kolesom se vozimo). 

3. Abstraktna raven: na kaj se vsebina pojma nanaša, na pomembne in obče karakteristike. 

Na tej stopnji otroku postane jasen položaj nekega pojma v skupini pojmov. 



Janja Lokošek: Razumevanje, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti pri otrocih s slepoto in 
slabovidnostjo   
 

 19  

Zweibelson in Barg (1967) sta v svoji raziskavi ugotovila, da otroci s slepoto in 

slabovidnostjo v starosti od 11 do 13 let uporabljajo abstraktne pojme mnogo manj kot videči 

otroci. Otroci s slepoto in slabovidnostjo v tem obdobju operirajo predvsem s pojmi na 

konkretnimi in funkcionalni ravni. Boldt (1969 v Stančić 1991) je ugotovil, da otroci s slepoto 

in slabovidnostjo pri 10 letih zaostajajo v pojmovnem razvoju v povprečju za 2 leti v 

primerjavi z videčimi vrstniki, ampak  da v starosti 15 let dosežejo stopnjo, ki je vzporedna s 

stopnjo pojmovnega razvoja pri videčih otrocih enake starosti.  

 

Zaradi zaostankov pojmovnega razvoja otroci s slepoto in slabovidnostjo lahko začnejo v 

pogovorih pogosto uporabljati vsebinsko prazne izraze t.i. verbalizme. To so besede, za katere 

nimamo jasne predstave kaj pomenijo in jih sami ne znamo smiselno uporabiti v pogovoru. 

Cutsforth (1932 v Warren 1994) je objavil študijo v kateri je opozoril na tendenco, da naj bi 

osebe s slepoto in slabovidnostjo pogosto uporabljale verbalizme. Cutsforth (1951 v Warren 

1994) je bil mnenja, da uporaba verbalizmov pri osebah s slepoto in slabovidnostjo pripelje do 

zmanjšane sposobnosti mišljenja. Prizant (1984 v Warren 1994) je mnenja, da z imitacijo in 

ponavljanjem besed in fraz za drugimi, otrok nerazumljive pojme shrani brez besednega 

pomena, kasneje, ko pa otrok pojme sliši večkrat in v različnih kontekstih, lahko doume 

njihov pomen ter jih doda v svoje besedišče.  

 

Harley (1963 v Warren 1994) je ocenjeval korelacijo med verbalizmom in inteligentnostjo, 

starostjo, izkušnjami ter osebnostno prilagodljivostjo. Ugotovitve so pokazale, da so mlajši 

učenci z nižjim IQ-jem ter z manj izkušnjami pokazali večjo incidenco verbalizmov. Harley  

navaja, da v primeru da se verbalizem pojavlja zaradi zmotnih in nejasnih konceptov, ki se 

kažejo zaradi nezadostnih senzornih izkušenj, se lahko pojav verbalizma spreminja glede na 

inteligentnost. Meni, da je pomanjkanje senzornih izkušenj vzrok za oboje; za pojav 

verbalizma in težave s kongnicijo, ne pa vzrok za verbalizem, ki bi nato povzročil kognitivne 

težave. Harley meni, da je rešitev za zmanjšanje pojava verbalizma pri otrocih s slepoto in 

slabovidnostjo povečanje interakcij z okoljem. Ravno zaradi korelacije med inteligentnostjo 

ter uporabo besed brez pomena, bom v empiričnem delu ugotavljala tudi prisotnost uporabe 

verbalizmov. 

 

Dokecki (1966 v Warren 1994) pa je podal logičen argument, ki se nanaša na primerjavo z 

videčimi, ki tudi uporabljajo besede, za katere nimajo lastnih senzornih izkušenj, kar ne 
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pomeni, da gre za zmanjšane možnosti mišljenja. Obstajajo torej dokazi, da verbalizmi niso 

besede, ki jih otroci s slepoto in slabovidnostjo ne bi bili zmožni razumeti. 

 

2.3 RAZUMEVANJE VZROKOV IN POSLEDIC TER HUMORJA 
PRI OTROCIH S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO 
 

Nadarjeni otroci s slepoto in slabovidnostjo sprejemajo večino informacij po slušni ali taktilni 

poti, kar pomeni, da prenos informacij poteka z uporabo jezika, ki je pomemben faktor pri 

tem, kako bo otrok dojemal in razumel svet okrog sebe. Pri nadarjenih je opaziti dobro 

razumevanje vzrokov in posledic, prav tako ima večina tudi izrazit smisel za humor, kar pa 

lahko razvijajo le ob uporabi pisnega ali govorjenega jezika. 

 

Kant (1970, str. 48) je zapisal: »Um tako predela surovo snov čutnih vtisov ter nam posreduje 

tisto spoznavanje stvarnosti, ki ga imenujemo izkustvo. Čeprav se pričenja vsako naše 

spoznavanje po izkustvu, ne izvira  vse iz njega. Naše znanje je namreč sinteza tistega, kar 

sprejemamo s pomočjo čutnih vtisov in tistega, kar izvira iz gole spoznavne možnosti.« 

 

Koncept teorije uma zajema sposobnosti otrok, kot so razumevanje misli, prepričanj, želj pri 

drugih z drugačnim mišljenjem in razumevanjem sveta nasploh. Otrokov razvoj na tem 

področju je zelo odvisen od vida. Primanjkljaji na tem področju pa lahko imajo resne 

posledice za otroka. Pomembno je dejstvo, da združevanje emocionalnega in mentalnega 

stanja z otrokovimi vedenjskimi povezavami, ki je naučeno, poteka ravno prek opazovanja 

drugih ter različnih situacij. Po Pringovi (2005 v Pring 2008) nas to razmišljanje privede do 

sklepa, da imajo otroci s slepoto in slabovidnostjo najverjetneje določene težave pri razvoju 

teh sposobnosti. 

 

Zaradi manjše motorične dejavnosti, ki je pogojena s slabo stimulativno vrednostjo okolja ter 

slepoto in slabovidnostjo, zaradi katere otrok ne more videti posledice svojega dejanja, se 

sposobnost razumevanja vzroka in posledic razvija počasneje (Stančić 1991). Vid pa ni edini 

kanal preko katerega se razvijajo sposobnosti, ki so zajete v teoriji uma. Tager-Flusberg (1993 

v Pring 2008) je mnenja, da je primarna pot po kateri spoznavamo vsebino mišljenja ljudi 

jezik. Jezik je kot mehanizem za posredovanje  ter izmenjevanje pozornosti. Ta domneva 

razloži, zakaj je Harris (2000 v Pring 2008) videl pomembno vlogo v  
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konverzaciji ter kritičnosti do socialnega razumevanja. S tem predpostavljamo, da ima oseba 

že ponotranjene določene predstave o svetu. 

 

Warren (1994) navaja, da je jezik sredstvo za komunikacijo z drugimi ljudmi, razvija pa se 

tudi kot sposobnost, ki pospešuje otrokove razvijajoče se konceptualne sposobnosti. Na 

splošno, kjer koli se pojavijo poročila o počasnejšem pridobivanju besedišča, jih spremljajo 

komentarji, ki se povezujejo z izkustvenimi ali drugimi okoliščinami otrokove situacije. 

 

Govorni razvoj je enako pomemben pri videčih otrocih kot tudi pri otrocih s slepoto in 

slabovidnostjo, za otroke s slepoto in slabovidnostjo ima poleg tega še veliko kompenzacijsko 

funkcijo (Stančić 1991). Govor se pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo razvija hitreje kot 

gibalne spretnosti, zavedanje okolja in orientacija. To je posledica pomanjkanja izkušenj na 

teh področjih. Velikokrat si osebe s slepoto in slabovidnostjo lahko pomagajo le z verbalnimi 

opisi (Koprivnikar 2006).  

 

Landau (1983 v Warren 1994) je na osnovi rezultatov raziskav zaključil, da znanje jezika ni 

okrnjeno zaradi slepote in slabovidnosti, saj otroci s slepoto in slabovidnostjo govorijo o 

predmetih, lokacijah v prostoru, dejanjih in dogodkih in vse to počnejo na enak način kot 

videči otroci na enakem jezikovnem nivoju. 

 

Trenutne raziskave pri posameznikih s slepoto in slabovidnostjo kažejo, da je njihovo 

procesiranje jezika hitrejše kot pri videčih (Roeder idr. 2000 v Pring 2008). Osebe s slepoto in 

slabovidnostjo imajo tudi boljšo diskriminacijo govora v hrupnem prostoru (Muchnik idr. 

1991 v Pring 2008), vendar večina otrok s slepoto in slabovidnostjo ne more pokazati 

kognitivnih sposobnosti primerljivih z normalno videčimi vrstniki vsaj do 12 leta starosti. 

Posebno težko je za otroke z nižjimi verbalnimi sposobnostmi (Brown idr. 1997; Peterson idr. 

2000; Green idr. 2004 v Pring 2008). 

 

Ko pa otrok že obvlada določeno besedišče in pridobi konceptualno oporo jezika, se kmalu 

pojavi produkcija prvega verbalnega humorja (Pagliano idr. 2007). Humor zajema kognitivni 

ter jezikovni razvoj in razvoj pismenosti, pomaga pa tudi pri širjenju besednega zaklada ter 

splošnega znanja o svetu, zajema tudi razvoj meta – jezikovnega zavedanja, izboljša 
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razumevanje figurativnega jezika, poveča senzorno zavedanje in izboljšuje sposobnosti za 

reševanje problemov (Bhaerman 2004; McGhee 2002; Specter 1992 v Pagliano idr. 2007).  

 

Humor je kot ena od oblik kognitivne igre. Humor je vizualen, slušen in vizualnoslušen 

(McGhee 1979 v Pagliano, Zambone in Kelley 2007). McGhee deli oblike slušnega humorja v 

verbalni in neverbalni humor. Med verbalni humor spadajo šale, besedne igre, uganke, satira, 

ironija, šaljive pesmi, duhovitost. Med neverbalni humor uvršča nesmiselne zvoke, zvoke 

telesa, slušne učinke, slušno oponašanje. Način in oblika humorja se z leti spreminja zaradi 

intelektualnega razvoja.  

 

McGhee je razdelil razvoj humorja v 4 faze: 

- neskladnost dejanj v povezavi z objekti v senzomotorični fazi (npr. Voziti ropotuljo kot 

avto.), 

- neskladno označevanje objektov in dogodkov v predoperativni fazi (npr. Pokažemo svoj 

nos in ga poimenujemo uho.), 

- konceptualna neskladnost v konkretno operativni fazi (npr. Konj se oglaša »muuuu«.), 

- večpomenskost, dvoumnost (besedne igre), znaki logičnega razmišljanja (uganke). 

 

Tait in Ward (1982 v Warren 1994) sta ugotovila, da sta starost in inteligentnost zavzemala 

velik delež variance – starejši je otrok in višji kot je rezultat testa inteligentnosti, boljše je 

razumevanje humorja, medtem ko izguba vida na to nima vpliva. Niti ni bilo razlike pri 

razumevanju šal pri enako starih otrocih s slepoto in slabovidnostjo ter videčimi. Rogow 

(1981 v Warren 1994) je preverjal kako otroci rešujejo uganke in ugotovil, da ni razlik v 

sposobnosti reševanja ugank med otroci s slepoto in slabovidnostjo ter videčimi. 

 

Vsi se rodimo s potencialom za humor in se ga lahko naučimo (Bhaerman 2004; McGhee 

2002 v Pagliano idr. 2007 ). Velik del humorja je vizualen, zato morajo biti otroci s slepoto in 

slabovidnostjo pri razvijanju humorja tudi vodeni (Pagliano idr. 2007). Humor je tudi 

pomemben za razvoj pozitivne samopodobe in za mentalno zdravje (Bhaerman 2004; Specter 

1992; Sultanoff 1995 v Pagliano idr. 2007).  

 

George (1990 v George 1997) pri večini nadarjenih otrok opaža nadpovprečen smisel za 

humor, kar je spričo njihove sposobnosti hitrejšega mišljenja in opažanja povezav med 
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stvarmi razumljivo. To mnenje potrjuje tudi Clark (1988 v George 1997). Njihov humor se 

pogosto izraža skozi umetnost, kreativno pisanje, družbeno dejavnost in je sestavni del 

njihove splošne samozavesti. 

 

2.4 INTELIGENTNOST 
 

Višja stopnja inteligentnosti pogosto predstavlja večjo sposobnost kompenzacije pri 

primanjkljajih, ki so pogojeni s slepoto in slabovidnostjo. Biološka osnova kognitivnega 

(intelektualnega) funkcioniranja je v prvi vrsti pogojena z genskim materialom, ki upravlja 

razvoj živčnega sistema (Stančić 1991). Splošno sprejeto dejstvo je, da ima genski kod za 

približno polovico razlik samo v genu za inteligentnost. Ta razlika vpliva na inteligentnost pri 

posameznikih (Begley 2003 v Bishop 2004). 

 

Nagel (1987) je inteligentnost poimenoval kot sposobnost znajti se v novih položajih. V ta 

namen je potrebnih nekaj temeljnih spretnosti, kot so spomin, logično mišljenje, splošna 

vednost, osnove matematike in sposobnost prostorske predstavljivosti. Testi inteligentnosti 

merijo le del intelektualnih sposobnosti, ki pa pomenijo le izsek celotnega področja 

nadarjenosti. Dosežki na različnih področjih potrebujejo vsaj minimalen nivo inteligentnosti 

(Chambers 1969; Steina 1968; Walberga 1969, 1971 v Renzulli 2005). V raziskavah 

ustvarjalnosti pa je splošno potrjeno, da je razmeroma visok nivo inteligentnosti  potreben 

tudi za višje ustvarjalne dosežke (Barron 1968; Campbell 1960; Guilford 1964; McNemar 

1964; Vernon 1967 v Renzulli 2005) 

 

Medtem ko se razvoj kognitivnih sposobnosti v glavnem raziskuje z različnimi 

eksperimentalnimi postopki ali kontrolnim opazovanjem obnašanja testiranca, se 

inteligentnost preverja s testi inteligentnosti. Wechsler in pred njim Spearman in Alexander so 

mnenja, da inteligentnost vključuje nekakšne nekognitivne komponente, ki so odvisne od 

hitrosti kognitivnih procesov, vztrajnosti, samokontrole oz. motivacije (Wechsler 1958 in 

Stančić 1964 v Stančić 1991). 

  

Cilj raziskovanja inteligentnosti predstavlja diagnosticiranje stopnje razvoja kognitivnih 

sposobnosti v danem času. Pojavi pa se splošni problem testiranja otrok s slepoto in 

slabovidnostjo s testi inteligentnosti ter interpretacijo njihovih doseženih rezultatov (Stančić 
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1991), ker ni standardiziranih testov, ali pa se pri tej skupini otrok uporabljajo le določeni deli 

celotnega testa. 

 

2.4.1 Merjenje inteligentnosti pri osebah s slepoto in slabovidnostjo  
 

V nadaljevanju bodo našteti testi inteligentnosti, s katerimi se srečujemo pri testiranju 

učencev s slepoto in slabovidnostjo. Zelo malo je standardiziranih testov (vključno s testi 

inteligentnosti) namenjenih izključno osebam s slepoto in slabovidnostjo, večina jih je le 

prilagojenih. Za osebe s slepoto in slabovidnostjo so na razpolago »Perkins–Binet Test«, 

»Hayes–Binet Test«, »Blind Learning Amplitude Test« ali verbalni del testa »Wechsler 

Intelligence Scales« (Alexander in Muia 1982; Whitmore in Maker 1985; Yewchuk in Lupart 

1993 v Novljan 1998). V Sloveniji najpogosteje uporabljamo verbalni del WISC testa. 

 

Maker (1976 v Novljan 1998) pravi, da cilj vseh testnih prilagoditev niso manj zahtevne 

naloge, temveč prilagajanje testov glede na njihove zmožnosti reševanja. 

 

Prilagojen Stanford–Binet test je namenjen otrokom s slepoto in slabovidnostjo. Temu testu je 

sledilo oblikovanje Hayes–Binet testa (Hayes 1929, 1930 v Warren 1994), nato različica 

Interim Hayes–Binet (Hayes 1942 v Warren 1994), ter nenazadnje Perkins–Binet, ki je 

najmlajša v vrsti (Davis 1980 v Warren 1994), ki pa je bila izločena iz uporabe zaradi 

neustrezne zanesljivosti instrumenta (Bishop 2004). 

 

Samuel P. Hayes je med prvimi objektivno testiral inteligentnost otrok s slepoto in 

slabovidnostjo s testom inteligentnosti. Testiral je inteligentnost učencev dveh šol za slepe in 

slabovidne v ZDA, od 1915 do 1940, in ugotovil, da je pri vseh generacijah povprečni IQ 

nekoliko višji od 93 (Hayes 1941 v Stančić 1991). Heyes–Binet test je danes velja za 

zastarelega (Bishop 2004).  

 

Najbolj razširjen instrument za testiranje inteligentnosti pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo 

je verbalna skala pri Wechsler Intelligence Scale for Children – (WISC). Ostale izvedbene 

skale iz testa WISC so izključene preprosto zato, ker za izvajanje vključujejo uporabo vida. 

Tako iz tega testiranja pridobimo samo delne rezultate, ki se nanašajo na verbalne sposobnosti 

(Warren 1994). 

 



Janja Lokošek: Razumevanje, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti pri otrocih s slepoto in 
slabovidnostjo   
 

 25  

Za test WISC velja, da so zanj priredili prilagojene naloge za otroke s slepoto in 

slabovidnostjo. Na primer, v originalnem testu WISC se naloga glasi: »Kakšne barve je 

rubin?« Stančić in Ljubešić pa sta to vprašanje spremenila v: »Kakšne oblike je utež?«. 

Stančić ugotavlja, da so med otroci s slepoto in slabovidnostjo velike individualne razlike, saj  

je pri neki njegovi raziskavi skupni razpon IQ za vse testirane otroke od 45 do 137 (za otroke 

s slepoto od 45 do 130, za otroke s slabovidnostjo 45 do 137). Največ otrok se giblje v 

razponu od IQ 91 do 110, velik odstotek otrok s slepoto in slabovidnostjo pa ima tudi motnje 

v duševnem razvoju. Velja pripomniti, da se je test WISC ob dodatnih prilagoditvah izkazal 

za primernega za ugotavljanje inteligentnosti pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Test 

ponuja vrsto koristnih informacij o kognitivnih funkcijah ter doseženi stopnji (nabor 

informacij, s katerimi otrok razpolaga, razumevanje socialnih situacij, razvoj pojmov in 

miselnih procesov itd.) (Stančić 1991). 

 

Raziskovalci, ki so želeli preverjati še vidike inteligentnosti povezane z izvršitvijo: Wattron je 

taktilno prilagodil Kohs Blocks test, kasneje pa so Ohwaki in njegovi sodelavci oblikovali 

Ohwaki – Kohs Tactile Block Design Intelligence Test for the Blind (Warren 1994). Ta test ni 

primeren zaradi kulturnih in izobraževalnih razlik (Bishop 2004) 

 

Newland (1964, 1979 v Warren 1994) je razvil Blind Learning Aptitude Test – (BLAT), ki je 

bil oblikovan za testiranje otrokovih sposobnosti za taktilno ugotavljanje razlik, identificiranje 

skupnih lastnosti ter iskanje povezav med predmeti. Ta test ne meri inteligentnosti direktno, 

vendar dobro korelira z rezultati verbalnega dela WISC. Bishop (2003) je mnenja, da test 

BLAT poda pomembne podatke o tem, kako se učenec uči in bi bil primeren za ugotavljanje 

sposobnosti učencev s slepoto in slabovidnostjo. 

 

Najbolj vsestranski pristop je zajet v delu Dekkerja in sodelavcev (Dekker, Drenth Zaal in 

Koole 1990; Dekker, Drenth in Zaal 1991; Dekker in Koole 1992 v Warren 1994). Skupaj so 

razvili Intelligence Test for Visually Impaired Children (ITVIC). Test vključuje verbalne kot 

tudi taktilne naloge, ki so jih oblikovali tako, da posamezni sklopi nalog zajemajo različne 

Thurstonove primarne sposobnosti inteligentnosti (Thurstone, 1938 v Warren 1994). Te 

sposobnosti so: spominske, zaznavne (zaznavanje razlik in podobnosti v dražljajih), 

prostorske, matematične, besednostne (izražanje) in besedne (razumevanje) ter presojanje in 

sklepanje. Dekker in sodelavci so pri ITVIC izvedli faktorsko analizo in izločili 4 pomembne 
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faktorje: orientacija v prostoru, mišljenje (kot pozornost, analogije, spomin), prostorske 

sposobnosti (oblikovanje s kockami) in verbalna sposobnost (besedišče, razumevanje). 

Dekker in sodelavci so izpostavili, da določene izvršilne funkcije kot so spomin in 

koncentracija, pomembno prispevajo in sodelujejo pri izvajanju nalog na različnih sklopih 

testa. Vključili so korelacijo med testnimi dosežki in kazalci šolske uspešnosti. Visoka 

korelacija se je na primer pokazala med faktorjem mišljenja in faktorjem verbalnih 

sposobnosti (Warren 1994). 

