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SOCIALNA VKLJUčENOST NADARJENIH 
UčENCEV 

1 KONCEPT INKLUZIJE TER SOCIALNA KOHEZIVNOST NA PODROčJU 
PEDAGOšKEGA DELA Z NADARJENIMI UčENCI

Inkluzijo je po Takali in Aunio (2005: 39) mogoče misliti kot »fleksibilen vzgoj-
no-izobraževalni pristop, ki različnim učencem omogoča vključevanje v splošne 
vzgojno-izobraževalne programe«. Ključne značilnosti tega pristopa so (Mitchell 
1999, prir. po Molzen 2006): (1) spoštovanje učencev, njihovih vzgojno-izobra-
ževalnih pravic, dostojanstva in samostojnosti ter dostopnost različnih posebnih, 
učencem primernih vzgojno-izobraževalnih virov, (2) odsotnost ali zmanjšana 
verjetnost za dejavnike, ki ovirajo učenje, (3) v različnost otrok usmerjena vzgoj-
no-izobraževalna filozofija, (4) prepoznavanje in odzivanje na različnost populacij 
učencev, (5) prilagajanje različnim učnim stilom učencev in njihovi ravni učenja, 
(6) zagotavljanje enakosti vzgojno-izobraževalnih priložnosti z ustreznimi učnimi 
načrti, organizacijo šolskega dela, uporabo različnih virov ter partnerstva z social-
nim okoljem učencev. Inkluzija je izrazito večsestavinski, še ne enotno opredeljen 
koncept, vendar pa za učence s posebnimi potrebami primarno pomeni »/…/pol-
nopravno vključevanje v redne, kronološki starosti učencev ustrezne oddelke šol 
v njihovem okolju, dostop do ustrezne pomoči in podpornih storitev ter individu-
alizirane programe z ustrezno diferenciiranim učnim načrtom ter ocenjevanjem« 
(Mitchell 2005: 4). Na tem mestu je pomembno poudariti, da je bila v diskurzu 
inkluzivnosti različnost učencev izvorno operacionalizirana na ravni vzgojno-iz-
obraževalnih potreb učencev, ki predstavljajo populacijo učencev s posebnimi 
potrebami (angl. children with disabilities) (Frederickson in Cline 2009), danes 
pa je inkluzija konceptualno zastavljena širše in vključuje oziroma naj bi vključe-
vala vse učence v šoli (Amstrong, Amstrong in Spandagou 2010, Mitchell 2005, 
Smith 2006, UNESCO 2004). V dokumentu Inclusive Education Position Paper/
Izhodišča za inkluzivno edukacijo (2002) je tako denimo zapisano, da inkluziv-
na edukacija ustvarja sodelovalno učno klimo, v kateri imajo vsi učenci pravico 
do aktivnega vključevanja, šole pa imajo dolžnost sprejeti različne učence ter 
vzgajati spoštovanje do različnosti. Izhodišče diskurza je torej socio-kulturna pa-
radigma učenja in poučevanja, ki razumevanje inkluzije pogojuje s premikom iz 
kliničnega v socialni kontekst (Armstrong, Armstrong in Spandagou 2010, Kroflič 
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2003, Juriševič 2010, Opara 2007), v katerem se šola na ravni stališčne narav-
nanosti ter strukturnih in metodoloških sprememb prilagaja različnosti učencev 
in spodbuja njihovo čimbolj aktivno učno in socialno participacijo v danem vzgoj-
no-izobraževalnem prostoru (Smith 2006). Pojasnjeno še drugače: »/…/ v šoli 
različnosti pridobivajo vsi, bolj ali manj sposobni, motivirani, ambiciozni, spretni 
ali samozavestni« (Opara 2007: 12), saj inkluzivnost vodi k oblikovanju učne sku-
pnosti, ki različnost spoštuje v smislu Star Trek type society (Smith 2006). 

