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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je predstaviti povezavo med dvema konstruktoma, in 

sicer med čustveno inteligentnostjo in nadarjenostjo pri učencih. V začetnem 

delu se obravnava osnovna pojma, in sicer kaj sploh so čustva ter kaj je 

inteligentnost. Oboje je združeno v besedno zvezo čustvena inteligentnost. 

Vsak izmed avtorjev, ki se ukvarja s čustveno inteligentnostjo, vidi poudarek 

nekje drugje. Na kratko so predstavljena tudi orodja, s katerimi se lahko meri 

čustveno inteligentnost pri posameznikih. V nadaljevanju se delo osredotoči na 

nadarjene, na njihove značilnosti, kako se jih odkriva v osnovni šoli ter kakšni 

so pogoji nadarjenosti. V zadnjem delu so povzete ugotovitve različnih 

raziskovalcev o čustveni inteligentnosti pri nadarjenih učencih. Večina se 

strinja s tezo, da imajo nadarjeni učenci višjo stopnjo čustvene inteligentnosti v 

primerjavi z nenadarjenimi. Prav tako je opaziti težnjo k temu, da je čustvena 

inteligentnost odvisna od splošne inteligentnosti, vendar se pri tem ne sme 

odmisliti vpliva okolja. Čustvena inteligentnost pa je tudi eden izmed 

pomembnih dejavnikov, ki vpliva na uspešnost posameznika.  

 

Ključne besede: čustvena inteligentnost, nadarjeni učenci, čustva, 
inteligentnost 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to present the link between the two constructs, 

namely emotional intelligence and gifted students. At the beginning the basic 

concepts, namely what are emotions and what is intelligence are explained. 

Both are combined in the phrase emotional intelligence. Each of the authors, 

who is dealing with emotional intelligence, sees focus somewhere else. Also 

the tools that can measure emotional intelligence in individuals are presented. 

Further work focuses on gifted students, what are their characteristics, how 

they are discovered in elementary school and what are the conditions to be a 

gifted student. The final section summarizes the findings of various 

researchers on emotional intelligence in gifted students. The majority agrees 

with the idea that gifted students have a higher level of emotional intelligence 

in comparison with non-gifted students. There is also a trend towards the fact 

that emotional intelligence depends on general intelligence, but the influence 

of the environment must not be ignored. Emotional intelligence is also one of 

the important factors that affects the success of an individual. 
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1. UVOD 

 

»Prav natančno poznamo nahajališča vseh mogočih surovin …, toda o velikosti in naravi 

našega zaklada duhovnih surovin – to so nadarjenosti – pa vemo še sramotno malo; pa 

vendar ta vednost ni nič manj pomembna kot materialni pripomočki.« 

(William Stern, nemški psiholog, 1916) 

 

Nadarjenim učencem med študijem nismo namenjali veliko pozornosti. 

Nekajkrat smo omenili to skupino otrok, vendar bolj z vidika dvojne izjemnosti. 

Čustvena inteligentnost pa je besedna zveza, ki jo zasledimo pogosto v 

medijih, poljudni literaturi in med vsakdanjimi pogovori. Vseeno se nam zdi, da 

se premalo zavedamo njenega pomena, kaj sploh je in vloge, ki jo ima v 

vsakdanjem življenju. Sam izraz čustvena inteligentnost sta prva uporabila 

psihologa Salovey in Mayer, leta 1990. Vidita jo kot skupek čustvenih lastnosti, 

pomembnih za uspeh. Te so: empatija, izražanje in razumevanje občutkov, 

nadziranje razpoloženja, neodvisnost, prilagodljivost, občutek priljubljenosti, 

reševanje medosebnih težav, vztrajnost, blagohotnost, prijaznost in 

spoštovanje (Shapiro, 1999). Iz tega je razvidno, da čustvena inteligentnost 

pokriva dobršen del našega življenja in posledično zagotovo pomembno vpliva 

na naše delovanje v današnjem svetu. Ironično bi lahko zaključili tudi, da je v 

pomanjkanju. 

1.1 PROBLEM 

S to nalogo želimo raziskati dostopno literaturo o raziskavah, ki so bile 

opravljene na temo čustvene inteligentnosti pri nadarjenih. Vrednost tega 

vidimo predvsem v tem, ker menimo, da se v slovenskem šolstvu premalo 

zavedamo vpliva čustvene inteligentnosti na nadarjenega posameznika. 

Velikokrat se obravnava samo njegove akademske dosežke, pozabi pa se na 

druga področja. Zanima nas, ali nadarjenost vpliva na čustveno inteligentnost, 

torej, ali nadarjenost pomeni tudi višjo stopnjo čustvene inteligentnosti. 

Ukvarjali se bomo z vprašanjem, ali imajo nadarjeni učenci bolj razvito 
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čustveno inteligentnost kot posamezniki, ki niso prepoznani kot nadarjeni. 

Spoznati želimo, kako pomembna lastnost nadarjenega posameznika je 

stopnja čustvene inteligentnosti.  

1.2 CILJI 

� Proučiti želimo pojav čustvene inteligentnosti pri nadarjenih posameznikih.  

� Spoznati želimo, ali je čustvena inteligentnost pomembna lastnost 

nadarjenih posameznikov. 

� Z diplomsko nalogo želimo raziskati, ali imajo nadarjeni otroci višjo stopnjo 

čustvene inteligentnost kot tisti, ki niso prepoznani kot nadarjeni.  

� Ugotoviti želimo vpliv čustvene inteligentnosti na uspešnost posameznika. 

1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Ali imajo nadarjeni učenci višjo stopnjo čustvene inteligentnosti kot učenci, ki 

niso nadarjeni? 

Ali je čustvena inteligentnost odvisna od splošne inteligentnosti? 

Ali čustvena inteligentnost prispeva k uspešnosti posameznika? Če prispeva, 

na kakšen način? 

1.4 METODA 

Metoda, ki smo jo uporabili za odgovore na raziskovalna vprašanja, je 

sistematičen pregled literature.  

V začetnem delu naloge se usmerimo predvsem na osnovne pojme. 

Obrazložimo, kaj so čustva, kaj je inteligentnost, kako se je razumevanje tega 

pojma spreminjalo skozi različna obdobja. Potem ta dva pojma združimo v 

konstrukt čustvene inteligentnosti ter ga predstavimo skozi oči različnih 

avtorjev, ki so se oziroma se s tem ukvarjajo. Nekaj zapišemo tudi o merjenju 

čustvene inteligentnosti. V nadaljevanju pozornost preusmerimo na 

nadarjenost. Najprej zapišemo nekaj splošnega, potem pa značilnosti ter 

odkrivanje nadarjenih učencev in pogoje nadarjenosti. V zaključnem delu 

naloge sledi še opredelitev čustvene inteligentnosti pri nadarjenih učencih. 

Celotno besedilo se zaključi s sklepom in navedbo uporabljenih virov ter 

literature.  
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2. ČUSTVA 

Emocija, izraz za čustvo, ima koren v latinski besedi motere, kar pomeni - 

gibati se. Predpona e- pred motere pa nakazuje na pomen – gibati se stran. 

Težnja k dejavnosti je torej vsebovana v vsaki emociji, kar lahko pomeni, da 

nas čustva vodijo k dejanjem (Goleman, 2006).  

O čustvih obstaja veliko teorij. Avtorica Smrtnik Vitulić (2004) teorije razporedi 

v štiri osnovne skupine.  

� Fiziološke in nevrološke teorije 

Avtorji teh teorij vidijo izvor in sestavo čustev v značilnih fizioloških 

spremembah ter v prepoznavnih medmožganskih povezavah. (LeDoux, 

1989, 1992; Panksepp, 1989, 1992, v Smrtnik Vitulić, 2004).  

 

� Funkcionalne teorije 

Čustva so neke vrste prirojeni programi, ki vključujejo izraze obraza ter 

mišično aktivnost. Sprožilec čustev po teh teorijah niso kognitivni 

procesi, temveč fiziološke spremembe, ki jih spremljajo značilni obrazni 

izrazi in dejavnost. Telesni izrazi čustev zato zadostujejo temu, da 

posameznik čustvo dejansko tudi doživlja (Izard, 1991, v Smrtnik Vitulić, 

2004). 

 

� Kognitivne teorije 

Avtorji vidijo čustva kot zapletene procese, ki vključujejo kognitivne 

procese, značilne fiziološke spremembe, telesne izraze in dejavnost 

oziroma vsaj potrebo po delovanju (Oatly in Jenkins, 2002, v Smrtnik 

Vitulić, 2004). So psihofiziološki odzivi na zanj pomembne dražljaje, ki 

omogočajo učinkovite prilagoditve na spremembe, ki so jih zaznali 

(Lazarus, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2004). Pomembna je predvsem 

posameznikova ocena situacije (Lazarus, 1991; Milivojević, 1999; Oatly 

& Jenkins, 2002, v Smrtnik Vitulić, 2004).  

 

� Socialne teorije 
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Ti avtorji poudarjajo družbeno pogojenost čustev. Čustva naj bi bila 

družbeno oblikovane tvorbe (Averill, 1985, v Smrtnik Vitulić, 2004). 

Nekateri avtorji teh teorij pa čustva opredeljujejo kot prirojene 

mehanizme, ki se oblikujejo šele pod vplivom družbenih pravil za 

prikazovanje čustev (Darwin, 1965, Dunn, 1994, v Smrtnik Vitulić, 

2004). 

Smrtnik Vitulić (2004) kljub različnim teorijam zaključi, da so čustva zapleteni in 

sestavljeni procesi, ki vključujejo različne kognitivne, fiziološke, izrazne in 

vedenjske odzive.  

Čustva v naša življenja vnesejo barvo. Panju (2010) našteje nekaj vzrokov, 

zakaj so čustva tako zelo pomembna. Čustva namreč vsebujejo pomembne 

podatke, s pomočjo čustev upoštevamo lastno telo, s čustvi pošiljamo 

sporočila drugim, čustva nas silijo, da se premikamo naprej in odmikamo od 

določenih situacija, prav tako pa tudi izboljšujejo naše mišljenje.  
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3. INTELIGENTNOST 

Pojem inteligentnosti se uporablja zadnjih sto let. Le-ta se je uveljavil s testom, 

ki ga je oblikoval Alfred Binet. Sicer pa so že leta 1796 prvič začeli razmišljati o 

medosebnih razlikah. Merili so razlike v reakcijskih časih, in to povezali z 

razlikami v hitrosti procesiranja informacij v možganih (Inteligentnost in 

merjenje inteligentnosti, n.d.).   

