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POVZETEK
Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami so heterogena skupina, pri kateri je potrebno
spodbujati njihove talente in posebno skrb nameniti tudi obravnavi primanjkljajev. V
praksi njihove težave kot tudi njihovi talenti pogosto ostanejo neprepoznani in brez
ustrezne pomoči ter podpore. Prepoznavanje in diagnosticiranje ovirajo prevladujoči
stereotipi o značilnostih nadarjenih otrok in otrok s posebnimi potrebami, problemi
definiranja in identifikacije ter raznolike posebne vzgojno-izobraževalne potrebe te
skupine učencev.
V diplomski nalogi smo se osredotočili na nadarjene učence s posebnimi potrebami.
Zanimalo nas je, po katerih značilnostih jih prepoznamo, s katerimi diagnostičnimi
postopki prepoznavamo nadarjenost in katere so metode in oblike dela z njimi. Namen
diplomskega dela je bil zbrati podatke o pogostosti identificiranih nadarjenih učencev s
posebnimi potrebami, o metodah in oblikah dela ter o prilagoditvah, ki jih ti učenci
potrebujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Prav tako je bil namen osvetliti odnos in
stališča svetovalnih delavcev do nadarjenih učencev s posebnimi potrebami. V empirični
del je bil vključen vzorec triindvajsetih šol iz mariborske regije in okolice, ki so imele na
šoli identificirane nadarjene učence s posebnimi potrebami. Strokovni delavci šole so
svoja mnenja, stališča ter podatke navedli v vprašalnikih. Rezultati kažejo, da je v
mariborski regiji in okolici med učenci, ki obiskujejo redno osnovno šolo povprečno
identificiranih 0,43 odstotkov nadarjenih otrok s posebnimi potrebami. Strokovni delavci,
zajeti v raziskavi, ocenjujejo, da imajo največ težav pri prepoznavanju nadarjenih učencev
s posebnimi potrebami zaradi njihove kompenzacije primanjkljajev oz. zakrivanja njihove
nadarjenosti. S pomočjo raziskave smo ugotovili, da imajo strokovni delavci pozitivna
stališča in poznajo potrebe nadarjenih otrok s posebnimi potrebami. Prav tako poznajo
prilagojene vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki jih na šolah v veliki meri tudi izvajajo.
V prihodnosti bi se morali posvetiti bolj sistematičnemu odkrivanju nadarjenih otrok s
posebnimi potrebami. Strokovnim delavcev bi bilo potrebno nuditi dodatna izobraževanja
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o nadarjenih otrocih s posebnimi potrebami. S poznavanjem značilnosti raznolike skupine
dvojno izjemnih učencev, lahko tem učencem nudimo ustrezno pomoč in podporo.
Ključne besede: nadarjenost, skupine nadarjenih učencev s posebnimi potrebami, odkrivanje, pomoč in
podpora.
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ABSTRACT
Gifted children with special needs are a heterogeneous group that needs the
encouragement of their talents and special care of their deficits. The practice showed that
their problems, including their talents, are often not identified and are left out without
help or support. The identification and diagnosing of the special needs and talents are
dominated by the stereotypes of talented and special needs learners such as problems of
defining and identification and also the different educational needs this group of learners
needs.
In my diploma thesis we focused on the gifted children with special needs. We were
interested in the characteristics, which help us to identify them as gifted children with
special needs, which diagnostic procedures are needed for identification of a talent and
what kind of teaching methods are appropriate for them. The main purpose of the thesis
was to get the information on the frequency of identifying gifted children with special
needs and to collect the data on the methods and accommodations that are necessary to
work with those learners through their language learning process. One of the goals of the
diploma was also to provide the social workers’ personal opinions and attitudes towards
the gifted children with special needs. The empirical part includes the sample of 23
schools from Maribor and its vicinity that has had learners identified as gifted with special
needs. The social workers filled in the questionnaires on their personal opinion, position
and their viewpoints. The results show that there is 0,43 percent of all included learners
from Maribor and its surroundings, identified as gifted children with special needs, which
attend the regular primary school. Social workers that were included in the study stated
that the most difficulties to identify the gifted children with special needs appear because
of learners’ compensation of their deficits and because their talents are usually hidden.
This study helped us to find out that social workers have a positive attitude and are
familiar with the needs of gifted children with special needs. They are also acquainted
with the special educational activities, which are already used in schools.
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In the future we should concentrate on more systematic identification of the gifted
children with special needs. Social workers should have more training to get the
knowledge on gifted children with special needs. When knowing the characteristics of this
heterogeneous group, we can provide them the suitable help and support.
Key words: talent, a group of gifted children with special needs, detecting, help and
support.
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UVOD

V času študija sem spoznala dečka, ki je obiskoval 3. razred redne osnovne šole.
Opazovala sem ga pri šolski uri slovenščine, ko je učiteljica pripovedovala zgodbo. Med
tem časom se je pozibaval na stolu, gledal po razredu, ukvarjal se je zdaj s svojo
peresnico, zdaj s svojo mapo. Takoj sem opazila učenčev nemir. Dajal je vtis, da sploh ne
posluša. Ko je učiteljica prebrala zgodbo do konca, je preverila znanje učencev.
Presenetili so me njegovi edinstveni in kompleksni odgovori. Po pogovoru z
defektologinjo sem izvedela, da je učenec prepoznan kot nadarjen učenec z motnjo
pozornosti in koncentracije. Zaradi tega specifičnega primera sem se odločila, da
raziščem, kdo sploh so nadarjeni učenci s posebnimi potrebami in kako je poskrbljeno za
njihov optimalni razvoj v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Teoretični del naloge vključuje predstavitev odkrivanja in značilnosti primanjkljajev in
nadarjenosti. Prav tako so opisane oblike in načini nudenja pomoči nadarjenim otrokom
in otrokom s posebnimi potrebami. Posebna pozornost pa je namenjena različnim
skupinam nadarjenih otrok s posebnimi potrebami. Pri posamezni motnji so predstavljeni
načini prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja ter nudenja pomoči in podpore.
Raziskovalni del naloge povzema rezultate, ki so pridobljeni s pomočjo vprašalnika.
Ugotavljali smo pogostost identificiranih nadarjenih učencev, določili pogostost
nadarjenih učencev s posebnimi potrebami v mariborski regiji in okolici, osvetlili težave,
ki se pojavljajo pri odkrivanju teh učencev ter raziskali odnos strokovnih delavcev do
nadarjenih učencev s posebnimi potrebami in do nekaterih temeljnih vprašanj
izobraževanja le-teh.
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TEORETIČNI DEL

1. UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

1.1.

Opredelitev in značilnosti učencev s posebnimi potrebami

Status otrok s posebnimi potrebami se je skozi zgodovino spreminjal. Raznoliko
zgodovinsko pojmovanje vpliva na opredelitev posebnih potreb in na večjo pozornost
organiziranega vzgojno-izobraževalnega procesa učencev s posebnimi potrebami.
Danes smo v Sloveniji naklonjeni razvoju modela, s katerim želimo specialne pristope in
izobraževalne programe razširiti na vse šole. Za razvoj inkluzije pa je bil pomemben
premik iz medicinskega modela, ki poudarja posameznikove težave, motnje, okvare v
socialni model, kateri poudarja, da zmanjšana zmožnost zahteva prilagoditev za izvajanje
funkcij (Kavkler, 2011).
S sprejetjem Splošnega zakona o šolstvu (1958) se je pričela kategorizacija otrok s
posebnimi potrebami. Zakon je namreč določal enake pogoje in pravice do šolanja in
vzgoje za vse državljane (Bela knjiga, 2011). Dve leti kasneje (1960) se je posebna vzgoja
in izobraževanje z Zakonom o posebnem šolstvu uradno ločila od rednega osnovnega
šolstva (Košir, 2011 ). Zakon o posebnem šolstvu je leta 1968 zamenjal Zakon o
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Bela
knjiga, 2011). Osnovno šolstvo je bilo po besedah M. Galeše (2004) v 60. in 80. letih
izrazito selektivno. Prve ideje integrirane vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami so k nam prišle leta 1975. Največji razmah pa je bil dosežen leta 1976 z
Zakonom o izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju in 1977 s Pravilnikom o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših
polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Košir, 2011). Po določbah
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tega pravilnika so se razvrščali: duševno moteni otroci, otroci s slušnimi in govornimi
motnjami, slepi in slabovidni otroci, otroci z drugimi telesnimi motnjami, vedenjsko in
osebnostno moteni ter otroci z več vrst motenj (Bela knjiga, 2011).
Večje spremembe na področju dela z učenci s posebnimi potrebami je šolska zakonodaja
prinesla leta 1996 z Zakonom o osnovni šoli (ZOsn, 1996). V njem so bili imenovani
otroci s posebnimi potrebami kot otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in
slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci,
dolgotrajno bolni otroci, otroci z motnjami vedenja in osebnosti, posebej nadarjeni otroci
ter prvič omenjeni tudi učenci z učnimi težavami. Štiri leta kasneje je bil sprejet Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2000), ki je natančno opredeljeval
postopke prilagajanja, usmerjanja in individualizacije. V zakonu so bili omenjeni tudi
učenci s specifičnimi učnimi težavami, ki potrebujejo izrazite oblike pomoči (učenci z
izrazitimi specifičnimi učnimi težavami ali primanjkljajem na posameznem področju
učenja) (Košir, 2011). Leta 2006 je bil z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-A, 2006) izraz otroci z motnjami
vedenja in osebnosti nadomeščen s pojmom otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H, 2011) med
učence s posebnimi potrebami ne spadajo več nadarjeni učenci in učenci z učnimi
težavami. Slednjim se po Zakonu prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter se jim
omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.
Med otroke s posebnimi potrebami tako spadajo otroci z motnjami v duševnem razvoju,
slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci,
otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci,
otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, otroci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja (učenci z izrazitimi učnimi težavami) ter na novo dodana skupina otrok
z avtističnimi motnjami (ZOUPP-1, 2011).
Učenci oziroma otroci s posebnimi potrebami so tisti, ki imajo ovire, primanjkljaje,
slabosti, motnje ali težave na področju zaznavanja, gibanja, čustvovanja, spoznavanja,
govora, vedenja ali učenja ne glede na to, ali obiskujejo večinsko osnovno šolo ali
osnovno šolo s prilagojenim programom (Galeša, 1993). Ti učenci potrebujejo v
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vzgojnem in izobraževalnem procesu različne oblike pomoči in prilagoditve. Potrebe
posameznika so vezane na njegovo individualnost in njegovo pravico, da mu družba
ponudi prilagoditve in pomoč.
Galeša (2003) navaja, da je v rednih osnovnih šolah od 18 % do 23 % otrok s posebnimi
potrebami oziroma 90 % do 92 % od vseh otrok s posebnimi potrebami. Na splošno je v
šolski populaciji od 20 % do 25 % otrok s posebnimi potrebami (Galeša, 2003). Otroci s
posebnimi potrebami so v tem primeru opredeljeni po Zakonu o osnovni šoli iz leta 1996,
kamor so spadali tudi učenci z učnimi težavami.
Natančnejši opis značilnosti posameznih primanjkljajev, ovir oziroma motenj bo
predstavljen v nadaljevanju.

1.2.

Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje otrok s posebnimi
potrebami

Od kakovosti diagnosticiranja primanjkljajev, ovir oziroma motenj je med drugim
odvisno, ali bo otrok usmerjen v primeren vzgojno-izobraževalen program, ali bo imel
ustrezne prilagoditve ter pomoč in podporo. Zato je pomembno, da se primanjkljaje, ovire
oz. motnje odkrije dovolj zgodaj ter da pri tem sodelujejo vzgojitelji oziroma učitelji,
strokovni delavci šole/vrtca, zunanji sodelavci in tudi starši.
Z diagnostičnim ocenjevanjem, ki je sistematičen proces, se zbirajo relevantne
informacije o učenčevih močnih področjih in primanjkljajih na vseh vpletenih področjih
za izvajanje vzgojno-izobraževalnih in pravnih odločitev o potrebah in upravičenosti do
različnih oblik podpore in pomoči (Pierangelo in Giuliani, 2006, v Magajna 2011).
Pregled v okviru diagnostičnega ocenjevanja mora nakazati določene razlage otrokovih
težav, odkriti posebne vzorce napak. Namen diagnostičnega ocenjevanja je identifikacija
učenčevih primanjkljajev, ovir oziroma motenj, klasifikacija, načrtovanje pomoči oziroma
oblikovanje ustreznega programa, spremljanje učenčevega napredovanja in evalvacija
izvajanega programa (Magajna, 2011).
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Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011) omogoča učencem s
primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami ustrezne prilagoditve in oblike pomoči ter
podpore.
Zahtevek za začetek postopka usmerjanja lahko vložijo starši ali zakoniti zastopniki
otroka. Če šola meni, da je usmeritev potrebna, a starši ne sprožijo zahteve za uvedbo
postopka za usmerjanje, lahko šola sama odda predlog za uvedbo postopka. Postopek
vodi Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ki glede na predlog za uvedbo postopka zbere
vse potrebne informacije (poročilo o otroku, pogovor s starši, mnenje strokovne komisije,
morebitni drugi podatki). Strokovna komisija izda mnenje o usmeritvi na podlagi
pedagoške, specialno pedagoške, socialno anamnestične, psihološke, medicinske in druge
dokumentacije. Pri izbiri vzgojno-izobraževalnega programa komisija upošteva otrokovo
doseženo raven razvoja, zmožnosti za učenje in doseganje standardov znanja, etiologijo in
prognozo glede na otrokove primanjkljaje, ovire oziroma motnje ter določila področne
zakonodaje (Opara idr., 2010). Zavod na podlagi zbranih podatkov izda odločbo o
usmeritvi. V nadaljevanju se bomo posvetili predvsem skupini učencem, ki so vključeni
v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (slepi in slabovidni
otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornojezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s
primanjkljajem na posameznem področju učenja, otroci s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami, otroci z avtističnimi motnjami). Ti programi otrokom zagotavljajo pridobitev
enakovrednega izobraževalnega standarda, kot ga zagotavljajo izobraževalni programi
osnovnošolskega, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega
izobraževanja.