Čeprav je prednosti inkluzivnega izobraževanja na osnovi povedanega mo-
goče strniti in tudi pričakovati tako na ravni kakovostnejšega socialno-emocional-
nega razvoja učencev kakor tudi njihovih učnih dosežkov v skladu s prepozna-
nimi in razvijanimi potenciali, dosedanje raziskave v svetu tega še niso uspele 
(enoznačno) empirično dokazati. Tako denimo Frederickson in Cline (2009) pov-
zemata, da dosedanje študije niso potrdile prednosti segregiranih oblik vzgojno-
izobraževalnega dela za socialni in učni razvoj učencev s posebnimi potrebami v 
primerjavi z rednim šolanjem; v nekaterih raziskavah se je na teh področjih poka-
zala celo rahla prednost v prid inkluzivnega izobraževanja, in sicer za vse učence, 
za učence s posebnimi potrebami pa še posebno v primerih, ko je vključevanje 
potekalo po primernih individualniziranih programih (prim. Black-Hawkins, Florian 
in Rouse 2007, Dyson, Farrell, Polat, Hutcheson in Gallannaugh 2004, Lindsay 
2007, Nowicki in Sandieson 2002). Delno gre razlog opisanemu stanju pripisati 
vprašanju smiselnosti tovrstega raziskovanja in iskanja empiričnih dokazov za 
upravičenost inkluzije, saj gre pri inkluziji prvenstveno za spoštovanje človekovih 
pravic par excellance (Lindsay 2003). Po drugi strani pa pregled opravljenih štu-
dij kaže, da raziskovalni napredek na področju razumevanja vplivov inkluzije na 
socialni in učni razvoj učencev v šoli ovira vrsta metodoloških problemov, pove-
zanih z opredelitvijo predmeta merjenja (Kaj je inkluzija?, Kaj je socialna koheziv-
nost?), zahtevnostjo merjenja izbranih spremeljivk (kompleksnost osebnostnih, 
socialnih in učnih interakcij v šoli), neprimerljivost učnih načrtov ter standardov 
znanja v rednih in posebnih oddelkih oziroma šolah ter nenazadnje tudi razlike v 
strokovnih kompetencah učiteljev, ki poučujejo v različnih vzgojno-izobraževalnih 
okoljih (Black-Hawkins, Florian in Rouse 2007, Frederickson in Cline 2009). 

1.1 Inkluzivno vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci

Posebnost nadarjenih učencev, zaradi katere imajo ti učenci pravico do prilago-
ditev znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema, je njihova nadpovprečnost, merjena 
»navzgor«, pri čemer je pojem primanjkljaja in/ali težav na področju učenja, sicer 
značilen za druge skupine učencev s posebnimi potrebami, zamenjan s pojmoma 
potencialov in presežkov (Winstanley 2006, Juriševič 2011a). Inkluzivni vzgojno-
izobraževalni pristop tako vodi k spoštovanju pravic nadarjenih učencev za njim 
prilagojeno poučevanje, obenem pa opozarja tudi na sprejemanje odgovornosti 
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nadarjenih učencev do lastnega učenja ter znanja, ne le za osebno, temveč tudi 
širšo družbeno korist (Armstrong, Armstrong in Spandagou 2010, Lizbonska de-
klaracija 2007, Smith 2006), saj so »/…/ današnji nadarjeni učenci jutrišnji socialni, 
intelektualni, ekonomski in kulturni voditelji, zato njihovega razvoja ne gre prepustiti 
slučaju« (Campbell et al. 2004, v: Robinson in Campbell 2010: 8). Vodilni medna-
rodni strokovnjaki na področju edukacije nadarjenih so v Resoluciji: Akcijski načrt 
za nadarjene in talentirane, pripravljeni v kontekstu Lizbonske deklaracije (2007) 
poudarili, da visoki kognitivni in socialni potenciali ter ustvarjalnost nadarjenih pred-
stavljajo ključno bazo evropske inovacijske zmogljivosti; ta spodbuja trajnostni eko-
nomski razvoj z boljšimi pogoji zaposlovanja ter večjo socialno kohezivnostjo, kar 
vodi Evropo med konkurenčnejše in bolj dinamične ter na znanju temelječe ekono-
mije v svetovnem merilu oziroma po Becku do uresničevanja koncepta družbene 
kakovosti (Beck, van der Maesen, Thomése in Walker 2001).

Inkluzija na področju dela z nadarjenimi učenci je tudi empirično prepoznana 
kot učinkovit vzgojno-izobraževalni pristop v novejših mednarodnih študijah, ki 
kažejo trend k obravnavi nadarjenih znotraj matičnih oddelkov na osnovi indivi-
dualiziranih programov, različnih oblik diferenciacije ter obogatitvenih dejavnosti 
v širšem smislu (Eurodyce 2006, European Agency for Development in Special 
Needs Education 2009, Freeman, Raffan in Warwick 2010, Monks in Pfluger 
2005). Kearney (1996) tako navaja pet temeljnih principov, ki jih morajo šole 
uresničiti, da bi lahko postale inkluzivne za nadarjene učence. Ti principi so: (1) 
intelektualna dostopnost šole v smislu zagotavljanja ustreznih intelektualnih uč-
nih spodbud v območju bližnjega kognitivnega in motivacijskega razvoja nadar-
jenih učencev, (2) spoštovanje intelektualne različnosti kot spodbujanje vrednot 
učenja, znanja oziroma učne uspešnosti, (3) fleksibilnost do starostnih omejitev v 
smislu možnosti hitrejšega vertikalnega učnega napredovanja na različnih moč-
nih področjih nadarjenih učencev, (4) preudarnost v »izkoriščanju« nadarjenih 
učencev za pomočnike učiteljem pri delu z učenci, ki imajo učne težave in (5) 
spodbujanje druženja med učenci v različnih učnih situacijah, v katerih imajo 
nadarjeni učenci možnost učnega in socialnega napredovanja. 