 

3. ZNAČILNOSTI NADARJENIH OTROK S SLEPOTO IN 
SLABOVIDNOSTJO 
 
Trenutno se domneva, da je inteligentnost rezultat številnih genetskih interakcij znotraj 

posameznika in v okolju. Begley (2003 v Bishop 2004) navaja, da že samo manjša 

intelektualna prednost ob rojstvu lahko vodi do velikega skoka v inteligentnosti, če so 

zagotovljene priložnosti za kognitivni razvoj. Pomembno je izbrati in prispevati primerne 

učne izkušnje, ki bodo stimulativno delovale na gene, ki vplivajo na inteligentnost. Bishop 

(2004) dodaja, da izkušnje, ki jih ima otrok preden začne obiskovati šolo, ustvarijo največjo 

razliko med »bistrim« in »nadarjenim«. 

Ker med ljudmi prevladuje mnenje, da osebe s posebnimi potrebami ne morejo biti hkrati tudi 

nadarjene, med njimi pogosto težko odkrijemo to majhno skupino (Novljan 1998).  

 

Nadarjenost se pojavi pri 2% do 5% šolske populacije (Johnsen 1986; Johnsen in Corn 1989 v 

Bishop 2004), medtem ko je slepota in slabovidnost pri otrocih do 17 leta starosti 1% (Nelson 

in Dimitrova 1993 v Bishop 2004). Tako nadarjenost kot slepota in slabovidnost sta zelo 

redka pojava in skupina otrok, ki so slepi in slabovidni in hkrati nadarjeni, je ekstremno 

majhna. Učitelji, ki poučujejo učence s slepoto in slabovidnostjo, se srečajo z nadarjenim 

učencem enkrat ali dvakrat v vsej svoji karieri. Spominjajo se jih navadno kot prijetne učence, 

čeprav je poučevanje pri njih zahtevalo več usmerjene pozornosti na njihovo nadarjenost kot 

pa na njihovo stanje slepote in slabovidnosti. To so učenci, ki bi zelo verjetno akademsko 

uspeli z ali brez pomoči; Bishop (2004) namiguje, da bi lahko nadarjenost kompenzirala 

primanjkljaje zaradi slepote in slabovidnosti. 

 



Janja Lokošek: Razumevanje, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti pri otrocih s slepoto in 
slabovidnostjo   
 

 27  

Nadarjeni učenci lahko dosegajo visoke dosežke, odvisno od njihovega interesa ter področja 

poznavanja. Še več, nadarjeni otroci se lahko dolgočasijo pri aktivnostih ter učenju, ki naj bi 

bilo primerno njihovi starosti. Nadarjeni otroci potrebujejo izzive, neobičajne načine 

raziskovanja, priložnosti kreativnega izražanja. Na vprašanja odgovarjajo z odgovori, ki si jih 

ni še nihče zamislil, včasih vključno z učiteljem (razmišljanje zunaj običajnih okvirjev). 

Nadarjeni otroci se soočajo z življenjem z drugačne perspektive, vključujejo različna znanja k 

učnim situacijam ter pridobivajo znanje preko različnih procesov. Ti posamezniki niso samo 

pametnejši ali bistrejši, so drugačni. Učijo se na drugačen način. Razmišljajo, razvijajo ter 

obnašajo se drugače in življenja se lotevajo z drugačne perspektive. Zaradi tega bi morali 

imeti do določene mere prilagojen šolski program, domače okolje ter dodatne priložnosti za 

učenje. Pospešeno učenje ter povečanje izkušenj ni dovolj. Ti otroci se morajo zavedati, da je 

vse v redu, če so drugačni ter da so možnosti, da se razvijajo in učijo na drugačen način 

(Bishop 2004).  

 

Medtem, ko se ostali otroci učijo v splošnem nivoju, nadarjeni otroci potrebujejo priložnosti, 

da povezujejo informacije na kreativen način ter ocenjujejo njihovo vrednost (Bloom 1956 v 

Bishop 2004). Nadarjeni otroci potrebujejo vzgojo in spodbudo, ki jih uči, da so možnosti ter 

priložnosti za učenje neomejene. 

 

Dokazljiv znak nadarjenosti pri skupini otrok s slepoto in slabovidnostjo sta dva vidika iz tako 

imenovane Renzullijeve ocenjevalne skale (Davis in Rimm 1985 v Novljan 1998): 

 

1. Motivacija 

-        ima velik interes za posebne probleme, 

-        daje prednost samostojnemu delu. 

 

2. Učenje 

- ima številna znanja iz različnih področij, 

- hitro razume vzroke, posledice, delovanje in povezave, 

- zelo pozorno opazuje. 

 

Obstaja veliko seznamov lastnosti za nadarjene vseh starosti. Nadarjeni otroci lahko kažejo 

veliko od naštetih lastnosti, predstavila pa bom listo značilnosti oz. vprašalnike, ki zajemajo 
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značilnosti nadarjenih učencev s slepoto in slabovidnostjo. Ob tem je potrebno omeniti, da pri 

listah značilnosti za nadarjene videče ter nadarjene učence s slepoto in slabovidnostjo ni 

velikih odstopanj, saj se večina lastnosti kaže pri vseh skupinah nadarjenih. 

 
Predlog za identifikacijo nadarjenih otrok s slepoto in slabovidnostjo po Whitmore in 

Maker (1985 v Novljan 1998). 

 

- Kdo posebno spretno rešuje probleme (ni nujno, da tudi hitro)? 

- Kdo ima nadpovprečne spominske sposobnosti? 

- Kdo je izjemno kreativen in najde neobičajne poti pri reševanju problemov? 

- Kdo se izjemno hitro uči ali je posebno vnet za učenje? 

- Kdo posebno hitro razume dejansko stanje in principe delovanja? 

- Kdo ima nadpovprečne komunikacijske sposobnosti? 

- Kdo se je Braillove pisave zelo hitro naučil oz. jo bere izredno hitro? 

 
Možni indikatorji nadarjenosti pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo za predšolske 

otroke po Bishop (2003 v Bishop 2004). Vedenja naj bi bila opažena večkrat, ne samo 

občasno. Označuje se vse tiste, ki se pojavljajo redno. Več kot je teh točk značilnih za otroka, 

večja je verjetnost za nadarjenost otroka. 

 

- Nadaljuje z nenavadno in izvirno, kreativno uporabo igrač in predmetov. 

- Visok nivo zanimanja; želi vedeti »kako« in »zakaj«. 

- Pravilna (zgodnja) pomensko ustrezna uporaba jezika. 

- Začenja razumevati različno uporabo besed ( miška – žival, računalniška, sladica, 

ljubkovalno ime, primerjava majhna kot miška) in se igra z besedami; ima rad uganke. 

- Smisel za humor, hihita ali smeje se nesmiselnosti. 

- Neodvisno in samostojno preživi čas ob primerjanju lastnosti (trdo/mehko, 

visoko/nizko, glasno/tiho, gladko/grobo, itd.). 

- Deluje, kot da ima visok nivo zmogljivosti ali motivacije; lahko zavrača avtoriteto in 

usmerjanje. 

- Postne razdražljiv, ko ga zmotimo med intenzivno koncentracijo; ima svoj tempo in 

hitrost za doseganje zadanih nalog. 

- Zanimajo ga zgodbe (jih obnavlja); če je vid še zadovoljivo uporaben, uživa ob sličicah 

in njihovem pomenu. 
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- Odziva se na razlage bolje od ostalih. 

- Lahko še naprej kaže disonanco v razvoju (miselno je lahko bolj sposoben kot se pa 

kaže njegova koordinacija uporabe rok in telesa). 

- Je perfekcionist; postane razdražljiv, ko nekaj ne more napraviti pravilno. 

- Ljubša mu je družba odraslih in starejših otrok od vrstnikov. 

- Ima visoko razvit domišljijski svet, to lahko vključuje navidezne domišljijske prijatelje. 

- Skače iz ene aktivnosti na drugo, ampak se je sposoben intenzivno osredotočiti, ko mu 

je aktivnost po godu. 

- Senzorno občutljiv; ima izrazite preference in stvari, ki jih ne prenese (določena glasba, 

hrana, tekstura). 

- Fiksira se na specifično temo in dejansko živi v tem svetu (dinozavrov, rib, žuželk), 

običajno ima visok nivo znanja o določeni izbrani temi. 

- Ima izjemen spomin. 

- Dajejo vtis, kot da bi imel neskončno veliko energije. 

 

Možni indikatorji nadarjenosti pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo za osnovnošolske 

otroke po Johnson (1987 v Bishop 2004). Več trditev kot doseže učenec, večja verjetnost je, 

da je nadarjen.  

 

Lastnosti evidentiramo z da ali ne: 

- Zanima ga veliko stvari, je radoveden. 

- * Pozoren in dojemljiv je do okolja. 

- Postane nepotrpežljiv, če je razlaga nenatančna. 

- Ima dober smisel za humor. 

- Občutljiv je, če je kaj nepravično. 

- Razumeva hitro in enostavno. 

- Ima edinstvene odgovore, reakcije, rešitve. 

- * Ima močno sposobnost predstavljivosti. 

- Ideje se sprožijo ob različnih dražljajih. 

- Učenje mu je zabavno in razburljivo. 

- Pospešeno dosega akademske veščine v primerjavi z vrstniki. 

- Dosega povprečne ali nadpovprečne rezultate v primerjavi z videčimi vrstniki na enem 

ali več področjih. 
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- Ima bogato besedišče za njegovo starost in razred. 

- Obvlada hiter priklic dejstev. 

- * Razume abstraktne koncepte. 

- Želja po neodvisnosti. 

- Ima močno željo po preizkušanju novih stvari. 

*Težje za učence s slepoto ter težjo slabovidnostjo. 

 

Yewchuk in Lupart (1993 v Novljan 1998) sta mnenja, da je spoznavanje resničnih 

sposobnosti nadarjenih otrok s slepoto in slabovidnostjo v precejšnji meri odvisno od 

strokovnjakov, ki jih obravnavajo in od njihove sposobnosti opazovanja. Prav zaradi tega je 

pomembno, da poznamo te lastnosti, ki so lahko pokazatelji nadarjenosti pri otrocih s slepoto 

in slabovidnostjo in da lahko tem otrokom pravočasno pomagamo. 

 

4. POSTOPEK ODKRIVANJA NADARJENIH OTROK S 
SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO 
 

Otroke je potrebno opazovati, saj lahko prepoznavamo znake nadarjenosti že od rojstva dalje, 

čez celo predšolsko in šolsko obdobje. Z identifikacijo začnemo v šoli, razen v izjemnih 

primerih, kadar se že v rani dobi opazijo znaki visoke specifične ali diferencirane obče 

sposobnosti (Čudina-Obradović 1991). 

 

Kolikor prej neko nadarjenost spodbujamo, toliko bolje je to za otroka. Neovrgljivo je 

dejstvo, da stoodstotno zanesljive metode za spoznavanje nadarjenosti ni. »Nadarjeni« niso 

enotna, zlahka zaokrožena skupina. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da nadarjenosti same po 

sebi ni mogoče neposredno meriti. Nadarjenost se mora najprej šele izraziti v dosežku, 

športnega rezultata ali višjega rezultata inteligentnosti, v umetnini ali igranju inštrumenta. 

Zato velja izostriti sposobnost opazovanja pri čim več učiteljih in starših, da bodo pravočasno 

zaznali in pravilno razumeli simptome, ki kažejo na nadarjenost (Nagel 1987). 

 

Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. V postopku odkrivanja 

sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki. Vsak od 

njih lahko prispeva koristne informacije. V svetu ni enotne metodologije odkrivanja 

nadarjenih. Marland (1972 v Žagar idr. 1999) navaja odstotek uporabe različnih metod 
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identifikacije v državi Illinois v ZDA in odstotek, ki ga za posamezne metode priporočajo 

strokovnjaki. Strokovnjaki posebej priporočajo večjo uporabo individualnih testov 

inteligentnosti ter ustvarjalnosti, svetujejo pa zmanjšanje prevelikega vpliva mnenja učitelja. 

 

Odprto je tudi vprašanje, kako začeti sam postopek odkrivanja, kajti razumljivo je, da vseh 

predlaganih metod ni mogoče uporabiti na celotni generaciji učencev, da bi tako odkrili 

nadarjene. Takšne množice metod ni mogoče aplicirati zaradi organizacijskih, finančnih, 

etičnih in drugih razlogov. Zato je potrebno najprej na preprostejši način opraviti širši izbor 

učencev, ki bi lahko bili nadarjeni in potem samo njih preizkusiti z bolj veljavnimi metodami. 

Ta problem v teoriji in praksi ni ustrezno razrešen. Glede na omenjeno metodološko 

nedorečenost je delovna skupina Koncepta izdelala svoj model odkrivanja nadarjenih 

učencev.  

 

Zaradi boljšega pregleda med otroci, odkrivanje poteka v treh stopnjah (Žagar idr. 1999): 

• evidentiranje, 

• identifikacija, 

• seznanitev in mnenje staršev. 

 

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi 

različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Predlagani 

kriteriji: 

 

• Učni uspeh - učenec dosledno izkazuje odličen učni uspeh (v 1. triadi se upošteva opisna 

ocena). 

• Dosežki (performance) - izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni in drugih  

dejavnostih. 

• Učiteljevo mnenje - ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim 

procesom. Posebno pozornost pri presojanju mora posvetiti tistim učencem, ki kažejo 

znake nadarjenosti in nimajo odličnega uspeha, ki prihajajo iz socialno ogroženega 

okolja, drugačnega kulturnega okolja ali imajo specifične učne ali vedenjske težave. 

• Tekmovanja - udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih. 

• Hobiji - trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega 

nadpovprečne rezultate. 
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• Mnenje šolske svetovalne službe - šolska svetovalna služba oblikuje svoje mnenje na 

osnovi obstoječe evidence o učencu, z vzgojiteljicami iz vrtca, razrednimi in drugimi 

učitelji, knjižničarjem in mentorji interesnih in drugih dejavnosti. V skupino 

evidentiranih so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev. To je 

širša skupina učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Evidenco evidentiranih učencev vodi 

šolska svetovalna služba (Žagar idr. 1999). 

 

Pri tem je pomembno omeniti tudi zanesljivost mnenja pri prepoznavanju nadarjenosti, ki je 

včasih lahko vprašljivo. Pri presojanju je potrebno upoštevati tudi določene posebnosti in 

pomanjkljivosti informacij. 

 

Posebno nadarjeni otroci so v večini tudi dobri učenci. Toda hkrati je toliko izjem tega 

pravila, da bi bil znaten del nadarjenih spregledan, če bi se izključno nanašali na povprečne 

ocene. Pomanjkljivost ocen je v tem, da ničesar ne povedo o tem, kako je prišlo do storilnosti, 

ki jo vrednotijo (Nagel 1987). 

 

Znanstvene raziskave so dokaz, da je učiteljevo mnenje pri identifikaciji nadarjenosti še manj 

zanesljivo kot ocene. Na splošno so učitelji in psihologi premalo seznanjeni o nadarjenosti 

med svojim izobraževanjem, saj zelo slabo prepoznavajo nadarjene. Če pa učitelje hkrati 

opozorimo na možne vire napak pri presoji in jih poučimo o značilnih simptomih 

nadarjenosti, bodo njihove presoje, kot se je pokazalo, bistveno natančnejše (Nagel 1987). 

Zanimivo je, da imajo sošolci, vsaj od četrtega razreda osnovne šole dalje, pri spoznavanju 

nadarjenih sošolcev natančnejšo sodbo kot učitelji (Nagel 1987). Osupljivo realistično 

presojajo učenci tudi sami sebe. To lahko ugotovimo, ko visoko vrednotenje lastnih 

sposobnosti ne opazimo v hvaljenju, temveč v dodatnem delu (Nagel 1987). Pokazalo se je, 

da tudi starši razmeroma zanesljivo presojajo, če seveda ne storijo napake, da v otroka 

projicirajo svoja velika pričakovanja in da že v prvi brezhibno izgovorjeni otrokovi besedi ne 

vidijo zanesljivega znamenja jezikovne nadarjenosti (Nagel 1987). 

  

Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev in zajema poglobljeno in podrobnejšo 

obravnavo evidentiranih učencev (Žagar idr. 1999). Test inteligentnosti je navadno le del 

celotnega procesa, kar lahko predstavlja izziv za testatorja. Ostali podatki, ki so zajeti, 

vključujejo intervjuje, vprašalnike, anekdotske zapise, test dosežkov, kopijo ocen, učenčev 
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intervju, popis kreativnosti (Hackney 1986 v Bishop 2004) ter portfolio z učenčevimi 

nenavadnimi ter kreativnimi deli. Kakršna koli baterija procesov ali sekvenc podatkovne 

zbirke je izbrana s strani tima, naj bi bila kolikor je to mogoče vizualno nevtralna in koliko le 

mogoče malo odvisna od vizualne sposobnosti ali vidnih izkušenj (Bishop 2004). 

 

Identifikacija vključuje naslednja merila (Žagar idr. 1999):  

 

• Ocena učiteljev - učitelji podajo oceno že evidentiranih učencih s pomočjo posebnega 

ocenjevalnega pripomočka, ki naj bi zajel naslednja področja: 

1) razumevanje in pomnjenje snovi, 

2) sposobnost sklepanja, 

3) ustvarjalnost (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija), 

4) motiviranost in interesi, 

5) vodstvene sposobnosti, 

6) telesno-gibalne sposobnosti, 

7) izjemni dosežki (performance) na različnih področjih (umetniških, praktično-tehničnem 

in drugih področjih). 

* Za ocenjevanje se lahko izberejo različni metodološko ustrezni instrumenti, ki zajemajo 

zgoraj navedena področja. 

 

Učitelji, ki poučujejo učence s slepoto in slabovidnostjo so pri odkrivanju nadarjenosti 

prepuščeni sami sebi. Bishop (2004) govori o procesu identifikacije in predlaga univerzalne 

lastnosti nadarjenosti; tako bi indikatorji nadarjenosti bili prisotni kljub slepoti in 

slabovidnosti, ob predpostavki, da ni nobenih drugih težav. V ta namen bi bila na voljo 

kontrolna lista, namenjena presejanju in bi jo lahko uporabil samo tiflopedagog, ki domneva, 

da je otrok s slepoto in slabovidnostjo nadarjen. Obstaja več kontrolnih list, med katerimi 

lahko izbiramo. Tiflopedagog otroka obravnava individualno, kar je idealno za opazovanje 

karakteristik, ki bi lahko nakazovale nadarjenost. Ko ima tiflopedagog enkrat podatke, ki 

podpirajo domneve, je naslednji logični korak, ki ga izvajajo  različni ocenjevalci v timu, 

testiranje (Bishop 2004). 

 



Janja Lokošek: Razumevanje, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti pri otrocih s slepoto in 
slabovidnostjo   
 

 34  

• Test sposobnosti - individualni ali skupinski test (npr. pri nas imamo za slepe in 

slabovidne na razpolago »Wechsler Intelligence Scales« verbalni del). Priporočljivo je, 

da se izvaja individualno. 

•       Test ustvarjalnosti - (npr. Jellen–Urbanov TCT-DP, Torranceovi testi ustvarjalnega 

mišljenja, ...). Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog 

skupaj s tiflopedagogom. 

 

Pri vseh formalnih testnih postopkih, ki nimajo prilagojenih norm za otroke s slepoto in 

slabovidnostjo, obstaja vprašanje, kako naj ovrednotimo dosežene testne rezultate. 

Neposredne primerjave z videčimi otroki ne bi smeli delati, in možne posebne točke, ki so 

odvisne od vrste in stopnje okvare, nas vedno vodijo k vprašanju, koliko posebnih točk naj bi 

mu dali, da bi bil primerljiv z videčim vrstnikom. Cilj vseh testnih prilagoditev niso manj 

zahtevne naloge, temveč prilagajanje testov glede na njihove zmožnosti reševanja (Maker 

1976 v Novljan 1998). 

 

Kot nadarjeni oz. talentirani otroci s slepoto in slabovidnostjo so identificirani tisti učenci, ki 

so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat: na testu inteligentnosti je rezultat 

enak ali večji od 120, na testu ustvarjalnosti sodi rezultat med 10 odstotkov najboljših 

rezultatov evidentiranih učencev, na ocenjevalni lestvici za učitelje pa je učenec dobil 

nadpovprečno oceno na posameznem področju nadarjenosti (ustreznost ocene presodi šolska 

svetovalna služba skupaj z učiteljem, ki je učenca ocenil). Ugotovitev o tem, da je učenec 

nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora, na katerem sodelujeta tudi 

šolska svetovalna služba in koordinator za delo z nadarjenimi, če ta ni šolski svetovalni 

delavec (Žagar idr. 1999). 