1.3.

Pomoč in podpora otrokom s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo ob vključitvi v redno okolje ustrezne pogoje in
načine dela, ter medsebojno sprejetje in spoštovanje. Nuditi jim je potrebno prilagoditve,
pomoč in podporo.
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Galeša (2003, str. 38) pravi: »Ključna pri izvajanju strokovne pomoči je
individualizacijska koncepcija vzgoje in izobraževanja. Bistvo individualizacijske
koncepcije si najlažje predstavljamo s pomočjo individualizacijskega funkcijskega križa.«
Slika 1: Individualizacijski funkcijski križ ali individualizacijski paralelogram (Galeša, 2003,
str. 38).
Individualno načrtovanje

Individualizirano ocenjevanje
zmožnosti in posebnih potreb
otroka

Individualizirana
organizacija in izvajanje

Individualizirano vrednotenje,
ocenjevanje

Zavezujoč dokument na področju posebnih potreb je Konvencija OZN o pravicah
invalidov (2006). Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do izobraževanja,
optimalnega razvoja zmožnosti in uspešne vključitve v družbeno okolje (Kavkler, 2011).
V Sloveniji je za učence z učnimi težavami sprejet petstopenjski model nudenja učne
pomoči, ki razprostira oblike pomoči in podpore od manj do bolj intenzivnih. Na prvi
stopnji se učencu nudi učiteljeva dobra poučevalna praksa, ki vključuje individualizacijo
in diferenciacijo učiteljevega dela. Na drugi stopnji se v pomoč in podporo vključi šolska
svetovalna služba, na tretji pa se učencem organizira dodatna individualna in skupinska
pomoč. Za učence z učnimi težavami, ki ne napredujejo kljub vsem oblikam pomoči na
prvih treh stopnjah, lahko šola za dodatno strokovno mnenje zaprosi specialno strokovno
ustanovo. Le tisti učenci z najbolj izrazitimi primanjkljaji na posameznih področjih
učenja so usmerjeni v Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo (Kavkler, 2011).
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Slika 2: Petstopenjski slovenski model obravnave otrok z učnimi težavami (Kavkler, 2011, str. 33)

STOPNJA

VRSTA POMOČI

5.

dodatna strokovna pomoč
pomoč strokovnjakov zunanje ustanove
individualna in skupinska pomoč
pomoč šolskega svetovalnega delavca

4.
3.
2.
1.

pomoč učitelja

Ko učenec pridobi odločbo o usmerjanju in je vključen v program prilagojenega izvajanja
z dodatno strokovno pomočjo, se zanj napiše individualizirani program, nuditi pa se mu
začne dodatna strokovna pomoč predmetnih ali razrednih učiteljev, specialnih pedagogov,
socialnih pedagogov, pedagogov ali psihologov. Šolski strokovni tim (razrednik, starši,
ravnatelj, specialni pedagog, psiholog, socialni delavec, pedagog, učitelj in učenec) mora
nato v skladu s strokovnimi priporočili v roku tridesetih dni izdelati individualizirani
program. V njem načrtujejo ustrezne prilagoditve glede organizacije pouka, način
preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje učenca, časovno razporeditev pouka, po
potrebi tudi prostor, dodatne pripomočke ipd. Načrtovanju individualiziranega programa
sledi izvajanje le tega.
Strokovni delavci za optimalen razvoj učencev s posebnimi potrebami upoštevajo njihove
potrebe. Prepoznavanje in upoštevanje njihovih bioloških potreb (finomotorične
sposobnosti, senzorne sposobnosti, kognitivne sposobnosti, sposobnost koncentracije,
itd.) socialno-emocionalnih potreb ter vzgojno-izobraževalnih potreb (prilagoditev gradiv,
pripomočkov, metod poučevanja, itd.) vodi v uspešno vključevanje učencev in v dobre
vzgojno-izobraževalne rezultate (Kavkler, 2011).
Pomembni del individualiziranega programa pa je tudi vrednotenje oziroma evalvacija.
Evalvacija nam omogoča ocenjevanje učenčevega napredka, ugotavljanje kateri
individualni cilji so bili doseženi, informiranje o ustreznosti našega dela ter informiranje o
ustreznosti programa (Galeša, 1995).
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2. NADARJENI UČENCI

2.1.

Opredelitev in značilnosti nadarjenih učencev

Opredelitev nadarjenosti vpliva na razumevanje različnih oblik pojavljanja nadarjenosti in
odpira ali zapira možnosti obstoja nadarjenih otrok s posebnimi potrebami. Skozi
zgodovino se je, kot pravi Juriševičeva »ohranjal, krepil in razvijal interes za natančnejše
razumevanje koncepta nadarjenosti« (Juriševič 2012, str. 25). S tem pa se je razvijalo
pojmovanje nadarjenosti.

Do sodobnih pojmovanj nadarjenosti so avtorji prišli s pomočjo raziskovalnih ugotovitev
in sosledjem razvoja idej skozi zgodovino. V samih začetkih so avtorji (Galton,
Spearman, Binet A. in Simon T., Terman L. M.) pojem ''nadarjenost'', ''genialnost'' in
''talentiranost'' razumeli kot sinonim, ki so ga dokazovali na podlagi merjenja s testi
intelektualnih sposobnosti. Definicija nadarjenosti se je razširila z raziskovalci, ki
nadarjenost niso preprosto enačili s splošno inteligentnostjo. Predpostavljali so, da je
posameznik lahko nadarjen na različnih področjih. Še posebej odmevna je bila
Gardnerjeva teorija multiplih inteligenc, ki definira inteligentnost kot sposobnost oziroma
zbor sposobnosti, s katerimi posameznik rešuje probleme ali proizvaja druge produkte v
določenem kulturnem okolju. Pojmovanje se je še razširilo z razumevanjem nadarjenosti
kot mreže odnosov med posameznimi psihološkimi procesi oziroma fenomeni, ki so med
seboj interaktivno prepleteni. Takšno razumevanje predstavlja tudi Renzullijev trinožni
model nadarjenosti. Po omenjenem modelu je tako šolska kot ustvarjalno-produktivna
nadarjenost, interaktivni produkt med posameznikovimi intelektualnimi sposobnostmi,
ustvarjalnostjo ter drugimi osebnostnimi lastnostmi, predvsem motivacijskimi. Glavni
prispevek pa so dali raziskovalci (Tannebaum, A. J., Feldman, D. H., Mönks, F. J.,
Feldhusen, J. F., Gagné, F.), ki so v pojmovanje nadarjenosti vključili zunanje dejavnike,
za katere se predpostavlja, da v interakciji z notranjimi dejavniki vodijo k razvoju
nadarjenega vedenja (Juriševič, 2012).
-8-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Lorbek Tonja; diplomsko delo

Razširjeno pojmovanje dopušča možnost obstoja nadarjenih otrok s posebnimi potrebami.
Kot poudarja Magajna (2010) bodo pristaši pojmovanja inteligentnosti kot nekega
enovitega faktorja imeli več težav pri priznavanju sopojavljanja visoke inteligentnosti in
primanjkljajev na določenih področjih učenja.
V Sloveniji sprejet dokument Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci (1999) v
devetletni šoli temelji na razširjenjem pojmovanju nadarjenosti. Koncept temelji na eni od
najpogosteje uporabljenih definicij na svetu, ki so jo povzeli po ameriškem Zakonu o
izobraževanju nadarjenih iz leta 1978. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti
otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali
visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem,
vodstvenem ali umetniškem področju, in kateri poleg rednega šolskega programa
potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti (Žagar, Artač, Bezić, Nagy,
Purgaj, 1999).
Zgoraj omenjena definicija pa poudarja, da med nadarjene ali talentirane ne štejemo samo
tistih z resnično visokimi dosežki, ampak tudi tiste s potencialnimi zmožnostmi za take
dosežke. Področja, kjer učenci dosegajo visoke dosežke so: splošna intelektualna
sposobnost, specifična akademska zmožnost, kreativno ali produktivno mišljenje,
sposobnost vodenja, sposobnost za vizualne in tako imenovane izvajalske umetnosti. Obe
vrsti nadarjenosti Koncept razlikuje tudi terminološko: »Za visoko splošno sposobnost, ki
omogoča doseganje izjemnih rezultatov na več področjih hkrati, se v definiciji uporablja
izraz "nadarjenost"; za visoke specifične sposobnosti, ki vodijo do uspeha na posebnih
področjih, pa se uporablja izraz "talentiranost". Takšno terminološko razlikovanje obeh
vrst nadarjenosti je smiselno, zato bi ga morali bolj dosledno uporabljati v komunikaciji o
nadarjenih. Končno omenjena definicija tudi poudarja, da nadarjeni in talentirani učenci
poleg običajnih učnih programov potrebujejo tudi njim prilagojen pouk in dejavnosti, da
bi lahko razvijali svoje sposobnosti« (Žagar idr., 1999, str. 4).
Avtorji Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci (1999) torej poudarjajo, da se
nadarjenost lahko kaže v obliki potenciala, vendar pa to še ne pomeni visokih dosežkov
posameznika. Takšno stališče zagovarja tudi Ferbežar (2008), ki pravi: »Vsak otrok je
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gensko edinstven, njegov potencial ima močno dedno osnovo, toda otrok potrebuje tudi
spodbudno okolje, da lahko razvije svoj potencial do vrhunca« (str. 16).
Kljub raznolikim opredelitvam nadarjenosti pa je opaziti, da imajo nadarjeni učenci
določene osebnostne lastnosti, ki so bolj izrazite. Pomembno je poudariti, da obstajajo
razlike znotraj skupine nadarjenih. A. Robinson in P. Clinkenbeard (2008) opozarjata, da
je variabilnost med nadarjenimi posamezniki pri opisanih lastnostih precej velika, zato je
potrebna previdnost pri posploševanju raziskovalnih izsledkov (Juriševič, 2012).
V Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni šoli (1999) so njihove
značilnosti opisane v naslednji štirih področjih:


miselno-spoznavno področje

Za nadarjene učence je značilno divergentno in logično mišljenje, nenavadna domišljija,
natančnost opazovanja, dober spomin in smisel za humor.
A. Robinson in P. Clinkenbeard (2008) pri tem poudarjata, da se nadarjeni otroci od
svojih vrstnikov razlikujejo predvsem v stopnji in ne v vrsti kognitivnih procesov saj
»hitreje sprejemajo in procesirajo informacije, hitreje in bolje rešujejo probleme, imajo
obsežnejši spomin in pogosteje uporabljajo več miselnih strategij (višji miselni procesi).
Uporabljajo več vidno prostorskih predstav, so bolj selektivni pri procesiranju informacij,
hitreje tudi usvojijo abstraktno raven mišljenja ter bolj učinkovito povezujejo znanje z
različnih področij« (Juriševič 2012, str. 32).


učno-storilnostno področje

Koncept navaja, da so lahko nadarjeni učenci široko razgledani, dosegajo visoko učno
uspešnost, imajo bogato besedišče, hitro berejo. Značilna je tudi spretnost v eni od
umetniških dejavnosti ter motorična spretnost in vzdržljivost.
Visoko učna uspešnost pa je pogojena tudi z višjo stopnjo metakognicije, ki jo kažejo
nadarjeni učenci. Od povprečno sposobnih učencev se razlikujejo v uporabi, spremljanju
in kontroli svojih strategij. Prav tako so sposobni ocenjevati njihovo učinkovitost in jih po
potrebi spreminjati (Magajna, 2010).
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motivacija

Nadarjeni učenci kažejo visoke aspiracije in potrebo po doseganju odličnosti, so
radovedni in imajo raznolike in močno izražene interese. Prav tako je pri njih opažena
vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija in uživanje v dosežkih
(Žagar idr., 1999).
Tudi A. Robinson in P. Clinkenbeard (2008) navajata, da imajo nadarjeni učenci dobro
samopodobo. Predvsem na učnem področju razvijejo visoko notranjo motiviranost za
določeno vsebino oziroma področje udejstvovanja (Juriševič, 2012).


socialno-čustveno področje

V socialno-čustveno področje Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi naniza naslednje
značilnosti nadarjenih učencev: nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost,
neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za
organizacijo, empatičnost.
Božič in Magajna (2012, str. 29) pa poudarjata: »nadarjen otrok je bolj ranljiv na področju
duševnega zdravja zaradi večje stopnje adaptacije, ki je potrebna za uravnavanje konflikta
med njegovimi individualnimi potrebami in cilji ter zahtevami socialnega okolja. Večina
je sposobna izkoristiti svoje intelektualne potenciale za učinkovito spoprijemanje in
uspešno adaptacijo v okolju«.
Kot smo že povedali, pa nadarjenosti ne smemo šteti kot homogeno skupino, kar
ugotavljajo tudi Robinson, Reis, Neihart in Moon (2002, v Magajna, Božič 2012, str. 29),
ki poudarjajo slednje značilnosti nadarjenih:
-

»heterogenost značilnosti v skupini nadarjenih zahteva izrazito individualen pristop,

-

asinhronost intelektualnega razvoja,

-

asinhronost telesnega, socialnega in intelektualnega razvoja,

-

posebne značilnosti nadarjenih,

-

nadarjeni imajo težave v prilagajanju šolskemu kurikulumu in težave v odnosu z
vrstniki,

-

sekundarne emocionalne in vedenjske težave«.