Na osnovi povedanega se postavlja vprašanje, kakšno je stanje na področju 
socialne vključenosti nadarjenih učencev v slovenski osnovni šoli, kjer v zadnjem 
desetletju k problemu prepoznavanja in dela z nadarjenimi učenci pristopamo 
bolj sistematično kot v preteklosti (Juriševič 2009), in sicer na osnovi dokumen-
tov Koncept: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 
(1999; v nadaljevanju Koncept) in Operacionalizacija koncepta: Delo z nadarje-
nimi učenci v devetletni osnovni šoli (2000). V Konceptu je predviden postopek 
prepoznavanja in dela z nadarjenimi učenci skladno z Zakonom o osnovni šoli 
(ZOsn, 1996, in sicer 2., 11., 12., 40. in 79. člen) in Zakonom o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 1996, in sicer 2., 11., 61. in 81. člen). 
Nenazadnje velja izpostaviti, da je vloga inkluzivnega pedagoškega pristopa pri 
vzgojno-izobraževalnem delu z nadarjenimi učenci eksplicitno poudarjena tudi v 
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dokumentu Vzgoja in izobraževanje nadarjenih v Beli knjigi v vzgoji in izobraže-
vanju 2011 (Juriševič 2011a).

V nadaljevanju me bo zato zanimalo, kako je koncept socialne kohezivnosti 
zastopan v omenjenih nacionalnih dokumentih, ki na zakonodajni in program-
ski ravni opredeljujejo delo z nadarjenimi učenci. Sledila bo krajša predstavitev 
treh empiričnih raziskav, iz katerih je mogoče bolje razumeti dinamiko socialnega 
vključevanja nadarjenih učencev ter načrtovati nadaljnje smernice za uresniče-
vanje inkluzivnega pedagoškega pristopa v osnovni šoli.24 

2 ANALIZA DOKUMENTOV Z VIDIKA SOCIALNE KOHEZIVNOSTI

V strateškem dokumentu Evropa 2020 (Evropska komisija 2010) je skrb za 
socialno kohezivnost poudarjena kot ena od sedmih vodilnih pobud v okviru treh 
prednostnih prvin (pametna, trajnostna in vključujoča rast), s katerimi bo Evrop-
ska unija dosegla gospodarski razvoj, ki ga bo »/…/ odlikovala visoka stopnja 
zaposlenosti, produktivnosti in socialne kohezivnosti« (prav tam: 5). Na področju 
učenja se pojem socialne kohezivnosti pogosto pojavlja v povezavi s sodeloval-
nim učenjem in vrednotami skupinske pripadnosti (odgovornost posameznika do 
skupine), z raziskovanjem in spodbujanjem kakovostnih medosebnih odnosov 
ter oblikovanjem razreda kot socialne skupine, ki spodbuja kakovostno učenje 
(Pečjak in Košir 2002, Slavin, Hurley in Chamberlain 2003). Na področju šolstva 
(po vertikali) so to osnovni pogoji, ki omogočajo realizacijo Evropske strategije 
(pristop od spodaj navzgor), še posebno pa je njihovo uresničevanje pomembno 
na področju šolanja nadarjenih učencev, saj so »/…/ današnji nadarjeni učenci 
jutrišnji socialni, intelektualni, ekonomski in kulturni voditelji, in zato njihovega 
razvoja ne gre prepustiti slučaju« (Campbell in sod. 2004, cit. v Robinson in Cam-
pbell 2010: 8).

Pregled nacionalnih zakonodajnih in programskih dokumentov (Preglednica 
1) kaže na prisotnost in kontinuiranost skrbi za socialno vključenost nadarjenih 
učencev (v načelih, nosilcih ukrepov in posebnostih), kar je v smislu enotnega 
konceptualnega izhodišča mogoče oceniti za pozitivno. Hkrati pa je treba opozo-
riti tudi na implicitnost obravnavanega konstrukta, ki se kaže v neopredeljenosti 
osnovnih terminov (socialna kohezivnost, vsebinski elementi oziroma področja 
obravnave) in utegne zaradi različnih možnosti interpretacije delovati zavajajoče 
oziroma manj enoznačno za konkretne potrebe pedagoške prakse. 