 

Tretja stopnja je seznanitev in mnenje staršev, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom 

seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o 

otroku (Žagar idr. 1999).  

 

Ker se postopek odkrivanja nadarjenih učencev v 9-letnem programu osnovne šole izvaja 

navadno samo v prvih dveh triadah je pomembno, da pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo 

večkrat poskusimo preveriti znake za nadarjenost, saj lahko svoje višje sposobnosti pokažejo 

šele v višjih razredih. Pogosto na nižjih stopnjah šolanja osvojijo osnovne sposobnosti v 
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omejenem obsegu in tako šele v višjih razredih pri njih pričakujemo višje kognitivne 

sposobnosti, ki jim omogočijo, da svojo nadarjenost razvijejo in pokažejo (Whitmore, Maker 

1985 v Novljan 1998). Odkrite nadarjene učence se tekoče spremlja (procesna diagnostika). 

Dokumentacija o nadarjenih učencih se arhivira na šoli, vodi pa jo šolska svetovalna služba. 

(Žagar idr. 1999). 

 

4.1 TEŽAVE PRI IDENTIFIKACIJI NADARJENIH OTROK S 
SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO 
 

Avtorji Whitmore (1985), Whitmore, Maker (1985), Roedell, Jackson, Robinson (1989), 

Feldhusen, Yarwan (1993), Yewuchuk, Lupart (1993), ki jih navaja Novljan (1998) menijo, 

da so vzroki za težavno identifikacijo teh otrok naslednji: 

 

• zakasnel razvoj, ki je posledica različnih motenj v razvoju, 

• nižja pričakovanja tako ožjega kot širšega socialnega okolja v zvezi z njihovimi 

sposobnostmi, 

• premalo spodbud, tako s strani staršev kot strokovnjakov, 

• zaradi slepote in slabovidnosti prepogosto pričakujemo pri njih samo primanjkljaje in 

pomanjkljivosti, 

• specifičnost značilnosti posamezne motnje vida (vrsta in stopnja) otežujejo 

identifikacijo. 

 

Ker je otrokov kognitivni in motorični razvoj zelo odvisen od spodbud okolja in reakcije nanj, 

je razumljivo, da slepota in slabovidnost pušča v otrokovem razvoju več negativnih posledic 

kot pri ostalih otrocih. Zato je zgodnje odkrivanje teh otrok še toliko bolj pomembno za 

njihov razvoj. Zaradi splošnega razvojnega zaostanka imajo težave pri pridobivanju različnih 

izkušenj ter se pri njih lahko razvije t.i. specifični razvojni zaostanek. Tako imajo otroci s 

slepoto in slabovidnostjo pogosto težave na področju abstraktnega mišljenja in v primerjavi z 

videčimi vrstniki dosežejo običajen šolski uspeh šele 4-5 let kasneje (Bess, McConnell 1981; 

Whitmore, Maker 1985; Weintraub, 1987 v Novljan 1998).  

 

Zelo pomembno vlogo pri odkrivanju nadarjenih otrok s slepoto in slabovidnostjo imajo tudi 

pričakovanja ožjega in širšega socialnega okolja. Pričakuje se, da so vsi nadarjeni »pametni«, 
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da imajo dobre verbalne sposobnosti, so samostojni, neodvisni, se dobro prilagajajo in so v 

šoli zelo uspešni. Pričakovanja določenih lastnosti imajo za posledico, da teh otrok ne 

prepoznamo kot nadarjenih, ker je morda njihov govor morda nerazumljiv, obraz ni podoben 

obrazu nadarjenega ipd. (Whitmore, Maker 1985 v Novljan 1998).  

 

Obstaja tudi nevarnost, da se učitelji pri teh otrocih bolj osredotočijo na njihovo nezmožnost 

in ne na njihove sposobnosti ter jih zaznavajo samo iz tega vidika (Maker 1977; Karnes 1982 

v Novljan 1998).  

 

Novljan (1998) navaja spodbujevalni program za nadarjene učence s posebnimi potrebami, ki 

sta ga leta 1981 izvajala Einsenberg in Epstein. Od 60.000 učencev osnovnih šol s posebnimi 

potrebami v mestu New York City, ni bil izbran niti en učenec (Einsenberg, Epstein 1981; 

Davis, Rimm 1985; Yewchuk, Lupart 1993 v Novljan 1998). Šele, ko so postali učitelji 

pozorni na značilnosti in potrebe teh učencev, so bili mnogi izmed njih izbrani  v program za 

nadarjene (Yewchuk, Lupart, 1993 v Novljan 1998).  

 

Ta napačna pričakovanja staršev in učiteljev lahko povežemo z ločeno vzgojo in s pretirano 

skrbjo zanje. Lahko pa njihov kognitivni razvoj ovirajo tudi vsebine učnih načrtov osnovnih 

šol za učence s posebnimi potrebami, če so preveč usmerjene v razvijanje osnovnih 

sposobnosti in premalo v razvijanje kompleksnejših (Whitmor, 1985; Whitmore, Maker 1985 

v Novljan 1998).  

 

Pri identifikaciji nadarjenih otrok s slepoto in slabovidnostjo obstaja še en problem, pri tistih 

otrocih pri katerih njihovo znanje ni v sorazmerju s komunikacijskimi sposobnostmi. Govor in 

jezik sta najpomembnejši komunikacijski sredstvi za sporočanje idej in misli ter opazovalca 

pogosto opozarjata na nadarjenost (Whitmore 1985 v Novljan 1998). 

 

5. MOŽNE TEŽAVE NADARJENIH OTROK S SLEPOTO IN 
SLABOVIDNOSTJO 
 
Večino problemov in posledično nezaželenih lastnosti, s katerimi se srečujejo nadarjeni videči 

učenci, imajo tudi nadarjeni učenci s slepoto in slabovidnostjo. Te lastnosti lahko vodijo do 

učne neuspešnosti v šoli ter nezadovoljstva tako učenca, staršev in učitelja. 



Janja Lokošek: Razumevanje, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti pri otrocih s slepoto in 
slabovidnostjo   
 

 37  

Tako kot se pri ostalih nadarjenih učencih, ki niso pravočasno odkriti in ustrezno obravnavani, 

lahko pojavijo potencialni problemi kot npr. dolgočasenje med poukom, nestrpnost, 

nastopaštvo, odtujitev od vrstnikov, perfekcionizem, netolerantnost, kritičnost, 

svojeglavost, bahaštvo itd., se to še toliko bolj pokaže pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo. 

Kombinacija med nadarjenostjo ter slepoto in slabovidnostjo lahko sproži interpersonalne 

konflikte, ki so pri tej populaciji bolj intenzivni kot pri ostalih nadarjenih sovrstnikih, niso 

pričakovani in otežujejo njihovo identifikacijo in obravnavo ter vplivajo na njihov osebnostni 

in socialni razvoj (Yewchuck, Lupart 1993 v Novljan 1998).  

 

Nadarjeni učenci lahko imajo težave oz. pomanjkljivosti, ki bolj ali manj motijo in povzročajo 

težave njim samim in/ali neposredni okolici, v kateri živijo in delujejo. Nagel (1987, str. 23) 

govori o "drugi plati talenta". Opredeljuje naslednje negativne značilnosti, pomanjkljivosti in 

težave nadarjenih oz. talentiranih otrok: 

 

• imajo težave s svojim okoljem in okolje z njimi, ker so drugačni od drugih, 

• so posebneži, samotarji, nekonformisti, agresivni, neprilagojeni, občutljivi ob         

neuspehih, 

• so čustveno nezreli, 

• lahko so otroci s telesnimi, senzornimi in drugimi pomanjkljivostmi, 

• deležni so zavisti sosedov, saj okolje izredne inteligentnosti ne sprejema kot pozitivno  

samoumevno, 

• dobivajo premajhne zahteve glede na njihove zmogljivosti, 

• iz protesta proti temu, da se vse vrti okoli njihove nadarjenosti, svoje sposobnosti 

prikrivajo ali namerno slabo odgovarjajo na testna vprašanja, 

• so nestrpni, ošabni do drugih, ne marajo vztrajanja pri določenih vzorcih rešitev, 

• njihov  duhovni razvoj prekaša telesno, duševno in socialno zorenje, 

• starši in učitelji veliko zahtevajo od njih in tako preveč pritiskajo nanje, 

• obstajajo na površini in ne poglabljajo svojih interesov, ker se zanimajo za sto stvari 

hkrati, 

• včasih času intenzivnega duhovnega razvoja sledijo depresije. 
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Pri tem pa dodajamo, da niso vse naštete značilnosti značilne za vse nadarjene otroke. Pri 

enem otroku lahko zaznamo eno ali več značilnosti, pri drugem pa nobene. Pri nekaterih pa se 

zaradi večjega števila težav lahko pojavi tudi učna neuspešnost. 

 

5.1 UČNA NEUSPEŠNOST 
 

Sylvia Rimm (1988) je definirala učno neuspešnost, kot neskladnost med šolskim uspehom 

učenca in kazalcem njegove sposobnosti, kot je na primer rezultat na testu inteligentnosti. 

Učna neuspešnost pri nadarjenih se velikokrat kaže kot neko superiorno obnašanje ali na drugi 

strani kot pomanjkanje delovnih navad. Nekateri učno neuspešni učenci prihajajo iz socialno 

in kulturno prikrajšanih okolij, kjer je veliko pomanjkanje vzgojnih vplivov. Lahko pa so 

nadarjeni učenci, ki so učno neuspešni v šoli, nadpovprečno uspešni pri aktivnostih, ki jih 

obiskujejo izven šolskega prostora, na primer pri športu, mnogih interesnih dejavnostih, glasbi 

in drugod (Geršak 2003).  

 

Pri učno neuspešnih nadarjenih učencih pa pogosto najdemo naslednje značilnosti, ki jih 

ovirajo pri šolskem delu (Žagar idr. 1999): 

 

• nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih, 

• strah pred spraševanjem, 

• nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja, 

• nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu, 

• učenca ni mogoče motivirati z običajnimi spodbudami (dobrimi ocenami, nagrajevanjem 

pridnosti, navdušenjem učitelja ipd.), 

• slaba pozornost, 

• hiperaktivnost, 

• čustvena in socialna nezrelost. 

 

Neorganiziranost, neposlušnost, sanjavost, pozabljivost in klepetavost so lastnosti, ki so 

najpogostejše pri učno neuspešnih nadarjenih učencih. Neuspešni nadarjeni učenci imajo zelo 

slabe učne in delovne navade ali pa so sploh brez njih. Nekateri nadarjeni učno neuspešni 

učenci so socialno osamljeni. Pogosto postanejo tudi agresivni. Mnogi med njimi nikoli ne 

preberejo knjige, medtem ko se nekateri izpopolnjujejo v branju. Posebno radi berejo takrat, 



Janja Lokošek: Razumevanje, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti pri otrocih s slepoto in 
slabovidnostjo   
 

 39  

ko bi morali delati domače naloge ali opravljati zadolžitve doma. Nekateri učno neuspešni 

nadarjeni učenci so v razmišljanju neposredni in občasno nerodni pri reševanju abstraktnih 

problemov, medtem ko imajo drugi zelo ustvarjalno in nenavadno razmišljanje. Ustvarjalni 

učno neuspešni učenci imajo mnogo idej, ki pa jih ne morejo ali jim ni v interesu, da bi jih 

realizirali. Nekateri ustvarjalno nadarjeni učenci se potopijo v neko stvar tako globoko, da 

zanemarijo vsa druga področja, prav tako tudi šolsko področje. Mnogi trdijo, da so učno 

neuspešni nadarjeni učenci dobri manipulatorji. Sposobni so namreč manipulirati s starši, da 

bi ti delali naloge namesto njih ali z učitelji, da bi jim pomagali in jim dajali manj zahtevne 

naloge. Ko so mlajši, jim je šola dolgočasna, kasneje pa postaja vedno bolj pomembna. 

Sindrom neuspešnosti nadarjenih pa lahko pomagajo odpraviti učitelji in starši. Da bi jim 

lažje pomagali, morajo odkriti prave vzroke njihove neuspešnosti in tip učne uspešnosti 

(Rimm 1988).   

5.1.1 Razlogi za učno neuspešnost 
 

Odpor do učenja, izmikanje delu, dvom o sebi, kontaktne težave, zavore in druge 

vedenjske nenavadnosti so lahko paradoksno znamenje nadarjenega učenca, ki ni imel 

možnosti, da bi se razvil. Da takšni otroci svojih potencialnih sposobnosti ne izrabljajo v 

polnem obsegu, so možni ti razlogi (Nagel 1987): 

 

• otrok se med poukom dolgočasi in izgubi zanimanje, 

• čuti svojo premoč, je aroganten in noče sodelovati pri pouku, 

• svoje nadarjenosti se ne zaveda, dvomi o svojih sposobnostih in nima zaupanja vase, 

• sošolci so nevoščljivi zaradi visoke storilnosti in jo sami skušajo razvrednotiti. 

 

V posameznem primeru velja pri presoji upoštevati dejavnike, ki zavirajo storilnost (dosežke, 

uspehe). Dejavniki, ki lahko zavirajo uspešnost (Nagel 1987): 

 

• otrok je iz nižjega socialno-ekonomskega položaja, 

• otrok je odraščal v tujejezičnem ali kulturno različnem okolju, 

• otrokova družina je v posebni finančni stiski,  

• otrok živi pod posebno psihično obremenitvijo (smrt svojca, ločitev staršev), 

• otrokovo zdravstveno stanje ni zadovoljivo, 

• otrok ima še kakšne učne motnje, 
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• otrok kaže očitno bojazen do spraševanja (izpitov, ocenjevanja), 

• otrok  je na meji pubertete. 

 

Geršak (2003) navaja, da se nadarjeni učenci neuspešnosti velikokrat naučijo. Mnogo 

okoliščin vpliva na otroka, da postane učno neuspešen. Slaba učna storilnost lahko povzroči 

spekter čustvenih odzivov in vedenjskih problemov otrok, ki kasneje vodijo k depresijam, 

osamitvi ali nizki motivaciji. Ko je otrok učno neuspešen in v šoli slabo napreduje, se tudi  

sam počuti slabo. Na neuspešnost nadarjenih otrok vplivajo različni negativni dejavniki v 

družinskem okolju, v šoli ter njihove osebnostne lastnosti (Geršak 2003). 

 

6.  DELO Z NADARJENIMI OTROKI S SLEPOTO IN   
SLABOVIDNOSTJO 
 

 »Nadarjeni otroci poleg običajnega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene 

izobraževalne programe in dejavnosti, da lahko v celoti izpolnijo svoj prispevek sebi in 

družbi« (George 1997, str. 16). V nadaljevanju sledi opis, kaj naj bi upoštevali strokovni 

delavci pri delu z nadarjenimi učenci s slepoto in slabovidnostjo pri poučevanju ter 

nenazadnje pri uresničevanju individualiziranega programa. 

 

Pomembna je čimprejšnja identifikacija in ustrezna obravnava, saj se zaradi neustrezne 

obravnave pogosteje pojavijo osebnostne težave. Za to Whitmore in Maker (1985 v Novljan 

1998) predlagata naslednje smernice in cilje za obravnavo teh učencev: 

• pričakovanja glede razvojnih možnosti morajo ostati odprta tako dolgo, dokler pri 

posameznemu učencu obstajajo indikacije za nadarjenost, 

• cilj obravnave naj bo pridobivanje novih izkušenj in dopolnjevanje že pomanjkljivo 

pridobljenih, razvijanje celotne osebnosti in spoznavanje učenčevih močnih in šibkih 

področij, 

• posvetiti se je potrebno individualnim vprašanjem, potrebam in težavam vsakega 

posameznika, 

• spodbujati je potrebno samostojno delo, lastno pobudo in izvirnost, 

• posredovati je potrebno čim več različnih učnih in delovnih tehnik ter spodbujati 

intenzivno branje, 
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• poudariti je treba, da pri pouku cenimo nekonvencionalne ideje in skrbimo, da bodo 

učenci do vsakogar strpni in da ne bodo nikogar zasmehovali, 

• stalno jih je potrebno spodbujati in navajati, da bodo prevzemali odgovornost in se 

socialno prilagajali. 

 

V konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v OŠ delo z nadarjenimi učenci izhaja iz 

naslednjih temeljnih načel (Žagar idr. 1999):  

• širitev in poglabljanje temeljnega znanja,  

• hitrejše napredovanje v procesu učenja,  

• razvijanje ustvarjalnosti,   

• uporaba višjih oblik učenja,  

• uporaba sodelovalnih oblik učenja,  

• upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,  

• upoštevanje individualnosti,  

• spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,  

• skrb za celostni osebnostni razvoj,  

• raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencev,  

• uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci 

programa,  

• skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti,  

• ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.  

 
Na osnovi teh načel mora biti zastavljeno tudi delo z nadarjenimi učenci s slepoto in 

slabovidnostjo.  Kljub jasnim smernicam za delo z nadarjenimi učenci pa morajo učitelji biti 

pozorni  na to, da v praksi dejansko poskrbijo za celostni razvoj nadarjenih učencev. 

 

Tiflopedagog naj bi se osredotočil na razvijanje veščin, ki bi pripomogle in omogočile 

nadarjenemu učencu s slepoto in slabovidnostjo, da bi čim bolj uresničil cilje zadane v 

individualiziranem programu. Poleg tega so tu še veščine komunikacije (vključevanje 

Braillove vrstice, če je potrebno, tipkanje, uporaba tehnologije ali pripomočkov za 

slabovidnost, uporaba taktilnih vizualnih grafik). Veščine organizacije in učenja (dostop do 

interneta, knjižnice) so enako pomembne za nadarjenega učenca s slepoto in slabovidnostjo, 
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kot za ostale nadarjene. Tiflopedagog uči učenca samozagovorništva ter tehnik za lažje 

reševanje problemov ter samostojno odločanje in sprejemanje odločitev (Bishop 2004).  

 

Učni programi za skupino učencev s slepoto in slabovidnostjo naj bi poleg elementov 

specialne pedagogike vsebovali tudi elemente pedagogike in didaktike za nadarjene učence, 

ker bomo le tako lahko razvijali njihova močna področja. (Friderich 1990; Yewchuk, Lupart 

1993 v Novljan 1998).  

 

Cilj obravnave je razvijati celotno osebnost. Po 9 letu starosti naj bi učenec kompenziral svoje 

primanjkljaje z uporabo svojih močnih področij (Whitmore, Maker 1985; VanTassel, Baska 

1994 v Novljan 1998). V procesu obravnave naj bo poudarek na pridobivanju izkušenj z 

intelektualnim delom in zaupanju vase. To lahko pridobijo z ustreznimi učnimi tehnikami, 

sprejemanju številnih informacij, s pomočjo podpornih tehnik, z ustreznimi tehničnimi 

pripomočki in z učenjem raznih kompenzacijskih strategij. Pri celotni obravnavi ne smemo 

pozabiti na medsebojno komunikacijo in na sodelovanje s starši (Novljan 1998).  

 

Whitmore, Maker (1985 v Novljan 1998) navajata še naslednje predloge za obravnavo 

nadarjenih otrok s slepoto in slabovidnostjo: 

• omogočiti čim boljšo socializacijo s pomočjo številnih stikov z drugimi vrstniki in z 

aktivnostmi v različnih situacijah, 

• zaradi interakcije je pomembno zgodnje učenje še drugih komunikacijskih možnosti 

(Braillova pisava), 

• spoštovanje učenčevih intelektualnih sposobnosti, 

• razvijanje kreativnosti za doseganje ciljev, namesto da bi cilje spreminjali, 

• na kombinacijo med nadarjenostjo in slepoto in slabovidnostjo ne smemo gledati kot na 

fenomen, 

• ponuditi jim zahteven, občasno pa tudi lažje razumljiv Braillov material, 

• v delo jih vpeljujemo s pospešenim tempom. 

 

Učitelj naj vsakega nadarjenega učenca jemlje kot individuum, ki ima svoje osebne  

sposobnosti, ne pa po razrednem povprečju. Posebno nadarjene naj spodbuja, da bodo kos 

"pritisku povprečnosti" ter da bodo lahko hkrati znali svoje sposobnosti in znanje uporabljati 

v drugih in drugačnih situacijah v svojem vsakdanjem okolju, v katerem živijo in delajo (šola, 



Janja Lokošek: Razumevanje, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti pri otrocih s slepoto in 
slabovidnostjo   
 

 43  

dom). Posebno nadarjenim naj učitelj daje stalno podporo, posveča posebno pozornost in 

razumevanje. Nadarjene naj navaja na sistematično, samostojno, ustvarjalno, 

eksperimentalno, raziskovalno in projektno delo. Spodbuja naj jih pri interesnih dejavnostih, 

ki razvijajo njihovo kreativnost in celovito osebnost. Učencem, ki to želijo, naj bo omogočen 

dostop do ustreznih informacij in pripomočkov (Nagel 1987).  