- 11 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Lorbek Tonja; diplomsko delo

Raznoliko vedenje nadarjenih učencev sta želela pojasniti tudi M. Neihart in Betts (1988).
Z eno odmevnejših klasifikacij sta avtorja predstavila šest temeljnih profilov nadarjenih
učencev (Juriševič, 2012).
Tabela 1: Profili nadarjenih učencev M. Neihart in Betts (1988, v Juriševič 2012, str. 35)

Osnovne osebnostne lastnosti
Uspešen

Samozadovoljen, nesamostojen, ima dobro učno samopodobo, strah ga je
neuspeha, je zunanje motiviran, samokritičen, uči se za ocene, je negotov
glede prihodnosti, željan pohval in odobravanja, inteligentnost razume kot
nespremenljivo lastnost.

Ustvarjalen

Zelo ustvarjalen, zdolgočasen in (za)frustriran, niha v samozavesti,
nepotrpežljiv in obrambno naravnan, izjemno občutljiv, negotov o socialnih
vlogah, psihološko ranljiv, izjemno motiviran za sledenje notranjim
prepričanjem, napačne stvari želi spremeniti v pravilne, visoko toleranten do
dvoumnosti, močna energija.

Podtalen

Želi si družbene pripadnost, ima občutek negotovosti in pritiska od drugih, je
konflikten, z občutki krivde, ni prepričan v pravilnost svojih čustev, nejasno
zaznava samega sebe, ima mešana občutja do lastnih dosežkov, ponotranja in
pooseblja družbeno različnost in konflikstnost, določene uspehe oziroma
dosežke razume kot '' izdajo'' svoje socialne skupine.

Rizičen

Zamerljiv

in

jezen,

potrt,

nepremišljen,

manipulativen,

ima

slabo

samopodobo, obrambno naravnan, z nerealnimi pričakovanji, nesprejet,
uporniški do avtoritet, ni motiviran z nagradami učiteljev. Podskupina so
nedružabni učenci.
Dvojno/večk

Doživlja ''naučeno nemoč'', izrazito frustriranost in jezo, ima motnje

ratno

razpoloženja, hitro je razočaran, zavlačuje z delom, ima slabo (učno)

izjemen

samopodobo, ne ve, kam sodi.

Samostojen

Je samozavesten in se sprejema, inteligentnost razume kot lastnost, ki se
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razvija, je optimističen, notranje motiviran, ambiciozen in entuziastičen,
akademski svet ni njegova prioriteta, ne boji se neuspeha in se iz njega kaj
nauči, kaže tolerantnost in spoštovanje do drugih.

2.2.

Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje nadarjenih učencev

Najprimernejše obdobje za prepoznavanje nadarjenih otrok je predšolsko obdobje in
začetek otrokovega šolanja. Zgodnje odkrivanje je pogoj za otrokov optimalni razvoj.
Pomembno je, da pri identifikaciji nadarjenih učencev sodelujejo starši, učitelji, strokovni
delavci in po potrebi tudi zunanji delavci šole.
Obstaja veliko metod, tehnik in načinov identifikacije nadarjenih učencev. Vse te različne
postopke delimo v dve osnovni metodološki kategoriji:


merjenje,



ocenjevanje.

Ker pa lahko ocenjevanje delimo na direktno, neposredno (ocenjevanje osebnostnih
lastnosti) in indirektno ali posredno (ocenjevanje izdelkov) po tem delimo identifikacijske
postopke v tri osnovne oblike:
1. Ocenjevanje lastnosti posameznika.
2. Ocenjevanje mentalnih in materialnih izdelkov posameznika.
3. Merjenje stopnje razvitosti posameznika (Ferbežer, 1998).
Po Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi v devetletni osnovni šoli poteka odkrivanje
nadarjenih učencev v treh stopnjah. Prva stopnja je evidentiranje potencialno nadarjenih
učencev. Ta poteka po naslednjih kriterijih:


učni uspeh – dosledno izkazovanje odličnega učnega uspeha, v 1. triadi upoštevamo
opisno oceno učenca;



dosežki - izkazovanje izjemnih dosežkov na likovnem, glasbenem, tehničnem,
športnem področju in pri drugih dejavnostih;
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učiteljevo mnenje - oblikovano med vzgojno-izobraževalnim procesom. Posebna
pozornost naj bo namenjena učencem, ki prihajajo iz socialno depriviranega okolja,
drugačnega kulturnega okolja ali imajo specifične učne ali vedenjske težave;



Tekmovanje - udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih;



Hobiji - trajnejše aktivnosti za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega
nadpovprečne rezultate;



Mnenje šolske svetovalne službe - z vzgojiteljicami, razrednimi in drugimi učitelji,
knjižničarjem in mentorji interesnih in drugih dejavnosti oblikuje svoje mnenje na
osnovi obstoječe evidence o učencu.

V skupino evidentiranih so izbrani učenci, ki izpolnjujejo enega od zgoraj naštetih
kriterijev. Naslednja stopnja je identificiranje nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno
in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev. Ta stopnja vključuje naslednja merila:


Ocena učiteljev - učitelji podajo oceno o učencih s pomočjo posebnega
ocenjevalnega pripomočka.



Test sposobnosti - Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (Wechsler
Intelligence Scale for Children - WISC-IIISI), Ravenove progresivne matrice
(Reven's progressive matrices – RPM), Stanford-Binetova lestvica inteligentnosti
(Standford-Binet Intelligence Scale – SB), Kaufmanova ocenjevalna baterija
(Kaufman Assessment Battery for Children - KABC…).



Test ustvarjalnosti - Jellen-Urbanov test (Urban-Jellen test - TCT-DP) Torranceovi
testi ustvarjalnega mišljenja (Torrance Test of Creative Thinking – TTCT …).

Test sposobnosti in ustvarjalnosti izvede šolski psiholog oziroma zunanji strokovni
delavec. Najbolj pogosti instrumenti, ki se uporabljajo pri identifikaciji nadarjenih
učencev, so individualni inteligentnosti testi. Nedavni pregled šolskih psihologov v tujini
(Ferbežer, Kukanja, 2008) je pokazal, da so najpogostejše uporabe testov inteligentnosti:
Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke WISC-IIISI (1997), Stanford-Binetova
inteligentnostna lestvica (3. in 4. izdaja) (Sterman, Merril, 1960, Thorndike, Hagen,
Sattler, Delaney, 1986) in Kaufmanova ocenjevalna baterija za otroke.
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Tretja stopnja je seznanitev in pridobitev mnenja staršev. Svetovalna služba in razrednik
obvestita starše, da je njihov otrok identificiran kot nadarjen in pridobita mnenje staršev o
nadarjenosti.
Postopek odkrivanja pa ni enak v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih. V prvi triadi
se izvedeta samo prva in tretja stopnja. V drugi triadi pa se izvede tudi druga stopnja,
ponovno se obvesti starše in pridobi njihovo mnenje.
Tabela 2: Prepoznavanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovnem šolskem šolanju po Konceptu:
odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ (Juriševič, 2012, 1999, str. 22)

Razred osnovne šole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OPAZOVANJE učencev - značilnosti, potrebe, interesi - INDIVIDUALIZACIJA
EVIDENTIRANJE
Kriteriji: učni uspeh, izjemni dosežki, tekmovanja, hobiji, mnenje
učitelja in šolske svetovalne službe
IDENTIFICIRANJE
Kriteriji: ocena učitelja, test sposobnosti, test ustvarjalnosti
SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV
INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI (INDEP)

2.3.

Pomoč in podpora nadarjenim učencem

Učencem, ki so prepoznani za nadarjene, je potrebno nuditi ustrezno pomoč in podporo.
Celotno aktivnost dela z nadarjenimi učenci na osnovni šoli vodi koordinator.
Koordinator je po navadi šolska svetovalna služba (šolski psiholog, pedagog, socialni
delavec, specialni pedagog, socialni pedagog) oziroma zunanji sodelavci, ki skrbijo za
zadovoljitev razvojnih potreb nadarjenih učencev ter pripravijo za nadarjenega učenca
posebni individualizirani program. Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo
tudi razredniki, učitelji, učenec, starši in po potrebi zunanji sodelavci šole. V programu se
opredelijo cilji, oblike in metode dela. Individualizirani program se hrani v šolski
svetovalni službi v učenčevi osebni mapi.
Zadovoljitev razvojnih potreb nadarjenih učencev pa je tudi v skladu z Zakonom o
osnovni šoli (ZOsn-H). V 11. členu je opredeljeno: »Šola tem učencem zagotavlja
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ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in
oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in
skupinske pomoči ter druge oblike dela«.
V prvi triadi poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega razreda v
oblikah notranje diferenciacije pouka, priporočljivo je le občasno krajše ločevanje
nadarjenih učencev iz razreda (na primer pri samostojnem učenju, dodatnem pouku,
raznih interesnih dejavnostih). V drugi in tretji triadi naj bi se delo z nadarjenimi razširilo
tudi na nekatere druge oblike, ki se večinoma organizirajo v okviru fleksibilne in delne
zunanje diferenciacije. V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (81. člen) se za nadarjene učence lahko uporabi tudi pol ure individualne in
skupinske pomoči na oddelek.
Tabela 3: Predlagane oblike dela z nadarjenimi in nosilci/izvajalci aktivnosti (Žagar idr., 1999, str.
10)

Triada

Oblike in dejavnosti

Kdo

prva

Notranja diferenciacija,
Učitelji,
učitelji
podaljšanega
individualne zadolžitve učencev,
kooperativno učenje in druge oblike skupinskega bivanja,
svetovalna služba,
dela,
mentorji
(šolski
in
posebne domače zadolžitve,
zunanji),
dnevi dejavnosti,
knjižničar,
interesne dejavnosti,
vodstvo šole,
hitrejše napredovanje,
glasbena šola in druga
dodatni pouk.
javne, umetniške šole.

druga

Notranja diferenciacija (oblike so enake kot v
prvi triadi),
fleksibilna diferenciacija,
dodatni pouk,
individualizirani program za delo z nadarjenimi,
vzporedni programi,
obogatitveni progami (sobotne šole …),
športne in kulturne sekcije,
interesne dejavnosti,
dnevi dejavnosti,
kreativne delavnice,
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raziskovalni tabori,
priprava za udeležbo na tekmovanjih,
programi za razvijanje socialne spretnosti,
programi za osebni in socialni razvoj
(interakcijske vaje, socialne igre, mladinske
delavnice)
hitrejše napredovanje,
osebno svetovanje učencem in staršem.
Notranja diferenciacija (oblike so enake kot v
prvi triadi),
fleksibilna diferenciacija,
dodatni pouk,
individualni programi za delo z nadarjenimi,
vzporedni programi,
delna zunanja diferenciacija,
izbirni predmeti,
seminarske naloge,
raziskovalne naloge,
športne in kulturne sekcije,
obogatitveni programi,
interesne dejavnosti,
dnevi dejavnosti,
kreativne delavnice,
raziskovalni tabori,
priprava za udeležbo na tekmovanjih,
programi za razvijanje socialne spretnosti,
programi za osebni in socialni razvoj,
hitrejše napredovanje,
osebno svetovanje učencem in staršem,
svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica.

Učitelji,
šolska
svetovalna
služba,
mentorji
(šolski
in
zunanji),
knjižničar,
Zavod
Republike
Slovenije
za
zaposlovanje, vodstvo
šole, glasbena šola in
druga javne umetniške
šole.

Kelemen, Reis in Renzulli (2010) navajajo, da nadarjeni za svoj razvoj potrebujejo
predvsem ustrezne izzive (Tacer, Sambt, Ruzzier, 2012).
Tacer, Sambt, Ruzzier (2012) pa tudi poudarjajo, da so nosilci razvoja nadarjenih otrok v
vzgoji in izobraževanju zunanji deležniki, učitelji in psihologi ter drugi svetovalni
delavci. Pravijo, da zunanji deležniki (delodajalci, kulturne ustanove športa, zdravstva in
fakultet) lahko prinesejo sveže poglede in zamisli za delo z nadarjenimi. Preko skupnih
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projektov lahko prispevajo konkretne izzive, pri katerih nadarjeni razvijajo svoj potencial.
Nadarjeni učenci bi bili z delom ob takšnih izzivih v interakciji z lokalnim okoljem in bi
na ta način razvijali svojo čustveno in socialno področje. Prav tako so mnenja, da je za
zagotavljanje ustrezne podpore in izzivov za nadarjene treba nadgraditi obstoječe
pedagoške metode ter opredeliti vlogo psihologov in drugih svetovalnih delavcev na treh
nivojih: šolsko okolje, učitelji in učenci. Poudarjajo, da bo psiholog pri svojem delu
učinkovit, če se bo usmeril v podporo učiteljem in bo za njih ključni vir sistemov, praks,
tehnik in orodij za delo z nadarjenimi učenci.
Kot smo že povedali, pa čustvene, vedenjske in socialne težave pri nadarjenih učencih
niso zanemarljive, zato mora pomoč in podpora vsebovati tudi emocionalne in socialne
potrebe otroka. Če želimo, da se bo nadarjeni otrok razvijal optimalno in uravnovešeno,
moramo biti enako pozorni na kognitivne, konativne in dinamične procese. Ob spregledu
emocionalnih in socialnih potreb se lahko pojavijo ovire na tem področju hkrati z
otrokovim intelektualnim razvojem. Ovire v čustvovanju ob spletu drugih okoliščin lahko
onemogočajo, da bi nadarjeni učenci uresničili svoje zmožnosti (Ferbežer, Kukanja,
2008).
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3. NADARJENI UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

3.1.