24 V prvi raziskavi (točka 4.1 v nadaljevanju) sem avtorica sodelovala kot konzulentka – članica Eks-
pertne skupine za delo z nadarjenimi pri Zavodu RS za šolstvo, v drugi (točka 4.2 v nadaljevanju) kot 
mentorica pri pripravi diplomskega dela absolventki na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, v tretji 
(točka 4.3 v nadaljevanju) pa kot raziskovalka v okviru projekta Strokovne podlage za izvajanje socialne 
kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju (ESS in MŠŠ 2010-2012); vse tri raziskave so bile pripravljene med 
letoma 2010 in 2011.
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Preglednica	1:	Analiza zakonodajnih (a) in programskih dokumentov (b, c) z 
vidika socialne kohezivnosti na področju vzgojno-izobraževalnega dela z nadar-
jenimi učenci

Kriterij: (a)	Zakon	o	osnovni	
šoli,	1996

(b)	Koncept:	Delo	z	
nadarjenimi	učenci	
v	devetletni	osnovni	

šoli,	1999

(c)	Bela	knjiga
na	področju	vzgoje
in	izobraževanja,

2011
Načela OŠ naj »omogoča 

optimalen razvoj 
nadarjenih in drugih 
otrok s posebnimi 
potrebami«.

– Uporaba sodelova-
   lnih oblik učenja
– Upoštevanje poseb-
   nih sposobnosti in
   možnih interesov
– Upoštevanje indivi-
   dualnosti
– Spodbujanje samo-
   stojnosti in odgovor-
   nosti
– Skrb za celostni 
   osebnostni razvoj
– Uveljavljanje men-
   torskih odnosov med
   učenci in učitelji 
   oziroma drugimi 
   izvajalci programa
– Skrb za ustrezno
   sprejetost nadarjenih
   učencev v razredu
– Ustvarjanje možnosti
   za občasno druže-
   nje glede na posebne
   potrebe in interese
   nadarjenih učencev

– Načelo pravičnosti in
   enakih možnosti
– Načelo inkluzivnega
   pedagoškega
   pristopa

Nosilci ukrepov 
(pristojnosti)

Šole Učitelji, učitelji 
podaljšanega bivanja, 
šolski svetovalci, 
koordinatorji za 
delo z nadarjenimi, 
knjižničarji, mentorji, 
šole in/ali druge 
vzgojno-izobraževalne 
ustanove

Šole, starši, širša 
družbena skupnost, 
država
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Kriterij: (a)	Zakon	o	osnovni	
šoli,	1996

(b)	Koncept:	Delo	z	
nadarjenimi	učenci	
v	devetletni	osnovni	

šoli,	1999

(c)	Bela	knjiga
na	področju	vzgoje
in	izobraževanja,

2011
Posebnosti Poudarek je na 

celostnem razvoju 
nadarjenih učencev.

Pri izdelavi posebnih 
programov za 
nadarjene  je med 
drugim potrebno 
upoštevati, da izbrana 
metoda otroka ne bi 
odtujila od vrstnikov 
ali škodljivo vplivala 
na nadaljnje učenje; 
pomembno 
je upoštevati 
tudi, naj učno 
okolje  zagotavlja 
učencem hkrati 
čustveno varnost in 
intelektualne izzive.

Temeljni cilj 
prepoznavanja in dela 
z nadarjenimi učenci 
v osnovni šoli je 
prilagajanje vzgojno-
izobraževalnega 
procesa potrebam 
nadarjenih učencev 
ter skrb za njihov 
celostni osebnostni 
razvoj, da bi lahko 
čim bolje razvili 
in uresničili svoje 
potenciale.
Posebna pozornost 
velja nadarjenim 
učencem iz drugega 
kulturnega in/ali 
jezikovnega okolja, 
družin s socialno 
problematiko ter 
nadarjenim učencem 
s posebnimi potrebami 
(t. i. dvojno izjemnim 
učencem), pri čemer 
naj prilagoditev, če 
je to le mogoče, 
primarno izhaja 
iz identificirane 
nadarjenosti, saj 
ima ta ob učenčevih 
težavah pomembno 
preventivno in 
kompenzacijsko vlogo 
za osebnostni razvoj 
(učna samopodoba, 
interesi, cilji …).
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3 EMPIRIčNI IZSLEDKI O SOCIALNI KOHEZIVNOSTI NA PODROčJU 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NADARJENIH 

3.1 Spremljanje dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli za šolsko leto 
2009/2010 (Bezić in Deutch 2011)

Analiza spremljave izvajanja Koncepta: Odkrivanje in delo z nadarjenimi 
učenci v devetletni osnovni šoli za šolsko leto 2009/2010, v kateri so na vpraša-
nja o spremljavi Koncepta odgovarjali koordinatorji za delo z nadarjenimi učenci 
iz 98 osnovnih šol, je pokazala, da se v osnovnih šolah uresničujejo temeljna 
načela po Konceptu, ki so povezana s spodbujanjem socialne kohezivnosti. Ta 
načela so: »skrb za celostni osebnostni razvoj (kognitivni, emocionalni, socialni, 
moralni, telesni)«, »uporaba sodelovalnih oblik učenja«, »uveljavljanje mentor-
skih odnosov med učenci in učitelji«, »skrb za to, da so nadarjeni v svojem razre-
dnem in šolskem okolju ustrezno sprejeti« in »ustvarjanje možnosti za občasno 
druženje nadarjenih med seboj« (Preglednica 2). 