 

Pri delu z nadarjenimi učenci je potrebno upoštevati tudi vzgojno-izobraževalne potrebe 

nadarjenih učencev na področju pridobivanja znanja, oblikovalnih pogojev za razvoj  

ustvarjalnosti ter razvijanje emocionalno motivacijske osnove (Bezić idr 1998).  

 

Nagel (1987) povzema trening ustvarjalnosti po  Ph. Vernon (The Psychology and 

education of gifted children): 

• Poudarjajmo, da pri pouku cenimo nekonvencionalne ideje. Vendar potem domislekov 

ne pobijajmo, če se nam bodo zdeli nesmiselni in skrbimo za to, da bodo učenci do 

vsakogar strpni in da ne bodo nikogar zasmehovali. 

• Učencem dajmo priložnost, da bodo razvijali občutek za barve, zvene, podobe, tip in 

vonjave in da bodo svoje občutke tudi čutno izražali. 

• Učence okrepimo v tem, da bodo svojemu zaznavanju zaupali tudi takrat, ko bo 

drugačno od zaznavanja drugih, in da se bodo zanašali na lastno kreativnost. 

• Podpirajmo radovednost, odprtost, veselje do odkrivanja in vsako osvajanje znanja, naj 

se zdi še tako odvečno. 

• Skrbimo za to, da se bodo učenci učili iz lastnega nagiba in jih za to pohvalimo. 

• Enako kot aktivne načrtujmo tudi mirne faze, tako, da bodo lahko učenci zase pisali, 

risali ali brali. 

• Izogibamo se temu, da bi vztrajali le pri utrjenih poteh reševanja (npr. pri matematiki). 

• Z učenci vadimo miselne tehnike, kot npr. brainstorming, asociacije in jim tako 

pokažemo, kako se lažje porajajo izvirne ideje. 

• Učence učimo načrtovanega preverjanja idej in njihovega premišljevanja v vsej njihovi 

daljnosežnosti. Navajajmo jih na dokazovanje pravilnosti rešitev. Ustvarjajmo položaje, 

v katerih je odvisno vse od kreativnega in racionalnega mišljenja, spodbujamo učence, 

da bodo sami spoznavali probleme. 

• Ko kritiziramo ali vrednotimo ideje, bodimo konstruktivni, Učenci naj ne čutijo, da so 

bili zavrnjeni. 
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6.1 OBLIKE DELA Z NADARJENIMI UČENCI  
 

Predlagane oblike dela z nadarjenimi učenci in (nosilci) aktivnosti so naštete v Konceptu: 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v OŠ (Žagar idr. 1999). V  prvi triadi poteka delo z 

nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega razreda v oblikah notranje diferenciacije 

pouka, priporočljivo je le občasno krajše ločevanje nadarjenih učencev iz razreda (npr. pri 

samostojnem učenju, dodatnem pouku, raznih interesnih dejavnostih). V drugi in tretji triadi 

naj bi se delo z nadarjenimi razširilo tudi na nekatere druge oblike, ki se večinoma 

organizirajo v obliki fleksibilne diferenciacije in delne zunanje diferenciacije. V skladu z 

Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja iz leta 1996 je v 81. členu  

navedeno, da se za nadarjene učence lahko uporabi tudi pol ure individualne in skupinske 

pomoči na oddelek. Večino omenjenih oblik in aktivnosti za nadarjene nekatere šole že 

izvajajo. Zlasti je potrebno pridobiti za sodelovanje starše in zunanje ustvarjalce ter učence 

spodbujati k vključevanju v zunanje institucije, kjer lahko uveljavljajo svojo nadarjenost. 

 

V šolskem sistemu poznamo še tri oblike dela z nadarjenimi učenci:  

AKCELERACIJA, LOČEVANJE ter OBOGATITEV. 

 

Akceleracija vsebuje zgodnejši vstop v šolo, preskok razreda, hitrejše obvladovanje snovi, 

kontinuirano brezrazredno napredovanje, dodatne tečaje, zgodnejši vpis na fakultete. 

Ločevanje oz. izločevanje vsebuje homogeno razvrščanje in delno homogeno razvrščanje 

(npr. posebne šole ali posebni razredi, grupiranje po vrstah sposobnosti, grupiranje po šolskih  

predmetih, specializacija po izbirnih programih, poletne, sobotne šole). Nadarjeni učenci so v 

okviru obogatitve deležni v običajnem okolju dodatnih aktivnosti in vsebin (npr. programi za 

individualno samoizobraževanje, izobraževalni programi v majhnih skupinah znotraj razreda, 

vključevanje v raziskovalne projekte, vključevanje v klube, znanstvene in druge interesne 

skupine, organizirana tekmovanja, seminarji, srečanja, razstave) (Bezić idr. 1998).  
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6.2 PROGRAMI ZA NADARJENE UČENCE S SLEPOTO IN 
SLABOVIDNOSTJO 
 

Pri izdelavi posebnih programov za nadarjene je potrebno še posebej upoštevati, da (George 

1997):  

• izbrana metoda dovolj poudarja razvijanje višjih miselnih procesov in konceptov;  

• je metoda dovolj fleksibilna in odprta, da otroku omogoča lasten tempo razvoja;  

• zagotavlja učno okolje, ki daje otroku hkrati čustveno varnost in intelektualne izzive;  

• izbrana metoda ne bi otroka odtujila od vrstnikov ali škodljivo vplivala na nadaljnje;  

• učenje, ki bi lahko zaradi ponavljajočih se vzorcev pripeljala do dolgočasja;  

• izbrana metoda daje prednost procesu po meri otroka.  

 

Metodično in vsebinsko raznolik in bogat učni program naj vsebuje (Bezić idr. 1998):  

• pridobivanje znanja,   

• razvijanje učnega in kognitivnega (metakognitivnega) stila,  

• razvijanje osebnostnih karakteristik.  

 

Otroci s slepoto in slabovidnostjo, ki so morda nadarjeni, so sposobni doseči mejnike razvoja 

kot videči vrstniki, ker imajo navadno višji nivo motivacije ali notranje sile. Učenci s slepoto 

in slabovidnostjo, ki so nadarjeni, predstavljajo učiteljem poseben izziv. Za nadarjene se 

izvajajo posebni programi, ki jih oblikujejo tiflopedagogi (Bishop 2004). 

 

Tiflopedagog naj bi določil strukturo, namene in cilje programa ter strokovno ocenil 

ustreznost programa. Tiflopedagog tudi presodi, kaj nadarjen učenec pridobi v sklopu 

programa (v smislu načrtovanega časa, kurikuluma, ciljev, osebnostno v okviru svojih 

zmožnosti). Pospešen in obogaten model programa za nadarjenega učenca s slepoto in 

slabovidnostjo morda ni najboljša izbira, saj ta učenec že tako ali tako potrebuje več časa, da 

dokonča določene naloge. Boljši je program v katerega vključimo čim več nalog, ki zahtevajo 

ustvarjalno in kreativno razmišljanje, veščine raziskovanja; samostojno učenje pa je lahko 

odličen način za specifične učne stile nadarjenih otrok s slepoto in slabovidnostjo (Bishop 

2004). 
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Dober program lahko ponudi več kot le ustvarjalne priložnosti za učenje. Lahko se oblikuje 

okolje, kjer se spoštuje in ceni individualne razlike, se posveti posameznim učnim stilom, 

osredotoči na individualne potenciale ter spodbuja kompenzacijske strategije učenja (Key 

2000 v Bishop 2004). Dober program za nadarjenega učenca lahko ponudi in predlaga 

določene smeri za nadaljnjo kariero in poklic, mentorske in vodstvene izkušnje (Corn 1986 v 

Bishop 2004). Videči nadarjeni učenci navadno sprejemajo razlike in obravnavajo ostale 

nadarjene učence kot sebi enake, ne glede na njihove primanjkljaje in ovire (Paskewicz 1986 

v Bishop 2004). Program za nadarjene deluje na razvoj letom primernih socialnih veščin 

(običajne šibkosti pri nadarjenih učencih z ali brez kakšnih drugih primanjkljajev). Nadarjeni 

učenci s slepoto in slabovidnostjo, ki so obravnavani in imajo svoj program, pridobijo veliko 

več spretnosti, kot če v njega ne bi bili vključeni. Dober program za nadarjene lahko veliko 

pripomore k temu, da razvije nadarjene učence s slepoto in slabovidnostjo do te mere, da so 

razvojno bolj primerljivi videčim nadarjenim učencem, kot pa svojim vrstnikom (Bishop 

2004).  
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V teoretičnem delu sem se osredotočila izključno na področja, o katerih bom razpravljala in 

na katera se bom navezovala v empiričnem delu. Ker bom ugotavljala prisotnost nekaterih 

kognitivnih značilnosti pri učencih s slepoto in slabovidnostjo, ki so bolj izražene pri 

nadarjenih, sem v teoretičnem delu izbrala in predstavila sledeče kognitivne procese in 

sposobnosti: spomin, sposobnost predstavljanja pojmov, ustvarjalnost, razumevanje vzrokov 

in posledic ter humorja. Večina naštetih procesov in sposobnosti je pri osebah s slepoto in 

slabovidnostjo odvisnih od kvalitete uporabe jezika. Natančneje sem predstavila tudi 

inteligentnost, ki je ena glavnih kognitivnih sposobnosti, ki nakazuje nadarjenost. Posebno 

pozorni moramo biti, da nas ne zavede in vso pozornost usmerimo na primanjkljaje, pozabimo 

pa na razvijanje nadarjenosti. Pri takšnem vedenju lahko povzročimo veliko škode. Otrok je 

zaradi takšnega nerazumevanja okolja frustriran. V takšnem primeru lahko nadarjen učenec s 

slepoto in slabovidnostjo postane težaven in učno neuspešen.  
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III EMPIRIČNI DEL  

 
V teoretičnem delu sem predstavila postopek odkrivanja nadarjenih učencev v osnovni šoli, 

ker me bo v empiričnem delu zanimalo, ali se v Sloveniji postopek odkrivanja nadarjenih 

učencev s slepoto in slabovidnostjo dosledno izvaja. Ko imamo učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo prepoznanega za nadarjenega, mu je potrebno prilagoditi nekatere metode in 

oblike dela in pri tem načrtno razvijati njegovo nadarjenost. Ali je za to v Sloveniji 

poskrbljeno, bom ugotavljala v nadaljevanju.  

 

7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 
V diplomskem delu sem skušala ugotoviti:  

 
• Katere skupine nadarjenih otrok s slepoto in slabovidnostjo se najtežje prepoznava in 

zakaj? 
 

• Ali sta določena stopnja inteligentnosti ter spodbudno okolje predpogoj za 
nadarjenost? 

 
• Ali  so nadarjeni otroci s slepoto in slabovidnostjo kreativni? 

 
• Ali nadarjeni otroci s slepoto in slabovidnostjo pravilno uporabljajo besede, za katere 

nimajo lastne senzorne izkušnje? 
 

• Ali nadarjeni otroci s slepoto in slabovidnostjo smiselno uporabljajo in razumejo 
humor v vsakdanjem življenju? 

 
• Ali nadarjeni otroci s slepoto in slabovidnostjo brez težav ugotavljajo vzroke in 

posledice? 
 

• Ali so učitelji dovolj strokovno usposobljeni za delo z nadarjenimi učenci s slepoto in 
slabovidnostjo? 
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8. METODOLOGIJA  
 

8.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA  
 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo za opis dveh primerov 

nadarjenih deklic s slepoto. Tako je nastalo analitično poročilo dela, na osnovi srečanja ter 

pogovorov z nadarjenima učenkama s slepoto ter njunima učiteljicama, psihologinjo ter 

pedagogom. Uporabila sem interpretacijski in empirično - analitični metodološki pristop.  

8.2 OPIS VZORCA  
 

Proučila sem dva primera. To mi je omogočilo, da sem lahko ugotavljala ali se določene 

značilnosti ponavljajo, kje se razlikujejo ter ali je za nadarjene učence s slepoto in 

slabovidnostjo v našem izobraževalnem sistemu poskrbljeno. Imeni učenk sta izmišljeni.  

Študijo primera učenke Anje sem izvedla na njeni šoli s prilagojenim programom z 

enakovrednim izobrazbenim standardom. Učenko Špelo, ki predstavlja drugi primer, sem 

obiskala na eni od gimnazij. Podatke sem zbrala v ločenih srečanjih z vsako učenko ter 

njunima učiteljicama. Nekaj informacij sem pridobila tudi s strani Špelinega šolskega 

pedagoga ter Anjine šolske psihologinje. Na osnovi polstrukturiranega intervjuja sledi krajši 

opis deklic ter njunih učiteljic. 

 

Anja je stara 10 let in obiskuje 4. razred na osnovni šoli s prilagojenim programom z 

enakovrednim izobrazbenim standardom. Z naslednjim letom namerava nadaljevati šolanje v  

osnovni šoli s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Zaradi preščipnjenega 

živca ima ohranjenega le 1% vida, kar pomeni, da vidi le temne sence, vendar ji kljub temu ta 

majhen procent velikokrat pomaga pri orientaciji. Anja je slepa od rojstva, z minimalnim 

ostankom vida. Pri njej so izrazite spominske sposobnosti, izstopa tudi pri šolskem uspehu. 

Anjina učiteljica je učiteljica biologije, kemije in gospodinjstva s tiflopedagoško 

dokvalifikacijo. Svoj poklic opravlja že več kot 30 let, Anjo obravnava od začetka šolskega 

leta 2011/2012.  
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Špela je stara 16 let in obiskuje 1. letnik gimnazije. Imela je prirojeno sivo mreno na obeh 

očesih, na levem očesu je slepa od rojstva. Do 12 leta je imela na desnem očesu še 10% 

ohranjenega vida, vendar ji je med operacijo počila žilica, ki je povzročila odstop mrežnice, 

kar je povzročilo popolno slepoto. Špela si še vedno lahko veliko pomaga z vizualnimi 

spomini do 12 leta. Deklica je zelo motivirana, da uspe. Ustvarjalna je pri pisanju pesmi ter 

zgodbic, rada sodeluje v pevskem zboru, saj ima dober posluh. Njena učiteljica je mnenja, da 

izstopa tudi intelektualno in pri spominskih sposobnostih. Špelina učiteljica je profesorica 

angleščine in francoščine s tiflopedagoško dokvalifikacijo. Pedagoški poklic opravlja že 

skoraj 30 let, na področju dela s slepimi in slabovidnimi pa deluje 23. leto. S Špelo dela na 

individualni ravni od začetka letošnjega šolskega leta. 

 

Poleg omenjenega sem izvedla kratek anketni vprašalnik med šestimi mobilnimi učitelji. 

 

8.3 INSTRUMENTARIJ 
 
Za uresničevanje zastavljenih ciljev sem uporabila: 

• polstrukturiran intervju za učenki ter njuni učiteljici, 

• kontrolno listo značilnosti z možnostjo dihotomnih odgovorov za učenki, 

• vprašalnik za mobilne učitelje. 

 

Vse uporabljene instrumente sem oblikovala na podlagi analize strokovne literature, ki sem jo 

predstavila v teoretičnem delu diplomske naloge. Pri polstrukturiranem intervjuju sem si 

vnaprej pripravila ključna vprašanja odprtega tipa in jih nato postavila intervjuvancu. S 

pomočjo dodatnih podvprašanj odprtega tipa, ki sem jih oblikovala sproti, sem v času 

intervjuja spodbujala in razvijala pristen pogovor z intervjuvancem o raznih dogodkih in 

pojavih, na katere se nanašajo ključna vprašanja (Wragg v Sagadin 1995).   

8.3.1 Intervju za učenca (Priloga 1) 
 

Intervju za učenca sem pričela z osnovnimi in enostavnimi vprašanji, ki se nanašajo na 

osnovne podatke učenca, njegove hobije, področja zanimanja ter njegove želje za prihodnost. 

Naslednji sklop vprašanj se je navezoval na učenčev odnos do šole, sošolcev in staršev ter 

kako ga učitelji in starši spodbujajo in mu pomagajo pri njegovih interesih. V intervju so 

vključene naloge, kjer mora učenec na konkretnem primeru tvoriti smiselne stavke, 
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ugotavljati o vzrokih in oceniti šale. Pri teh nalogah sem preverjala ustvarjalnost, razumevanje 

in sklepanje. Ko se učenec po omenjenem delu z nalogami sprosti, sledijo vprašanja, ki se 

navezujejo na njegovo stanje vida ter kako mu ostanek vida, če ga ima, pomaga pri 

vsakodnevnih aktivnostih. Intervju se zaključi z vprašanji vezanimi na počutje, ki se pojavi, 

ko učenec snov pri pouku že pozna ter kako se pri podajanju in preverjanju snovi potrudijo 

učitelji in kako mu najpogosteje prilagodijo pouk.  

8.3.2 Intervju za učitelja (Priloga 2) 
 

V začetnem delu polstrukturiranega intervjuja za učitelja sem želela izvedeti osnovne podatke 

o učiteljevi izobrazbi, kaj mu je pri delu najbolj všeč, kako razume nadarjenost in kakšne so 

njegove izkušnje z nadarjenimi. Intervjuju je sestavljen iz odprtih vprašanj, ki se navezujejo 

na učenca, na njegova močna in šibka področja, njegovo besedišče, spomin, motivacijo, 

komunikacijske sposobnosti, na njegove sposobnosti ustvarjalnega mišljenja, razumevanje 

humorja ter vzrokov in posledic. Poleg tega intervju vsebuje vprašanja o vključevanju učenca 

v socialno okolje, ali je učenec pri tem samostojen, iznajdljiv, previden, ali se na splošno 

izogiba takšnim situacijam. Zanimalo me je, ali je učitelj pri učencu opazili katero od 

nezaželenih lastnosti vedenja in če, kakšne so bile okoliščine. V zadnjem delu intervjuja so 

vprašanja vezana na postopek odkrivanja in obravnave nadarjenih učencev s slepoto in 

slabovidnostjo na njihovi ustanovi ter na učiteljeve izkušnje s tega področja.  

8.3.3 Kontrolna lista značilnosti za učenca (Priloga 3) 
 

 
Kontrolna lista značilnosti je sestavljena iz 67 trditev, na katere je učenec odgovarjal z 

DA/NE, glede na to, ali posamezna lastnost za njega velja in jo pri sebi opazi pogosto. Lista je 

sestavljena s pomočjo naslednje literature in inštrumentov: 

Renzullijeve ocenjevalne lestvice - Renzullis Rating Scale (Davis, Rimm 1985 v Novljan 

1998) in s pomočjo predlogov za identifikacijo slepih in slabovidnih po Whitmore, Maker 

(1985 v Novljan 1998). Na vprašanje po katerih značilnostih prepoznamo nadarjene, sem 

našla odgovore ter primere kontrolnih list v sledeči literaturi: Težak (2008),  Galbraith (1992), 

Nagel (1987), Johnson (1987 v Bishop 2004) ter Rivero (2002 v Bishop 2004). 
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8.3.4 Vprašalnik za mobilne učitelje (Priloga 4) 
 

V raziskavi sem uporabila vprašalnik, da bi izvedela, s koliko potencialno nadarjenimi učenci 

s slepoto in slabovidnostjo se srečajo mobilni učitelji in kako je za te učence poskrbljeno. 

Vprašalnik je sestavljen iz štirih kratkih odprtih vprašanj. Zanimalo me je, pri koliko od 

obravnavanih otrok na leto so mobilni učitelji zasledili znake nadarjenosti in ali je kateri od 

teh otrok uradno prepoznan kot nadarjen. V primeru, da mobilni učitelj obravnava uradno 

prepoznanega nadarjenega učenca s slepoto ali slabovidnostjo,  sem učitelju zastavila še dve 

vprašanji. Zanima me kateri izobraževalni program obiskuje učenec in ali ima oblikovan 

individualiziran program, ki upošteva nadarjenost. 

 

Z naštetimi raziskovalnimi instrumenti sem dobila vpogled v značilnosti in sposobnosti dveh 

nadarjenih učenk s slepoto in slabovidnostjo. Na osnovi intervjujev ter vprašalnika sem dobila 

vpogled v stanje, kako je poskrbljeno za nekatere nadarjene učence s slepoto in slabovidnostjo 

v našem izobraževalnem sistemu. Na osnovi snemanega intervjuja z dvema učenkama ter 

njunima učiteljicama je nastalo poročilo, ki podrobneje opisuje dva primera nadarjenih učenk 

s slepoto in slabovidnostjo. 

 

8.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  
 

Ker je populacija osnovnošolcev in srednješolcev s slepoto in slabovidnostjo, ki se 

izobražujejo v različnih izobraževalnih programih zelo majhna, še težje pa je med njimi najti 

nadarjene učence, sem imela kar nekaj težav z zbiranjem vzorca.  