Opredelitev in značilnosti

Poznavanje nadarjenih učencev, njihovih lastnosti in potreb, ki jih izražajo v
izobraževalnem procesu ter učencev s posebnimi potrebami, ki imajo drugačne lastnosti,
potrebe in zahtevajo drugačne pristope dela, nam bo pomagalo pri razumevanju
nadarjenih otrok s posebnimi potrebami (nadalje nadarjeni OPP).
Lepova (2012, str. 67) pravi: »Dolgo je veljalo, da so nadarjenost in posebne potrebe dva
ekstrema istega kontinuuma in sta zato nezdružljiva.« Pa vendar se je že pred več kot
tridesetimi leti pojavil ''združeni tèrmin'' nadarjeni učenci s posebnimi potrebami oz.
''gifted-handicapped''. V tuji literaturi najdemo tudi izraze ''double exceptional/ twice
exceptional/ uniquely gifted''- dvojna izjemnost.
Blacher in Dixon sta opredelila nadarjene OPP kot učence, ki kažejo nadarjenost/talente,
kljub motnjam v duševnem, fizičnem, čustvenem in izkustvenem razvoju (Blacher,
Dixon, 1977, v Reynolds, Fletcher- Janzer 2002).
Kasneje je Clark (1983) opredelil, da se nadarjeni učenci pojavijo v vsaki populaciji otrok
s posebnimi potrebami, razen pri učencih z motnjami v duševnem razvoju in učencih, ki
imajo težke motnje v razvoju (Reynolds, Fletcher- Janzer, 2002).
Skrb za nadarjene OPP je bila prvič izražena v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V
Združenih državah Amerike je bila prva nacionalna konferenca o nadarjenih OPP v letu
1976. Leto kasneje pa se je kategorija nadarjenih OPP dodala podatkom Izobraževalnega
raziskovalnega centra (ERIC) (Whitemore, Maker, 1985, v Yewchuk, Bibby 1989).
C. June Maker (1985) je razdelil nadarjene OPP v štiri kategorije:


nadarjeni z zaznavnimi motnjami
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gibalno ovirani nadarjeni



nadarjeni z socialno-čustvenimi motnjami



nadarjeni z učnimi težavami

Kot pravita Moon in Hall (1986, v Ferbežer, Kukanja 2008) se dvojna izjemnost otroka
kaže kot nadarjenost s različnimi motnjami/primanjkljaji: avtizem, govorne napake in
počasnejši razvoj govora, slaba koordinacija gibov in pomanjkljivost v razvoju motorike,
odklonsko

vedenje,

anksioznost,

motnje

prehranjevanja,

slaba

koncentracija,

hiperaktivnost in specifične učne težave. Od začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja,
se raziskovalci in učitelji trudijo, da razvijajo potencial - nadarjenost pri učencih s
posebnimi potrebami.
Ocena pogostosti pojavljanja nadarjenih otrok med otroki s posebnimi potrebami je okoli
3 % do 5 % (Nielsen, 2002, v Magajna 2012). V to skupino otrok spadajo slepi in
slabovidni otroci, otroci z govorno jezikovnimi težavami, gibalno ovirani otroci, gluhi in
naglušni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter dolgotrajno bolni (kamor
spadajo tudi hiperaktivni otroci ter otroci z Aspergerjevim sindromom).
Značilnosti nadarjenih otrok s primanjkljaji so podobne značilnostim nadarjenih otrok, ki
nimajo primanjkljajev. Te značilnosti so:
-

Boljši spomin,

-

analitično in ustvarjalno reševanje problemov,

-

motivacija za učenje,

-

boljša uporaba jezika,

-

izjemno razumevanje,

-

smisel za humor,

-

vztrajnost pri reševanju nalog,

-

sposobnost uporabe svojih močnih področji (Lupart, Toy, 2009).

Na osebnostni in socialni razvoj nadarjenih OPP pa vplivajo interpersonalni konflikti, ki
jih sproži kombinacija med nadarjenostjo in motnjo v razvoju. Le ti so pri tej populaciji še
bolj intenzivni kot pri ostalih nadarjenih sovrstnikih, niso pričakovani in otežujejo
identifikacijo in obravnavo takšnih učencev (Yewchuk, Lupart, 1993, v Novljan 1998).
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Tabela 4: Možni interakcijski vplivi med nadarjenostjo in motnjo v razvoju (Yewchuk, Lupart, 1993,
v Novljan 1998, str. 68)

Znaki nadarjenosti

Znaki motnje v razvoju

Nadarjenost.

Motnja v razvoju.

Perfekcionizem.

Neznatni učinki.

Frustracija.

Visoko postavljeni cilji.

Majhna pričakovanja.

Notranji konflikt.

Malo prijateljev med

Malo prijateljev med

nadarjenimi.

vrstniki z motnjo v razvoju.

Visoka motivacija.

Omejene možnosti.

Želja po neodvisnosti.

Motnja v razvoju.

Visoka senzibilnosti.

Samokritičnost.

Slaba samopodoba.

Visoke poklicne ambicije.

Omejene možnosti.

Občutek izlocije.

3.2.

Interakcijski vplivi
Neuravnotežene
sposobnosti.

Socialna izolacija.
Slaba energija.
Kreativno reševanje
problemov.

Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje nadarjenih učencev s
posebnimi potrebami

Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje nadarjenih OPP ni enostavno, saj je skupina
teh učencev zelo heterogena. Ob tem pa se pri tej skupini učencev pojavijo še druge
težave, ki se navezujejo na nepoznavanje specifičnih lastnosti posameznikov in na
njihovo doživljanje nadarjenosti oziroma primanjkljajev.
Upoštevati je potrebno, da nadarjeni OPP s svojo nadarjenostjo velikokrat prikrivajo
primanjkljaje. To pa pripelje do tega, da so tako posebne potrebe kot tudi nadarjenost
manj izrazite (Colleen Willard-Hold, 1999).
Avtorji Whitemore (1985), Whitemore, Marker (1985), Roedell, Jackson, Robinson
(1989), Feldhusen, Yarwan (1993), Yewchuk, Lupart (1993) menijo, da so vzroki za
težavno identifikacijo nadarjenih OPP naslednji:
-

»zakasnel razvoj, ki je posledica različnih motenj v razvoju,
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stereotipna pričakovanja tako ožjega kot tudi širšega socialnega okolja v zvezi z
njihovimi sposobnostmi,

-

premalo spodbud tako s strani staršev kot tudi strokovnjakov,

-

zaradi motnje v razvoju prepogosto pričakujemo pri njih samo primanjkljaje in
pomanjkljivosti,

-

specifične značilnosti posamezne motnje v razvoju (vrsta in stopnja) otežujejo
identifikacijo« (Novljan, 1998, str. 68).

Whitmore in Marker (1985) poudarjata, da imajo zelo pomembno vlogo pri odkrivanju
teh otrok pričakovanja ožjega in širšega socialnega okolja. Prevladujoči stereotipi o
značilnostih nadarjenih učencih se nanašajo na njihove dobre verbalne sposobnosti,
samostojnost, neodvisnost, dobro prilagajanje in uspešnost v šolskih situacijah. Zaradi teh
pričakovanj na podlagi njihovih lastnosti nadarjenih otrok s posebnimi potrebami večkrat
ne prepoznamo kot nadarjene (npr. njihov govor je nerazumljiv, obraz ni podoben obrazu
nadarjenega učenca …) (Novljan, 1998).
Pogosto velja tudi prepričanje, da se nadarjenost in kakršnakoli motnja v razvoju
medsebojno izključujeta. »Obstaja tudi nevarnost, da se učitelji pri teh otrocih in
mladostnikih bolj osredotočijo na njihovo motnjo v razvoju in ne na njihove sposobnosti
in jih zaznavajo samo s tega vidika« (Marker, 1977, Karnes, 1982, v Novljan 1988, str.
69).
Reynolds, Fletcher-Janzer (2002) pravita, da je diagnostično ocenjevanje nadarjenega
OPP v veliki meri sestavljeno iz podobnih postopkov preverjanja in zbiranja podatkov kot
pri nadarjenih učencih.
Pri tem pa je potrebno poudariti, da vsi postopki diagnostičnega ocenjevanja niso
primerni za vse skupine nadarjenih OPP. Magajna (2010) nadalje opozarja, da so za
doseganje

optimalnih

potencialov

predvsem

pomembna

naslednja

področja:

samoregulacija, metakognicija, kvaliteta mišljenja in razumevanja, transfer učenja in raba
povratnih informacij za učno napredovanje. Diagnostično ocenjevanje teh področij pa
zahteva premik od tradicionalnih načinov ocenjevanja s standardiziranimi testi k
alternativnim - bolj avtentičnim in kontekstualiziranim - pristopom.
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Pomoč in podpora nadarjenim učencem s posebnimi potrebami

Pomoč in podpora nadarjenim učencem s posebnimi potrebami mora vključevati
razvijanje tako močnih kot tudi šibkih področij. Na podlagi specifične značilnosti te
skupine je potrebno pripraviti ustrezen in učinkovit program pomoči, ki bo zagotavljal
optimalni razvoj potencialov, višje samospoštovanje, boljše čustveno stanje in socialno
vključenost.
Tim za nadarjene učence bi moral vključevati tako strokovne delavce, ki nudijo pomoč in
podporo nadarjenim učencem (psihologi, pedagogi, socialni delavci ...), kot tiste
strokovne delavce, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč (specialni pedagogi, pedagogi,
logopedi,

učitelji

…).

Ob

strokovnih

delavcih,

ki

koordinirajo

in

izvajajo

individualno/skupinsko delo, pa je potrebno, da so v načrtovanje, delo in evalviranje z
nadarjenimi OPP vključeni tudi učitelji, starši in ne na zadnje tudi zunanji sodelavci.
Pedagoški tim, ki ga sestavljajo učitelji, specialni pedagogi, psihologi in drugi, lahko nudi
učencu več kot strokovnjak. Večja učinkovitost pedagoškega tima se odraža v lažjem
prilagajanju pouka učenčevim sposobnostim, predznanju, zmožnostim, učnemu,
spoznavnemu stilu, vedenjskim posebnostim, posebnostim čustvenega odzivanja, v
hitrejših povratnih informacijah, v natančnejšem opazovanju, boljšem usmerjanju
pedagoških dejavnosti, večji varnosti (Polak, 1999).
Micaela Bracamonte (2010) navaja, da je za zadovoljitev potreb nadarjenih OPP potrebna
ustrezna identifikacija in individualni pristop dela. Učitelj mora imeti podporo tako
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga kot tudi koordinatorja za nadarjene učence. Če
so v timsko delo vključeni še razredni učitelji, starši in učenci, lahko pričakujemo
najboljše rezultate.
Vsi omenjeni strokovnjaki za učenca s posebnimi potrebami izdelajo individualizirani
program. Nielsen (2002) pravi, da bi moral individualni program, ki izhaja iz ocene
otrokovega stanja, vključevati strategije za obogatitev talenta oziroma nadarjenosti,
strategije za zmanjšanje ovir oziroma primanjkljajev posameznika ter strategije, ki
izboljšajo osebnostni razvoj (Lupart, Toy, 2009).
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Ustrezni program za nadarjene OPP združuje tako smernice za delo z otroki s posebnimi
potrebami, kot tudi smernice za delo z nadarjenimi otroki. Tak progam naj bi vključeval
naslednje značilnosti (Yewchuk, Bibby, 1989):
-

Razvijanje pozitivne samopodobe: Maker (1977) in Whitmore, Maker (1985) sta
poudarila pomembnost čustvenega razvoja pri nadarjenih učencih s posebnimi
potrebami. Nadarjeni otroci s posebnimi potrebami se lahko počutijo zavrnjene,
označene in manjvredne. Rezultat vseh negativnih izkušenj je nizka samopodoba.
Naučiti se morajo sprejeti svoj primanjkljaj, oviro oziroma motnjo.

-

Natančna diagnostična ocena močnih področji in primanjkljajev: V individualnem
programu morajo biti točno navedena močna in šibka področja nadarjenega OPP, saj
na njih temeljijo otrokove potrebe. Idealno bi bilo, da bi tim sestavljali strokovnjaki z
različnih področij (specialni in rehabilitacijski pedagogi, svetovalni delavci,
psihologi, starši, učitelji ter zdravstveno osebje), ki bi zbirali informacije o učencu in
nato izdelali diagnostično oceno.

-

Poudarek na močnih področjih: Učencem je potrebno zagotoviti priložnost za
ustvarjalno izražanje, razvoj abstraktnega mišljenja, samostojno učenje/oblikovanje
nalog ter sodelovanje v različnih interesnih dejavnostih.

-

Odprava primanjkljajev, ovir oz. motenj: Magajna, Božič (2012, str. 36) poudarjata
da »nadarjenost učencem sicer omogoča, da lažje kompenzirajo specifične
primanjkljaje, vendar pa jih ne varuje pred različnimi nevrobiološkimi ali genetičnimi
ranljivostmi oziroma drugimi okoljsko pogojenimi težavami«.