Preglednica	2: Uresničevanje temeljnih načel po Konceptu: Odkrivanje in delo 
z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli v šolskem letu 2009/10 na petsto-
penjski ocenjevalni lestvici (NOŠ=98) (Bezić in Deutch 2011: 69)

NAčELO: Aritmetična 
sredina

Standardni 
odklon

Širitev in poglabljanje temeljnega znanja. 4,27 0,70
Upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov učenca. 4,03 0,63
Spodbujanje višjih oblik mišljenja in učenja. 4,03 0,72
Spodbujanje samostojnosti in odgovornosti. 3,90 0,78
Ustvarjanje možnosti za občasno druženje nadarjenih med seboj. 3,82 1,06
Upoštevanje individualnih osebnostnih značilnosti. 3,79 0,74
Skrb za to, da so nadarjeni v svojem razrednem in šolskem 
okolju ustrezno sprejeti. 3,79 0,80

Raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire. 3,79 0,99
Razvijanje ustvarjalnosti. 3,76 0,72
Skrb za celostni osebnostni razvoj (kognitivni, emocionalni, 
socialni, moralni, telesni). 3,45 0,86

Uporaba sodelovalnih oblik učenja. 3,52 0,84
Uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci/dijaki in učitelji. 3,45 0,96
Hitrejše napredovanje v procesu učenja. 3,29 0,90
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Navedena načela se uresničujejo tako z metodami in oblikami dela med re-
dnim poukom (posebne zadolžitve za nadarjene učence, različne oblike diferenci-
acije) kot tudi v sklopu razširjenega programa šole (interesne dejavnosti, dodatni 
pouk, priprava na tekmovanja). Poleg tega iz analize spremljave izhaja, da šole 
tudi načrtno izvajajo različne dejavnosti posebej za spodbujanje socialnega in 
čustvenega razvoja nadarjenih učencev (Preglednica 3); med temi dejavnostmi 
je najpogosteje zaslediti uporabo socialnih iger ali drugih dejavnosti na izbrane 
teme v času razrednih ur, spodbujanje sodelovanja med nadarjenimi učenci in 
njihovimi sošolci pri usvajanju učnih vsebin, individualno svetovanje nadarjenim 
učencem, ter načrtno druženje nadarjenih učencev. Odgovori koordinatorjev za 
delo z nadarjenimi učenci na vprašanje glede novosti, ki jih šole na področju 
dela z nadarjenimi učenci načrtujejo v prihodnje, kažejo prevladujočo tendenco 
k nadaljnjemu izvajanju dejavnosti za krepitev socialne kohezivnosti; vendar pa 
je med novostmi, ki jih načrtujejo šole, zaslediti predvsem različne dejavnosti za 
druženje nadarjenih učencev med seboj (v obliki taborov, delavnic, klubov, temat-
skih programov, izmenjav …), ki predstavljajo krepitev kohezivnosti znotraj sku-
pine nadarjenih, ne pa tudi v smislu inkluzivnega pedagoškega pristopa na ravni 
oddelkov oziroma razredov, torej kohezivnosti med nadarjenimi učenci in njihovi-
mi sošolci s poudarkom na specifičnih učnih situacijah oziroma problemih. 

Preglednica	3: Najpogosteje načrtno izvajane dejavnosti v osnovni šoli za spod-
bujanje socialnega in čustvenega razvoja nadarjenih učencev v šolskem letu 
2009/10 (Bezić in Deutch 2011: 74)

OBLIKE	IN	METODE	DELA	ALI	POSEBNE	DEJAVNOSTI: število	šol % šol
Socialne igre pri razrednih urah 73 74,5
Tematske razredne ure 68 69,4
Pomoč drugim učencem ( inštrukcije, socialna pomoč) 64 65,3
Individualno svetovanje za socialni in čustven razvoj 58 59,2
Načrtno druženje nadarjenih različnih starosti 53 54,1
Kooperativno (sodelovalno) učenje 42 42,9
Humanitarne dejavnosti – prostovoljno delo 40 40,8
Posebne delavnice za razvijanje socialnih veščin 39 39,8
Usposabljanje za reševanje konfliktov 30 30,6
Vaje sproščanja 21 21,4
Mladinske delavnice 18 18,4
Usposabljanje za mediacijsko delo 16 16,3
Debatni klub 14 14,3
Sobotne šole za osebni in socialni razvoj 16 16,3
Interakcijske delavnice 11 11,2
Razvijanje čustvene inteligence 11 11,2
Vaje v moralnem presojanju 9 9,2
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3.2 Ocene o socialni vključenosti nadarjenih učencev v osnovni šoli 
(Primožič 2010) 