Ko sem preko svetovalne službe pridobila kontakte in dovoljenje učenkinih staršev, sem se 

dogovorila za srečanje z učenkama na njunih šolah. Pri Špelinem pedagogu ter Anjini 

psihologinji sem dobila nekaj osnovnih informacij v pogovoru preko telefona. Obe učenki sta 

v sodelovanje privolili in z vsako posebej sem se dogovorila za termin in opravila intervju ter 

izpolnila kontrolno listo značilnosti. Obe deklici sem prosila za dovoljenje, da sem pogovor 

lahko snemala na diktafon, ker vseh informacij ne bi zmogla zabeležiti.  

 

S Špelo sem opravila srečanje med njeno uro športne vzgoje, ker le-te ne obiskuje. Ker ima 

Špela spremljevalca, sem prosila, če sva med intervjujem lahko sami, saj bo tako Špeli lažje 
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odgovarjati na nekatera osebna vprašanja. Z Anjo sem opravila srečanje v času, ko ji je 

odpadla ura likovne vzgoje. Bili sva sami. Vsako srečanje je trajalo eno šolsko uro.  

 

Ko sem imela opravljena srečanja z učenkama, sem k sodelovanju prosila tudi njuni učiteljici. 

Z vsako posebej sem v času njunih prostih ur opravila intervju, ki se je v večini navezoval na 

njuni učenki. Intervju s Špelino učiteljico sem lahko posnela. Vsak intervju je trajal eno 

šolsko uro. 

 

Za pridobivanje podatkov o tem, s koliko potencialno nadarjenimi učenci s slepoto in 

slabovidnostjo se sreča mobilni učitelj na letni ravni in kako je za njih poskrbljeno, sem 

razposlala vprašalnik mobilnim učiteljem. Za kontakte je poskrbela koordinatorka mobilne 

službe na Zavodu za slepo in slabovidno mladino. Prejela sem tri odgovore od šestih učiteljev. 

 

8.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV  
 

Pridobljene podatke sem kvalitativno in kvantitativno analizirala. Podatki, dobljeni s pomočjo 

kontrolne liste značilnosti, ki sta jih dobili v reševanje učenki so mi pomagali pri tem, da sem 

lažje in bolj konkretno argumentirala rezultate do katerih sem prišla s pomočjo intervjujev. 

Ugotovitve sem tudi teoretično utemeljila.  

 

Podatki, dobljeni iz anketnega vprašalnika po analizi pokažejo, s koliko potencialno 

nadarjenimi učenci s slepoto in slabovidnostjo približno se srečajo mobilni učitelji v enem 

šolskem letu in kako je za njih poskrbljeno. 
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9. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

9.1 ŠTUDIJA PRIMERA 1 

9.1.1 Pogovor s Špelo 
 

Špela je stara 16 let in obiskuje 1. letnik gimnazije. Sama zase pravi, da je vedno dobre volje, 

prijazna in da rada pomaga drugim. Zelo rada bere, posebej knjige z resnično vsebino, čeprav 

je prebrala tudi vse dele Harrya Potterya in Somraka. Pomaga si z Braillovo vrstico. Knjige si 

izbira preko internetnega portala, ker meni, da ima tako veliko več izbire kot v knjižnici. 

Povedala mi je, da se ukvarja s športom za osebe s slepoto in slabovidnostjo, ki se imenuje 

showdown. Razložila mi je, da je to prilagojen namizni tenis za osebe s slepoto in 

slabovidnostjo. Žogica pri tej igri vsebuje zvonček, da lahko igralci s pomočjo sluha sledijo 

gibanju žogice. Za zabavo doma rada igra na klaviature, obiskuje pa tudi pevski zbor. Hobije 

si izbira sama, starši jo pri tem močno podpirajo in spodbujajo. Raje se vključuje v dejavnosti 

izven šole, tudi zaradi novih prijateljev in družbe. V šoli so ji najbolj všeč odmori, ker se 

takrat lahko druži z vsemi sošolci, ki jih je kar 31. Od predmetov ima najrajši slovenski in 

angleški jezik. Zelo dobro se počuti pri slovenskem jeziku, ker ga poučuje njena 

razredničarka, ki jo zelo spodbuja. Pri pouku ji je včasih dolgčas, ker nekatere stvari že ve ali 

pa jo snov toliko ne zanima. Sama zase pravi, da lažje debatira s starejšimi učenci ali 

odraslimi, saj lahko z njimi razpravlja o več različnih temah, ki so ji bolj zanimive. Pojem 

»biti nadarjen« razloži takole: »Da imaš posebne sposobnosti na enem ali več področjih. Da 

si na nekaterih področjih boljši kot na drugih in tam izstopaš.« Zase meni, da izstopa 

predvsem pri jezikih, v pisanju pesmi, petju ter pri znanju uporabe računalnika, malo manj sta 

ji všeč risanje in fizika. Na področjih, kjer meni, da izstopa, je tudi najbolj ustvarjalna. Na 

vprašanje, kako se vidi čez 5 let, mi je odločno odgovorila: »Želim si študirat psihologijo v 

Mariboru ali v Ljubljani, da bi tako postala bolj samostojna.« Deklica ima motivacijo, da si 

pridobi poklic in da postane čim bolj samostojna in neodvisna od drugih. Kadar se zgodi, da ji 

kakšna beseda ne pove veliko, posebno kakšna beseda iz področja, ki ga ne pozna, nima 

težav, da bi vprašala o pomenu. To se je pokazalo tudi pri zastavljeni uganki. Ko ni poznala 

pravega pomena besede »iznakaziti«, je to vprašala. Pri tvorjenju stavkov z danimi besedami, 

za katere sem predpostavila, da ji bodo pomensko težje za uporabo, je bila suverena in 

ustvarjalna. Podala je primera: »Nebotičnik je ljubosumen na barve mavrice. Ljubosumen mož 

se sprehaja mimo nebotičnika, nad katerim zagleda barve mavrice.« V tem primeru je 
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potrebno izpostaviti, da je imela Špela do svojega 12. leta ohranjene določene vidne izkušnje 

o svetu, čeprav ga nikoli ni videla v vsej jasnosti. V trenutku, ko sem ji povedala nesmiseln 

stavek, me je popravila in stavek sama preoblikovala. Pravi, da se vsi učitelji zelo trudijo, da 

bi ji olajšali sledenje pri pouku. Pošljejo ji snov preko elektronske pošte ali pa ji snov shranijo 

na USB ključek, določene stvari ji tudi dodatno razložijo. Zlasti pri geografiji ji učiteljica 

velikokrat priskrbi zemljevide, ki so izbočeni (taktilni), sicer pa zase pravi, da ima dobro 

predstavo. 

Pri razumevanju humorja Špela ni imela težav. Nekatere šale so ji bile bolj, druge manj všeč. 

Za vsako šalo je znala povedati zakaj ji je všeč oz. zakaj ne, iz česar se je dalo sklepati, da je 

dano šalo razumela. Tudi odziv s smehom pri posameznih šalah, ki so ji bile všeč, je bil 

spontan. Pri sklepanju vzrokov in posledic je bila hitra s predlogi in razlagami, tako ji danih 

možnosti nisem potrebovala prebrati. Vsako nesmiselno razlago, ki je bila predlagana, je 

obrazložila zakaj ni verjetna. 

 

9.1.2 Pogovor s Špelino učiteljico 
 

Špelina učiteljica je mobilna pedagoginja in zase pravi, da ji je najbolj všeč pestrost in 

raznolikost dela ter možnost individualnega pristopa, za katerega meni, da je tudi bolj oseben 

in celosten. Na vprašanje kako razume nadarjenost, je odgovorila, da je to nekdo, ki izstopa na 

določenem področju. Poudarila je, da to lažje opazi, če posameznik izstopa na njenem 

predmetnem področju. Meni, da se kriteriji na splošno, kar se tiče zahtev v šoli, znižujejo. 

Učiteljica se zato sprašuje, če je potencialna nadarjenost pri posameznikih s slepoto in 

slabovidnostjo res nadarjenost ali je to samo izstopanje iz kritičnega povprečja. Učiteljica je 

mnenja, da je odstotek nadarjenih med osebami s slepoto in slabovidnostjo nekje enak odstotku 

nadarjenih med videčimi. 

Pravi, da povprečno v skupini učencev, ki jih obravnava ali poučuje v enem šolskem letu, 

izstopata dva ali trije. To leto na primer individualno obravnava 12 otrok, poučuje še učence 

srednje šole ter nekatere učence v osnovni šoli z enakovrednim izobraževalnim standardom. V 

preteklosti je obravnavala učenca v integraciji, ki je na maturi dosegel 31 točk in postal zlati 

maturant, angleščino je tako npr. opravljal na višjem nivoju. Po definiciji je fant s slepoto, saj 

ima zelo zoženo vidno polje in ne vidi praktično ničesar. Učiteljica na vprašanje, katera 

nadarjenost v splošnem med učenci s slepoto in slabovidnostjo prevladuje, odgovarja, da je pri 

nekaterih zelo izražena umetnostna nadarjenost, nekateri izstopajo na intelektualnem področju 
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posamezniki pa se najdejo tudi na področju socialne nadarjenosti. Prav zaradi dobrih veščin 

socialnega vključevanja in komunikacije nekateri tako prikrijejo svoje primanjkljaje in lahko 

zaradi tega izstopajo. Učiteljica ni mogla določiti nadarjenosti, ki bi prevladovala, saj se je v 

svoji karieri srečala z vsemi vrstami in meni, da se vse naštete vrste nadarjenosti v splošnem da 

prepoznati. Učiteljica je poudarila, da nima posebnih znanj ali metod dela, ki bi jih uporabljala 

za delo z nadarjenimi učenci s slepoto in slabovidnostjo ter da se na tem področju ni dodatno 

izobraževala. 

Kar se tiče Špeline potencialne nadarjenosti, pravi, da deklica intelektualno izstopa, njene 

spominske sposobnosti pa so nadpovprečne, kar je tudi pogosta značilnost oseb s slepoto in 

slabovidnostjo. Pri njej izstopa dobro razvito slušno pomnjenje, ki se kaže predvsem v 

pomnjenju novih besed. Pri pouku si veliko zapomni že po razlagi učitelja. Po mnenju 

učiteljice je Špela tipičen primer slušno – taktilnega tipa, saj si največ zapomni s poslušanjem 

in z branjem s pomočjo Braillove vrstice. Kljub zahtevnosti gimnazijske matematike, je pri 

usvajanju teh veščin spretna in ima dobre predstave, ki ji pomagajo razumeti abstraktno snov. 

Učiteljica ima pomisleke glede njenega precej visokega šolskega uspeha, za katerega meni, da 

bi bil na katerem drugem zahtevnejšem gimnazijskem programu nižji. Opisala jo je kot 

izredno ambiciozno in motivirano, marljivo, prilagodljivo učenko in zaradi teh lastnosti težko 

opredeli njeno izstopanje kot nadarjenost. Njeni rezultati morda izstopajo zaradi sredine v 

kateri je, meni učiteljica. Motivacija je eden od pogojev nadarjenosti, ki jo učenec mora imeti, 

če želi dosegati rezultate. Starši Špelo po učiteljičinem mnenju podpirajo in spodbujajo ter ji 

omogočajo vključevanje v različne dejavnosti. Predvsem naj bi jo podpirala mama. Na šoli 

ima deklica spremljevalca, ki ji je v veliko pomoč in podporo, prav tako ji oporo nudi tudi 

razredničarka. Iz tega je razvidno, da Špela izhaja iz zelo spodbudnega okolja, kjer se lahko 

njena potencialna nadarjenost nemoteno razvija. Na vprašanje, katera so njena močna in šibka 

področja ter kako jih razvija, je učiteljica navedla naslednje: »Rada poje, rada piše pesmi in je 

v tem tudi najbolj kreativna. Pri jezikih je močna predvsem kar se tiče slušnega razumevanja 

in govornih sposobnosti, zvok pa ji je močna opora. Besedišče slovenskega jezika je primerno. 

Pravopis v slovenskem kot angleškem jeziku je njena šibka točka, prav tako ji dela težave 

angleško besedišče. Potrebno je veliko dela s konkretnimi besedili, v pisni obliki in ne v 

zvočni.« 

Po mnenju učiteljice je Špelina glavna motivacija, da ji v prihodnosti uspe postati uspešna in 

samostojna na nekem poklicnem področju, kar pa je v intervjuju izrazila tudi Špela sama. Po 

učiteljičinem mnenju je Špela preveč obremenjena s tem, da izrazi tisto, kar se od nje 
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pričakuje in ne nujno njeno pravo občutje. Na splošno je spretna v komunikaciji, saj je njeno 

besedišče bogato in se zna spretno in dobro izražati. Ker ima ohranjenega nekaj vizualnega 

spomina, lahko na osnovi teh vizualnih izkušenj iz preteklosti še vedno dobro funkcionira in 

se na njih opira. Vsakodnevno se srečuje z novimi pojmi, katere je potrebno dobro predstaviti 

in razložiti čim bolj konkretno. Prav gotovo ni zaznati posebnosti pri razumevanju humorja, 

saj gre za enako razumevanje kot pri videčih vrstnikih, dodaja učiteljica. Govorimo samo o 

humorju, ki ni vezan na vidne izkušnje. Podobno je z razumevanjem ter predvidevanjem o 

vzrokih in posledicah, kjer ni opaziti težav. Različne naloge so ji v izziv, pri reševanju je 

iznajdljiva, samostojna in ustvarjalna. Kot opažanje pri vključevanju v socialno okolje je 

učiteljica izpostavila vstop v gimnazijo, kjer je ob pomoči spremljevalca in ostalih učiteljev 

navezala osnovne stike. Druženje s sošolci se navadno konča, ko je konec pouka. Učiteljica je 

mnenja, da spremljevalec Špelo morda na določen način ovira pri navezovanju trdnejših 

odnosov med sošolci. To bi lahko pojasnilo zakaj si v šoli Špela še ni poiskala prave 

prijateljice, s katero bi se družila več časa. Pri Špeli je mogoče opaziti eno od nezaželenih 

oblik vedenja – perfekcionizem – sama od sebe velikokrat zahteva preveč. 

 

9.1.3 Rezultati in analiza kontrolne liste značilnosti  
 

Špela je od skupno 67 trditev na 55 odgovorila pritrdilno, za 12 trditev je menila, da lastnost 

zanjo ne velja oziroma, da se pojavi redko. Celotno gledano, Špela pri sebi opaža večino 

naštetih lastnosti, ki jih na splošno opažamo pri nadarjenih otrocih. 

 

Tabela 1: Kontrolna lista značilnosti – Špela 

1. Posebno spretno rešuješ probleme (ni nujno, da tudi hitro). DA 

2. Zapomniš si lahko veliko podatkov. DA 

3. Podatke si hitro zapomniš. DA 

4. Uporabljaš ustvarjalne in neobičajne poti pri reševanju problemov. DA 

5. Rad/a se učiš novih stvari. DA 

6. Si dober/a in spreten/a v komunikaciji. DA  

7. Braillovo pisavo si se naučil/a hitro. DA 

8. Braillovo pisavo bereš hitro. DA 

9. Zanimajo te posebni problemi in uganke. DA 

10. Delo raje dokončaš sam/a in brez pomoči druge osebe. DA 
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11. Imaš številna znanja iz različnih področij. NE 

12. Hitro razumeš vzroke, posledice delovanja in povezave. DA 

13. Si radoveden/a. DA 

14. Si pozoren/a in dojemljiv/a do okolja. DA 

15. Nisi zadovoljen/a, če je razlaga nenatančna. DA 

16. Imaš dober smisel za humor. DA 

17. Občutljiv/a si na nepravičnost. DA 

18. Velikokrat imaš edinstven odgovor, reakcijo, rešitev – drugačno od ostalih. DA 

19. Dobro si znaš predstavljati stvari, predmete. DA 

20. Imaš veliko idej in zamisli, ki jih znaš povezati med sabo. DA 

21. Dosegaš nadpovprečne rezultate v primerjavi s sošolci pri enem ali več predmetih. DA 

22. Imaš bogato besedišče. DA 

23. Hitro prikličeš dejstva. DA 

24. Glasni zvoki te strašijo. NE 

25. Pri hrani imaš izbran okus. NE 

26. Imaš bujno domišljijo. DA 

27. Si imel/a kdaj namišljenega prijatelja. NE 

28. Močno izražaš čustva. NE 

29. Rad/a ustvarjaš, konstruiraš, spreminjaš stvari. DA 

30. Imaš visoka pričakovanja. NE 

31. Imaš željo po popolnosti. NE 

32. Imaš veliko sposobnost koncentracije pri delu, ki te zanima – med tem ne želiš biti 

zmoten/a. DA 

33. Imaš močno lastno voljo, motivacijo za uspeh. DA 

34. Veliko sprašuješ: Kako, Zakaj… DA 

35. Se hitro čustveno navežeš. DA 

36. Opažaš razkorak med sposobnostjo razmišljanja ter sposobnostjo ustvarjanja (miselno si 

pred ročnimi spretnostmi) DA 

37. Si energičen/a. DA 

38. Si prilagodljiv/a v razmišljanju. DA 

39. Rad/a pripoveduješ o svojih odkritjih in zamislih s podrobnostmi. NE 

40. Uporabljaš zapleteno zložene povedi. DA 

41. Znaš se igrati z besedami in si izmišljuješ nove. DA 
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42. Spontano in brez težav opisuješ nove izkušnje. DA 

43. Svoje ideje znaš predstaviti na nenavaden način. DA 

44. Spreten/a si v igrah, kjer je potrebno nekaj sestaviti, preoblikovati. DA 

45. Potrebuješ malo spanja. DA 

46. Dober/a si v petju. DA 

47. Dober/a si v plesu. NE 

48. Dober/a si v igri. DA 

49. Dober/a si v slikanju. NE 

50. Rad/a in spretno vodiš dejavnosti, v katere pritegneš druge otroke. DA 

51. Pri delu si vztrajen/a in ga želiš dokončati. DA 

52. Si pozoren/a do drugih. DA 

53. Pritegnejo te nove, komične, norčave ideje. DA 

54. Rad/a imaš strukturirane, organizirane dejavnosti. NE 

55. Rutinske naloge te dolgočasijo. DA 

56. Si kritičen/a do sebe. DA 

57. Zanimajo te mnoge »odrasle« teme, kot religija, politika, spolnost. DA 

58. Rad/a iščeš skupne značilnosti in razlike pri stvareh. DA 

59. Z lahkoto posplošuješ iz delov na celoto. DA 

60. Branje ti je v veselje. DA 

61. Imaš svoje mnenje, ki ga znaš zagovarjati. DA 

62. Mnenje izražaš brez zadržkov. NE 

63. Pri reševanju problemov rad/a tvegaš. DA 

64. Ne bojiš se biti drugačen/a in izzivati. DA 

65. Odgovoren/a in zanesljiv/a si pri načrtovanju in organizaciji. DA 

66. Praviloma enako dobro shajaš z vrstniki in odraslimi, vendar si raje poiščeš prijateljstvo 

med enako sposobnimi. DA 

67. Znaš se vživeti v druge. DA 

 

Iz sledečega je razvidno, da Špela zase meni, da ima dobre spominske sposobnosti, da je 

spretna pri reševanju problemskih nalog in da sta njeno besedišče in sposobnost v 

komunikaciji glede na njene vrstnike izstopajoči. Zaradi veselja do branja in pisanja ter njene 

domišljije izstopa tudi na teh področjih. Zase pravi, da ima dobro predstavo o stvareh, kar ji 

pomaga pri vsakodnevnih aktivnostih in učenju, prav tako meni, da ima dober smisel za 
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humor in da je radovedna. Ker jo zanimajo tudi bolj resne teme, velikokrat raje razpravlja z 

odraslimi in tistimi, ki jih zanimajo podobne stvari, čeprav meni, da posebnih znanj iz 

različnih področji nima. Učiteljica je v nasprotju s tem dodala, da je Špela splošno razgledana 

in da se z njo lahko pogovarjaš o marsikateri temi. Pri različnih dejavnostih delo želi 

dokončati sama, brez pomoči. Sama opaža določen razkorak med sposobnostjo razmišljanja 

ter sposobnostjo ustvarjanja, vendar je pri delu vztrajna, z močno lastno voljo in motivacijo. S 

slednjimi lastnostmi se je zelo strinjala tudi Špelina učiteljica. Špela ima določene zadržke pri 

izražanju svojega mnenja, kar je potrdila tudi učiteljica, ki je zaznala, da se Špela velikokrat 

odziva tako, kot od nje pričakuje okolje. Pojavila so se razhajanja pri naslednjih trditvah: Imaš 

visoka pričakovanja. Imaš željo po popolnosti. Špela se je strinjala, da je do sebe kritična, 

vendar je zanikala, da bi imela visoka pričakovanja, ali željo po popolnosti. Učiteljica je 

mnenja, da ima Špela veliko lastnosti perfekcionista in da ima do sebe velika pričakovanja. 