Prav tako se je z inteligentnostjo začel ukvarjati že Francis Galton. Menil je, da 

so najbolj inteligentne tiste osebe, ki imajo najbolje razvita čutila, saj z njimi 

spoznavamo svet. Njegova teorija je bila deležna veliko kritik. Med kritiki je bil 

tudi Binet (Inteligentnost in merjenje inteligentnosti, n.d.).   

Leta 1905 sta Alfred Binet, francoski psiholog, in psihiater Theodor Simon 

razvila prvi formalni inteligenčni test. Glavni namen izdelave tega testa je bila 

izločitev podpovprečno inteligentnih učencev, ki ne bi smeli koristiti javno 

financiranega sistema šolanja. Binet je verjel, da je inteligentnost proces, ki 

vključuje razumevanje, reševanje težav in argumentiranje. Skupaj s Simonom 

sta razvila test, ki so ga najprej reševali različno stari otroci. S tem sta pridobila 

standarde zmogljivosti za različno starost. Na  tem je osnovan pojem mentalna 

starost. Čez nekaj let se je test razširil tudi v Združenih državah Amerike. Luis 

Terman je test nekoliko spremenil, standardiziral in ga začel uporabljati za 

širšo ameriško družbo tako pri otrocih kot pri odraslih. Danes test poznamo 

pod imenom Stanford-Binteov test (Panju, 2010).  

Terman je oblikoval operacijsko definicijo inteligentnosti, kar je: inteligentnost 

je tisto, kar inteligentnostni testi merijo (Terman & Oden,1947, 1959, v 

Ferbežar, 2002).  

Po Binetu naj bi test meril različne procese, ki sestavljajo celoto višjih miselnih 

procesov. Pojem inteligentnosti naj bi po njegovem bil vsebovan v štirih 

besedah: razumevanje, invencija (domiselnost), upravljanje in kritika (Binet, 

1909, v Ferbežer, 2002). 

Z merjenjem inteligenčnega količnika (IQ) so lahko določili tiste, ki so bili 

podpovprečno inteligentni kot tudi tiste, ki so bili nadpovprečno. Prevladovalo 
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je splošno mnenje, da je IQ najpomembnejši dejavnik za uspešno življenje 

(Panju, 2010). 

V nadaljevanju naštejemo še nekaj opredelitev, kot jih vidijo posamezni avtorji. 

(Sternberg in Detterman, 1986, v Inteligentnost in merjenje inteligentnosti, 

n.d.). 

Anastazijeva inteligentnost opredeljuje kot vrsto vedenja. Bolj je vedenje 

prilagojeno, bolj je posameznik inteligenten. Butterfield jo vidi kot učenje, torej 

organizacija baze znanja, strategije procesiranja informacij, metakognicija in 

izvršilni procesi. Caroll inteligentnost vidi bolj kompleksno. Sestavljena naj bi 

bila iz treh plasti – akademske in tehnične, socialne ter praktične. Koncept je 

odvisen od družbe in je zgolj kognitivna zmogljivost (izključi motivacijo in 

fizične danosti). Četrti avtor, Detterman, jo vidi kot zapleten sistem, v katerem 

potekajo številni kognitivni procesi. Eysenck meni, da je potrebno 

inteligentnost znanstveno razumeti skozi biološko. Horn vso zadevo še bolj 

zaplete, saj pravi, da  inteligentnost obsega neke širše sposobnosti, ki bi jih 

morali razumeti. Te širše sposobnosti obsegajo različne tipe intelektualnega 

vedenja. Po Huntu naj bi se kazala skozi variabilnost sposobnosti v kognitivnih 

nalogah, kar pa je povezano z osebnostnimi spremenljivkami, ki so glavni 

efekt, ali pa kot interakcija. Iz tega povzame, da posameznik ne more imeti 

"inteligentnosti", lahko pa ima določene specialne sposobnosti.  Avtor Jensen 

se usmeri na faktor g, ki ga dobimo preko več mentalnih testov. Pellegrino pa v 

svoji opredelitvi ne izvzame pomena socialnega. Zanj je inteligentnost 

interakcija med posameznikovim kognitivnim ustrojem in njegovim socialno-

kulturnim okoljem. Kot zadnji avtor, Sternberg, inteligentnost primerja z neko 

vrsto mentalne samouprave. Inteligentnost po njegovem zagotovi sredstva za 

obvladovanje nas samih, torej, da so naše misli in akcije organizirane, skladne 

ter odgovarjajo našim potrebam. 

  



7 
 

4. ČUSTVENA INTELIGENTNOST 

Čustvena inteligentnost je besedna zveza, ki jo slišimo precej pogosto. Vseeno 

pa se zdi, da se premalo zavedamo njenega pomena v vsakdanjem življenju.  

Panju (2010) zapiše, da je sicer čustvena inteligentnost v zadnjih nekaj letih v 

središču pozornosti, vendar pa ni to nekaj povsem novega. Že Aristotel, ki je 

živel med leti 384 in 322 pr. n. št., je razmišljal o pomenu jeze: 

"Vsak se lahko razjezi – to ni težko. A biti jezen na pravo osebo, do prave 

mere, ob pravem času, s pravim namenom in na pravi način – to ni lahko" 

(Panju, 2010, str. 16). 

Misli o čustveni inteligentnosti so se pojavile v prvi polovici 20. stoletja. Leta 

1920 je ameriški psiholog Edward Thorndike uporabil termin socialna 

inteligentnost. Na pomembnost čustvenih dejavnikov na posameznikovo 

življenje je 1940. leta opomnil tudi David Wechsler, ki se je sicer večinoma 

ukvarjal s kognitivno inteligentnostjo. Leta 1948 je ameriški znanstvenik R. W. 

Leeper predstavil lastno idejo o čustveni misli. Menil je, da le-ta prispeva k 

logičnemu mišljenju (Panju, 2010).  

Sčasoma so se posamezniki vedno bolj zavedali, da za uspeh v 

posameznikovem življenju ni pomemben samo inteligenčni količnik, ampak je 

še veliko drugih dejavnikov, ki vplivajo nanj. Organizacija Simmons 

Management System je te dejavnike leta 1970 poimenovala značaj. Pet let 

kasneje pa so izločili trinajst glavnih značajskih lastnosti, ki vplivajo na 

uspešnost v življenju. Med temi lastnostmi so: čustvena energija, čustvena 

napetost, optimizem, samospoštovanje, predanost delu, natančnost, želja po 

spremembi, pogum, odločnost, samouveljavljanje, strpnost, obzirnost do 

drugih in družabnost (Simmons in Simmons, 2000).  

Zavedanje, da ne obstaja ena sama vrsta inteligentnosti, je med prvimi izrazil 

leta 1983 tudi Howard Gardner v knjigi Razsežnosti uma1, kjer je opredelil 

sedem vrst inteligentnosti. V njej je opredelil poleg dveh standardnih, besedno 

in logično-matematično inteligentnost, še tri druga področja inteligentnosti. To 

                                            
1Gardner, H. (1985). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences 
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so: prostorska iznajdljivost, nadarjenost za glasbo in osebno inteligentnost, ki 

zajema sposobnost vpogleda v duševnost ter spretnosti v medosebnih 

odnosih. Inteligentnost imenuje kot razsežnost, s čimer opredeljuje tudi njeno 

uporabno vrednost. V svoji teoriji pa se Gardner ni preveč posvečal čustvom. 

To je tudi vpliv duha takratnega časa, saj je bilo osrednjega pomena 

spoznavanje in ni bilo prostora za čustva. Skozi leta je še dopolnjeval svojo 

teorijo (Goleman, 2006). Posebej pomembni iz zornega kota čustvene 

inteligentnosti sta iz Gardnerjeve teorije o multiplih inteligencah kljub vsemu 

dve vrsti inteligentnosti, ki ju je predstavil. To sta interpersonalna in 

intrapersonalna. Pri interpersonalni inteligentnosti gre za to, da ima 

posameznik sposobnost, da razume druge ljudi, razume njihovo motivacijo, 

način dela ter ve, kako ravnati z njimi. Intrapersonalna inteligentnost pa se bolj 

osredotoča na posameznika samega, posameznikov pristop do lastnih čustev, 

zmožnost razumevanja samega sebe ter hkrati tudi uporabo tega vedenja za 

učinkovitejše delovanje (Panju, 2010).  

Kljub duhu takratnega časa so psihologi začeli razmišljati širše in prišli do 

spoznanj, da imajo čustva vsekakor velik vpliv na življenje posameznika. 

Ugotovili so, da je zastarela teorija o IQ ozko usmerjena zgolj na jezikovne in 

matematične sposobnosti, ter da se z IQ ne da napovedati uspeha v življenju. 

Tako sta psihologa Sternberg in Salovey poskusila obravnavati inteligentnost 

širše. Prišla sta do ugotovitve, da ima veliko vlogo v življenju posameznika tudi 

osebna oziroma čustvena inteligentnost (Goleman, 2006).   

Sam izraz čustvena inteligentnost sta prva uporabila psihologa Peter Salovey 

in John Mayer, leta 1990. Opredelila sta jo s tremi prilagoditvenimi 

sposobnostmi. Te sposobnosti so: sposobnost ocenjevanja in izražanja emocij 

pri sebi in pri drugih (verbalnega in neverbalnega), sposobnost reguliranja 

emocij pri sebi in drugih ter sposobnost uporabe emocij pri reševanju 

problemov in pri odločanju (fleksibilnem načrtovanju, kreativnem mišljenju, 

nedirektivni pozornosti in motivaciji). To je prvi poskus konceptualizacije tega 

konstrukta (Mayer & Salovey, 1993, 1997, v Avsec & Pečjak, 2003) .  

Avtorja Mayer in Salovey opredelita čustveno inteligentnost zelo 

poenostavljeno kot niz čustvenih lastnosti, pomembnih za uspeh. Med temi 
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lastnostmi so: empatija, izražanje in razumevanje občutkov, nadziranje 

razpoloženja, neodvisnost, prilagodljivost, občutek priljubljenosti, reševanje 

medosebnih težav, vztrajnost, blagohotnost, prijaznost in spoštovanje 

(Shapiro, 1999). 