Diplomska raziskava, v kateri je sodelovalo 70 identificiranih nadarjenih 
učencev po postopku prepoznavanja, kot ga opredeljuje Koncept (1999), 154 
njihovih sošolcev in 38 učiteljev iz šol idrijsko-cerkljanske regije, je pokazala, da 
med sociometričnimi statusi nadarjenih učencev in njihovih sošolcev ni statistič-
no pomembnih razlik. Večina nadarjenih se v svojih oddelkih počuti dobro, prav 
tako njihov status priljubljenih učencev opisujejo tudi učitelji (Preglednici 4 in 5). 

Preglednica 4: Ocena nadarjenih učencev (N=70) o počutju v svojem oddelku 
(Primožič 2011: 62)

POčUTJE V ODDELKU: f f %
Odlično 36 51,43
Prav dobro 27 38,57
Dobro 7 10,00
Slabo 0 0,00
Zelo slabo 0 0,00

Preglednica	5: Ocene učiteljev (N=38) o priljubljenosti nadarjenih učencev (Pri-
možič 2011: 71)

OCENA: f f%
Izjemno priljubljen 7 18,42
Bolj priljubljen 23 60,53
Priljubljen 7 18,42
Manj priljubljen 1 2,63
Osamljen 0 0

Učenci svoje nadarjene sošolce pogosto opisujejo kot »sošolce, ki pomaga-
jo, če potrebuješ pomoč (30 %), »tiste, ki pogosto rečejo kaj prijaznega« (24 %), 
pa tudi z manj pozitivnimi atributi, kot denimo »sošolce, ki hočejo vedno ukazo-
vati« (20 %); učitelji stopnjo njihove socialne vključenosti povezujejo z drugimi 
osebnostnimi značilnostmi nadarjenih učencev v smislu »nekateri so socialno 
sprejeti, drugi ne« (29 %), ter jih opisujejo kot »dobre voditelje« (17 %) in »učen-
ce, ki pri učenju radi pomagajo drugim« (17 %). O podobnih rezultatih poročajo 
tudi nekatere druge raziskave, med katerimi velja izpostaviti domačo raziskavo, 
ki jo je na vzorcu nadarjenih dijakov izvedla Blažič (2004) in ugotovila, da se na-
darjeni v večini (81 %) ocenjujejo kot priljubljeni v svoji oddelčni skupnosti. Prav 
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tako sta tudi ameriška avtorja Luftig in Nichols (1990) empirično potrdila, da so 
nadarjeni učenci v svojih oddelkih bolje sprejeti od njihovih nenadarjenih sošol-
cev, še posebno nadarjeni dečki, ki so bili v socialnih interakcijah od vrstnikov 
ocenjeni kot bolj zabavni, z več smisla za humor, bolj kreativni in manj agresivni, 
poleg tega pa tudi kot telesno najbolj privlačni sošolci. Nenazadnje je raziskava 
pokazala tudi, da učitelji v razredu na različne načine skrbijo za socialno vklju-
čenost nadarjenih učencev (Preglednica 6), pri čemer je z navajanjem različnih 
dejavnosti med nadarjenimi in njihovimi sošolci nakazano uresničevanje inkluziv-
nega pedagoškega pristopa (izvajanje različnih prilagojenih dejavnosti oziroma 
metod in oblik dela med rednim poukom). 

Preglednica	6:	Načini spodbujanja socialnega razvoja nadarjenih učencev, ki jih 
uporabljajo učitelji (N=38) (Primožič 2011: 75)

NAčINI SPODBUJANJA SOCIALNEGA RAZVOJA NADARJENIH: f f %
Spodbujam jih k nudenju učne pomoči drugim. 17 41,46
Pri delu uporabljam različne socialne igre in igre vlog. 7 17,07
Vključujem jih v delo v paru ali v skupini. 6 14,63
Vključujem jih v projekte, raziskovalne naloge in natečaje. 5 12,20
Spodbujam jih k delu v razredni skupnosti (različne naloge). 5 12,20
Vključujem jih v različne dejavnosti. 1 2,44