Pomembno pa je, da posebno pozornost namenimo tudi podpori nadarjenim OPP.
Svetovanje in vodenje lahko poteka na individualni ali skupinski ravni. Svetovalni
delavec je usmerjen na izboljšanje učenčevega vedenja v razredu, njegove socialne
spretnosti in samozaupanja. Pogosto je svetovalni delavec v vlogi zagovornika tudi v
odnosu s širšo družbeno skupnostjo. Na svetovalne delavce pa se pogosto obračajo tudi
starši, saj težko razumejo otrokovo vedenje. Svetovati jim je potrebno pri podpornih
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strategijah v procesu šolanja njihovega izjemnega otroka in jim natančno razložiti
otrokova močna področja in njegove primanjkljaje (Magajna, Božič, 2012).
Nadarjenih OPP ne smemo primerjati z vrstniki, ki nimajo posebnih potreb oziroma so
nadarjeni, lahko se primerjajo samo z vrstniki, ki imajo enak primanjkljaj oz. motnjo.
Učitelji naj pri delu upoštevajo tudi način, s katerim so učenci nadomestili svoje
primanjkljaje oz. ovire (Yewchuk, Bibby, 1989).
Whitmore in Maker (1985, v Novljan 1998, str. 72) predlagata naslednje smernice in cilje
za obravnavo teh učencev:
-

»Vsa pričakovanja glede njihovih razvojnih možnosti morajo ostati odprta tako
dolgo, dokler pri posameznemu učencu obstajajo indikacije za nadarjenost.

-

Cilj obravnave naj bo pridobivanje novih izkušenj in dopolnjevanje že pomanjkljivo
pridobljenih, razvijanje celotne osebnosti in spoznavanje učenčevih močnih in šibkih
področji.

-

Posvetiti se je treba individualnim vprašanjem, potrebam in težavam vsakega
posameznega učenca.

-

Spodbujati je treba samostojno delo, lastno podobo in izvirnost.

-

Posredovati je treba čim več različnih učnih in delavnih tehnik ter spodbujati
intenzivno branje.

-

Poudarjati je treba, da pri pouku cenimo nekonvencionalne ideje in skrbimo, da bodo
učenci do vsakogar strpni in da ne bodo nikogar zasmehovali.

-

Stalno jih je treba spodbujati in navajati, da bodo prevzemali odgovornost in se
socialno prilagajali«.
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4. POSAMEZNE SKUPINE NADARJENIH UČENCEV S
POSEBNIMI POTREBAMI

4.1.

Gibalno ovirani učenci, ki so nadarjeni

4.1.1. Gibalna oviranost
Skupina gibalno oviranih oseb je zelo raznolika. Vključuje tiste, ki imajo pri gibanju le
nekaj težav, pa tudi tiste, ki potrebujejo razne pripomočke in prilagoditve v okolju.
Na splošno lahko rečemo, da imajo gibalno ovirani otroci prirojene ali pridobljene okvare,
poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost pa se
odraža v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj (Pravilnik o organizaciji in načinu dela
komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in
stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2003).
Nepravilni gibalni razvoj otroka pa vpliva tudi na čutni, zaznavni, intelektualni ter psihosocialni razvoj otroka. Otrokovo gibanje po prostoru je omejeno, ni zmožen aktivno
samostojno raziskovati okolja, prav tako pa je omejeno tudi njegovo druženje z vrstniki.
Pri vključevanju gibalno oviranih otrok se mora šola seznaniti s stopnjo prizadetosti,
osnovno diagnozo, morebitnimi drugimi spremljajoči motnjami, starostjo in kognitivnim
razvojem (Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole za gibalno ovirane
učence, 1999).
4.1.2. Značilnosti nadarjenih otrok, ki so gibalno ovirani.
Med nadarjene otroke, ki so gibalno ovirani, štejemo tiste posameznike, ki imajo različne
telesne okvare, zaradi katerih prihaja do težav oziroma motenj pri gibanju ob enem pa
kažejo znake nadarjenosti.
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Maker (1977) poudarja, da so kognitivni procesi pri gibalno oviranih učencih enako
razviti kot pri učencih, ki niso gibalno ovirani (Reynolds, Fletcher- Janzer, 2002).
Pomembno pa je omeniti, da imajo zaradi svojega primanjkljaja težave pri pridobivanju
različnih izkušenj in se pri njih pogosto razvije tako imenovani specifični razvojni
zaostanek. Gibalno ovirani otroci in mladostniki imajo pogosto težave na likovnem in
glasbenem področju (Novljan, 1998).
Cline (1999), Whitemore, Maker (1985) in Willard-Holt (1994) so navedli značilnosti
nadarjenih učencev, ki so gibalno ovirani. Naštete so tiste, ki se še posebej nanašajo na
oviranost učencev:
-

Razvoj kompenzacijskih strategij,

-

ustvarjalnost pri iskanju nadomestnih načinov komuniciranja in opravljanja nalog,

-

oviranost pri delu/učenju zaradi hitrega tempa poučevanja,

-

kljub zaostanku senzorno-gibalnih izkušenj imajo dobro razvite kognitivne
sposobnosti,

-

možne težave na področju abstrakcije (Little, 2001).
4.1.3. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje nadarjenih učencev, ki so
gibalno ovirani

Gibalno ovirani učenci, ki so nadarjeni, so v neprijetnem položaju. Namesto gibalno
oviranih učencev, ki imajo morda nerazvit ali težko razumljiv govor, velikokrat misli in
govori njihovo okolje (Novljan, 1998).
Odkrivanje nadarjenosti pri gibalno oviranih je kompleksno, zlasti če imajo posamezniki
omejene tudi komunikacijske sposobnosti. Za odkrivanja nadarjenosti so na voljo:
-

Kolumbijska lestvica mentalne zrelosti (Columbia Mental Maturity Scale – CMMS).

-

Leiter International Performance Scale.

-

Porteus Mazes Test.

-

Peabody slikovni besedni test (Peabody Pictures Vocabulary Test- PPVT-IV) (pri
katerem mora otrok ob dogovorjeni besedi pokazati eno izmet štirih slik).

- 27 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

-

Lorbek Tonja; diplomsko delo

Ravenove progresivne matrice (Raven's progressive matrices – RPM).

Whitemore in Maker (1985) poudarjata, da je pri tej skupini otrok in mladostnikov zaradi
omenjenih komunikacijskih možnosti zelo pomembno, da je postopek testiranja na zelo
visokem nivoju, da natančno opazujemo reakcije testirancev in da postopek traja najmanj
1 do 2 tedna.
Opozarjata še, da ta skupina otrok pokaže nadarjenost šele v višjih razred. Zato jih je
potrebno natančno opazovati in spremljati skozi ves vzgojno-izobraževalni proces. Šele v
višjih razredih namreč od njih pričakujemo, da bodo ob kognitivno zahtevnejših nalogah
pokazali svojo nadarjenost.
Navajata tudi nekaj vprašanj, s katerimi si lahko pomagamo pri identifikaciji nadarjenih
gibalno oviranih otrok in mladostnikov, ki imajo govorno jezikovne težave (Novljan,
1998, str. 72):
-

»Kdo zna postavljati dolgoročne cilje in jih poskuša reševati s posebno vnemo?

-

Kdo kaže še posebno vztrajnost in motivacijo?

-

Kdo izmed njih je še posebno kreativen in zna premagati motnjo?

-

Kdo izmed njih uporablja govor še posebno vztrajno?«
4.1.4. Pomoč in podpora nadarjenim učencem, ki so gibalno ovirani

Nadarjenim učencem, ki so gibalno ovirani, je potrebno prilagoditi okolje glede na
stopnjo njihove oviranosti in vrsto nadarjenosti, le tako se lahko učijo in napredujejo
skladno s svojimi zmožnostmi.
Whitmore in Maker (1985, v Novljan 1988, str. 73) navajata naslednje predloge za
obravnavo nadarjenih učencev, ki so gibalno ovirani:
-

»Na razpolago naj imajo dovolj ustreznih igrač, knjig in drugih pripomočkov, s
katerimi sami rokujejo.

-

V procesu obravnave jim ponudimo različne naloge in možnosti za tekmovanje in
sodelovanje z drugimi.
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Imeti morajo možnosti za srečevanje z nadarjenimi učenci z enako motnjo v razvoju
in z ostalimi nadarjenimi učenci.

-

Naučijo se naj spoštovati sami sebe.«

Tako kot pri delu z gibalno oviranimi učenci je tudi pri delu z gibalno oviranimi
nadarjenimi učenci pomembno upoštevati, da so pri le teh senzorno-gibalne izkušnje v
razvojnem zaostanku in jih učenci pridobivajo na drugačen način. Poučevanje naj zato
poteka po različnih senzornih poteh, s pomočjo različnih didaktičnih pripomočkov. Pri
predmetnih področjih, kjer se izraža učenčeva nadarjenost, je potrebno učencem ponuditi
naloge na višji zahtevnostni ravni oz. na višjih taksonomskih ravneh. V poučevanje je
potrebno vključiti učenčeva močna področja. Nadarjene učence, ki so gibalno ovirani, je
potrebno vključiti v interesne dejavnosti, natečaje, tekmovanja, delavnice, sobotne šole,
projekte … Omogočiti jim je potrebno srečevanje z ostalimi učenci, ki so nadarjeni. Prav
tako je pomembno, da imajo učenci pozitivno samopodobo o sebi in drugih, saj se bodo
tako aktivneje vključili v družbo, pripravljeni bodo deliti svoje uspehe in poraze, lažje
bodo sprejemali nasvete in prizadevali si bodo biti uspešnejši.
Barbara Clark (1997) je navedla nekaj strategij za učitelje, ki se srečujejo z učenci, ki so
nadarjeni in gibalno ovirani. Nekaj od teh strategij je uporabnih tudi za starše:
-

Posebno pozornost za iskanje nadarjenosti namenite učencem, ki imajo posebne
potrebe,

-

naučite se prepoznati učenčevo nebesedno komunikacijo,

-

uporabite različne učne izkušnje,

-

pouk spremenite le toliko, kolikor je potrebno,

-

postavite si visoka pričakovanja,

-

preverite učenčevo razumevanje,

-

nadarjeni učenci, ki so gibalno ovirani, naj bodo v razredu aktivni,

-

spodbujajte socialne stike med sošolci,

-

spodbujajte sovrstniško učenje,

-

prilagodite hitrost poučevanja in učne dejavnosti,

-

učencem pustite dovolj časa pri odgovarjanju na vaša vprašanja (Little, 2001).
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Nadarjeni učenci z gluhoto in naglušnostjo

4.2.1. Gluhota
Sluh ima izjemen pomen za razvoj jezika in govora, posledično pa tudi za socialni in
emocionalni razvoj otroka.
Skladno z definicijo WHO (Mednarodna klasifikacija okvar, prizadetosti in oviranosti
ICD-10) so gluhe osebe tiste, ki »imajo povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000
in 2000 hercev na nivoju 91 dB ali več. Sem spadata popolna izguba sluha in zelo težka
izguba sluha (več kot 91 dB); naglušne osebe so tiste osebe, ki imajo povprečno izgubo
sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 hercev na nivoju od 26 dB do 90 dB. Sem spadajo
težka izguba sluha od 71 dB do 90 dB, zmerno težka izguba sluha od 56 dB do 70 dB,
zmerna okvara sluha od 41 dB do 55 dB, blaga okvara sluha od 26 dB do 40 dB«
(Kogovšek, Ozbič, Košir, 2009, str. 395).
Katarina Kesič Dimic (2010) navaja, da ima težave s sluhom kar 3 do 5 odstotkov
šoloobveznih otrok. Težko okvaro sluha pa ima en otrok na 1000 otrok.
Gluhi in naglušni učenci imajo težave pri razumevanju in uporabi jezika ter posledično
tudi z njim povezane funkcije. Populacija teh učencev je zelo heterogena po svojih
kognitivnih, konativnih, motoričnih, socialnih in emocionalnih sposobnostih. Njihovo
funkcioniranje vpliva na njihovo učno-vzgojno uspešnost, jezikovni razvoj ter na
vključenost v ožje in širše okolje (Navodila za prilagojeno izvajanje osnovne šole za
gluhe in naglušne učence, 1999).
4.2.2. Značilnost nadarjenih učencev z gluhoto in naglušnostjo
Značilnosti otrok z gluhoto in naglušnostjo, ki so spoznani za nadarjene in tistih, ki so
spoznani za nadarjene, a nimajo izraženih motenj sluha, so zelo podobne (Yewchuk,
Bibby, 1989, v Mallick 2003).
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Čeprav v literaturi zasledimo le malo raziskav, ki povezujejo nadarjenost in gluhoto, je
Braden (1994) analizirala več kot 300 študij, ki so vključevale inteligentnost in gluhoto in
prišla do zaključka, da znotraj populacije gluhih in naglušnih najdemo razpon od zelo
inteligentnih do intelektualno manj razvitih. Nadarjeni učenci, ki so gluhi in naglušni,
imajo prav tako kot slišeči nadarjeni učenci visoke intelektualne sposobnosti, dobro
razvite sposobnosti sklepanja, itd., vendar pa lahko njihov primanjkljaj vpliva na šolske
dosežke (Lupart, Toy, 2009).
Če primerjamo gluhe in naglušne učence z nadarjenimi učenci, ki so gluhi in naglušni,
lahko ugotovimo, da se kažejo določene razlike v njihovem funkcioniranju. Cline (1999)
in Whitmore, Maker (1985) ugotavljajo, da nadarjeni učenci, ki so gluhi in naglušni,
dosegajo visok nivo branja in da je spretnost branja pri teh učencih že zelo zgodaj razvita.
V razredu zaradi hitrega in dobrega razumevanja, visoke sposobnosti sklepanja in
iznajdljivosti pri reševanju problemov funkcionirajo na visokem nivoju. K temu
pripomore tudi dober spomin in njihova notranja motivacija. Vendar pa je potrebno
opozoriti, da za izražanje svojih idej potrebujejo več časa kot vrstniki brez motenj.
Nadarjeni učenci, ki so gluhi in naglušni, pridobivajo informacije na drugačne načine od
gluhih in naglušnih, ki niso nadarjeni. Avtorji navajajo, da imajo gluhi in naglušni
nadarjeni učenci široko paleto interesov in prefinjen smisel za humor (Little, 2001).
4.2.3. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje nadarjenih učencev z gluhoto
in naglušnostjo
Zaradi specifičnega zaostanka, ki je posledica gluhote, je zgodnje odkrivanje pri teh
učencih še toliko bolj pomembno za njihov optimalni razvoj.
»Otroci z okvarjenim sluhom, ki so nadarjeni, so realnost«, je dejal Joan Marttila,
nadzornik za avdiologijo in izobraževanje gluhih in naglušnih (Zarrella, 1995).
Pri učencih, ki so gluhi in naglušni, bo njihova nadarjenost redkeje prepoznana, kot pri
slišečih učencih (Vialle&Paterson, 1996, Yewchuk&Bibby, 1989a, 1989b, v Lupart, Toy
2009). Marttila še dodaja, da standardizirani testi ali jezikovno izražanje ni edini način
merjenja inteligence. Otroci z okvaro sluha lahko imajo dobre verbalne sposobnosti, a se
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skozi njihovo pisanje to ne pokaže. Njihovi rezultati na področju standardiziranih testov
so včasih slabši. Nadarjenost lahko izrazijo na drugačne načine, kot so ustvarjalnost,
konceptualno razumevanje in predanost (Zarella, 1995). Rittenhouse in Blough (1995, v
Lupart, Toy 2009) poudarjata, da je zato pri odkrivanju nadarjenosti potrebno večji
poudarek nameniti neverbalnim kot verbalnim testom.
Za odkrivanje gluhih in naglušnih imamo na razpolago naslednje teste:
-

Arthur Adaptation of the Leiter International Performance Scale.