Perfekcionizem je ena od nezaželenih lastnosti, ki se lahko pojavi pri nadarjenih otrocih in je 

običajno rezultat znotraj osebnostnih konfliktov (Yewchuck, Lupart 1993 v Novljan 1998). Iz 

kontrolne liste značilnosti je možno razbrati še, da Špela sebe dojema kot osebo, ki je 

dojemljiva za dogajanje in odnose okrog nje, da se zna vživeti v druge in se lahko prehitro 

čustveno naveže. 

Glede na Špeline odgovore lahko rečem, da zanjo velja velik delež trditev iz kontrolne liste 

značilnosti. Ti rezultati nakazujejo na njeno potencialno nadarjenost, ne moremo pa jih 

uporabiti kot diagnostično sredstvo. 

 

9.2 ŠTUDIJA PRIMERA 2 
 

9.2.1 Pogovor z Anjo 
 

Anja je stara 10 let in obiskuje 4. razred na prilagojenem programu z enakovrednim 

izobrazbenim standardom. Sama zase pravi, da je v šoli pridna in da skoraj nikoli ne pozabi 

domače naloge. Kadar je slabe volje ali jezna, jo najbolj pomirita branje knjig v Braillovi 

pisavi in igranje na harmoniko. V prostem času rada piše pesmi, hodi na plavanje, v poletnem 

času pa obožuje morje. Včasih ji je bil najljubši predmet likovna vzgoja, sedaj so ji enako 

všeč vsi predmeti. Matematika ji je všeč zaradi dobre razlage učitelja, za odmore pravi, da so 

prekratki, a super. Ima samo tri sošolce, vsi so starejši fantje. Vrstnikov na šoli nima, ker je v 

kombiniranem razredu z enim iz šestega, enim iz sedmega in enim fantom iz devetega 



Janja Lokošek: Razumevanje, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti pri otrocih s slepoto in 
slabovidnostjo   
 

 61  

razreda. Če je pri uri sama, ji je zelo dolgčas. Rada se druži in pogovarja s starejšimi učenci 

ter družinskimi prijatelji. Zase pravi, da bi si želela več vrstniške družbe. Pojem »biti 

nadarjen/a« razloži takole: »Da se znaš učiti, pridno delaš, da si pameten.« Starši so ji 

uresničili željo, da lahko obiskuje glasbeno šolo in se tam uči igrati harmoniko. Glasbeno 

šolo obiskuje enkrat na teden po pol ure, vendar pravi, da ji je to premalo. Pri razmišljanju o 

prihodnosti je zelo realna, a neprepričana vase, kako se bo vključila prihodnje leto v drugo 

okolje. Na vprašanje, kako se vidi čez pet let, odgovori: »To je odvisno od več stvari. 

Odvisno, kje bom nadaljevala šolanje. Ne vem kako bo, ko grem na drugo osnovno šolo. 

Učitelji in učenci so tam bili zelo prijazni do mene, ko sem jih šla obiskat za en dan. V 

prihodnosti pa bi si želela lepega poklica, ki je primeren za slepe, da bi zaslužila dovolj 

denarja, da bi lahko preživljala družino. Imela bi otroka, morda bi ga posvojila. Predlagali 

so mi, da bi lahko delala na sodišču in zapisovala na računalnik, kar povedo, vendar me to 

ne zanima toliko, ker je takšno delo zame dolgočasno. Želim si nekaj zanimivega. Z glasbo se 

je na žalost težko preživljati, vsak glasbenik ima zraven še en poklic, da lahko preživi. Bi si 

pa želela biti glasbenica.« Iz povedanega je razvidno, da je deklica pri razmišljanju o 

prihodnosti zelo realna in v obzir jemlje več dejavnikov. 

Zelo težko ji je bilo našteti področja, predmete ali dejavnosti, za katere sama meni, da pri njih 

izstopa ali pri katerih je ustvarjalna in iznajdljiva. Naštela ni niti enega, kljub dodatnim 

predlogom in vprašanjem. Vprašanje je bilo morda nekoliko pretežko, ali pa je deklica glede 

svojih sposobnosti zelo neprepričana vase. Povedala je, da ji športna vzgoja ni najljubši 

predmet, saj opaža, da ni dovolj motorično spretna in posledično pri tem predmetu še nikoli ni 

dobila odlične ocene. Anja rada bere napete pustolovske zgodbe, kot so na primer Pet 

prijateljev in Harry Potter. Knjigo Pet prijateljev je prebrala že tolikokrat, da ji je dolgčas, ker 

vsakič znova ve, kaj se bo zgodilo na koncu. S pomočjo Braillove vrstice ne bere rada, ker ji 

računalnik velikokrat nagaja. Kadar ne razume kakšne besede, vpraša, vendar ne dobi vedno 

zadovoljive razlage, kar jo moti. Pri nalogi, kjer je morala tvoriti smiselne stavke z besedami, 

za katere nima lastne senzorne izkušnje, ni imela težav. Zelo hitro je popravila moj nesmiseln 

stavek. Pri razumevanju, pripovedovanju šal in reševanju uganke ni bilo zaznati posebnosti. 

Ta del intervjuja ji je bil tako všeč, da mi je želela tudi sama povedala nekaj šal. Seveda ji vse 

moje šale niso bile všeč. Nekatere šale je poznala in jih sama dokončala. Tu sta dve šali, ki ju 

je dodala sama: 

*Učiteljica vpraša Janezka: »Jutri bom zbolela. Kateri čas je to?« Janezek reče: »Skrajni 

čas.« 
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*Dva policaja sta kupila darilo – vazo. Prodajalka je vazo zavila narobe, tako, da je imela 

luknjo spodaj. Pa pravi prvi policaj: »Poglej, ta vaza nima luknje.« Pa pravi drugi: »Pa saj 

dna tudi ne čutim.« 

 

Pri nalogi ugotavljanja vzrokov in posledic je bila hitra, s pravilnimi in zanimivimi predlogi. 

Na primer, na vprašanje zakaj meni, da pred trgovino stoji dolga vrsta ljudi, je odgovorila, da 

zato, ker protestirajo zaradi visokih cen. Če bi bile razprodaje, ne bi čakali pred trgovino, 

ampak bi bili v njej ter kupovali. Verjetna se ji je zdela tudi rešitev, da je trgovka preprosto 

pozabila odpreti trgovino. 

Pri pouku se Anja včasih dolgočasi, posebno, če je snov res dolgočasna ali pa je v razredu 

sama. Pogosto se zgodi, da snov, ki jo posluša, že pozna, ker jo je slišala, ko so se jo učili 

ostali sošolci v razredu. Za učitelje pravi, da se pri podajanju in preverjanju snovi potrudijo, 

vendar bi vedno lahko bilo bolje.  

  

9.2.2 Pogovor z Anjino učiteljico 
 

Anjini učiteljici je pri njenem poklicu najbolj všeč to, da ima veliko možnosti za kreativnost, 

inovativnost, ustvarjalnost in da je pri tem praktično neomejena. O nadarjenosti pravi, da je 

težko določiti mejo med resnično nadarjenostjo ter močno željo po uspehu ter zagnanostjo. 

Vendar učiteljica meni, da je ravno to najbolj potrebno, da lahko nek dar razvijamo. Pravi, da 

lahko pojem biti nadarjen hitro zamešamo s tem, ko opazimo, da je otrok priden, požrtvovalen. 

Po njenem mnenju je za nadarjenost potrebno imeti tisto nekaj več. V svoji karieri se je srečala 

z nekaj posamezniki, za katere bi lahko rekla, da so bili nadarjeni. Sama ni opazila, da bi se z 

njimi kdo posebej ukvarjal. Pravi, da je na šoli več dela z otroki, ki imajo težave in posledično 

kaj kmalu zmanjka časa za to, da bi se posebej ukvarjali s tistimi, ki so sposobnejši. Seveda se 

učitelji trudijo z različnimi natečaji in dejavnostmi, da bi se lahko posamezniki izkazali v svoji 

ustvarjalnosti ter zavzetosti, vendar je to tudi vse. Ravno ti učenci, ki izstopajo, so tisti učenci, 

od katerih se je sama naučila največ.  

V nadaljevanju je učiteljica opisala nekaj izkušenj z njenimi preteklimi učenci, za katere je bila 

mnenja, da so bili nadarjeni. Ena teh učenk je danes diplomirana teologinja, druga  je 

defektologinja. Pred leti je poučevala fanta, ki je bil od samega začetka mali »grebator«, 

upornik, ki ga je gnala želja po uspehu. Kljub preprekam, ki mu jih je postavilo življenje, se je 

uspel zaposliti in ustvariti družino. Zadnja v vrsti primerov je učenka, ki ima še vedno 
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neustavljivo željo, da postane napovedovalka. Deklica je obiskovala prilagojen program z 

enakovrednim izobrazbenim standardom. Ker je imela in še vedno ima težave z orientacijo in 

samostojnostjo, ni prestopila v program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Veliko ljudi jo je postavljalo pred dejstvo, da je njena želja, da postane 

napovedovalka nemogoča, saj je vendar slepa. Sama je pri svoji želji vztrajala in kot po 

naključju je takrat prišel literarni natečaj s strani RTV. Učiteljica je deklici posredovala 

podatke – brez pričakovanj. Vsi so bili presenečeni, ko je bilo izbrano ravno njeno delo. Tako 

je pri tem projektu lahko sodeloval celoten razred. Do sedaj je omenjena učenka vodila kar 

nekaj prireditev in še vedno sledi svoji želji. To so redki izstopajoči primeri, z neizmerno 

motivacijo, da uspejo uresničiti svoje želje, kar pa je nenazadnje najpomembnejše, dodaja 

učiteljica. Vsem primerom, ki jih omenja učiteljica, je skupna močna motivacija in želja po 

doseganju zastavljenih ciljev.  

Na vprašanje, katera vrsta nadarjenosti prevladuje med učenci s slepoto in slabovidnostjo, je 

učiteljica razložila, da gre pri vseh, s katerimi se je srečala, za določeno mešanico različnih 

nadarjenosti. Predvsem je pri njih izražena notranja motivacija, zaradi katere izstopajo. 

Učiteljica predpostavlja, da se najlažje prepozna umetnostno nadarjenost, ko se posamezniki 

izkažejo v igranju različnih inštrumentov, petju, likovnem ustvarjanju, dramskem nastopanju. 

Učiteljica Anjo poučuje prvo leto. Opisala jo je kot radovedno, živahno, včasih tudi 

konfliktno učenko. Njene potrebščine in torbo pogosto vidi v neredu, ker Anji to ni 

pomembno. Meni, da ji starši namenijo premalo časa in posledično deklica včasih deluje 

neurejeno. Na šoli se trudijo, da bi ponotranjila občutek za skrb za stvari. Neredko je zato 

kritična in trmasta, kadar jo učitelji opozorijo ali želijo navaditi na urejenost in redoljubnost. 

Učiteljica je pojasnila, da Anja uradno ni prepoznana za nadarjeno. Pojavljajo se določeni 

pokazatelji, zaradi katerih sklepajo o njeni nadarjenosti. Učiteljica meni, da je pri njej mogoče 

opaziti nadpovprečen šolski uspeh najverjetneje tudi zaradi tega, ker je v kombiniranem 

razredu s tremi starejšimi fanti, kjer posluša snov višjih razredov. Dolgočasenje med poukom 

se pojavlja največkrat zaradi tega, ker določeno snov sliši večkrat. Poudarila je, da je pri Anji 

mogoče opaziti večje spominske sposobnosti in da ji to velikokrat pomaga pri pridobivanju 

boljših ocen. Anja se v šoli veliko stvari nauči samo s poslušanjem. Zelo rada se dotika 

različnih struktur in ima zelo dobro razvito taktilno percepcijo. To ji omogoča lažje 

pomnjenje informacij, ki jih ima shranjene tako po slušnem kot taktilnem kanalu. Učiteljica je 

omenila, da Anja obiskuje glasbeno šolo in se uči igrati harmoniko, vendar da je še ni slišala 

igrati. Poleg dobrega spomina ima tudi bujno domišljijo, je ustvarjalna pri šolskih 
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dejavnostih, posebno pri likovni vzgoji. Rada sodeluje pri nalogah, kjer lahko poizkuša in na 

različne načine išče rešitve. Učiteljica dodaja, da ima Anja težave pri izgovorjavi sičnikov. V 

prihodnosti bo potrebno več pozornosti nameniti njenemu načinu reševanja konfliktov. 

Določena mera njene konfliktnosti je posledica slabih vzorov od doma. Težave ima pri 

uporabi računalnika ter Braillove vrstice. Učiteljica pravi, da ne opazi posebne motivacije za 

šolsko delo in da Anja želi čim prej zaključiti z delom v šoli. Pri pouku dela tisto, kar se od 

nje zahteva in nič več. Ravno zaradi takšnih stvari Anja ne kaže dovolj velike pripravljenosti 

za prestop v program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Pri komunikaciji je pogosto zelo nerazločna in površna, kljub nenehnemu opozarjanju. Anja 

veliko bere, vendar njeno besedišče ne izstopa, ampak je primerno njeni starosti. Otroci s 

slepoto in slabovidnostjo uporabljajo besede, za katere nimajo lastne senzorne izkušnje in za 

katere nimajo popolne predstave, enako se dogaja pri videčih, dodaja učiteljica. Poudarja, da 

so otroci s slepoto in slabovidnostjo glede teh stvari enaki videčim, gre le za drugačen pristop 

in način učenja, sicer pa ni razlik. Kljub temu, da je opazen razvojni zamik, ti otroci sčasoma 

dosežejo enako raven razumevanja in uporabe takšnih besed. Enako je tudi pri razumevanju 

humorja, kjer ni razlik v primerjavi z videčimi. Anja šale razume, jih pripoveduje in se jim 

smeji. Vsi se humorja naučimo. Kaj je komu smešno, je odvisno od vsakega posebej. Ali ima 

Anja posebej izražen smisel za humor, učiteljica ne more oceniti. Anja ima na primer dobro 

predstavo, razume in sklepa tako o vzrokih kot o posledicah enako dobro kot videči, če ji 

stvar dobro opišemo. Potrebno je dodati, da vsi procesi mišljenja, ki so vezani na vidno 

izkušnjo, pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo nekoliko zaostajajo. Na vprašanje, kakšen je 

njen pristop pri vključevanju v socialno okolje, je učiteljica povedala, da je Anja pri tem 

samostojna in se ne boji spoznati novih ljudi. Vidi se, da ima željo po druženju.  

Glede strokovne usposobljenost za delo z nadarjenimi učenci s slepoto in slabovidnostjo 

učiteljica pravi, da so na njihovi ustanovi premalo usposobljeni za to področje. Pri njih se ne 

izvajajo posebni programi za nadarjene, niti ni vpeljanega sistema odkrivanja. Včasih redki 

posamezniki izstopajo in od teh se tudi učitelji največ naučimo, je dodala učiteljica. Ker se 

večinoma ukvarjajo z otroki, ki imajo težave, kaj malo časa ostane za tiste, ki so sposobni več. 

Učiteljica pripomni, da te otroke spodbujajo, vendar velikokrat za kaj več preprosto zmanjka 

časa. Učiteljica meni, da je na tem področju na njihovi ustanovi bilo storjenega premalo in 

posledično so premalo usposobljeni tudi učitelji. Učiteljica je povedala, da izkušenj v zvezi z 

dodatnim izobraževanjem o nadarjenosti nima. Posebnih metod dela z učenci, ki kažejo znake 

nadarjenosti, ni uporabljala. Omenila je, da so bili primeri otrok, ki so kazali določene 
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nadpovprečne sposobnosti, tisti, ki so ji narekovali drugačen pristop dela. Posledica tega je 

bila drugače zastavljeno delo, sodelovanje na različnih natečajih, projektih, prek katerih so 

skupaj dosegali cilje na povsem drugačen način kot jih predlaga učni načrt. 

 

9.2.3 Rezultati in analiza kontrolne liste značilnosti  
 

Anja je od skupno 67 trditev na 53 odgovorila pritrdilno, za 14 trditev pa je menila, da 

lastnost zanjo ne velja oziroma, da se pojavi le redko. Celotno gledano, pri sebi opaža večino 

naštetih lastnosti, ki jih na splošno opažamo pri nadarjenih otrocih. 

 

Tabela 2: Kontrolna lista značilnosti – Anja 

1. Posebno spretno rešuješ probleme (ni nujno, da tudi hitro). DA 

2. Zapomniš si lahko veliko podatkov. DA 

3. Podatke si hitro zapomniš. DA 

4. Uporabljaš ustvarjalne in neobičajne poti pri reševanju problemov. NE 

5. Rad/a se učiš novih stvari. DA 

6. Si dober/a in spreten/a v komunikaciji. DA  

7. Braillovo pisavo si se naučil/a hitro. DA 

8. Braillovo pisavo bereš hitro. DA 

9. Zanimajo te posebni problemi in uganke. DA 

10. Delo raje dokončaš sam/a in brez pomoči druge osebe. DA 

11. Imaš številna znanja iz različnih področij. DA 

12. Hitro razumeš vzroke, posledice delovanja in povezave. DA 

13. Si radoveden/a. DA 

14. Si pozoren/a in dojemljiv/a do okolja. DA 

15. Nisi zadovoljen/a, če je razlaga nenatančna. DA 

16. Imaš dober smisel za humor. DA 

17. Občutljiv/a si na nepravičnost. DA 

18. Velikokrat imaš edinstven odgovor, reakcijo, rešitev – drugačno od ostalih. DA 

19. Dobro si znaš predstavljati stvari, predmete. DA 

20. Imaš veliko idej in zamisli, ki jih znaš povezati med sabo. DA 

21. Dosegaš nadpovprečne rezultate v primerjavi s sošolci pri enem ali več predmetih. DA 
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22. Imaš bogato besedišče. DA 

23. Hitro prikličeš dejstva. DA 

24. Glasni zvoki te strašijo. DA 

25. Pri hrani imaš izbran okus. NE 

26. Imaš bujno domišljijo. DA 

27. Si imel/a kdaj namišljenega prijatelja. NE 

28. Močno izražaš čustva. NE 

29. Rad/a ustvarjaš, konstruiraš, spreminjaš stvari. DA 

30. Imaš visoka pričakovanja. NE 

31. Imaš željo po popolnosti. NE 

32. Imaš veliko sposobnost koncentracije pri delu, ki te zanima – med tem ne želiš biti 

zmoten/a. DA 

33. Imaš močno lastno voljo, motivacijo za uspeh. DA 

34. Veliko sprašuješ: Kako, Zakaj… DA 

35. Se hitro čustveno navežeš. DA 

36. Opažaš razkorak med sposobnostjo razmišljanja ter sposobnostjo ustvarjanja (miselno si 

pred ročnimi spretnostmi) DA 

37. Si energičen/a. DA 

38. Si prilagodljiv/a v razmišljanju. NE 

39. Rad/a pripoveduješ o svojih odkritjih in zamislih s podrobnostmi. DA 

40. Uporabljaš zapleteno zložene povedi. DA 

41. Znaš se igrati z besedami in si izmišljuješ nove. NE 

42. Spontano in brez težav opisuješ nove izkušnje. NE 

43. Svoje ideje znaš predstaviti na nenavaden način. NE 

44. Spreten/a si v igrah, kjer je potrebno nekaj sestaviti, preoblikovati. DA 

45. Potrebuješ malo spanja. DA 

46. Dober/a si v petju. NE 

47. Dober/a si v plesu. NE 

48. Dober/a si v igri. DA 

49. Dober/a si v slikanju. DA 

50. Rad/a in spretno vodiš dejavnosti, v katere pritegneš druge otroke. NE 

51. Pri delu si vztrajen/a in ga želiš dokončati. DA 

52. Si pozoren/a do drugih. DA 
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53. Pritegnejo te nove, komične, norčave ideje. DA 

54. Rad/a imaš strukturirane, organizirane dejavnosti. DA 

55. Rutinske naloge te dolgočasijo. DA 

56. Si kritičen/a do sebe. DA 

57. Zanimajo te mnoge »odrasle« teme, kot religija, politika, spolnost. DA 

58. Rad/a iščeš skupne značilnosti in razlike pri stvareh. DA 

59. Z lahkoto posplošuješ iz delov na celoto. DA 

60. Branje ti je v veselje. DA 

61. Imaš svoje mnenje, ki ga znaš zagovarjati. DA 

62. Mnenje izražaš brez zadržkov. DA 

63. Pri reševanju problemov rad/a tvegaš. NE 

64. Ne bojiš se biti drugačen/a in izzivati. DA 

65. Odgovoren/a in zanesljiv/a si pri načrtovanju in organizaciji. DA 

66. Praviloma enako dobro shajaš z vrstniki in odraslimi, vendar si raje poiščeš prijateljstvo 

med enako sposobnimi. DA 

67. Znaš se vživeti v druge. DA 

 

Iz rešene kontrolne liste značilnosti razberemo, da Anja zase meni, da ima dobre spominske 

sposobnosti, s čimer se strinja tudi njena učiteljica. Pri reševanju problemskih nalog je 

spretna, vendar pri tem ne tvega rada. Ne išče drugačnih poti reševanja in se zadovolji 

navadno z eno rešitvijo. Anja pri sebi opazi, da ima velikokrat edinstven odgovor ali rešitev, 

ki se razlikuje od ostalih. Ima veselje do branja, kar je izrazila tudi v intervjuju, saj naj bi jo 

sproščalo. Zase pravi, da ima dobro predstavo o stvareh. To ji pomaga pri vsakodnevnih 

aktivnostih in učenju. Meni, da ima dober smisel za humor in da je zelo radovedna. Ker jo 

zanimajo že bolj resne teme, velikokrat raje razpravlja z odraslimi in tistimi, ki jih zanimajo 

podobne stvari. Zase meni, da je splošno razgledana in da ima kar nekaj znanja iz različnih 

področij. Pri različnih dejavnostih delo želi dokončati sama, brez pomoči, vendar opaža tudi 

določen razkorak med sposobnostjo razmišljanja ter sposobnostjo ustvarjanja. Pri delu je 

vztrajna, z močno lastno voljo in motivacijo. Anja se je strinjala s trditvijo, da je do sebe 

kritična, vendar je zanikala, da bi imela do sebe previsoka pričakovanja, ali željo po 

popolnosti. Iz kontrolne liste lahko razberemo, da Anja sebe dojema kot osebo, ki je 

dojemljiva za dogajanje in odnose okrog nje, se zna vživeti v druge ter se lahko prehitro 

čustveno naveže. Anja sebe ne vidi kot vodje dejavnosti, v katero bi pritegnila še druge 
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otroke. Meni, da svojih številnih idej ne zna predstaviti na zabaven, nenavaden način. Mnenje 

izraža brez zadržkov in se ne boji biti drugačna ali izzivati. To je potrdila tudi njena učiteljica, 

ki je mnenja, da zaradi teh njenih lastnosti včasih pripelje do konflikta. 