3.3 Samopodoba nadarjenih učencev (Juriševič 2011)

Z vprašalnikom SDQ II smo v raziskavi Vzgoja in izobraževanje nadarjenih: 
stališča, ocene in mnenja udeleženih javnosti na reprezentativnem nacionalnem 
vzorcu 111 oddelkov devetega razreda osnovne šole ocenili štiri sestavine samo-
podobe identificiranih nadarjenih učencev (N=501) po postopku prepoznavanja, 
kot ga opredeljuje Koncept (1999), in njihovih sošolcev (N=1422). Pri tem smo 
samopodobo opredelili kot znanje ter zaznave učenca o lastni kompetentnosti 
(Bong in Skaalvik, 2003) na štirih različnih področjih – splošno področje učenče-
vega udejstvovanja, področje učenja v šoli, področje socialnih odnosov ter po-
dročje doživljanja in uravnavanja čustev. Rezultati so pokazali, da se nadarjeni 
učenci in njihovi sošolci ne razlikujejo med seboj statistično pomembno v čustve-
ni samopodobi (tčustvena=0,45, df(1022,85), p=0,655) ter da imajo nadarjeni učenci 
pomembno višjo splošno, učno in socialno samopodobo od svojih nenadarje-
nih sošolcev (tsplošna=6,32, df (974,72), p=0,000; tučna=17,84, df(958,61), p=0,000; 
tsocialna=3,74, df(993,77), p=0,000). To pomeni, da se na omenjenih področjih na-
darjeni učenci v povprečju zaznavajo bolj kompetentne od svojih sošolcev (Graf 
1), kar je glede na njihove potenciale ter osebnostne posebnosti tudi realno 
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pričakovati, saj na njih nadarjeni izstopajo po določenih značilnostih – miselnih, 
socialnih, motivacijskih (Žagar 2006), ne pa tudi čustvenih (Cross 2005). 

Graf 1: Samopodoba nadarjenih učencev ter njihovih sošolcev (Juriševič 
2011c) 

3.4 Sklep na osnovi predstavljenih empiričnih izsledkov

Predstavljeni empirični izsledki navajajo k sklepu, da se koncept socialne 
kohezivnosti na področju dela z nadarjenimi v osnovni šoli uresničuje relativno 
usklajeno na konceptualni in izvedbeni ravni ter je vsebinsko primerljiv s sodob-
nimi mednarodnimi tokovi na področju socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraže-
vanju nadarjenih (Kearney 1996, Mitchell 1999, po Molzen 2006, Smith 2006). V 
Sloveniji, tako kot po svetu (Freeman, Raffan, Warwick 2010), prevladuje »inklu-
zivni« in ne »selektivni« model osnovnega izobraževanja nadarjenih (Juriševič, 
2009), ki glede na predstavljene rezultate kaže na določene pozitivne učinke. 
Nadarjenim učencem so znotraj rednega pouka, razširjenega programa šole ter 
posebnih obogatitvenih dejavnosti (Bezić in Deutch 2011, Primožič 2011) omo-
gočene prilagojene vsebine, metode in oblike učenja, ki spodbujajo njihov celo-
stni osebnostni razvoj v skladu z identificiranimi potenciali oziroma dosežki zno-
traj socialno relativno kohezivnega učnega okolja, ki se posledično kaže tudi v 
njihovi samopodobi (Cross 2005, Juriševič 2011b, Marsh, Craven in Roche 1995) 
ter sociometričnem statusu oziroma socialni sprejetosti nadarjenih učencev med 
sošolci (Rimm 2002). 

Zanimive in spodbudne raziskovalne ugotovitve v tem prispevku pa odpirajo 
tudi nova vprašanja ter sprožajo nekatere vsebinske pomisleke, ki jih je treba 
upoštevati ob razlagi predstavljenih izsledkov. Eden od njih je pomislek glede 
realnosti ugotovitev, in sicer na osnovi vprašljive homogenosti relativno velike 
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skupine nadarjenih učencev, ki se v slovenski osnovni šoli giblje med 25–30 % in 
krepko odstopa od mednarodnega povprečja (Juriševič 2010b, 2011a), tako gle-
de osebnostnih lastnosti nadarjenih učencev kot tudi stopnje njihove nadarjeno-
sti. Nadarjeni učenci, tako Freeman (2010), od svojih vrstnikov v bistvu zagotovo 
odstopajo le po svoji nadarjenosti, zato se poraja vprašanje, v kolikšni meri smo 
na osnovi robustnih statističnih postopkov v predstavljenih empiričnih raziskavah 
pridobili sliko realnega stanja oziroma ali nismo z njihovo uporabo nemara zame-
glili pomembne posebnosti nekaterih nadarjenih učencev, denimo izjemno visoko 
inteligentnih, nadarjenih deklic, nadarjenih učencev s specifičnimi učnimi ali so-
cialnimi in čustvenimi težavami, ki so sicer pomembno povezane z vprašanjem 
socialne kohezivnosti. Drugi pomislek je metodološke narave in izraža kritičen 
odnos do veljavnosti ugotovitev, ki so bile v predstavljenih študijah pridobljene 
enostransko – z uporabo deskriptivne kvantitativne neeksperimentalne razisko-
valne metode – in ne s kombiniranjem različnih metod, ki bi lahko znatno poglobile 
razumevanje obravnavanega problema, kot na primer z neposrednim opazova-
njem v avtentičnih pedagoških situacijah ali s tehniko intervjuvanja. Vprašanje, ali 
je ugotovljena dobra samopodoba nadarjenih učencev ter njihova priljubljenost 
med vrstniki dejansko odraz kakovostnega inkluzivnega pedagoškega pristopa 
ter čvrste socialne kohezije v šolskem prostoru ali pa morda zgolj prevladujočega 
vedenja zgornje četrtine najbolj učno uspešnih učencev v osnovni šoli ali pa celo 
»le« rezultat uresničevanja potencialov nadarjenih učencev na različnih področjih 
njihovega udejstvovanja, na katere šola nima (negativnega) vpliva, iz navedenih 
razlogov ostaja zato še neodgovorjeno. Svoje razmišljanje lahko torej strnem v 
sklep, da so na obravnavanem področju nujne kompleksnejše in dolgoročnejše 
raziskave, ki bi prispevale k bolj celoviti osvetlitvi fenomena socialne kohezivnosti 
v vzgoji in izobraževanju nadarjenih, prav tako pa tudi h kakovosti izvajanja pre-
dlaganih rešitev v smislu inkluzivnega pedagoškega pristopa. 