Leta 1997 sta jo nekoliko preoblikovala. V novem modelu so bolj poudarjene 

kognitivne komponente čustvene inteligentnosti. Hkrati je opredeljena tudi kot 

potencial za intelektualno in socialno rast (Mayer & Salovey, 1993, 1997, v 

Avsec & Pečjak, 2003).  

Torej, čustvena inteligentnost je: 

"Priučena zmožnost, da lahko spremljaš čustva in občutke sebe in drugih, da 

jih znaš med seboj ločevati in da te informacije uporabljaš pri usmerjanju 

mišljenja in dejanj." (Panju, 2010, str. 19). 

Izpostavila sta štiri hierarhično razporejene sposobnosti: 

1. zaznavanje, ocenjevanje in izražanje čustev, 

2. čustveno spodbujanje mišljenja, 

3. razumevanje, analiziranje in uporaba čustvenega znanja, 

4. refleksivna regulacija čustev za spodbujanje čustvene in intelektualne 

rasti. 

Našteta štiri področja sta avtorja naprej razdelala po vertikalni in horizontalni 

osi. Vertikalna os se nanaša na kompleksnost procesov od enostavnega 

zaznavanja, ocenjevanja in izražanja čustev pa vse do refleksivne regulacije 

čustev. Horizontalna os pa je zastopana na vsaki stopnji. Razporejene so po 

razvojnem načelu. Razvojno zgodnejše sposobnosti so slabše integrirane z 

ostalimi sposobnostmi in jih je lažje razlikovati od sposobnosti z ostalih 

področij. Tiste sposobnosti, ki pa se razvijejo kasneje, so bolj integrirane z 

odraslo osebnostjo in jih je posledično težje razločevati od drugih sposobnosti 

(Mayer & Salovey, 1993, 1997, v Avsec & Pečjak, 2003).  

Kot je razvidno iz zgornje opredelitve, je na najnižji, prvi stopnji zaznavanje, 

ocenjevanje in izražanje čustev. Otrok že v predšolskem obdobju zaznava 

čustvene reakcije. Sčasoma začne ločevati med lastnimi občutji in občutji 
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drugih ter tudi prepoznavati občutja pri drugih ljudeh, na slikah ipd. Še nekoliko 

kasneje človek zazna pri drugih manipuliranje s čustvi (Mayer & Salovey, 

1993, 1997, v Avsec & Pečjak, 2003). 

Drugo stopnjo predstavljajo sposobnosti čustvenega spodbujanja mišljenja. 

Gre za sposobnost, kjer čustva vplivajo na mišljenje. Z več raziskavami je 

dokazano, da emocije vplivajo na kognicijo. Kadar je posameznik vesel, to 

vpliva pozitivno na uspešnost reševanja (miselnih) nalog, kadar je žalosten, pa 

negativno (Forgas, 1995; Mayer, Gaschke, Braverman & Evans, 1992; Mayer 

& Hanson, 1995, v Avsec & Pečjak, 2003). 

Tretja raven se nanaša na sposobnosti razumevanja in analiziranja čustev ter 

uporabe tega znanja. Posameznik emocionalno znanje pridobiva skozi celotno 

življenje. Ko se otrok nauči prepoznati in poimenovati čustva, jih hitro zna tudi 

razlikovati glede na intenziteto (na primer razlikovanje jeze od besa). Čustva 

začne povezovati s situacijami, v katerih se pojavljajo (žalost z izgubo nečesa 

ali nekoga). Kasneje pridobi še znanje o tem, da se lahko hkrati pojavita dve 

nasprotni čustvi do iste osebe (sovraštvo in ljubezen) ter to, da lahko s 

kombinacijo čustev dobimo neka nova čustva (vera in optimizem nas vodita do 

čustva upanja) (Mayer & Salovey, 1993, 1997, v Avsec & Pečjak, 2003). 

Sledi še četrta, najkompleksnejša raven emocionalne inteligentnosti, 

refleksivna regulacija čustev za spodbujanje čustvene in intelektualne rasti. 

Posameznik se lahko o čustvih nekaj nauči le, če se svojih občutij zaveda. Če 

želi o njih razmišljati, mora biti odprt za različna občutja, kar pomeni, da mora 

tolerirati čustvene reakcije ter jih tudi ustrezno nadzorovati glede na situacijo. 

O lastnih čustvih v različnih situacijah mora znati razmišljati ter regulirati lastna 

čustva in čustva drugih (Mayer &  Salovey, 1993, 1997, v Avsec & Pečjak, 

2003). 

Salovey izpelje definicijo čustvene inteligentnosti pravzaprav iz Gardnerjeve 

teorije. Razvrsti jo v pet skupin: poznavanje svojih čustev (zavedanje sebe), 

obvladovanje čustev (prilagajanje občutkov okoliščinam), spodbujanje sebe 

(urejanje čustev, da služijo namenu in čustveno samoobvladovanje), 

prepoznavanje čustev drugih (empatija), uravnavanje odnosov (ustvarjanje in 

ohranjanje medosebnih odnosov) (Goleman, 2006).   
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Mayer (2001, v Schwean, Saklofske, Widdifield-Konkin, Parker & Kloosterman, 

2006) poudarja, da čustvena inteligentnost zajema več področij. Prvi dve sta 

zajeti že v poimenovanju, torej čustva in inteligentnost, poleg tega pa zajema 

še motivacijo, socialno delovanje, samonadzor in »well-being« oziroma 

čustveno blagostanje.  

Za Golemana (2006, str. 61) je čustvena inteligentnost kot niz drugih lastnosti 

"… zajema zmogljivosti, kot so spodbujanje sebe in kljubovanje frustracijam, 

nadziranje vzgibov in odlaganje zadovoljitev, obvladovanje razpoloženja in 

sproščanje stisk, ki zavirajo sposobnosti razmišljanja, vživljanje v čustva drugih 

in upanje." 

Ter (1996 v Panju, 2010, str. 20): 

"Pri čustveni inteligentnosti gre za to, kako ravnamo s seboj, kako se 

razumemo z ostalimi in kako delamo v skupini. To je sposobnost, da nekdo 

samega sebe motivira in vztraja kljub frustracijam; gre za nadzorovanje 

impulzov in odlaganje zadovoljitve; za uravnavanje našega razpoloženja in za 

empatijo do drugih." 

"… čustvenost je večplastna zmožnost, ki določa, kako dobro bomo znali 

uporabiti druge spretnosti, tudi sam intelekt." (Goleman, 2006, str. 63).  

Čeprav sta Mayer in Salovey prva uporabila izraz čustvena inteligentnost, za 

enega izmed pomembnejših začetnikov velja tudi R. BarOn, ki jo definira kot: 

"Skupek nekognitivnih sposobnosti, zmožnosti in spretnosti, ki vplivajo na 

uspešno obvladovanje zahtev in pritiskov okolja." (Panju, 2010, str. 20). 

Panju (2010) povzema, da je torej čustvena inteligentnost zmožnost 

prepoznavanja, razumevanja in obvladovanja čustev, tistih v nas, kot tudi tistih, 

ki se dogajajo v drugih ljudeh. Je torej sposobnost, da uporabljamo lastna 

čustva na način, da nam pomagajo reševati težave in nas hkrati pripeljejo do 

večje učinkovitosti.  

4.1 MERJENJE ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI 

Merjenje čustvene inteligentnosti nam koristi predvsem zato, da spoznamo in 

razumemo lastne močne in šibke točke čustev (Panju, 2010).  
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4.1.1 Samoocenjevanje 

Za ocenjevanje čustvene inteligentnosti se najpogosteje uporablja 

samoocenjevanje. Ti testi izhajajo iz predpostavke, da posameznik lahko 

natančno poroča o lastnih spretnostih in sposobnostih in vedenju. V tovrstno 

tehniko sodijo vprašanja o učinkovitosti prepoznavanja, razumevanja in 

nadzorovanja čustev. Po mnenju nekaterih strokovnjakov je ta metoda 

najslabša, saj posamezniki niso objektivni (Panju, 2010). 

I. Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i)   

Bar-On je  prvi uporabil izraz emocionalni kvocient.  EQ je najbolj celovit 

samoocenjevalni test, ki je za zdaj dostopen. Vsebuje 15 podlestvic. 

Razporejene so na pet področij, in sicer intrapersonalno, interpersonalno, 

prilagajanje, nadzorovanje stresa ter splošno razpoloženje. Iz lestvic dobimo 

splošno mero čustvene inteligentnosti (Matthews, Zeidner & Roberts, 2004). 

II. Emotional Competence Inventory (ECI) 

To je model, ki ga je predlagal Goleman. Model meri 25 kompetenc, 

razporejenih v pet glavnih področij: samozavedanje, samoregulacija, 

motivacija, empatija in socialne spretnosti. Kasneje je bila ta verzija nekoliko 

spremenjena, tako da vsebuje 20 kompetenc združenih v 4 področja (ECI 

verzija 2). Področja, ki so vsebovana v tej verziji so: samozavedanje, 

samoupravljanje, socialno zavedanje in urejanje odnosov. Na postavke se 

odgovarja na sedemstopenjski lestvici stališč Likertovega tipa (Matthews in 

sod., 2004).  

III. Schutte Self-Report Inventory (SSRI) 

Inventar temelji na najnovejših teoretičnih razlagah avtorja Mayerja in 

sodelavcev. Meri splošno čustveno inteligentnost ter štiri poddejavnike: 

zaznavanje čustev, uporaba čustev, upravljanje s sebi pomembnimi čustvi, 

upravljanje s čustvi drugih (Matthews in sod., 2004). 

IV. The Trait Meta-Mood Scale (TMMS) 

Avtorji testa so Salovey, Mayer, Goldman, Turvey in Palfai (1995) in temelji na 

zgodnjem pojmovanju kognitivnega modela čustvene inteligentnosti. Meri tri 
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osnovne konstrukte: pozornost na čustva, jasnost čustev, izboljšanje čustev 

(Matthews in sod., 2004).   

V. Ostali testi za samooceno čustvene inteligentnosti  

Javno dostopni testi: 

� Constructive Thinking Inventory (CTI) 

� EQ-Map Test 

(Matthews in sod., 2004). 