-

Leiter International Performance Scale.

-

Hiskey Nebraska Test of Learning Aptitude.

-

Ravenove progresivne matrice (Raven's progressive matrices – RPM).

-

Test neverbalne inteligentnosti (Test of Nonverbal Intelligence – TONI).

»Če ti otroci in mladostniki pri preverjanju dosežejo rezultate, ki so tipični za njihovo
starost, je to pri tej skupini otrok in mladostnikov lahko že znak za nadarjenost« (Novljan,
1998, str. 70). Testi, ki ne temeljijo na verbalnih sposobnostih posameznika, in izbira
raznolikih metod diagnostičnega ocenjevanja, so ključna za prepoznavanje nadarjenih
učencev z gluhoto in naglušnostjo (Winstanley, 2003).
Predlogi vprašanj za odkrivanje nadarjenih otrok in mladostnikov, ki so gluhi in naglušni,
v primerjavi z otroki in mladostniki z enako motnjo v razvoju (Whitemore, Maker, 1985,
v Novljan 1998, str. 72):
-

»Kdo izmed njih se je naučil najhitreje brati oziroma bere najhitreje?

-

Kdo izmed njih dobro govori oziroma ima samo malo zakasnel govorno jezikovni
razvoj?

-

Kdo izmed njih je razvil ostale komunikacijske sposobnosti (npr. branje z ustnic) in
druge sposobnosti (npr. branje ) brez tuje pomoči?

-

Kdo izmed njih ima kljub motnji v razvoju nadpovprečne komunikacijske
sposobnosti?

-

Kdo izmed njih ima nadpovprečen besedni zaklad ali oblikuje lepe, sestavljene
stavke?«
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4.2.4. Pomoč in podpora nadarjenim učencem z gluhoto in naglušnostjo
Strokovnjaki, ki navajajo nekaj predlogov za oblikovanje in izvajanje programov za
nadarjene učence, ki so gluhi oziroma naglušni, so sledeči: (MacDonald & Yewchuk,
1994; Maker, 1991; Pollard & Howze, 1981; Rittenhouse & Blough, 1995; v Lupart, Toy
2009):
Program dela naj bo fleksibilen tako pri načrtovanju kot pri izvajanju. Učenec naj

-

samostojno raziskuje tudi zapletena vprašanja.
-

Program naj spodbuja analitične sposobnosti in napredno razmišljanje učencev.

-

Program naj bo individualno prilagojen na učenčeve interese, učni stil.

-

Program naj vsebuje učenčeva močna področja.

-

Program naj vsebuje odpravljanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj.

Abstraktne vsebine jim bo lažje predstaviti, če jih bomo čim prej naučili komunikacijo po
vseh kanalih (Whitmore in Maker (1985), v Novljan 1998).
Ob upoštevanju navedenega pa je potrebno pri poučevanju nadarjenih gluhih in naglušnih
učencev upoštevati napotke, ki so navedeni v Navodilih za izobraževalne programe s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo
(1999). Glidden Prickett (2009) je posebej izpostavila, da je pri poučevanju nadarjenih
učencev, ki so gluhi in naglušni, potrebno sprotno preverjanje razumevanja pojmov,
čeprav bodo nadarjeni učenci pojme hitro razumeli. Prav tako opozarja, da sproti
ponavljamo vprašanja, za boljše razumevanje pa ob razlagi povemo še primere, ki se
navezujejo na učenčeve življenjske izkušnje, postavljamo vprašanja višjega nivoja,
uporabljamo vizualne opore ter podano snov večkrat ponovimo.

4.3.

Nadarjeni otroci s slepoto in slabovidnostjo

4.3.1. Slepota
Motnje vida se lahko nanašajo na ostrino vida, širino vidnega polja in druge težave v
zvezi z vidom. Slabovidne osebe so tiste, ki imajo od 5 do 30 odstotkov ostankov vida ali
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zoženo vidno polje na 20 stopinj oz. manj. Slepi pa imajo od 0 do 5 odstotkov ostankov
vida.
Oboji lahko dosegajo cilje programa redne osnovne šole, vendar potrebujejo drugačne
metode, pripomočke, prijeme in poti za dosego istega učnega standarda. Projekt
vključitve lahko zaživi, če pri tem sodelujejo učenec, starši, šola in specialna ustanova
(Brvar, 2010).
4.3.2. Značilnosti nadarjenih učencev s slepoto in slabovidnostjo
Torej so tudi v skupini slepih in slabovidnih posamezniki, ki dosegajo nadpovprečne
rezultate v primerjavi z videčimi vrstniki. Kljub temu da delna ali popolna izguba vida
spremeni funkcije miselnega-kognitivnega spoznavanja, ima večji vpliv na senzornoperceptivno področje. Lahko se odraža tudi v razvoju osebnostnih lastnosti, zato je
pomembno dejstvo, da slepota oz. slabovidnost ni najvažnejši element, ki določa razvoj
otroka, ki je slep in slaboviden. Velik pomen ima otrokov intelektualni potencial, stabilen
konotivni prostor, dobra motivacija ter ugodne socialne razmere (Navodila za prilagojeno
izvajanje programa osnovne šole, 1999).
Friedrichs (2001) opisuje, da se nadarjeni učenci, ki so slepi in slabovidni, hitro naučijo
dejstev. Zaradi odsotnosti vizualnih izkušenj so počasnejši pri razumevanju abstraktnih
pojmov, vendar pa imajo boljše sposobnosti abstraktnega mišljenja kot njihovi vrstniki, ki
niso nadarjeni. Izkazalo se je tudi, da izjemno dobro pomnijo slušno prejete informacije.
Ob odličnem spominu imajo tudi širok besedni zaklad in dobre komunikacijske
sposobnosti. So radovedni, željni učenja in motivirani. Z lahkoto se naučijo brati
Braillovo pisavo in pri učenju razvijajo individualne učne strategije. Kljub temu da
največkrat dosegajo povprečne ocene, lahko nadarjeni slepi in slabovidni učenci rešujejo
probleme na višjih stopnjah kot vrstniki, ki nimajo težav z vidom (Besnoy, Manning,
Karnes, 2005).
Po Whitmore, Maker (1985) povzemamo lastnosti nadarjenih učencev, ki so slepi in
slabovidni:
-

dober spomin,
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-

dobra verbalna komunikacija in bogato besedišče,

-

dobro razvite spretnosti za reševanje problemov,

-

kreativne zamisli,

-

slabša učna uspešnost od vrstnikov,

-

hitro učenje Braillove pisave,

-

visoka stopnja motivacije in koncentracije (Colleen Willard-Holt, 1999).
4.3.3. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje nadarjenih učencev s slepoto
in slabovidnostjo

Slepih in slabovidnih oseb ni veliko. Splošna ocena pojavnosti slepote v državah z razvito
zdravstveno službo je od 1 pa do 1,5 promila, slabovidnih pa je 10 krat več, in sicer od 1
do 1,5 odstotka (v Informacijske in komunikacijske tehnologije za invalide v procesu
zaposlitvene rehabilitacije). To pomeni, da je odstotek nadarjenih učencev, ki so slepi in
slabovidni, zelo majhen. Prepoznavanje takšne populacije pa je še težje zaradi
nepoznavanja specifičnih značilnosti in pomanjkanja individualnih testov za testiranje
nadarjenosti pri slepih in slabovidnih.
Whitmore in Maker (1985) podajata nekaj predlogov za prepoznavanje slepih in
slabovidnih nadarjencev (Novljan, 1998, str. 72):
-

»Kdo posebno spretno rešuje probleme?

-

Kdo izmed njih ima nadpovprečen spomin?

-

Kdo izmed njih ima nadpovprečne komunikacijske sposobnosti?

-

Kdo se hitro uči ali je posebno vnet za učenje?

-

Kdo posebno hitro razume dejansko stanje in principe delovanja?

-

Kdo se je naučil Braillove pisave zelo hitro oziroma jo bere zelo hitro?

-

Kdo ima kljub motnji nadpovprečne komunikacijske sposobnosti?«.

Nekateri slepi kažejo celo visoko stopnjo artikulacije (sposobnosti analize in
strukturiranja) v kognitivnih funkcijah. Ugotovljeno je, da lahko nadarjeni slepi uspešno
premagujejo omejitve, ki jih prinaša slepota (Navodila za prilagojeno izvajanje programa
osnovne šole, 1999).

- 35 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Lorbek Tonja; diplomsko delo

Vendar pa je pri testiranju nadarjenosti potrebna posebna pozornost. Willard-Holt (1999)
opozarja, da slepi in slabovidni kljub bogatemu besedišču morda ne bodo popolnoma
razumeli vseh besed. Prav tako obstaja vprašanje, kako naj ovrednotimo dobljene testne
rezultate. Vprašamo se, koliko posebnih točk, ki so odvisne od vrste in stopnje motnje, bi
mu dodali, da bi bil rezultat primerljiv z zdravim vrstnikom. Maker (1976) pojasnjuje, da
cilj testnih prilagoditev niso manj zahtevne naloge, ampak prilagajanje testov glede na
njihove zmožnosti reševanja (Novljan, 1998).
Za prepoznavanje slepih in slabovidnih nadarjenih učencev so na razpolago naslednji
testi:
-

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (Wechsler Intelligence Scale for
Children - WISC-IIISI).

-

The Blind Learning Aptitude Test- BLAT.

-

Hayes-Binet intelligence scale.

-

The Perkins-Binet test.

-

Ravenove progresivne matrice (Raven's progressive matrices – RPM).

-

Slosson Intelligence Test – Revised.

-

Intelligence Test for Visually Impaired Children.
4.3.4. Pomoč in podpora nadarjenim učencem s slepoto in slabovidnostjo

Nadarjene učence, ki so slepi in slabovidni, je potrebno vključiti v redne šolske programe
in jim zagotoviti individualiziran program dela.
V slovenskem prostoru imamo določene strokovne kriterije za usmerjanje slepih in
slabovidnih učencev v integracijsko obliko usposabljanja (Navodila za prilagojeno
izvajanje programa osnovne šole, 1999), ki so:
-

dobre intelektualne sposobnosti,

-

doseganje primerne stopnje v socialnem razvoju,

-

motiviranost za šolsko delo,

-

spodbudno domače okolje in pomoč staršev pri domačem delu.
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Stopnja integracije je odvisna od stopnje učenčeve izgube vida. Če ima učenec toliko vida,
da mu ta omogoča uporabo običajne pisave, bo njegova integracija uspešnejša. Če pa je
učenec usmerjen v integrirano obliko usposabljanja v izobraževalnem procesu, bo
potreboval individualni in individualizirani pristop v številnih učnih situacijah. Nadarjen
učenec, ki je slep in slaboviden, bo potreboval stalno pomoč specialnega pedagogatiflopedagoga.
Dobre verbalne sposobnosti in druge spretnosti omogočajo nadarjenim učencem, ki so
slepi in slabovidni, da nadomestijo nekatere primanjkljaje, ki so posledica motnje vida.
Zavedati pa se je potrebno, da so slepi in slabovidni posamezniki prikrajšani za
marsikatere informacije, vire in možnosti. Omdal, Ruconich, Ferrell poudarjajo, da je zato
potrebno učencem zagotoviti prilagojeno gradivo in material, s katerim bodo lahko sledili
videčim vrstnikom. Učne priložnosti in raziskovalne interese bomo spodbudili z uporabo
interneta in računalniškimi programi, ki so namenjeni slepim in slabovidnim. Učence je
potrebno spodbuditi, da uporabljajo informacije, ki so jih pridobili na različne načine. Ob
pripomočki pa jim je potrebno nuditi tudi podporo na področju socialnega vključevanja,
saj lahko imajo nadarjeni učenci, ki so slepi in slabovidni, težave z negativno samopodobo
in nizko samozavestjo.