Glede na Anjine odgovore lahko rečem, da zanjo velja velik delež trditev iz kontrolne liste 

značilnosti. Ti rezultati nakazujejo na njeno potencialno nadarjenost, ne moremo pa jih 

uporabiti kot diagnostično sredstvo. 

 

9.3 REZULTATI IN ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV ZA 
UČITELJE 
 

Vprašalnik je bil posredovan vsem šestim mobilnim učiteljem, ki obravnavajo učence s 

slepoto in slabovidnostjo. Prejela sem 3 odgovore, od katerih dva učitelja poročata o primerih 

nadarjenosti med učenci s slepoto in slabovidnostjo. V tabeli so predstavljeni rezultati 

vprašalnika.  

 

Tabela 3: Rezultati vprašalnika 

VPRAŠANJE UČITELJ 1 UČITELJ 2 UČITELJ 3 
Leta delovnih 
izkušenj. 

23  28 6 

Št. otrok v 
obravnavi – 
2011/12. 

11 6 v integraciji, vsi srednješolci v 
Zavodu. 
 

15 

Št. otrok z znaki 
nadarjenosti. 

0 Pri vsaj treh otrocih. 
Učenec s slepoto, s popolnim posluhom, 
dijak s slabovidnostjo, ki kaže 
nadarjenost na področju novinarstva, 
učenka s slepoto, ki je igralka in  
glasbenica.  
Ena dijakinja s slepoto se ukvarja z 
napovedovanjem, pisanjem poezije. 
 

4 

Št. otrok, ki so 
prepoznani in 
obravnavani kot 
nadarjeni. 

0 0 2 

 

Učitelj 3 zaradi odgovora na 4. vprašanje odgovori še na dodatni dve vprašanji, ki se 

navezujeta na odkrivanje in obravnavo učencev s slepoto in slabovidnostjo: 
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1. V katerem izobraževalnem programu sta bila učenca prepoznana in obravnavana kot 

nadarjena? 

Oba učenca sta že od začetka vključena v program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. Od samega začetka sodelujejo tudi z Zavodom. V obeh primerih 

gre za lažjo slabovidnost. Prepoznali so ju predvsem starši in učitelji v osnovni šoli. 

 

2. Ali imata učenca vezano na nadarjenost oblikovan tudi individualiziran program in 

kakšna priporočila za delo z nadarjenimi so v njem predlagana? 

Učenca se lahko udeležujeta dodatnih ur, v individualiziranem programu imata zapisana 

močna področja, prilagoditve in načine dela, posebej individualiziranega programa za 

nadarjenost nimata. 

 

Iz rezultatov vprašalnika je razvidno, da imata Učitelj 2 in Učitelj 3 izkušnje z učenci s 

slepoto in slabovidnostjo, ki kažejo znake nadarjenosti. Učitelj 2 navaja, da gre pri učencih s 

slepoto in slabovidnostjo za različne nadarjenosti: »Učenec s slepoto s popolnim posluhom, 

dijak s slabovidnostjo, ki kaže nadarjenost na področju novinarstva, učenka s slepoto, ki je 

igralka in  glasbenica. Ena dijakinja s slepoto se ukvarja z napovedovanjem, pisanjem 

poezije.« Pri vseh naštetih gre za kombinacijo intelektualne in umetnostne nadarjenosti kot jo 

deli Nagel (1987). Učitelj 3 ima v obravnavi dva učenca z lažjo slabovidnostjo, ki sta 

prepoznana in obravnavana kot nadarjena učenca s slabovidnostjo. Učitelj 3 pojasni, da sta 

bila oba primera prepoznana predvsem s strani staršev ter njunih učiteljev v programu 

osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Oba učenca imata v 

individualiziranem programu opredeljena močna področja in načine dela, po katerih se 

ravnajo učitelji pri poučevanju, žal pa njun individualiziran program ne vsebuje priporočil, 

metod ali oblik dela, ki bi bila dodana posebej za delo z nadarjenimi učenci s slepoto in 

slabovidnostjo. Učenca, ki sta prepoznana za nadarjena sta učenca z lažjo slabovidnostjo. Oba 

obiskujeta program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

kjer sta bila tudi prepoznana. Predpostavljamo lahko, da imajo učenci z lažjo slabovidnostjo 

več vizualnih izkušenj in posledično boljšo percepcijo sveta kot jih imajo ostale skupine 

učencev s slepoto in slabovidnostjo z manj ostanki vida. To jim omogoča tudi hitrejši 

kognitivni razvoj v primerjavi z ostalimi skupinami. Učenca sta bila od samega začetka 

vključena v program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

To pomeni, da sta razvojno in kognitivno dosegala primerljiv razvojni nivo kot videči otroci, 
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ki vstopajo v ta izobraževalni program in tako bila tudi odkrita v postopku odkrivanja 

nadarjenih otrok, ki se izvaja v tem programu. 

Sklepamo lahko, da so učenci s slepoto in slabovidnostjo lahko prepoznani za nadarjene le, če 

so vključeni v izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, kjer se izvaja postopek odkrivanja nadarjenih otrok. 
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IV SKLEPNA INTERPRETACIJA 

 
Nadarjeni otroci s slepoto in slabovidnostjo so izredno majhna skupina, ki je v našem 

izobraževalnem sistemu skoraj spregledana. Ker gre v večini za motivirane posameznike, ki 

so na določenih področjih nadpovprečni in imajo potenciale za visoke dosežke, bi jih morali 

skozi izobraževanje toliko bolj spodbujati in usmerjati pri njihovem osebnostnem in 

intelektualnem razvoju. Skozi raziskovanje omenjenega področja ugotavljam, da za skupino 

nadarjenih učencev s slepoto in slabovidnostjo ni dovolj poskrbljeno. V prilagojenih 

programih z enakovrednim izobrazbenim standardom postopka odkrivanja nadarjenih ne 

izvajajo. V izobraževalnem programu osnovne šole, kjer je ta postopek vpeljan, pa so ti 

učenci pogosto spregledani zaradi nepoznavanja področja ter splošne usmerjenosti v učenčeve 

primanjkljaje. 

Za nadarjene učence s slepoto in slabovidnostjo veljajo praktično enake značilnosti in težave, 

kot jih imajo nadarjeni videči, vendar se zaradi dejstva, da so slepi ali slabovidni, to pogosto 

spregleda. Ti posamezniki so nato prepuščeni sami sebi, zato je odvisno predvsem od njihove 

motivacije in trdne volje ali bodo uspeli razviti svoj potencial. 

 

Katere skupine nadarjenih otrok s slepoto in slabovidnostjo se najtežje prepoznava in 

zakaj? Obstaja kar nekaj delitev nadarjenosti. Osredotočila sem se na štiri vrste nadarjenosti 

po Nagelu (1987), ki govori o intelektualni, umetnostni, psihomotorični ter socialni 

nadarjenosti. Anjina učiteljica je mnenja, da se pri tistih, ki kažejo znake nadarjenosti, 

pojavlja določena mera vseh naštetih nadarjenosti, da pa je predvsem pomembno, kako so 

posamezniki notranje motivirani. Špelina učiteljica se je v svoji karieri srečala z vsemi 

vrstami nadarjenosti in dodala, da se vse nadarjenosti v grobem da prepoznati. Obe učiteljici 

sta bili mnenja, da se verjetno najlažje prepozna umetnostno nadarjenost, kjer se posamezniki 

izkažejo ali izstopajo v igranju različnih inštrumentov, petju, likovnem ustvarjanju, dramskem 

nastopanju. Špelina učiteljica dodaja, da posamezniki zaradi dobrih veščin socialnega 

vključevanja in komunikacije lahko dobro prikrijejo svoje primanjkljaje in tako zaradi tega 

izstopajo in bi jih lahko označili za socialno nadarjene. 

V teoretičnem delu sem povzela Nagela (1987), ki opozarja, da se vse nadarjenosti redko 

pojavijo izolirano in so med seboj prepletene. Nagel ugotavlja tudi, da je prav za intelektualno 
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nadarjenost doslej bilo najmanj storjenega. Medtem ko športno (psihomotorično) ali glasbeno 

(umetnostno) nadarjeni otroci pogosto pristanejo na vpeljan spodbujevalni sistem, so 

intelektualno nadarjeni pogosto prepuščeni sami sebi in se morajo poleg tega še pogosto boriti 

zoper nerazumevanje svojega okolja. Novljan (1998) dodaja, da je toliko težje otrokom s 

slepoto in slabovidnostjo. Če se osredotočimo na problem testov inteligentnosti za otroke s 

slepoto in slabovidnostjo, se lahko strinjamo z Warrenovo ugotovitvijo, da tudi pri najbolj 

uporabljenem testu inteligentnosti za otroke s slepoto in slabovidnostjo (verbalni del WISC 

testa) dobimo samo delne rezultate, ki se nanašajo le na verbalne sposobnosti in ne dajo 

vpogleda v inteligentnost kot skupek različnih sposobnosti.  

Pri tem bom omenila tudi težavo, da se na ustanovah, kjer delata Špelina in Anjina učiteljica, 

usmerjajo na manj uspešne učence in tako zmanjka časa za učence, ki kažejo nadarjenost na 

kakšnem od naštetih področij.  

Najtežje se potem prepoznavata intelektualna nadarjenost, ker nimamo primernih 

inštrumentov za merjenje inteligentnosti, ter socialna nadarjenost, ki jo učitelji pogosto 

zanemarijo in spregledajo. 

 

Ali sta določena stopnja inteligentnosti ter spodbudno okolje predpogoj za nadarjenost? 

Že Chambers (1969), Stein (1968) in Walberg (1969, 1971)  se v Renzullievi razpravi (2005) 

strinjajo, da za dosežke na različnih področjih potrebujemo vsaj minimalen nivo 

inteligentnosti. V raziskavah ustvarjalnosti je splošno potrjeno, da je razmeroma visok nivo 

inteligence potreben tudi za višje ustvarjalne dosežke (Barron 1968; Campbell 1960; Guilford 

1964; McNemar 1964; Vernon 1967 v Renzulli 2005). Bishop (2004) dodaja, da izkušnje, ki 

jih pridobi otrok preden začne obiskovati šolo, ustvarijo največjo razliko med »bistrim« in 

»nadarjenim«. Tudi Nagel (1987) je mnenja, da sta spodbudno okolje in motivacija tista 

dejavnika, ki poleg določene stopnje inteligentnosti bistveno soodločata, ali se bodo potenciali 

nadarjenosti in ustvarjalnosti sploh uveljavili. Starši tako lahko otroku nudijo čustveno 

trdnost, da se počuti varnega, sprejetega, ukoreninjenega. Optimalno spodbujanje od zunaj 

pomaga razmahniti otrokovo nadarjenost (Nagel 1987). 

 

Za primerjavo lahko uporabimo okolje učenke Špele ter okolje učenke Anje. Obe učenki sta 

po mnenju njunih učiteljic intelektualno nadpovprečni, vendar se pri njunem funkcioniranju 

opazi razlika, ki izhaja iz tega, kakšno je njuno okolje in kakšna je njuna motivacija. Pri Špeli 

lahko vidimo, da izhaja iz zelo spodbudnega okolja (tako starši kot učitelji ji pomagajo, jo 
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podpirajo, jo vključujejo v različne dejavnosti ter jo spodbujajo pri njenih željah) poleg tega 

ima tudi močno notranjo motivacijo. Pri Anji okoljski spodbujevalni faktor manjka, prav tako 

manjka notranja motivacija, ki jo otrok v določeni meri dobi posredno iz okolja. Anja izhaja 

iz družine z nižjim socialno-ekonomskim standardom, kar delno pojasni, zakaj domače okolje 

ni tako spodbudno. Med Špelo in Anjo se kaže razlika v tem, kako okolje pomaga oz. zavira 

pri razvijanju otrokove nadarjenosti. Špela se ukvarja s petjem v pevskem zboru, s pisanjem 

pesmi, trenira showdown in se poleg tega dokazuje tudi v šolskem uspehu, medtem ko Anja 

nima toliko obšolskih dejavnosti, čeprav bi si jih želela, in ima premalo podpore ter notranje 

motivacije, da bi  svoj potencial razvijala. 

Tako zaključujem, da je določena stopnja inteligentnosti predpogoj za nadarjenost, vendar 

lahko otrok svojo nadarjenost ob spodbudnem okolju in motivaciji razvije mnogo bolj in jo 

posledično v življenju tudi izkoristi. 

 

Ali so nadarjeni otroci s slepoto in slabovidnostjo kreativni? Eden od pogojev za 

nadarjenost je tudi ustvarjalnost oz. sposobnost iz danih informacij ali stvari napraviti nekaj 

novega, domiselnega, izvirnega. Tako Špela kot Anja sta po besedah njunih učiteljic 

kreativni. Špela svojo kreativnost izraža skozi pisanje pesmi in zgodbic, Anja pa je ustvarjalna 

pri likovnem ustvarjanju ter pri reševanju problemov. Tudi primer domnevno nadarjene 

učenke, ki ga je podala za primer Špelina učiteljica, z ustvarjalnim mišljenjem in pisanjem 

dosega uspehe na novinarskem področju. Po Taitovi raziskavi (1972 v Warren 1994) ravno 

otroci s slepoto in slabovidnostjo izstopajo pri igrah z dramatičnimi predlogami, kjer se kaže 

visoka stopnja ustvarjalnosti in domišljije.  

Ker je ustvarjalnost eden od pogojev za nadarjenost, lahko trdimo, da je ustvarjalnost osnovna 

lastnost, ki jo imajo vsi nadarjeni otroci. Izkazalo se je, da sta ustvarjalni obe deklici, tako 

Špela kot Anja, vsaka na svojem področju. 

 

Ali nadarjeni otroci s slepoto in slabovidnostjo pravilno uporabljajo besede, za katere 

nimajo lastne senzorne izkušnje? Ker zaradi zaostankov pojmovnega razvoja otroci s 

slepoto in slabovidnostjo lahko začnejo v pogovorih pogosto uporabljati vsebinsko prazne 

izraze t. i. verbalizme, sem skušala ugotoviti, kako deklici razumeta in uporabljata besede, za 

katere nimata lastne senzorne izkušnje. Nadarjenost se lahko kaže skozi komunikacijske 

sposobnosti ter bogat besedni zaklad, lahko pa učenec uporablja verbalizme, ki nakazujejo 

pomanjkanje senzornih izkušenj ter težave kognicije (Harley 1963 v Warren 1994). Čeprav je 
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že Dokecki (1966 v Warren 1994) podal logičen argument, da verbalizmi niso besede, ki bi 

jih otroci s slepoto in slabovidnostjo ne mogli razumeti ali ne znali uporabljati v pogovoru, je 

res, da obstaja korelacija pri uporabi verbalizmov ter inteligentnostjo. Harley (1963 v Warren 

1994) navaja, da če se verbalizem pojavlja zaradi zmotnih in nejasnih konceptov, ki se kažejo 

zaradi nezadostnih senzornih izkušenj, se lahko pojav verbalizma spreminja glede na 

inteligentnost. Se pravi, višji kot je rezultat, ki ga dosega posameznik na testu inteligentnosti, 

manjša je pojavnost verbalizmov. 

 

Špela je bila pri uporabi besed, za katere sem predpostavila, da o njih nima lastne senzorne 

izkušnje, suverena in ustvarjalna. Stavki, ki jih je tvorila, so bili smiselni in pravilno 

oblikovani, prav tako dobro se je odrezala pri tej nalogi Anja. Pri nerazumevanju pojmov sta 

deklici sami prosili za pojasnilo. Anjina učiteljica je poudarila, da so otroci s slepoto in 

slabovidnostjo kar se tiče teh stvari enaki videčim, gre le za drugačen pristop in način učenja. 

Opazen razvojni zamik pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo se z leti zmanjšuje, kmalu pa ga 

ni več zaznati in tako otrok doseže enako raven razumevanja in uporabe takšnih besed, je 

dodala učiteljica. Nadarjeni otroci s slepoto in slabovidnostjo naj bi besede, za katere nimajo 

lastne senzorne izkušnje, razumeli in znali pravilno uporabljati brez posebnosti. Težav naj ne 

bi bilo, če so njihove intelektualne sposobnosti višje.  

 

Ali nadarjeni otroci s slepoto in slabovidnostjo smiselno uporabljajo in razumejo humor 

v vsakdanjem življenju? George (1990 v George 1997) pravi, da pri večini nadarjenih otrok 

opaža nadpovprečen smisel za humor, kar je spričo njihove sposobnosti hitrejšega mišljenja in 

opažanja povezav med stvarmi razumljivo. To mnenje potrjuje tudi Clark (1988 v George 

1997). Njihov humor se pogosto izraža skozi umetnost, kreativno pisanje, družbeno dejavnost 

in je sestavni del njihove splošne samozavesti. Tudi večina lestvic za ugotavljanje potencialne 

nadarjenosti vključuje smisel za humor kot eno od značilnosti nadarjenosti. 

Tako je na primer pri delu intervjuja s šalami posebno uživala Anja, saj je tudi sama želela z 

mano deliti nekaj svojih šal. Špelina in Anjina učiteljica sta se strinjali, da pri razumevanju 

humorja pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo ni razlik, saj gre za enako razumevanje kot pri 

videčih vrstnikih. Seveda je humor, ki je vezan na vidne izkušnje, pri tem izključen. Anjina 

učiteljica je še pripomnila, da se humorja vsi naučimo. Kaj je komu smešno, je odvisno od 

vsakega posebej. 
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Nadarjeni otroci s slepoto in slabovidnostjo naj bi imeli še posebej izražen smisel za humor, 

kar se je potrdilo v obeh študijah primera. Tait in Ward (1982 v Warren 1994) sta ugotovila, 

da sta starost in IQ zavzemala velik delež variance. Starejši je otrok in višji kot je IQ, boljše je 

razumevanje humorja, medtem ko izguba vida na to nima vpliva. 

 

Ali nadarjeni otroci s slepoto in slabovidnostjo brez težav ugotavljajo vzroke in 

posledice? Stančić (1991) ugotavlja, da se zaradi manjše motorične dejavnosti, ki je pogojena 

s slabo stimulativno vrednostjo okolja ter slepoto in slabovidnostjo, zaradi katere otrok ne 

more videti posledic svojega dejanja, sposobnost razumevanja vzroka in posledic razvija 

počasneje. Po Pringovi (2005 v Pring 2008) nas to razmišljanje privede do sklepa, da imajo 

otroci s slepoto in slabovidnostjo najverjetneje določene težave pri razvoju teh sposobnosti. 

Pri zadostnih izkušnjah se najverjetneje zmanjša verjetnost težav na tem področju. Obe deklici 

sta pri nalogi ugotavljanja vzrokov in posledic bili s pravilnimi in zanimivimi predlogi hitri. 

Tudi njuni učiteljici sta se strinjali, da pri razumevanju vzrokov in posledic ne bi smelo biti 

težav ali razlik. Nadarjeni otroci s slepoto in slabovidnostjo z zadostnimi izkušnjami v okolju 

ne bi smeli imeti težav z razumevanjem vzrokov in posledic, kar potrjujta tudi študiji 

primerov. 