Poleg samoocenjevanja se lahko kot neke vrste dopolnitev uporabi pristop, 

kjer osebo oceni še nekdo drug. To imenujemo "Ocena opazovalca" oziroma 

"Ocena 360 stopinj". Oceno poda tisti, ki to osebo dobro pozna. Pristop ni 

povsem objektiven, saj temelji na opazovanju drugih ter je s tem podvržen 

njihovi pristranskosti (Panju, 2010). 

4.1.2 Testi zmogljivosti 

Za natančno merjenje čustvene inteligentnosti se uporabljajo testi zmogljivosti. 

Najbolj uporabljena in uveljavljena so trenutno posebna plačljiva orodja (Panju, 

2010). 

I. The Multi-Factor Emotional Intelligence Scale (MEIS) 

Teoretične osnove testa izhajajo iz definicije čustvene inteligentnosti, ki so jo 

postavili Mayer, Salovey, Caruso in sodelavci. Test je sestavljen iz štirih 

podtestov. Prvi podtest je iz štirih sklopov, ki merijo posameznikovo percepcijo 

in ocenjevanje čustev v zgodbah, modelih, glasbi in na obraznih izrazih. Drugi 

podtest je sestavljen iz dveh nalog, ki merita sposobnost osebe pri prilagajanju 

čustev v zaznavnih in spoznavnih procesih. Tretji podtest vsebuje štiri sklope, 

ki merijo sposobnost razmisleka o čustvih in razumevanju le-teh. Sledi še 

zadnji, četrti podtest, ki pa ga sestavljata dva testa in preverjata 

posameznikovo zmožnost ravnanja z lastnimi čustvi in čustvi drugih. Večina 

nalog v drugem, tretjem in četrtem podtestu temelji na kratkih, čustveno 

obarvanih zgodbah, ki opisujejo vsakdanje realne dogodke in so izbrane z 

namenom, da vzbudijo čustva pri testirancu (Matthews in sod., 2004). 
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II. Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) 

Test je skrajšana različica ocenjevalne lestvice MEIS. Obstajata dve verziji, 

verzija 1.1 in 2.0. Različica 1.1 vsebuje 12 podlestvic. Naloge so v osnovi 

precej podobne tistim iz MEIS-a, nekatere pa so celo izpuščene. Različica 2.0 

pa je še nekoliko drugačna glede na test MEIS. Potrebnih pa bo še nekaj 

nadaljnjih raziskav, da bo tudi ta test prešel v dejansko uporabo (Matthews in 

sod., 2004). 

 

III. Ostali testi zmogljivosti za merjenje čustvene inteligentnosti  

Ti testi merijo čustveno inteligentnost neposredno ali posredno preko podobnih 

konceptov socialne inteligentnosti.  

� Neposredni testi merjenja čustvene inteligentnosti 

The Emotional Accuracy Research Scale (EARS)  

Test izhaja iz opredelitve čustvene inteligentnosti po modelu 

Mayer–Salovey, in sicer meri posameznikovo percepcijo in 

ocenjevanje čustev v različnih situacijah. Vsebuje 96 nalog, ki so 

vzete iz testa MEIS. 

� Posredni testi merjenja čustvene inteligentnosti, izhajajoč iz konceptov, 

ki so sorodni: 

� Merjenje socialne inteligentnosti 

� Testi merjenja stopnje motivacije 

� Socialno-kognitivni testi 

                       (Matthews in sod., 2004).   

 

V spodnji tabeli so podane razlike med testi zmogljivosti in samoocenjevanjem 

(Matthews in sod., 2004, str. 180). 

 

Tabela 1: Razlike med testi zmogljivosti in samoocenjevanjem čustvene inteligentnosti. 

testi zmogljivosti samoocenjevanje 

maksimalna uspešnost  splošna uspešnost 
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zunanje ocenjevanje uspešnosti lastno ocenjevanje uspešnosti 

minimalna pristranskost (ali sploh ne) pristranskost 

dolgotrajno in zahtevno izvajanje  kratkotrajno in nezahtevno izvajanje 

umerjeni na ocenjevanje sposobnosti, 

zmožnosti 
usmerjeno na ocenjevanje osebnosti 
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5. NADARJENOST 

Drugi del naslova diplomske naloge vključuje termin nadarjenost.  

Ljudi s posebnimi sposobnostmi so že od nekdaj slavili, kljub temu pa je sam 

izraz "nadarjenost" v izobraževalnem smislu nekaj relativno novega. Leta 1800 

je dr. William T. Harris, predstojnik šol v St. Luisu, obravnaval načrt za 

spodbujanje nadarjenih učencev, na način, da bi ti učenci opravljali bolj 

zahtevne naloge in bi s tem preprečili, da bi se ti učenci polenili (What is 

Giftedness?, n.d.).    

V začetku 20. stoletja sta bili izdani dve publikaciji: Razredi za nadarjene 

učence: eksperimentalna študija metod in načinov poučevanja2 in Razredni 

problemi pri edukaciji nadarjenih učencev3. Termin "nadarjeni" je bil uporabljen 

za učence, ki so učni načrt usvajali hitreje in tiste, ki so se glede na opravljeno 

delo dokazano razlikovali od povprečnih učencev. Kasneje, leta 1921 je Lewis 

Terman začel študijo o genijih. Menil je, da je skrb za akademsko izjemne 

učence potrebna za dobro prihodnost države. Kljub temu da je v naslovu 

knjige uporabil termin "genij", je pravzaprav raziskoval nadarjene, kar se je 

kasneje preneslo v izobraževalni besednjak (What is Giftedness?, n.d.).    

V strokovni literaturi se ne zasledi enotne definicije nadarjenosti, saj je 

nadarjenost zelo širok pojem, ki se kaže v različnih oblikah in obsegih. 

Nekatere starejše definicije zožijo nadarjenost na inteligentnost. To se ne 

sklada s kasnejšimi spoznanji, saj testi inteligentnosti izključujejo ustvarjalnost. 

Torrance (1962, v Žagar, Artač, Bezič, Nagy & Purgaj, 1999) trdi, da bi na ta 

način izgubili kar 75 % otrok, ki bi sicer na testih inteligentnosti spadali v 

zgornjih 20 % rezultatov.  Vse bolj pa se uveljavlja tudi spoznanje o več 

inteligentnostih in talentih. (Žagar in sod., 1999). 

Najpogosteje uporabljena definicija, ki se uporablja širom po svetu je definicija, 

ki je zapisana v ameriškem zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978. 

Definicijo je najprej oblikoval Marland, ki pa so jo kasneje nekoliko prilagodili. 

Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so na predšolski, 

                                            
2 Classes For Gifted Children: An experimental study of method and instruction (Whipple, G. 
M., 1919) 
3 Classroom Problems in the Education of Gifted Children  (Henry, T.S., 1920) 
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osnovnošolski ali srednješolski stopnji pokazali visoke dosežke ali potenciale 

na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali 

umetniškem področju in kateri, poleg rednega šolskega programa, potrebujejo 

posebej prilagojene programe ter aktivnosti. Psihomotorične spretnosti niso 

posebej izpostavljene, saj se tovrstni talenti umetnostne narave skrivajo v 

področju umetnosti, za nadarjene športnike pa naj bi bilo v Združenih državah 

Amerike dovolj dobro poskrbljeno. (Tavers, Elliot, Kratochwill, v Žagar in sod., 

1999; George, 1997). 

Renzulli in Treffinger (v George, 1997) definicije ne sprejemata popolnoma. 

Pravita, da so kategorije nejasne, se pogosto med sabo prekrivajo, in da so pri 

sklicevanju nanje nemalokrat prezrti njihovi neposredni napotki za samo 

identifikacijo ter kasnejše delo v razredu.  

Zato je Renzulli leta 1986 nadarjeno vedenje, kot odgovor na zgornjo 

definicijo,  opredelil kot odraz interakcije med tremi osnovnimi sestavinami 

človekove sposobnosti. Te sestavine so nadpovprečnost v splošnih ali 

specifičnih sposobnostih, visoka stopnja zanimanja za naloge (motiviranost) 

ter visoka stopnja kreativnosti. Po njegovem mnenju te značilnosti otroci že 

imajo, ali pa jih razvijejo kasneje in uveljavijo na določenem področju (Renzulli, 

n.d.; George, 1997). Renzulli  n.d.) še posebej poudari, da so pomembne vse 

tri sestavine za dosego nadarjenosti. Vse prepogosto poteka postopek 

identifikacije zgolj skozi preverjanje nadpovprečnosti v splošnih ali specifičnih 

sposobnostih, in vse to na račun motiviranosti in kreativnosti.  

George (1997, str. 26) povzame različne avtorje, in tako na najenostavnejši 

način opredeli nadarjene kot "učence s potencialnim izkazovanjem 

nadpovprečnih uspehov na celi vrsti področij". Nadarjeni učenci so kot skupina 

posameznikov z določenimi lastnostmi omenjeni v slovenski zakonodaji o 

osnovni šoli. Predlog zakona iz leta 2011 jih obravnava kot samostojno 

skupino, neodvisno od ostalih skupin otrok s posebnimi potrebami. Opredeljuje 

jih kot "… nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne 

sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v 

umetnosti ali športu." (Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

osnovni šoli, 2011). 
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Ena izmed pomembnih opredelitev nadarjenih učencev je tudi definicija 

National Association For Gifted Children (NAGC), ki jih opredeljuje kot: 

"Nadarjeni posamezniki so tisti, ki izkazujejo izjemen nivo sposobnosti 

(definirana kot posebna sposobnost razumevanja in učenja) ali kompetenca 

(dokazana zmogljivost ali dosežek, ki spada med zgornjih  

10 % ali redkeje) na enem ali več področjih. Področja vključujejo katerokoli 

strukturirano območje aktivnosti z lastnim simbolnim sistemom (na primer: 

matematika, glasba, jezik) in/ali skupek senzomotoričnih spretnosti (na primer: 

risanje, ples, šport)." 

(What is Giftedness?, n.d.).    

 

Obstajajo različne vrste nadarjenosti. Nagel (1987) razlikuje naslednje štiri:  

� splošna intelektualna nadarjenost, 

� umetnostna nadarjenost, 

� psihomotorična nadarjenost, 

� socialna nadarjenost. 

Juriševič (2012) povzema Eurydicove študije iz leta 2006 o odstotnem deležu 

prepoznanih nadarjenih učencev v Evropi. Povprečno je odkritih med 3 % in   

10 %. Po podatkih NAGC jih v Združenih državah Amerike odkrijejo med 2 % 

in 15 %. Slovenija po podatkih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo precej 

izstopa, saj kažejo precej višje odstotke – okrog 25 % identificiranih nadarjenih 

učencev.  