4.4.

Nadarjeni učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

4.4.1. Čustvene in vedenjske motnje
Čustvene in vedenjske motnje imajo otroci z disocialnim vedenjem. To vedenje je
intenzivno, ponavljajoče ter se kaže z neuspešno socialno integracijo.
Učenčevo disocialno vedenje je lahko zunanje ali notranje pogojeno in se kaže s
naslednjimi simptomi: agresivno vedenje, avtoagresivno vedenje, uživanje alkohola in
mamil, uničevanje tuje lastnine, pobegi od doma, čustvene motnje (Pravilnik o
organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o
kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s
posebnimi potrebami, 2003).
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Za oceno, da gre pri učencu za težavo oz. motnjo, pa morajo biti prisotni naslednji
kriteriji:
-

čustvena in vedenjska slika se pojavlja skozi daljše časovno obdobje,

-

vedenjski in čustveni problem je resen,

-

težava oz. motnja ogroža posameznikov razvoj,

-

z običajnimi in razpoložljivimi spremembami okolja ga ne moremo ublažiti (Kobolt,
2011).
4.4.2. Značilnosti nadarjenih učencev s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

Pri nadarjenih učencih je pogosto mogoče zaslediti neprimerno vedenje oz. določene
čustvene in vedenjske motnje.
Nadarjeni otroci se svojim vrstnikom ne zdijo vedno nadarjeni. V nasprotju s tem pa jim
prav nadarjenost omogoča, da spoznajo posledice svojega vedenja, zato so pogosto
prekomerno zaskrbljeni, potrti in v dvomih.
Whitney Catherine Bilyeu (2012) govori o nadarjenih učencih, ki imajo čustvene in
vedenjske motnje. Pri razlagi si pomaga s teorijo pozitivne dezintegracije (Dabrowski,
1964). Dabrowski meni, da kadar osebe nakazujejo višje sposobnost razvoja, lahko
pričakujemo, da se bodo pokazala določena vedenja in čustvene reakcije. Na žalost so le
te večkrat opažene kot motnje. Jasna Božič (2010) pojasnjuje, da do tega prihaja zaradi
večje stopnje adaptacije, ki je potrebna za uravnavanje konflikta med njihovimi
individualnimi potrebami in zahtevami socialnega okolja. Slabša prilagojenost vodi h
kroničnim pogojem za emocionalno stisko in ogroženost.
Najpogostejše osebnostne lastnosti nadarjenih učencev, ki povzročajo nelagodje in stres,
so: perfekcionizem, hipersenzibilnost in primanjkljaj socialnih veščin. Perfekcionizem
lahko opazimo pri učencu, ki ni nikoli zadovoljen z dosežki, ki ne dosegajo njegovih
osebnih ciljev. Občutke prepoznamo v njegovi anksioznosti, napetosti in tendenci po
visoki kritičnosti, ki pa ga lahko pripeljejo do kroničnih ali samo situacijskih občutkov
lastne neustreznosti ali nevrednosti. Tudi primanjkljaj socialnih veščin lahko vodi do
vedenjskih in čustvenih težav otroka. Torrance in Dauw (1965) pojasnjujeta, da mora
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visoko kreativen učenec potlačiti svojo kreativnost ali se naučiti soočanja in zmanjšanja
napetosti. Rezultat tega je osamljenost, ki vodi nekatere učence do velikih dosežkov,
pogosti rezultat pa je tudi znižana uspešnost, apatičnost, umik, nasilje, delinkvenca ali
duševne motnje. Tudi represija kreativnih impulzov lahko vodi v neustrezno
samopodobo, učne težave, čustvene stiske in vedenjske probleme (Whitmore, 1980, v
Božič 2010).
V šoli so takšni učenci pogosto nerazvrščeni in niso deležni pomoči, ki jo potrebujejo.
Zaradi njihovih vedenjskih težav večkrat niso vključeni v programe za nadarjene (Bilyeu,
2012).
-

nadarjeni učenci z znižanimi učnimi dosežki

Na osebnostnih testih izkazujejo učno neuspešnih nadarjeni otroci zelo raznoliko
osebnostno strukturo, lahko tudi čustvena problema, kot sta depresija in jeza. Osebnostni
problemi se kažejo tudi v ekstremni labilnosti (Korez, 2008).
Notranji dejavniki za znižano uspešnost nadarjenih učencev, ki jih navajajo Robinson,
Reis, Neihart, Moon (2002) so: internalizirane motnje (depresivnost, anksioznost,
perfekcionizem, izogibanje neuspehu, nizko samospoštovanje); eksternalizirane motnje
(trmoglavost,

razdražljivost,

nekonformnost,

jeza);

neprepoznavni

kognitivni

primanjkljaji, ki so povezani s procesom učenja ali izkazovanja znanja; manj običajni
talenti, ki niso usklajeni s pričakovanji učiteljev; primanjkljaj v samoregulaciji (slabša
organiziranost, impulzivnost); slabo prilagojene strategije in socialna nezrelost. (Božič,
2010).
Jasna Božič (2010) še poudarja, da je tveganje za razvoj emocionalnih in socialnih težav
še večje, ko prihaja do neskladja med visokimi sposobnostmi (talenti ali močnimi
področji) in primanjkljaji, ki povzročajo težave ter ovirajo razvoj in uspešnost tudi na
močnih področjih.
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4.4.3. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje nadarjenih učencev s
čustvenimi in vedenjskimi motnjami
Prepoznavanje nadarjenih učencev s čustvenimi in vedenjskimi motnjami lahko učiteljem
in drugim strokovnim delavcem predstavlja precejšni izziv, saj lahko čustveno-vedenjski
odzivi učencev prikrivajo njihovo nadarjenost. Prav tako pa obstaja možnost, da učitelji in
strokovni delavci prepoznajo zgolj nadarjenost, čustvene in vedenjske težave pa se ne
prepoznajo ali se skrijejo pod kakšno drugo motnjo (npr. motnja pozornosti in
koncentracije).
Bilyeu (2012) pojasnjuje, da so lahko nadarjeni učenci s čustvenimi in vedenjskimi
težavami večkrat spregledani prav zaradi njihovega odklonskega vedenja in čustvenih
odzivov.
Odkrivanje nadarjenosti tako onemogočajo stereotipna pričakovanja strokovnih delavcev
in učiteljev. Prav tako pa lahko na identifikacijo vplivajo specifične značilnosti čustveno
vedenjskih težav. Zato je potrebno poznavanje značilnosti funkcioniranja nadarjenih
učencev s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Silverman (2009), Lovett in Lewandowski (2006), Fraiser, Garcia in Passow (1995)
opozarjajo, da je potrebno v okviru diagnostičnega ocenjevanja raziskati, kako otrok
doživlja napotitev, ali je prisotna tesnoba. Predvideti je treba dovolj časa za vzpostavitev
ugodnega vzdušja in zagotavljanje optimalnega sodelovanja. V primeru doživljanja
neugodja so priporočljive prekinitve in ponovno nadaljevanje dela po vzpostavitvi
ustreznejšega počutja in dobrega odnosa s testatorjem (Magajna, Božič, 2012).
4.4.4. Pomoč in podpora nadarjenim učencem s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami
Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole za učence z motnjami vedenja
in osebnosti (Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole, 1999) nam
narekujejo, da je osebni odnos prvi pogoj uspešnega nudenja kakršnekoli pomoči otroku
z vedenjskimi in čustvenimi motnjami.
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Prav tako je pomembno, da poskrbimo za metodično-didaktične prilagoditve, socialno
ugoden položaj posameznika v razredu in njegovo samopodobo. Pomoč in podpora
morata temeljiti na timskem sodelovanju strokovnjakov (socialni pedagog, učitelj,
specialni in rehabilitacijski pedagog, psiholog) in staršev. S starši je potrebno načrtovati
redna srečanja in jih sproti obveščati o otrokovem napredku.
Nadarjenim učencem s čustvenimi in vedenjskimi motnjami je treba na šoli nuditi
svetovanje in podporo. Z ustreznim pristopom, doslednostjo in sočutjem lahko dosežemo,
da bo za učenca njegovo izobraževalno obdobje čim bolj koristno (Bileyu, 2012).
Stormont (2001) je navedel nekaj napotkov za učitelje, ki delajo z nadarjenimi učenci, ki
imajo čustvene in vedenjske težave:
-

Pomagajte učencu, da se nauči sprejeti svoja močna področja in svoje primanjkljaje,

-

naučite jih strategij, s katerimi bodo premagali svoje strahove,

-

določite mu mentorja,

-

spodbujajte jih k izražanju čustev in misli (refleksijo lahko zapiše v dnevnik),

-

iskreno in brez sodbe se pogovorite o njegovih čustvih (Bileyu, 2012).

Bileyu omeni, da pohvale in priložnosti, ki jih damo učencu, da neko stvar naredi
pravilno, pozitivno vplivajo na njegovo vedenje. Učenci si bodo ob pohvalah prizadevali,
da bodo določeno vedenje, dejanje ponovili.

4.5.

Nadarjeni učenci z govorno-jezikovnimi motnjami

4.5.1. Govorno-jezikovne motnje
Govorno-jezikovne motnje se pojavijo takrat, ko otrokovo govorno-jezikovno
sporazumevanje odstopa od povprečja kronološko enako starih vrstnikov. Težave se
pojavijo na enem ali na več področjih: izgovorjava, morfologija, semantika in sintaksa.
Motnje se kažejo od blagega zaostajanja do nerazvitosti. Specifične motnje na področju
razumevanja, strukturiranja, procesiranja in izražanja se kažejo tudi v neskladju med
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besednimi in nebesednimi sposobnostmi. Sekundarno se motnje v govorno-jezikovnem
sporazumevanju izražajo tudi na področjih branja, pisanja in učenja nasploh (Pravilnik o
organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o
kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s
posebnimi potrebami, 2003).
Optimalno obdobje za razvoj govora in jezika je čas pred všolanjem.
Otroke delimo glede na motnjo v naslednje skupine:
-

otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami,

-

otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami,

-

otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami,

-

otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami.
4.5.2. Značilnosti nadarjenih učencev z govorno-jezikovnimi motnjami

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo v šoli kljub povprečni ali celo
nadpovprečni splošni inteligentnosti zmanjšane sposobnosti razumevanja in uporabe
jezika, okvare tvorbe glasu in glasovnih funkcij, kar se odraža v vsebini govora, motnjah
branja in pisanja ter težavah pri učenju in vključevanju. Težave pri teh učencih so
skoncentrirane na področjih zdravstvene stabilnosti, socialne zrelosti, verbalne
komunikacije; lahko so samo ustne ali samo pisne, kar se opaža pri vidnem in slušnem
razlikovanju, miselnih vzorcih, grafomotoriki, pomnjenju, koncentraciji, učenju, učnih
težavah in pri vedenju.
4.5.3. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje nadarjenih učencev z
govorno-jezikovnimi motnjami
Odkrivanje nadarjenosti je zaradi težav na govornem in jezikovnem področju zelo
specifično. Willard-Holt (1999) navaja, da veliko testov, ki se uporabljajo za merjenje
nadarjenosti, temelji na ustnih navodilih in ustnih odgovorih. Na teh testih pa gluhi in
naglušni učenci ter učenci z govornimi in jezikovnimi motnjami zaradi svojih
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primanjkljajev ne dosegajo visokih rezultatov, posledično pa večkrat niso prepoznani za
nadarjene.
Po mnenju B. Gilman in T. Kearney (2004) so neverbalni testi, ki merijo inteligentnost z
vizualnimi nalogami (z besednimi ali nebesednimi navodili), odlični za identifikacijo
sposobnih otrok z jezikovnimi omejitvami (Boben, 2012).
Neverbalni testi:
-

Ravenove progresivne matrice (Reven's progressive matrices – RPM).

-

Univerzalni nebesedni test inteligentnosti (Universal Nonverbal Intelligence test, UNIT).

-

Test neverbalne inteligentnosti (Test Of Nonverbal Intelligence, TONI).
4.5.4. Pomoč in podpora nadarjenim učencem z govorno-jezikovnimi motnjami

Nadarjenim učencem z govorno-jezikovnimi motnjami je potrebno v okviru
individualnega načrta nuditi možnosti za razvoj nadarjenosti. Deležni naj bodo ustreznih
oblik in metod dela ter prilagoditev za nadarjene, hkrati pa jim je potrebno zagotoviti tudi
stalno dodatno in strokovno pomoč, ki jo izvaja defektolog-logoped. Le ta sprejema tudi
predloge o potrebnih ukrepih obravnave govorno-jezikovnih težav.
Individualiziran program za posameznega učenca pripravi strokovni tim, ki na šoli
obravnava in vodi učenca skupaj s strokovno skupino in v sodelovanju s starši. Pri
pripravi programa pa lahko sodeluje tudi učenec sam, saj bo tako njegova odgovornost za
realizacijo večja (Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole, 1999).
Po Navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole za učence z govornimi

motnjami (1999) delo specialnopedagoške pomoči vključuje:
-

delo z otrokom (individualni govorni trening ter korepeticije v zvezi z učno snovjo),

-

svetovanje učiteljem (oblike in metode dela ter uporaba pripomočkov za delo s
posameznim učencem z govorno-jezikovnimi motnjami),

-

sodelovanje s šolo (ustvarjanje ustrezne šolske klime, komunikacijskih možnosti in
sprejemanje drugačnosti),
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sodelovanje s širšim okoljem (pomoč pri razumevanju problematike učenca z

-

govorno-jezikovnimi težavami),
sodelovanje s starši učenca.