 

Ali so učitelji dovolj strokovno usposobljeni za delo z nadarjenimi učenci s slepoto in 

slabovidnostjo? Špelina učiteljica nima posebnih znanj ali metod dela, ki bi jih uporabljala za 

delo z nadarjenimi učenci s slepoto in slabovidnostjo in se na tem področju ni dodatno 

izobraževala. Prav tako Anjina učiteljica ugotavlja, da so glede strokovne usposobljenost za 

delo z nadarjenimi učenci s slepoto in slabovidnostjo na njihovi ustanovi na splošno premalo 

usposobljeni ter da se pri njih ne izvajajo posebni programi za nadarjene in da niti nimajo 

posebej vpeljanega sistema odkrivanja. Tudi anketiran Učitelj 3 je dodal, da oba prepoznana 

nadarjena učenca s slabovidnostjo nimata posebej oblikovanega individualiziranega programa 

za nadarjene. Iz teh podatkov ne morem posploševati, vendar lahko domnevam, da učitelji 

niso dovolj strokovno usposobljeni za delo z nadarjenimi učenci s slepoto in slabovidnostjo. 

Za takšno stanje je krivo predvsem nepoznavanje pokazateljev nadarjenosti in splošna 

usmerjenost na primanjkljaje ter premalo strokovno usposobljeni učitelji na tem področju.  

 

Ne gre samo za nadarjene otroke s slepoto in slabovidnostjo, ki so spregledani. Nadarjeni so 

tudi gibalno ovirani, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami … Da bi se nadarjenost 
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lahko pri omenjenih otrocih razvijala nemoteno, je kot prvo pomembna čimprejšnja 

identifikacija in nato ustrezna obravnava (Whitmore in Maker 1985 v Novljan 1998), ki bi jo 

morala zagotoviti vsaka šola posebej. V prihodnosti bi se morali posvetiti bolj sistematičnemu 

odkrivanju nadarjenosti med vsemi skupinami otrok. V ta namen bi bila potrebna tudi dodatna 

izobraževanja učiteljev, da bi te otroke lažje prepoznali. 

Učitelj bi moral poskrbeti, da pri nadarjenih učencih razvija ustvarjalnost, spodbuja 

nekonvencionalne ideje, uporablja tudi višje oblike učenja, upošteva njihove sposobnosti, 

močne interese ter individualnost. Temeljna znanja naj učitelj glede na zanimanje razširi ter 

poglobi. Učence naj nauči, da bodo svojemu zaznavanju zaupali. Potrebno je spodbujati 

njihovo samostojnost, odgovornost, jih navduševati za različne interesne dejavnosti in skrbeti, 

da so vsi učenci v razredu ustrezno sprejeti (Žagar idr. 1999). Potrebno je poudariti, da so ta 

načela in smernice za razvijanje nadarjenosti univerzalna in pomembna, da jih kot učitelji 

upoštevamo pri vseh otrocih, glede na njihove sposobnosti, in ne izključno za nadarjene. Cilj 

takšne obravnave je razvijati celotno osebnost, saj naj bi učenec bil sčasoma sposoben 

kompenzirati svoje primanjkljaje z uporabo svojih močnih področij (Whitmore, Maker 1985; 

VanTassel, Baska 1994 v Novljan 1998). 

 

Zaključila bom z mislijo Bertholda Lowenfelda, ki je že leta 1979 poskušal opozoriti učitelje 

o neenakem pristopu do nadarjenih učencev s slepoto in slabovidnostjo, a še danes ni 

izpeljanih zadovoljivih raziskav in še vedno primanjkuje literature na področju nadarjenih 

otrok s slepoto in slabovidnostjo. Lowenfeld (v Bishop 2004) opozarja, da vse dokler tega ne 

bo, ne bomo zadovoljivo nagrajeni z njihove strani. 

Prav tako pa ne bomo nagrajeni s strani vseh ostalih nadarjenih otrok okoli nas, ki so zaradi 

tega ali onega razloga spregledani ali zapostavljeni. 
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Priloga 1: Protokol intervjuja učenca 

 

Pozdravljen/a, sem Janja, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike. V okviru svoje 

diplomske naloge se ukvarjam s temo nadarjenosti. Zastavila ti bom nekaj vprašanj, ki se 

navezujejo na to temo, lahko pa vmes kadarkoli tudi sam/a dodaš ali opomniš na kakšno 

pomembno informacijo, izkušnjo ali spoznanje. Lahko pa tudi ti mene kaj vprašaš. Prosila bi 

te, da mi dovoliš, da najin pogovor snemam. Vsi podatki so anonimni in bodo uporabljeni 

izključno za študijske namene. 

 

1. Prosila bi te, da se še ti na kratko sam/a predstaviš: 

         (ime, starost, šola, razred) 

2. Katere tri besede te najbolj opišejo?  

3. Kateri so tvoji hobiji in kaj te še posebej zanima? 

4. Kaj ti je najbolj všeč v šoli? (predmeti, sošolci, učitelji, odmor…) 

5. Kako se razumeš z vrstniki in kako s starejšimi? V kateri družbi ti je ljubše in zakaj? 

6. Kako razumeš pojem »biti nadarjen/a«? 

7. Kako te starši podpirajo in spodbujajo pri šolanju in tvojih hobijih?  

8. Kako se vidiš čez 5 let in kaj si želiš postati? 

9. Izbrala sem nekaj šal, pa mi povej, katera ti je najbolj smešna. Poveš še ti meni kakšno? 

 
• Na svetu so trije oceani. Prvi je Atlantik,drugi je Indijski ocean."Kateri je pa 

tretji?"Vpraša učitelj. Vsi molčijo."Prav imate učenci. Tretji ocean je namreč Tihi 
ocean."  

• Vili ima popravni izpit iz slovenščine in med počitnicami z mamo ponavljata snov. 
Mama pravi : - Jaz se kopam, ti se kopaš, on se kopa. Kateri čas je to? Vili odvrne: - 
Čas poletnih počitnic.  

• Gresta dva krompirja po cesti in prvega povozi avto. Drugi reče : pojdi greva naprej 
pire. 

• "Očka, s tabo bi se rad pomenil na tri oči." "Na štiri, si najbrž hotel reči." "Ne, prav si 
slišal, ker boš moral na eno zamižati." 

• "Očka, to da ti je mene prinesla štorklja, bi ti se verjel, ampak da ti je pajek odpeljal 
avtomobil, tega ti pa ne verjamem! 

 
Vir: http://www.otroci.org/php/sale/ 
 
 

10. Še ena uganka. Pomagaj mi ugotoviti »Kaj je to?«: Takrat, ko stoji, največkrat gori, a 

kadar visi, streho in nos kazi. (sveča)   

 

http://www.otroci.org/php/sale/
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         Sedaj sva se malo spoznala/i in nasmejala/i.  

 

11. Prosila bi te, če mi poveš kakšno okvaro vida imaš? V kolikšni meri ti pomaga ostanek 

vida pri vsakodnevnih aktivnostih? 

12. Naštej tri področja, za katera meniš, da izstopaš in si dober/dobra pri tem. 

13. Naštej tri področja, za katera meniš, da ti ne ležijo. 

14. O čem rad/a bereš… (S čim si pomagaš pri branju? Uporabljaš Braillovo pisavo?) 

15. Se greva še eno igro z besedami. Jaz ti povem tri besede in ti boš z njimi poskušala 

sestaviti smiselno poved.  

 

Primer: Najprej jaz sestavim poved iz besed: ZDRAVNIK, VČERAJ, POČUTITI 

à VČERAJ SEM ŠLA K ZDRAVNIKU, KER SE SEDAJ DOBRO POČUTIM. 

(Počakam na odziv)  

Spremeni ga, da bo smiseln:  

 

No, sedaj pa še ti: 

BARVE MAVRICE, LJUBOSUMEN,  NEBOTIČNIK  

à 

 

16. Se ti zdi, da v pogovorih srečuješ veliko besed, za katere ne veš kaj točno pomenijo?  

17. Kaj narediš, če ne veš, kaj določena beseda/ stavek pomeni? 

18. Sklepaj kaj je vzrok: 

 

* Pred trgovino je dolga vrsta ljudi.  Kaj meniš zakaj? (Počakam na njegov/njen odgovor.) 

                A.   Začele so se razprodaje.  

                B.  Danes prodajajo čajno mešanico za hujšanje. 

                C.  Trgovka je pozabila odpreti trgovino. 

 

 
* V učilnici ni slišati niti glasu. Kaj se dogaja? Zakaj je tišina?  

A.  Učiteljica je prepovedala govorjenje. 

B.  Pišemo kontrolno nalogo. 

C.  Ura je polnoči. 
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* V kuhinji mi je nenadoma spodrsnilo in padla sem, kot sem dolga in široka.  

A.    Preveč sem zalila rože. 

B.    Vodovodna napeljava pušča in tla so mokra. 

C.    Zaradi dežja je vse mokro.  

Vir: http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/sklepanje.htm 

 

19. Kje meniš, da lahko najbolj pokažeš svojo ustvarjalnost? (Kateri predmet v šoli, dejavnost 

…)  

20. Se pri pouku kdaj dolgočasiš? Zakaj? 

21. Meniš, da se tvoji učitelji dovolj potrudijo pri podajanju in preverjanju snovi? Kako ti 

najpogosteje prilagodijo pouk? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/sklepanje.htm
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Priloga 2: Protokol intervjuja učitelja 

 

Pozdravljeni, sem Janja, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike. V okviru svoje 

diplomske naloge se ukvarjam s temo nadarjenih učencev s slepoto in slabovidnostjo. Prosila 

bi vas, da izpolnite sledeč vprašalnik, ki se navezuje na omenjeno temo, lahko pa še sami 

dodate ali opomnite na kakšno pomembno informacijo, izkušnjo ali spoznanje. Vsi podatki so 

anonimni in bodo uporabljeni izključno za študijske namene. 

 

1. Vaš strokovni naziv:  

2. Koliko časa že opravljate vaš poklic? 

3. Kaj vam je pri vašem delu najbolj všeč? 

4. Kako razumete nadarjenost? 

5. S koliko nadarjenimi učenci s slepoto in slabovidnostjo ste se srečali v svoji karieri?  

6. Katera vrsta nadarjenosti med temi učenci bi ocenili, da prevladuje? (Nagel, (1987) loči 

intelektualno, umetnostno, psihomotorično, socialno nadarjenost.)  

7. Katero skupino od naštetih bi ocenili, da se najtežje prepoznava, zakaj? 

 

Vprašanja vezana na učenca in njegovo obravnavo: 

 

8. Za kakšno vrsto slepote oz. slabovidnosti gre pri učencu?  

9. Katere tri besede ga najbolj opišejo?  

10. Kdaj ste učenca dobili v obravnavo?  

11. Je bil učenec, ko ste ga dobili v obravnavo že prepoznan za nadarjenega? Kdo je prvi 

opazil znake nadarjenosti? Kakšne značilnosti so navajali?  

12. Katera vrsta nadarjenosti pri njemu/njej najbolj izstopa? Na kratko opišite. 

13. Kakšne rezultate so pokazali testi inteligentnosti? Kako jih razlagate? 

14. Kako oz. na kakšne načine spodbujajo njegovo nadarjenost starši?  

15. Kdo učenca pri razvijanju nadarjenosti najbolj podpira in kako? 

16. Katera so njena močna področja? S čim in kako jih razvija? 

17. Katera so njena šibka področja? S čim in kako jih razvija? 

18. Opišite njeno motivacijo pri šolskih ter izven šolskih dejavnostih? Kakšne so razlike? 

19. Kako bi ocenili njene spominske sposobnosti? Kje se kažejo? Jih zna izkoristiti? 

20. Na katerih področjih se najbolj kaže njena kreativnost, iznajdljivost? Kako? 
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21. Opišite njene komunikacijske sposobnosti?  

22. Kako bi opisali njeno besedišče? 

23. Posebna opažanja v zvezi z verbalizmom. V kolikšni meri se pojavlja? Kaj navadno stori, 

če besede ne pozna? 

24. Kako je z razumevanjem humorja? Kakšen humor mu je všeč?  

25. Posebna opažanja v zvezi z razumevanjem ter predvidevanjem o vzrokih in posledicah. So 

tu opazni kakšni primanjkljaji vezani na teorijo uma?  

26. Kako se loteva problemskih nalog? Se jih prestraši, so mu v izziv, je pri tem iznajdljiv, 

samostojen, ustvarjalen… 

27. Kakšne strategije učenja uporablja? Kakšen stil učenja je značilen zanj? 

28. Ocenite njen pristop pri vključevanju v socialno okolje.  Je pri tem samostojna, 

iznajdljiva, previdna…? 

29. Ste opazili katero od nezaželenih lastnosti vedenja pri učencu? (dolgočasenje med 

poukom, nestrpnost, nastopaštvo, odtujitev od vrstnikov, perfekcionizem, netolerantnost, 

kritičnost, svojeglavost, bahaštvo) (Yewchuck, Lupart, 1993, povzeto po Novljan, 1998).  

Kako ocenjujete vašo strokovno usposobljenost za delo z nadarjenimi učenci s slepoto in 

slabovidnostjo?  

30. Katere metode dela z nadarjenimi so najbolj primerne za učence s slepoto in 

slabovidnostjo? 

31. Kakšne so vaše izkušnje v zvezi z dodatnim izobraževanjem na tem področju? 
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Priloga 3: Kontrolna lista značilnosti 

 

Navodilo: 

Pripravljenih imam 67 trditev, ti pa boš povedal/a z odgovorom DA/NE, ali posamezna 

lastnost velja zate.  

 

1. Posebno spretno rešuješ probleme (ni nujno, da tudi hitro).  

2. Zapomniš si lahko veliko podatkov.  

3. Podatke si hitro zapomniš.  

4. Uporabljaš ustvarjalne in neobičajne poti pri reševanju problemov.  

5. Rad/a se učiš novih stvari.  

6. Si dober/a in spreten/a v komunikaciji.  

7. Braillovo pisavo si se naučil/a hitro.  

8. Braillovo pisavo bereš hitro.  

9. Zanimajo te posebni problemi in uganke.  

10. Delo raje dokončaš sam/a in brez pomoči druge osebe.  

11. Imaš številna znanja iz različnih področij.  

12. Hitro razumeš vzroke, posledice delovanja in povezave.  

13. Si radoveden/a.  

14. Si pozoren/a in dojemljiv/a do okolja.  

15. Nisi zadovoljen/a, če je razlaga nenatančna.  

16. Imaš dober smisel za humor.  

17. Občutljiv/a si na nepravičnost.  

18. Velikokrat imaš edinstven odgovor, reakcijo, rešitev – drugačno od ostalih.  

19. Dobro si znaš predstavljati stvari, predmete.  

20. Imaš veliko idej in zamisli, ki jih znaš povezati med sabo.  

21. Dosegaš nadpovprečne rezultate v primerjavi s sošolci pri enem ali več predmetih.  

22. Imaš bogato besedišče.  

23. Hitro prikličeš dejstva.  

24. Glasni zvoki te strašijo.  

25. Pri hrani imaš izbran okus.  

Zap. 

št. 
Kaj od naštetega velja zate in se pojavlja pogosto? Da Ne Opomba 
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26. Imaš bujno domišljijo.  

27. Si imel/a kdaj namišljenega prijatelja.  

28. Močno izražaš čustva.  

29. Rad/a ustvarjaš, konstruiraš, spreminjaš stvari.  

30. Imaš visoka pričakovanja.  

31. Imaš željo po popolnosti.  

32. Imaš veliko sposobnost koncentracije pri delu, ki te zanima – med tem ne želiš biti 

zmoten/a.  

33. Imaš močno lastno voljo, motivacijo za uspeh.  

34. Veliko sprašuješ: Kako, Zakaj…  

35. Se hitro čustveno navežeš.  

36. Opažaš razkorak med sposobnostjo razmišljanja ter sposobnostjo ustvarjanja (miselno si 

pred ročnimi spretnostmi)  

37. Si energičen/a.  

38. Si prilagodljiv/a v razmišljanju.  

39. Rad/a pripoveduješ o svojih odkritjih in zamislih s podrobnostmi.  

40. Uporabljaš zapleteno zložene povedi.  

41. Znaš se igrati z besedami in si izmišljuješ nove.  

42. Spontano in brez težav opisuješ nove izkušnje.  

43. Svoje ideje znaš predstaviti na nenavaden način.  

44. Spreten/a si v igrah, kjer je potrebno nekaj sestaviti, preoblikovati.  

45. Potrebuješ malo spanja.  

46. Dober/a si v petju.  

47. Dober/a si v plesu.  

48. Dober/a si v igri.  

49. Dober/a si v slikanju.  

50. Rad/a in spretno vodiš dejavnosti, v katere pritegneš druge otroke.  

51. Pri delu si vztrajen/a in ga želiš dokončati.  

52. Si pozoren/a do drugih.  

53. Pritegnejo te nove, komične, norčave ideje. 

54. Rad/a imaš strukturirane, organizirane dejavnosti.  

55. Rutinske naloge te dolgočasijo.  

56. Si kritičen/a do sebe.  
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57. Zanimajo te mnoge »odrasle« teme, kot religija, politika, spolnost.  

58. Rad/a iščeš skupne značilnosti in razlike pri stvareh.  

59. Z lahkoto posplošuješ iz delov na celoto.  

60. Branje ti je v veselje.  

61. Imaš svoje mnenje, ki ga znaš zagovarjati.  

62. Mnenje izražaš brez zadržkov.  

63. Pri reševanju problemov rad/a tvegaš.  

64. Ne bojiš se biti drugačen/a in izzivati.  

65. Odgovoren/a in zanesljiv/a si pri načrtovanju in organizaciji.  

66. Praviloma enako dobro shajaš z vrstniki in odraslimi, vendar si raje poiščeš prijateljstvo 

med enako sposobnimi.  

67. Znaš se vživeti v druge.  

 

Lista je sestavljena s pomočjo naslednje literature: 
 

1. Novljan, E. (1998). Slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter gibalno ovirani nadarjeni otroci in 
mladostniki. Defektologica Slovenica, letnik 6, št. 3, str. 71 

- Renzullijeva ocenjevalna lestvica - Renzullis Rating Scale (Davis, Rimm 1985) 
- Predlog za identifikacijo slepih in slabovidnih (Whitmore, Maker 1985) 

 
2. Težak, S. (2008). Kdo so nadarjeni? V: Ferbežer, I., Težak, S., Korez, I.: Nadarjeni otroci. 

Radovljica: Didakta d.o.o., str. 13-24 
 
3. Galbraith, J., (1992). Vodič za nadarjene. Državna založba Slovenije, Ljubljana, str. 30, 99 

 
4. Galbraith, J., (2000). You know your child is gifted. Free spirit publishing, Minneapolis 
 
5. Wolfgang Nagel (1987). Spodbujanje in odkrivanje nadarjenih otrok. Državna založba 

Slovenije, Ljubljana, str. 20-22, 49-52 
 

6. Bishop, E. V., (2004). Teaching Visually Impaired Children. Springfield, Illinois: Charles C 
Thomas Publisher LTD. Str. 170, 177-179 

- Iz »Teaching the visually impaired gifted youngster« L. Johnson (1987). V Journal of 
Visually Impairment and Blindness, 81 (2) str. 51.   

- Zbrano iz. Rivero 2002; Walker 1991, Smutney idr. 1989; Galbraith 2000; Rogers in 
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Priloga 4: Anketni vprašalnik za učitelje v integraciji 

 
 
Pozdravljeni, sem Janja Lokošek, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike. V okviru 

svoje diplomske naloge se ukvarjam s temo nadarjenih otrok s slepoto in slabovidnostjo. 

Prosila bi vas, da odgovorite na naslednja vprašanja, ki se navezujejo na omenjeno temo.  

Podatki so anonimni in bodo uporabljeni zgolj za študijske namene. 

 

1. Koliko let že opravljate vaš poklic? 

 

 

2. Koliko otrok imate v obravnavi v tem letu? 

 

 

3. Pri koliko od obravnavanih otrok ste zasledili znake nadarjenosti? 

 

 

4. Ali je kateri od teh otrok prepoznan in obravnavan kot nadarjen? 

 

In v primeru, če je: 

 

5. V katerem izobraževalnem programu je bil učenec prepoznan in obravnavan kot nadarjen? 

 

6. Ali ima učenec vezano na nadarjenost oblikovan tudi individualiziran program in kakšna 

priporočila za delo z nadarjenimi so v njem predlagana? 

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje. 
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Priloga 5: Izjava o avtorstvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava o avtorstvu 

 

 

Spodaj podpisana Janja Lokošek, rojena 6.3. 1988 v Celju, študentka Pedagoške fakultete v 

Ljubljani, s podpisom potrjujem, da sem avtorica diplomskega dela z naslovom:  

Razumevanje, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo 

 

 

 

Ljubljana,  23. oktober 2012                                                              Janja Lokošek 

                                                                                                                    (lastnoročni podpis) 
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