5.1 ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV 

Učenci, ki so prepoznani kot nadarjeni, imajo določene osebnostne lastnosti, ki 

so značilne za njih. To pomeni, da jih povprečni učenci sploh nimajo, ali pa so 

pri njih manj izrazite (Žagar in sod., 1999). 

Zavedati se je potrebno, da tudi nadarjeni učenci niso homogena skupina. Ne 

kažejo enakih potez ali lastnosti, ampak celo vrsto posameznih razlik (Žagar in 

sod., 1999; George, 1997). 

 Osebnostne lastnosti se nanašajo na različna področja: 
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� Miselno-spoznavno področje 

� divergentno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, 

elaboracija) 

� logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje, 

sklepanje) 

� nenavadna domišljija 

� natančnost pri opazovanju 

� dober spomin 

� humor 

� Učno-storilnostno področje 

� razgledanost na več področjih 

� visoka učna uspešnost 

� besedišče 

� hitro branje 

� spretnost v eni izmed umetniških dejavnostih (glasba, ples, 

risanje, dramatizacija) 

� motorična spretnost, vzdržljivost 

� Motivacija 

� visoke aspiracije, potreba po doseganju odličnosti 

� radovednost 

� raznoliki interesi, močno izraženi 

� vztrajnost pri reševanju nalog 

� visoka storilnostna motivacija 

� uživanje v dosežkih 

� Socialno-čustveno področje 

� nekonformizem 

� razvit občutek za pravičnost 

� neodvisnost, samostojnost 

� sposobnost vodenja ter vplivanja na druge 

� močan smisel za organizacijo 

� empatičnost 

             (Žagar in sod., 1999). 
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George (1997) kot posebno značilnost nadarjenih izpostavi kreativnost, ki pa ni 

nujno, da jo imajo. Klein (1982, v George, 1997) meni, da je kreativnost 

sposobnost, povezana z našo sposobnostjo zaznavanja, intuicijo, zavestjo, 

miselnimi spretnostmi in reševanjem problemov ter z uporabljanjem čutil.  

Posebno pozornost je potrebno usmeriti tudi na učence, ki so nadarjeni, 

vendar učno neuspešni (George, 1997; Žagar in sod., 1999). 

5.2 ODKRIVANJE NADARJENOSTI V OSNOVNI ŠOLI 

Robinson in Campbell (2010, v Juriševič, 2012) opozarjata na študije o 

izobraževanju nadarjenih, ki bi jih bilo dobro upoštevati predvsem pri 

prepoznavanju, načrtovanju in izvajanju individualiziranega pristopa med 

učitelji in nadarjenimi učenci.  

V študijah je opaziti trend prehajanja od strožjih psihometričnih definicij k 

razvojni paradigmi, ki poleg inteligentnosti izpostavlja še učenčeve dosežke, ki 

se nanašajo na njegovo delo, marljivost in znanje, kot pogoje uspešnosti 

(Kaufman & Sternberg, 2008; Subotnik, Olszewski-Kubilius & Worell, 2011, v 

Juriševič, 2012).  

Kriteriji za identifikacijo nadarjenosti in stopnja inkluzije izhaja iz sodobne 

paradigme vzgoje in izobraževanja nadarjenih, v kateri je poudarjena 

razvojnost in realizacija nadarjenosti glede na kontekst (Kaufman & Sternberg, 

2008; Subotnik in sod., 2011, v Juriševič, 2012).  

Juriševič (2012) predstavi postopek identifikacije. Za sam postopek se uporabi 

več različnih virov ter vrst podatkov. Prevladujejo diagnostični instrumenti, ki 

pa se kombinirajo še z mnenjem učitelja ali staršev. Povzame izsledke avtorjev 

J. Freeman, J. Raffan in Warwick (2010), ki ugotavljajo, da se v svetu za 

identifikacijo najpogosteje uporablja oceno učitelja, sledijo učenčeve ocene in 

testi znanja, potem podatki staršev in skupnosti, testi intelektualnih 

sposobnosti, drugi testi, ocena šolskega psihologa, učenčevo delo v okviru 

pouka ter nazadnje še testi ustvarjalnosti.  

V osnovni šoli obstajata dva dokumenta, ki pripomoreta k reševanju problema 

prepoznavanja in dela z nadarjenimi učenci, in sicer: Koncept: odkrivanje in 
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delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999) ter 

Operacionalizacija Koncepta: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v 

devetletni osnovni šoli (2000). Prav tako je tudi v Beli knjigi iz leta 2011 celotno 

poglavje namenjeno izobraževanju nadarjenih učencev (Juriševič, 2012).  

V Sloveniji poteka prepoznavanje nadarjenih učencev od 4. razreda naprej. 

Identifikacija poteka sistematično po tristopenjskem modelu odkrivanja 

nadarjenih učencev: evidentiranje, identifikacija ter pogovor s starši. 

Prepoznavanje poteka preko testov sposobnosti, ocenjevalnih lestvicah za 

učitelje in/ali ekspertnih ocen ter izjemnih dosežkov učencev. Ko so 

prepoznani, se pri učencih izvajajo fleksibilne organizacijske in vsebinske 

prilagoditve (Bela knjiga, 2011).  

Izvajanje postopka odkrivanja nadarjenih učencev v Sloveniji poteka po 

Renzullijevem trikrožnem modelu nadarjenosti. Ta model predpostavlja, da so 

posamezniki lahko nadarjeni na različnih področjih, zato je tudi odstotek 

nadarjenih v Sloveniji nekoliko višji (Juriševič, 2012).  

1. Evidentiranje 

Na tej stopnji gre za evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ne 

uporablja se posebnih testov ali ocenjevalnih pripomočkov. Predlagani pa so 

naslednji kriteriji: 

� učni uspeh (odličen uspeh), 

� dosežki (izjemni dosežki pri likovni, športni, glasbeni, tehnični 

vzgoji in drugih dejavnostih), 

� učiteljevo mnenje (Posebej pozorni naj bi bili na učence, ki niso 

odlični, vendar kažejo znake nadarjenosti, ki prihajajo iz socialno 

depriviranega okolja, drugačnega kulturnega okolja, ali imajo 

specifične učne ali vedenjske težave.), 

� tekmovanja (udeležba ter dobri rezultati na regijskih, državnih 

tekmovanjih), 

� hobiji (močan interes učenca, doseganje nadpovprečnih 

rezultatov), 
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� mnenje šolske svetovalne službe (oblikuje ga na osnovi 

obstoječe evidence o učencu). 

Učenci morajo izpolnjevati vsaj enega izmed zgornjih kriterijev, da so uvrščeni 

med evidentirane. To je široka skupina učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. 

Evidenco teh učencev vodi šolska svetovalna služba. 

2. Identifikacija (poglobljena in podrobnejša obravnava evidentiranih učencev) 

 

� Ocena učitelja (učitelji podajo oceno s pomočjo posebnega 

ocenjevalnega pripomočka, ki zajema razumevanje in pomnjenje 

snovi, sposobnost sklepanja, ustvarjalnost, motiviranost in 

interese, vodstvene sposobnosti, telesno-gibalne sposobnosti, 

izjemne dosežke na različnih področjih). 

Za ocenjevanje tega se uporabi različne metodološko 

neoporečne instrumente, ki jih izvede in ovrednoti šolski 

psiholog.  

� Test sposobnosti (WISC, Ravenove progresivne       

matrice …) 

� Test ustvarjalnosti (Jellen-Urbanov TCT-DP, Torranceovi 

testi ustvarjalnega mišljenja …) 

Učenec mora vsaj na enem od kriterijev doseči nadpovprečen 

rezultat: testi inteligentnosti: IQ višji od 120; test ustvarjalnosti: 

rezultat sodi med 10 % najboljših rezultatov evidentiranih 

učencev; na ocenjevalni lestvici za učitelje pa je učenec dobil 

nadpovprečno oceno na posameznem področju nadarjenosti.  

Ugotovitev, ali je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega 

učiteljskega zbora, na katerem sodeluje tudi šolska svetovalna služba in 

koordinator za delo z nadarjenimi.  

3. Pogovor s starši 

Šolska svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil otrok 

prepoznan kot nadarjen. Pridobi si tudi njihovo mnenje o otroku.  
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Opisani celotni postopek se izvaja v drugi ali po potrebi v tretji triadi, v prvi pa 

se izvajata samo 1. in 3. stopnja. Če so bili učenci spregledani, in se to ugotovi 

kasneje, se opravi celotni postopek. Odkrite nadarjene učence se tekoče 

spremlja, dokumentacijo pa hrani šolska svetovalna služba.  

(Žagar in sod., 1999). 

Tudi George (1997) opozarja na učence, ki niso tipično nadarjeni. Opozarja 

predvsem na invalidne učence, pripadnike manjšin ter celo nekatere deklice. Iz 

raziskav, ki so bile opravljene, je potrebno pozornost usmeriti tudi na učence iz 

drugačnega kulturnega okolja. Tukaj je največja težava pri reševanju 

inteligenčnih testov, saj niso v skladu z njihovo kulturo.  

5.3 POGOJI ZA NADARJENOST 

Težak (2008) pojasnjuje, da je vsak otrok gensko edinstven, ima potencial, ki 

ga lahko razvije, vendar za to potrebuje tudi spodbudno okolje. Sama 

nadarjenost je deloma dedna. Pri dejanskem razvoju nadarjenosti sta 

pomembna še dva dejavnika: 

� Ustvarjalnost (kreativnost) pomeni povezovanje idej, informacij in stvari 

na izviren način. To pomeni, na nov oziroma nenavaden način. Sem 

spada divergentno mišljenje, izvirnost, prožnost ter domiselnost.  

� Motivacija in okolje pa bistveno soodločata, ali se bosta nadarjenost in 

ustvarjalnost sploh razvili. Pod ta dejavnik spadajo marljivost in 

vztrajnost, ambicioznost, emocionalna trdnost, priznanje okolja ter 

optimalno spodbujanje (Nagel, 1987; Težak, 2008).  
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6. ČUSTVENA INTELIGENTNOST PRI NADARJENIH 

UČENCIH 

Posebno vprašanje se postavlja kar samo od sebe, in sicer, kako je s čustveno 

inteligentnostjo pri nadarjenih učencih. Zaradi različnih šolskih sistemov bomo 

predstavili tudi raziskave, ki se tičejo nekoliko starejših posameznikov, glede 

na slovenski osnovnošolski sistem, ki ga mladostniki zapustijo pri 15 letih.   