4 SMERNICE ZA OBLIKOVANJE STROKOVNIH PODLAG NA PODROčJU 
IZVAJANJA SOCIALNE KOHEZIVNOSTI ZA NADARJENE UčENCE

Iz predstavljenih empiričnih izsledkov izhaja, da v slovenski osnovnošolski 
praksi že potekajo nekateri procesi, povezani z razvijanjem socialne kohezivno-
sti pri delu z nadarjenimi učenci, ki imajo podlago tudi v programskih in zakono-
dajnih dokumentih. Zato je v prihodnje smiselno te procese natančneje preučiti, 
spremljati, evalvirati ter fleksibilno uravnavati s ciljem uresničevanja koncepta 
inkluzije. Na osnovi vsebine tega prispevka kaže socialno vključevanje nadar-
jenih učencev negovati in spodbujati v okviru modela socialne kohezivnosti na 
različnih področjih. Eno od pomembnejših je zagotovo področje prepoznavanja 
nadarjenih učencev, še posebno tistih, ki skozi svoje vedenje ne kažejo »tipič-
nih« lastnosti nadarjenih učencev oziroma njihova nadarjenost še ni uresničena 
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ali pa je prikrita – iz drugih razlogov težje prepoznavna. To so denimo nadarje-
ni učenci iz drugega socialnega in kulturnega okolja, iz revnih družin in družin 
s socialno problematiko, kronični bolniki ali učenci s težavami pri učenju. Pri 
teh učencih namreč obstaja velika možnost, da so v postopku prepoznavanja 
spregledani že v fazi evidentiranja. Enako pomembno je tudi prilagajanje vzgoj-
no-izobraževalnega dela tem učencem; prilagoditve naj v teh primerih, če je le 
mogoče, primarno izhajajo iz identificirane nadarjenosti, saj ima ta ob siceršnjih 
težavah pomembno preventivno in kompenzacijsko vlogo za osebnostni razvoj 
(učna samopodoba, interesi, cilji). Tudi sicer je za nadarjene učence ob upošte-
vanju načel pravičnosti in enakih možnosti pomembno, kakšna je vsebina, vrsta 
in oblika učnih prilagoditev ter socialni kontekst, v katerem se izvajajo; za učni in 
s tem tudi osebnostni razvoj nadarjenih učencev je namreč izjemno koristno, da 
so dobro socialno vključeni tako znotraj skupine nadarjenih kot tudi širše, med 
svoje vrstnike. Posebno skrb in podporo na tem področju pa potrebujejo izjemno 
nadarjeni učenci, ki se zaradi svojega neharmoničnega osebnostnega razvoja 
ne zmorejo optimalno prilagoditi v dano socialno okolje. Prav tako je za nego-
vanje in krepitev socialne kohezivnosti na področju dela z nadarjenimi učenci 
pomembno razvijati pozitiven odnos do nadarjenosti in nadarjenih učencev ter 
spodbujati klimo inkluzivnosti v šolah, tudi preko kakovostne komunikacije s star-
ši. Predvsem pa je v kontekstu modela krepitve socialne kohezivnosti treba po-
skrbeti za kakovostno izobraževanje učiteljev, da bodo znali nadarjene učence 
prepoznati ter jim optimalno prilagajati poučevanje na kognitivni ter motivacijski 
ravni. 
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