Panju (2010) povzema izsledke študij, ki so pokazali, da ima IQ minimalni vpliv 

na to, kako posamezniki živijo, torej, ali so srečni in uspešni. Kognitivne 

sposobnosti so povezane z IQ, želja in motivacija pa sta povezani s čustveno 

inteligentnostjo.   

Različni raziskovalci so se lotili raziskav s polja socialne inteligentnosti. Pfeiffer 

(2006, v Encouraging Emotional Intelligence) v svojem prispevku obrazloži, da 

se čustvena inteligentnost pravzaprav skriva v pojmu socialna inteligentnost. 

Učenci, ki so socialno inteligentni ter visoko uspešni, so najbolj popularni in 

najbolj priljubljeni učenci na šoli (Meijs, Cillessen, Scholte, Segers & 

Spijkerman, 2008). Socialno inteligentne osebe so vedno priljubljene med  

vrstniki v skupini, saj pomeni, da posameznik zna prilagoditi svoje vedenje 

normam skupine. Obratno pa akademska uspešnost ne pomeni vedno 

priljubljenosti. To je odvisno od norm, ki se vzpostavijo v razredu (Meijs in 

sod., 2008). Raziskovalce so zanimale tudi razlike med spoloma. Luftig in 

Nichols (1990, v Helt, 2008) sta ugotovila, da so nadarjeni dečki najbolj 

priljubljeni, za njimi so povprečni dečki, sledijo povprečne deklice, čisto zadnje 

pa so nadarjene deklice. Avtorja ugotavljata, da je temu najbrž tako zato, ker 

dečki prekrivajo svojo nadarjenost s tem, da so zabavni, deklice pa nimajo 

družbeno cenjenega prikrivanja nadarjenosti. Beuscher in Higham (1989, v 

Helt, 2008) dodajata še to, da nadarjeni pogosto skrivajo svojo nadarjenost, ali 

pa postanejo podpovprečno uspešni glede na sposobnosti, zato da bi bili 

priljubljeni oziroma, da bi se skladali s svojimi vrstniki.  

Metaanaliza 668 študij je pokazala, da ima razvoj čustvene inteligentnosti vpliv 

tako na izboljšanje vedenja kot tudi na akademske dosežke (Durlak & 

Weissberg, 2005, v Lupu, 2012).  Podobne raziskave se je lotil Woitaszewski 

(2000), kjer je raziskoval vpliv čustvene inteligentnosti na socialni in akademski 
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uspeh nadarjenih najstnikov. Z 39 nadarjenimi mladostniki ni uspel potrditi te 

povezave. Nelson & Low (2003, v Lupu, 2012) pa ugotavljata, da ima čustvena 

inteligentnost največji vpliv na realizacijo lastnih ciljev, karierni uspeh ter 

vodenje in zadovoljstvo v življenju. Vse to vpliva na življenje v odraslosti.  

Pfeiffer (2006, v Encouraging Emotional Intelligence) meni, da se čustvena 

inteligentnost pri nadarjenih kaže kot sproščenost v odnosu z vrstniki in 

odraslimi, samozavest, sposobnost nadzorovanja čustvenih impulzov in stresa, 

natančnost razbiranja socialnih znakov ter tolerantnost do frustrirajočih situacij. 

Olszewski-Kubilius in sod. (1998, v Robinson & Clinkenbeard, 1998) 

ugotavljajo, da lahko tudi nadarjeni učenci na nekaterih področjih kažejo enako 

osebno funkcioniranje kot starejši učenci. Osnovnošolski učenci z visokim 

rezultatom na testu IQ kažejo nižjo stopnjo anksioznosti (še posebej šolske) v 

primerjavi z drugimi učenci. Prav tako ugotavljajo, da so nadarjeni učenci v 

nekaterih študijah dosegli boljše rezultate na področju samozavesti, v 

nekaterih enake kot ostali, v nekaterih pa celo slabše.  Podobno ugotavljajo 

tudi Luthar in sod. (1992, v Robinson & Clinkenbeard, 1998). Mlajši nadarjeni 

mladostniki so bolj podobni starejšim učencem ali študentom kot pa enako 

starim. Do tega pride predvsem zaradi kognitivne zrelosti. Rezultati merjenja 

kognitivne sposobnosti, depresivnosti, anksioznosti, lokusa kontrole ter realne 

in idealne samopodobe so pokazali, da so nadarjeni mladostniki dobro 

psihološko prilagojeni, doživljajo manj depresivnih stanj in imajo boljšo 

samopodobo v primerjavi z enako starimi. Poudarjajo pa, da so lahko učno 

neuspešni nadarjeni učenci manj čustveno prilagojeni v primerjavi z uspešnimi 

nadarjenimi oziroma povprečnimi, enako starimi učenci. 

Raziskovalci (Roberts & Lovett, 1994, v Robinson & Clinkenbeard, 1998) so 

ugotavljali tudi, kako nadarjeni reagirajo na neuspeh nasproti visoko 

akademsko uspešnim učencem, ki niso označeni kot nadarjeni ter naključno 

izbranimi učenci. Nadarjeni so pokazali več iracionalnih prepričanj, 

samousmerjenega perfekcionizma, več negativnih izrazitih čustev in bili pod 

večjih psihološkim stresom.  

Kitano (1990) ter Dabrowski (1967) omenjata v zvezi z nadarjenimi možno 

prirojeno povečano stopnjo odzivanja na dražljaje. Lovecky (1992), izhajajoč iz 
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tega povzame, da se morda zato nekaterim nadarjenim otrokom zdi normalna 

stopnja stimulansov iz okolja stresna, počutijo se preobremenjene, razdražljive 

ter prestrašene. Vse to lahko pri teh otrocih povzroča izbruhe jeze, izogibanja 

ter razne psihološke simptome, ki otroka izločijo od ostalih. Prav tako so 

morda nadarjeni preobčutljivi za občutke drugih ljudi, preveč čutijo skupaj z 

njimi ali za njih. Problem nastane, ko otrok ne more razločiti, med lastnimi 

občutki in občutki drugega. Vse to lahko privede do socialnih ali čustvenih 

težav (Helt, 2008). Podobno Lovecky (1992, v Helt, 2008) nadalje ugotavlja, da 

nadarjeni učenci morda tudi preveč intenzivno zaznavajo oziroma imajo 

sposobnost, da vidijo več aspektov določene situacije naenkrat, in tako vidijo 

bistvo oziroma problem, ki se pri tem poraja. Prav tako imajo ti otroci jasno 

razdelano, kaj je prav in kaj je narobe. Ravno zaradi tega imajo lahko težave 

tako z vrstniki kot odraslimi, saj jim je lahko bolj pomembna resnica kot pa 

posameznikovi občutki.  

Še ena izmed teorij, zaradi česar pride do neprilagojenosti, je teorija o 

neenakomernem razvoju. Sebring, 1983; Webb, Meckstroth in  Tolan, 1982 (v 

Helt, 2008) ugotavljajo, da lahko nadarjeni učenci doživljajo neenakomeren 

razvoj (razlika med mentalno in kronološko starostjo), kar privede do težav 

prilagajanja vrstnikom. Buescher in Higham (1989, v Helt, 2008) pa še 

dodajata, da jih ravno njihov talent oziroma inteligentnost privede do blestenja 

v razredu, hkrati pa jih to oddalji od vrstnikov. Tako nadarjeni naletijo na zavist 

ter nevoščljivost. To lahko povzroča dodatne težave v medsebojnih odnosih 

(Plucker & Levy, 2001, v Helt, 2008).  

Parker (1997, 2002, v Helt, 2008) meni, da so nadarjeni učenci podvrženi 

perfekcionizmu, ki pa je lahko ugoden ali škodljiv. Škodljiv oziroma 

nefunkcionalni perfekcionizem povzroči, da se socialno izločijo, so anksiozni in 

muhasti. Schuler (2000, v Helt, 2008) pa opozarja, da sta obe vrsti 

perfekcionizma pri nadarjenih učencih zelo pogosti, saj se je v njeni raziskavi 

izkazalo, da ima kar 87,5% mladostnikov težnje k perfekcionizmu. Parker in 

Mills (1996, v Helt, 2008) potrjujeta, da perfekcionizem povzroča težave v 

socialno-emocionalnem funkcioniranju nadarjenih. Perfekcionizem pa škodi 

tudi pri samooceni nadarjenih, saj je Jackson (1998, v Helt, 2008) ugotovil, da 

pogosto prekrivajo oziroma zanikajo depresijo, da bi zaščitili sebe in druge. 
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Depresija pa se vsekakor pojavlja tudi pri nadarjenih. Nekateri avtorji (Brown, 

1993; Silverman, 1993, v Helt, 2008) menijo, da imajo nadarjeni mladostniki 

celo višjo pojavnost depresije, kot je navadno prisotna v populaciji 

nenadarjenih. Webb in sod. (1982, v Helt, 2008) ponujajo razlago, zakaj je 

temu tako. Menijo, da nadarjeni doživljajo več depresivnosti zaradi visokih 

standardov, ki si jih postavljajo sami, ali jim jih postavijo drugi, občutkov 

izolacije in odtujenosti od drugih ter zaskrbljenosti glede svetovnih problemov.  

Nekatere raziskave o samomorilnih nagnjenjih ugotavljajo tudi razlike med 

različno nadarjenimi. Rezultati pričajo o tem, da ni razlik med izjemno 

nadarjenimi, zmerno nadarjenimi ter povprečnimi učenci (Baker, 1995, v Helt, 

2008). Medtem pa Lester (1991, v Helt, 2008) ugotavlja, da se samomor 

povezuje s splošnimi psihičnimi motnjami in spremembami, torej je bolj pogost 

pri nadarjenih, saj so bolj dovzetni za tovrstne težave.  

Obstaja raziskava (National Educational Longitudinal Study), kjer so rezultati 

prikazani z druge glediščne točke. Vključujoč 23000 oseb, je pokazala, da so 

učenci, ki so zelo samozavestni, 1,5-krat bolj pogosto nadarjeni v primerjavi s 

tistimi, ki imajo nižjo samozavest. Enako velja še za samozaupanje in 

motivacijo za dosežke (Konstantopoulos, Modi, & Hedges, 2001, v Zeidner, 

Shani-Zinovich,  Matthews & Roberts, 2005). Ti rezultati se povezujejo z 

izsledki drugih raziskav, ki kažejo na skromno povezanost inteligentnosti ter 

pozitivnih atribucij, kot so na primer samoučinkovitost, rezilentnost, zmanjšana 

občutljivost za delikventnost in nekatere oblike duševnih bolezni (Austin in 

sod., 2002; Zeidner, 1995; Zeidner & Matthews, 2000, v Zeidner in sod. 2005). 

Avtorji ugotavljajo, da gre morda socialno-emocionalno trdnost povezati z višjo 

stopnjo čustvene inteligentnosti. Masse & Gagne, 2002; Plucker & Stocking, 

2001; Robinson & Noble, 1987 (v Zeidner in sod., 2005) pa ugotavljajo 

nasprotno, saj naj bi bili ravno nadarjeni bolj nagnjeni k težavam v prilagajanju 

zaradi lastnosti, ki se pridružujejo nadarjenosti. Nekatere izmed teh lastnosti 

so nizka samozavest, tekmovalnost, perfekcionizem, depresija ter zavist.  

Nadarjeni učenci se srečujejo s še eno težavo, in sicer so pogosto postavljeni 

pred visoka pričakovanja. Tisti izmed njih, ki si prizadevajo, da bi zadostili tem 

pričakovanjem, vendar jih ne uspejo doseči, lahko doživljajo zmanjšano 
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akademsko samopodobo, stres, anksioznost, depresijo ter so na splošno slabo 

prilagojeni v šolskemu okolju (McMann & Oliver, 1988, v Zeidner in sod., 

2005). 

Gross (2002, v Schwean in sod., 2006) poroča, da večina študij, ki se ukvarja 

s psihosocialnim blagostanjem nadarjenih in akademsko talentiranih učencev, 

ugotavlja, da so ti učenci dobro prilagojeni. Zmerno nadarjeni učenci sami 

sebe ocenjujejo kot bolj zaželene, bolj socialno aktivne in bolj vredne, kot se 

ocenjujejo tisti, ki so izjemno nadarjeni. Enako jih ocenjujejo tudi drugi. 

(Dauber & Benbow, 1990, v Schwean in sod., 2006).  

Terman (1925-1959, v Helt, 2008; Neihart, 1999, v Seon-Young & Olszewski-

Kubilius, 2006; Cornell, Delcourt, Bland, Goldberg & Oram, 1994; Janos & 

Robinson, 1985, v Garland & Ziegler, 1999) je v svoji longitudinalni raziskavi 

pridobil rezultate, ki kažejo, da so nadarjeni enako, ali celo bolje prilagojeni kot 

povprečno inteligentne osebe. Hollingworth (1942, v Helt, 2008; Oram, Cornell 

& Rutemiller, 1995, v Garland & Ziegler, 1999) ugotavlja ravno nasprotno. Pri 

visoko inteligentnih učencih se pogosteje razvijejo socialno-emocionalne 

težave v prilagajanju. Nekateri učenci, ki so nadarjeni, pogosto doživljajo 

socialne ter emocionalne izzive zaradi diskrepance med kognitivnimi 

sposobnostmi ter ranljivostjo, ko se znajdejo v psihosocialnih težavah (Fiedler, 

1993; Morelock, 1992; Silverman, 1993, v Schwean in sod., 2006). Do tega 

pride, ko so posameznikov kognitivni, emocionalni ter fizični razvoj 

neenakomerni. Fiedler nadalje ugotavlja, da se težave nadarjenih poznajo tudi 

v odraslosti v obliki samozavesti, perfekcionizma, težnje po biti vedno boljši, 

težavah v odnosih z vrstniki, težavah na področju kariernega napredovanja, 

socialno neprilagojenega vedenja, vedenjskih problemov ter šolske 

neprilagojenosti. Terman (1959, v Schwean in sod., 2006; Robinson & 

Clinkenbeard, 1998) je menil, da imajo intelektualno nadarjene osebe tudi 

boljše življenje na področju socialnega, emocionalnega ter fizičnega tudi v 

kasnejšem življenju. Torej te osebe naj bi bile bolje prilagojene kot povprečno 

uspešne osebe. Fiedler (1993, v Schwean in sod., 2006) pa ne potrdi 

Termanove ugotovitve, saj ni nujno, da vse nadarjene osebe v odraslosti 

pokažejo rezilentnost ter psihološko zdravje. Tako kot vsi otroci so tudi 
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nadarjeni pod vplivom okolja ter šole (Colangelo & Davis, 2003, v Schwean in 

sod., 2006).  

Olszewski-Kubilius in sod. (1988, v Robinson & Clinkenbeard, 1998) so 

predstavili nekaj študij, ki nakazujejo, da imajo nadarjeni osnovnošolski učenci 

v primerjavi s povprečnimi višjo stopnjo notranje motivacije in avtonomije ter 

izkazujejo več pozitivnih atribucij za uspeh (uspeh pripišejo svojim 

sposobnostim in vloženemu trudu) in neuspeh (neuspeh pripišejo nesreči ali 

izbiri napačne strategije).  

V nadaljevanju so predstavljene raziskave na področju odnosa med čustveno 

inteligentnostjo in nadarjenostjo. Nekateri avtorji pa še posebej izpostavijo 

razlike med zmerno in izjemno nadarjenimi, saj naj bi le-te obstajale.  

Raziskava s 169 nadarjenimi otroki in mladostniki je pokazala, da so dosegli 

skupno število točk za splošno čustveno inteligentnost ter za posamezna 

področja v enaki meri kot normativno predstavljeni podatki ali kot v 

ujemajočem vzorcu povprečno uspešni učenci. Tako starši, kot sami sebe, 

vidijo psihološko zdrave, kar izpodbija mit, da naj bi bili nadarjeni bolj 

psihološko ranljivi oziroma čustveno izločeni. Zazna pa se, da so na vseh 

področjih, ki so jih ocenjevali v tej študiji, nadarjeni učenci sami sebe 

ocenjevali boljše, kot so jih starši in učitelji (Schwean in sod., 2006).  

Tudi avtor Lupu (2012) v raziskavi s 114 srednješolci, od tega 57 akademsko 

nadarjenih ter 57 povprečno inteligentnih, ugotavlja, da imajo nadarjeni 

posamezniki višjo stopnjo čustvene inteligentnosti kot nenadarjeni 

posamezniki.  

V raziskavi Czeschlik in Rost (1994) s petdesetimi nadarjenimi in petdesetimi 

povprečno inteligentnimi desetletnimi učenci se je izkazalo, da med 

nadarjenimi in nenadarjenimi ni statistično pomembnih razlik v socialno-

emocionalni prilagojenosti. Nekaj razlike se je pokazalo zgolj pri postavki - 

socialna zaželenost, kjer so nadarjeni v prednosti pred nenadarjenimi. 

Zeidner in sod. (2005) v raziskavi z 208 učenci (83 nadarjenih, 125 

nenadarjenih) ugotavljajo, da so na lestvici MSCEIT nadarjeni učenci dosegli 

višjo stopnjo čustvene inteligentnosti nasproti nenadarjenim učencem. 
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Obenem se je izkazalo tudi, da kažejo nadarjeni učenci pomanjkanje 

samozavesti v čustvenih spretnostih (Zeidner in sod., 2005).  

V raziskavi Miller in sod. (1994, v Seon-Young & Olszewski-Kubilius, 2006) se 

je v primerjavi 41 nadarjenih z 42 nenadarjenimi osebami izkazalo, da imajo 

nadarjeni višjo stopnjo čustvene inteligentnosti.  

Seon-Young & Olszewski-Kubilius (2006) pa ugotavljata po ocenjevanju 134 

nadarjenih oseb, da nadarjeni ne presežejo nenadarjenih na področju 

čustvene inteligentnosti. Lotila sta se tudi delitve po spolu. Nadarjeni dečki 

imajo enak rezultat na testu splošne čustvene inteligentnosti ter nekoliko višji 

rezultat pri merjenju prilagodljivosti, kar vključuje tudi reševanje problemov ter 

fleksibilnost. Nadarjena dekleta pa zaostajajo na testu splošne čustvene 

inteligentnosti.  

Helt (2008) izpostavi raziskave med zmerno nadarjenimi ter izjemno 

nadarjenimi na področju socialno-emocionalnega funkcioniranja. Izjemno 

nadarjeni učenci se opisujejo kot introvertirane, manj socialno prilagojene, bolj 

zavrte ter manj priljubljene v primerjavi z vrstniki (Dauber & Benbow, 1990, v 

Helt, 2008; v  Garland & Ziegler, 1999). V nekaterih drugih raziskavah pa ne 

pridejo do rezultatov, ki bi nakazovali razlike med učenci z različno visokim IQ  

(Helt, 2008). V nekaterih raziskavah se je izkazalo, da so  učenci z visokim IQ 

manj anksiozni in nervozni, manj pogosto doživljajo psihične ali kognitivne 

razvojne težave ter manjkrat izkazujejo vedenjske in disciplinske težave 

(Garland & Ziegler, 1999). Enako v raziskavi s 191 nadarjenimi učenci 

ugotavljata tudi Garland in Ziegler (1999). Ni se izkazalo statistično 

pomembno, da bi imeli visoko nadarjeni več čustvenih in vedenjskih težav v 

primerjavi z normativnimi podatki ali zmerno nadarjenimi učenci. Pravzaprav 

so visoko nadarjeni učenci zelo dobro psihološko prilagojeni, kar potrjuje 

Termanove izsledke.  
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7. SKLEP 

Pojma, ki sta uporabljena v naslovu diplomskega dela, torej čustvena 

inteligentnost in nadarjeni učenci, sta zelo široka. Kot je razvidno skozi 

teoretični del, so jih različni avtorji razčlenili različno, a hkrati precej podobno. 

Pri obeh pojmih najdemo skupne točke različnih raziskovalcev. Pri čustveni 

inteligentnosti ne moremo mimo doživljanja, spremljanja, uravnavanja čustev 

tako pri sebi kot tudi pri drugih. Vseeno pa je čustvena inteligentnost konstrukt, 

ki ni enostavno merljiv. Na drugi strani je nadarjenost. Skozi prejšnja poglavja 

je razbrati, kako jo je najprej opredeljeval zgolj visok rezultat na testu, ki meri 

inteligenčni količnik. Šele kasneje so pomembni predstavniki, ki so se ukvarjali 

s tem področjem, na nadarjenost začeli gledati širše in vključili še ustvarjalnost 

ter motivacijo in okolje. Kljub določenim kriterijem in izsledkom raziskav je le-ta 

še vedno precej odvisna od politike, saj  ta posredno določa, koliko 

osnovnošolcev bo prepoznanih za nadarjene in posledično deležnih 

programov, ki spodbujajo njihovo nadarjenost.  

Prvo raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, je, ali imajo nadarjeni 

učenci višjo stopnjo čustvene inteligentnosti kot učenci, ki niso nadarjeni. 

Večina raziskav, uporabljenih v tem diplomskem delu, potrjuje tezo, da imajo 

nadarjeni učenci višjo stopnjo čustvene inteligentnosti kot nenadarjeni. Seveda 

pa se tukaj ponovno zastavljajo vprašanja opredelitve, najprej same 

nadarjenosti in kasneje tudi tega, kako je bila čustvena inteligentnost 

izmerjena. V večini primerov so vzorci zelo majhni, pri nekaterih pa celo sami 

avtorji ugotavljajo, da niso povsem reprezentativni.  

Naslednje vprašanje je, ali je čustvena inteligentnost odvisna od splošne 

inteligentnosti. Odgovor na to vprašanje se povezuje z zgornjim odgovorom. 

Posebne raziskave, ki bi neposredno odgovorila na to vprašanje, ni bilo moč 

najti. Iz ostalih raziskav, ki so se ukvarjale s sorodnimi vprašanji, pa je zaznati 

tendenco k temu, da je tudi čustvena inteligentnost odvisna od splošne 

inteligentnosti. Ta povezava je lahko pozitivna ali negativna. Nekateri menijo, 

da je ravno posameznikova visoka inteligentnost ovira za prilagajanje, kar vodi 

do raznih čustvenih in vedenjskih težav. Drugi pa so bolj mnenja, da je ravno 

visoka inteligentnost prednost. Potrebno pa se je zavedati tudi tega, na kar 
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opozarjata Colangelo & Davis (2003, v Schwean in sod., 2006), in sicer da so 

tudi nadarjeni posamezniki enako kot nenadarjeni pod vplivom okolja in šole. 

Posameznik je lahko nadarjen, vendar če se nahaja v okolju, ki ne spodbuja 

komponent čustvene inteligentnosti, le-te ne bo mogel razviti v tolikšni meri, 

kot jo bi sicer lahko.  

Tretje, zadnje raziskovalno vprašanje, na katerega smo želeli odgovoriti, pa je, 

ali čustvena inteligentnost prispeva k uspešnosti posameznika, in če prispeva, 

na kakšen način. Čustvena inteligentnost je zelo pomemben dejavnik, ki 

prispeva k uspešnosti nadarjenega posameznika v življenju. Panju (2010) iz 

različnih študij, ki so se ukvarjale s tem vprašanjem, povzame, da samo IQ pri 

uspešnosti posameznika nima kaj dosti opraviti. Enakega mnenja je tudi 

večina raziskovalcev, ki se je  bolj ukvarjala s konceptom socialne 

inteligentnosti. Višji količnik na teh in podobnih merah vpliva na 

posameznikovo priljubljenost, na akademske dosežke, samozavest, nižjo 

stopnjo anksioznosti in podobno. Vsi ti dejavniki zagotovo prispevajo k 

uspešnosti posameznika, vendar pa niso vsi raziskovalci enakega mnenja. 

Kitano (1990) ter Dabrowski (1967), Lovecky (1992) menijo, da se nadarjeni 

drugače odzivajo na dražljaje iz okolja oziroma se odzivajo preveč intenzivno, 

kar pri njih povzroča razdražljivost, izbruhe jeze, posledično so prestrašeni ter 

preobremenjeni. (Helt, 2008). Vse to pa zagotovo ne pripomore k uspešnosti 

posameznika.  

Kot pa ugotavljajo večinoma že sami avtorji navedenih raziskav, so vzorci, na 

katerih so izvajali tovrstno ocenjevanje, precej majhni. To je ena izmed 

slabosti, ki se pojavlja posledično tudi v tem diplomskem delu. Zanimivo bi bilo 

pridobiti še več virov, ki se ukvarjajo prav z vprašanjem čustvene 

inteligentnosti pri nadarjenih ter še posebej, v kakšni povezavi sta ta dva 

pojma v Sloveniji.   



33 
 

8. LITERATURA IN VIRI 

 

Avsec, A. in Pečjak, S. (2003). Emocionalna inteligentnost kot kognitivno-

emocionalna sposobnost. Psihološka obzorja, 12(2), 35-48. Pridobljeno s 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-POJIWGCZ 

Czeschlik, T. & Rost, D. H. (1994). Socio-emotional adjustment in elementary 

school boys and girls: Do giftedness make a difference? Roeper Review, 

16(4), 294-297. Pridobljeno s http://ehis.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/ehost/detail?vid=3&sid=8f3ca2e6-a371-4f78-8936-

68863f45c978%40sessionmgr12&hid=8&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcG

U9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=9411284076 

Ferbežer, I. (2002). Celovitost nadarjenosti. Nova Gorica: Educa. 

Garland, A. F., Ziegler, E. (1999). Emotional and behavioral problems among 

highly intellectually gifted youth. Roeper Review, 22(1), 41-44. 

Pridobljeno s http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/docview/206705399/fulltextPDF/13FF64A1F283EE7601A/1?accounti

d=16468 

George, D. (1997). Nadarjeni otrok kot izziv. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za  šolstvo. 

Goleman, D. (2006). Čustvena inteligenca: zakaj je lahko pomembnejša od IQ. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Helt, C. A. (2008). The role of IQ and gender in the social-emotional 

functioning of adolescents. ProQuest Dissertations and Theses. 

Pridobljeno s http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/docview/304539835?accountid=1646  

Inteligentnost in merjenje inteligentnosti. (n.d.). Pridobljeno s http://psy.ff.uni-

lj.si/priponke/gradiva/1500   



34 
 

Juriševič M. (2012). Nadarjeni učenci v slovenski šoli. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

Krek, J. in Metljak, M. (ur.). (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo. 

Pridobljeno s http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf 

Lupu, V. (2012). Emotional intelligence in gifted and non-gifted high school 

students. Buletin Stiintific, 2(34), 128-132. Pridobljeno s 

http://ehis.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=74d1fd28-ee64-467c-af06-

8d97020bd733%40sessionmgr114&hid=115 

Matthews, G., Zeidner, M., Roberts, D. R. (2004). Emotional intelligence: 

science and myth. Massachusetts Institute of Technology. 

Nagel, W. (1987). Odkrivanje in spodbujanje nadarjenih: svetovalec za starše 

in učitelje. Ljubljana: Državna založba Slovenije.  

Panju, M. (2010). Strategije za spodbujanje čustvene inteligentnosti v razredu. 

Ljubljana: Modrijan. 

Pfeiffer, I. S. (2006). Encouraging Emotional Intelligence. Pridobljeno s 

http://www.sengifted.org/archives/articles/encouraging-emotional-

intelligence 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, 

Ministrstvo za šolstvo, 2011. 

Renzulli, J. S. (n.d.). The Three-Ring Conception of Giftedness: A 

Developmental Model For Promoting Creative Productivity. Pridobljeno s 

http://www.gifted.uconn.edu/sem/pdf/The_Three-

Ring_Conception_of_Giftedness.pdf 

Robinson, A. & Clinkenbeard, P. R. (1998). Giftedness: An Exceptionality 

Examined. Annual Reviews Psychological, 49, 117-39. Pridobljeno s 

http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-



35 
 

3.9.1a/ovidweb.cgi?&S=AEMIFPBDMEDDAPPKNCNKMBLBJJBJAA00&

Complete+Reference=S.sh.25%7c1%7c1 

Schwean, V. L., Saklofske, D. H., Widdifield-Konkin, L., Parker, J. D. A., & 

Kloosterman, P. (2006). Emotional intelligence and gifted children. E-

Journal of Applied Psychology: Emotional Intelligence, 2(2), 30-37. 

Pridobljeno s http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/article/view/70/99 

Seon-Young, L. &  Olszewski-Kubilius, P. (2006). The Emotional Intelligence, 

Moral Judgement, and Leadership of Academically Gifted Adolescents. 

Journal for the Education of the Gifted, 30(1), 29-119. Pridobljeno s 

http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/docview/222369452/fulltextPDF/13FF65AAC94796421D4/1?accounti

d=16468 

Shapiro, Lawrence E. (1999). Čustvena inteligenca otrok: priročnik za starše. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Simmnons, S.  in Simmons, J. C. (2000). Merjenje čustvene inteligence. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Smrtnik Vitulić, H. (2004). Čustva in razvoj čustev. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

Težak, S. (2008). Kdo so nadarjeni? V I. Ferbežar, S. Težak, I. Korez (ur.), 

Nadarjeni otroci. Radovljica: Didakta. 

Zeidner, M., Shani-Zinovich, I., Matthews, G. & Roberts, R. D. (2005). 

Assessing emotional intelligence in gifted and non-gifted high school 

students: Outcomes depend on the measure. Inteligence 33, 369-391. 

Doi: 10.1016/j.intell.2005.03.001 

Žagar, D., Artač, J., Bezič, T., Nagy, M. & Purgaj, S. (1999).  Koncept: 

odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. [zrss] 

Pridobljeno s 

http://www.zrss.si/pdf/210911135740_ssd_nadarjeni20koncepto%C5%A

1.pdf.  



36 
 

What is Giftedness? (n.d.). Pridobljeno s 

http://www.nagc.org/WhatisGiftedness.aspx 

Woitaszewski, S. A. (2000). The Contribution of Emotional Intelligence to the 

Social and Academic Success of Gifted Adolescent. Roeper Review, 

26(1), 53. Pridobljeno s http://ehis.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/ehost/detail?vid=4&sid=8f3ca2e6-a371-4f78-8936-

68863f45c978%40sessionmgr12&hid=8&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcG

U9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=15691488 

 

 