-

4.6.

Nadarjeni učenci s primanjkljajem na posameznem področju
učenja

4.6.1. Primanjkljaj na posameznih področjih učenja
Po pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma
motenj otrok s posebnimi potrebami (2003) so otroci s primanjkljajem na posameznem
področju učenja »otroci, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj v delovanju
centralnega živčnega sistema pojavljajo zaostanki v razvoju v zvezi s pozornostjo,
pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, z razvojem socialnih sposobnosti
in z emocionalnim dozorevanjem in pri katerih se kažejo izrazite težave v zvezi z
branjem, pisanjem, pravopisom, računanjem.« Te težave so notranje, nevrofiziološke
narave in niso pogojene z vidnimi, slušnimi, motoričnimi okvarami, motnjami v
duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi okoljskimi dejavniki.
4.6.2. Značilnosti nadarjenih učencev s primanjkljajem na posameznem
področju učenja
Nadarjeni učenci s primanjkljajem na posameznem področju učenja kažejo vsaj na enem
področju znanja in razmišljanja visok intelektualni potencial. Zaradi sodobnih definicij
nadarjenosti in specifičnih motenj učenja je ta skupina zelo heterogena, vendar pa je
analiza profilov z uporabo WISC III (Patchett in Standsfield, 1992) pokazala, da se
pojavljajo pri tej skupini otrok večja razhajanja med besednimi in nebesednimi
sposobnostmi kot pa so opazna pri skupini nadarjenih otrok, ki nimajo težav pri učenju
(Magajna, Reid, Kavkler, Viola, Košak Babuder, 2007).
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Najpogostejši profil vključuje otroke, ki dosegajo boljše rezultate na nebesednih
podtestih. Silverman (1989, v Magajna idr. 2007) je to skupino poimenovala nadarjeni
vidno-prostorski učenci. Ti učenci imajo zelo dobre sposobnosti abstraktnega mišljenja in
vizualne veščine. Dobra sposobnost vizualizacije jim omogoča zaznavanje medsebojne
povezanosti posameznih delov neke situacije, analizo in sintezo abstraktnih vzorcev in
usvajanje kompleksnih idej. Drugi profil pa vključuje otroke, ki dosegajo dobre rezultate
na podtestih, ki zahtevajo besedno razumevanje in sklepanje, pojmovno mišljenje,
poskušanje in ustno izražanje. Učenci imajo bogat besedni zaklad, obsežno splošno
znanje in so uspešni pri reševanju verbalno zastavljenih problemov.
Munro (2002, v Magajna idr. 2007) pojasnjuje, da šolsko izvajanje nadarjenih otrok s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja kaže prisotnost zelo bogatega poznavanja
dejstev pa tudi višje miselne veščine in ekspertnost na specifičnih področjih.
Pri teh učencih so veščine bralnega dekodiranja pogosto šibke. Hishinuma in Tadaki
(1996, v Ruban, Reis 2005) pa pojasnjujeta, da pri učencih, ki kažejo visoke sposobnosti
in imajo težave pri branju, lahko opazimo visoke verbalne sposobnosti, dobro razvito
vidno-motorično koordinacijo, opaženi so lahko ustvarjalnost, šibka pozornost, dolgčas
pri branju gradiva, ki je namenjeno njihovi starosti, spremenljivi rezultati na testih branja
ter izrazita visoka ali nizka samopodoba.
Magajna (2007) opisuje, da so lahko veščine operiranja s števili pri nadarjenih otrocih s
primanjkljajem na posameznih področjih učenja šibke, čeprav sicer dobro logično
sklepajo in razumejo kompleksne matematične naloge. Težave se pojavijo pri pravopisnih
nalogah in priklicu poštevanke.
Antony, Baldwin idr. (2009, v Lep 2012) povzemajo tipične razlike med nadarjenimi
učenci in dvojno izjemnimi učenci.
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Tabela 5: Razlike med nadarjenimi in dvojno izjemnimi učenci (Anthony, Baldwin idr., 2009, v Lep
2012, str. 70)

Značilnosti nadarjenih učencev

Značilnosti dvojno izjemnih učencev

Temeljne

Imajo sposobnost hitrega učenja Pogosto zahteva učenje osnovnih

veščine

osnovnih

veščin,

spretnosti

in veščin več napora zaradi kognitivnih

zmožnost ohranjanja informacij ob posebnosti;
manjšem številu ponavljanj.

naučiti

se

morajo

kompenzacijskih tehnik za usvajanje
osnovnih veščin.

Verbalne

Imajo visoke verbalne sposobnosti.

veščine

Kljub temu da imajo visoke verbalne
sposobnosti, zelo težko osvajajo
spretnosti

pisanja.

Uporabljajo

neustrezne slovnične strukture.
Sposobnost

Razvojno prehitevajo vrstnike v

Pogosto imajo težave pri branju

branja

branju.

(procesiranje informacij).

Spretnost

So navdušeni opazovalci.

Dobre

spretnosti

opazovanja,

pogoste težave pomnjenja.

opazovanja
Reševanje

Visoko razvito kritično mišljenje, Od

problemov

sposobnost reševanja problemov in reševanju
sposobnost odločanja.

sovrstnikov

so

praktičnih

izjemno

kritično

sposobnost

boljši

pri

problemov,

mišljenje

hitrega

in

odločanja.

Neodvisno od drugih razvijejo svoje
kompenzacijske strategije.
Vztrajnost

Dlje

časa

trajajoča

intenzivna Težave s koncentracijo. Lahko se
koncentrirajo dlje časa za področja,

koncentracija.

ki jih zanimajo.
Radovednost

Postavljajo veliko vprašanj.

Veliko vprašanj, ki se lahko učitelju
zdijo nespoštljiva.

Ustvarjalnost

Tveganje

Ustvarjalni pri generiranju misli, idej Imajo

nenavadno

domišljijo.

in akcij, so inovativni.

Posplošijo originalne ideje.

Tvegajo.

Ne

tvegajo

na

šolsko

učnem

področju, ampak na področjih, ki
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niso šolska. Ne premislijo o možnih
posledicah.
Humor

Nenavaden, pogosto visoko razvit Humor uporabljajo za odvračanje
pozornosti

smisel za humor.

od

šolske

situacije

(norčevanje iz vrstnikov).
Zrelost

Neodvisnost

Lahko so socialno zrelejši kot Včasih se zdijo nezreli, ker lahko
vrstniki.

odreagirajo z jezo, jokom …

So dokaj neodvisni.

Potrebujejo učiteljevo podporo in
povratne informacije na deficitnih
področjih.

Čustvenost

Občutljivi

So senzitivni.

na

področju

svojih

primanjkljajev. Kritični so do sebe
in drugih, lahko kažejo skrb za
občutke

drugih,

čeprav

kažejo

antisocialno vedenje.
Socialne

Lahko da niso sprejeti med vrstnike Včasih

spretnosti

in se počutijo izolirane.

imajo

težave

pri

vključevanju zaradi šibkih socialnih
veščin.

Vodstvene

Kažejo vodstvene sposobnosti.

učencev.

sposobnosti
Splošni

Pogosto so vodje učno šibkejših

Šibka paleta interesov.

Šibki razpon interesov.

interesi
Specifični

Izražajo

osredotočene

interese, Izražajo fokusirane interese, strastno

interesi

strastno predanost določeni temi.

predanost določeni temi, ki običajno
ni povezana s šolo.

Če strnemo, so Reis, Neu in McGuire (1995) poudarili, da imajo nadarjeni učenci z
učnimi težavami naslednje značilnosti:
-

frustracija ob nezmožnosti obvladovanja šolskih veščin,

-

perfekcionizem in nerealistična pričakovanja glede lastnega izvajanja,

-

prekomerna občutljivost za neuspeh,
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-

naučena nebogljenost,

-

nizko samospoštovanje in slaba samopodoba,

-

pomanjkanje motivacije,

-

pomanjkanje organizacijskih veščin,

-

pomanjkanje socialnih veščin,

-

moteče vedenje v razredu (Magajna, 2012).
4.6.3. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje nadarjenih učencev s
primanjkljajem na posameznem področju učenja

Nadarjeni učenci z učnimi težavami so heterogena skupina, pri katerih so izražena
različna področja nadarjenosti v kombinaciji z učnimi težavami. Zato je pri identifikaciji
potrebno upoštevati naslednje značilnosti:
-

izjemna nadarjenost,

-

razhajanje med pričakovanimi in dejanskimi dosežki,

-

primanjkljaji na učnem področju (Mills, Brody, 1997).

McCoach idr. (2004, v Ruban, Reis 2005) so mnenja, da je potrebno v ocenjevanje
nadarjenih učencev z učnimi težavami vključiti opazovanje njihovega vedenja,
individualne teste inteligentnosti, merjenje kognitivnega procesiranja in njihove šolske
dosežke. Ob tem pa je pomembna tudi raven učenčevega funkcioniranja v šolskem okolju,
njegovo ocenjevanje, ki temelji na kurikulumu ter njegovo dojemanje in stališče do
šolskih predmetov.
Strokovnjaki namreč opozarjajo na možnost, da pri učencih, ki se zelo odlikujejo v
zmožnostih abstraktnega sklepanja in so nagnjeni k refleksivnosti, nekateri od testov, ki
zahtevajo izvajanje pod »časovnim pritiskom« in dajejo pri izkazovanju zmožnosti velik
poudarek vidno-motoričnim spretnostim, podcenijo učenčeve umske potenciale (Božič,
Magajna, 2012).
Ocenjevanje nadarjenosti in narave specifičnih težav mora biti pri tej skupini učencev
zastavljeno na bolj kompleksen način. Vključevati mora pozornost na značilnosti, ki so
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lahko posledica interaktivnega delovanja šibkih in močnih področij posameznih skupin
(Magajna idr., 2007).
4.6.4. Pomoč

in

podpora

nadarjenim

učencem

s

primanjkljajem

na

posameznem področju učenja
Magajna (2007) poudarja, da so nadarjeni učenci s primanjkljajem na posameznem
področju učenja deležni različnih zakonsko opredeljenih oblik pomoči. Ti učenci pogosto
kompenzirajo svoje primanjkljaje na različne načine, zato večkrat niso vključeni v
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ampak jim je nudena
pomoč prvih štirih stopenj po Projektu pomoči učencem s težavam pri učenju. Magajna še
dodaja, da je pomembno, da so učitelji ustrezno usposobljeni, da prepoznajo in razvijejo v
okviru individualnega načrta pomoči tudi učenčeve talente in da so le ti deležni tudi oblik
dela in prilagoditev predvidenih za nadarjene.
Za optimalni razvoj vseh otrokovih potencialov je pri načrtovanju pomoči potreben
multidimenzionalen pristop, ki povezuje učence, starše, učitelje in druge strokovne
delavce. Prav tako je pomembno, da se pri oblikovanju individualnega programa
izobraževanja upošteva edinstvenost vsakega posameznika in se osredotoči na razvoj
potencialov z ustreznimi pedagoškimi pristopi in realnimi cilji. Izjemnega pomena pa je
tudi delo z učitelji, ki jim posredujemo strokovno znanje o učencih in jim svetujemo pri
izboru primernih metod poučevanja in ustrezni diferenciaciji (Magajna, Božič, 2012).
Magajna (2007) pojasnjuje, da nadarjeni učenci s specifičnimi učnimi težavami
potrebujejo zaradi prisotnosti primanjkljajev strukturo, jasnost, oporo in osebo, ki podpira
njegove potrebe. Pomagati jim moramo pri razvijanju ''čustvene pismenosti''. Lahko jih
motiviramo in izurimo, da bolje spoznajo in razumejo samega sebe. Pomoč naj vključuje
treniranje veščin samoregulacije in metakognicije.
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Nadarjeni učenci z motnjo pozornosti in koncentracije

4.7.1. Motnja pozornosti in koncentracije
Motnja pozornosti in koncentracije je razvojna motnja, ki jo opredeljujejo znaki
pomanjkljive pozornosti ter hiperaktivnosti in impulzivnosti. Znotraj vsake skupine so
navedeni znaki oz. simptomi, ki predstavljajo kriterije za diagnosticiranje te motnje.
Diagnoza se postavi le, če so pri otroku v več različnih situacijah znaki prisotni dlje od
šestih mesecev, Za potrditev mora biti pri otrocih prisotnih vsaj 6 znakov iz posamezne
skupine oz. iz obeh (APA, 2013):
-

kriteriji pomanjkljive pozornosti: težave pri osredotočanju na detajle, pogoste napake
pri šolskem delu in drugih aktivnostih zaradi nepazljivosti, težave pri vztrajanju in
vzdrževanju pozornosti pri nalogah in igri, pogosto se zdi, kot da otrok ne sliši, kaj
mu govorimo, težave pri sledenju navodilom in dokončanju šolskih nalog, drobnih
opravil ali drugih zadolžitev, težave pri načrtovanju in organiziranju dejavnosti
izogibanje zadolžitvam in težave pri izvajanju nalog, ki zahtevajo določen mentalni
napor, izgubljanje stvari, šolskih potrebščin, otroka pogosto zmotijo nebistveni
zunanji dražljaji, pozabljivost v vsakodnevni aktivnosti;

-

kriteriji hiperaktivnosti: pogosto nemirni gibi rok in nog, ''zviranje'' na stolu, težko
sedi mirno, ko se to zahteva, pogosto bega, teka naokoli, ko to ni primerno, težko se
tiho in umirjeno igra oz. vključuje v sproščujoče aktivnosti, nenehno je v gibanju,
pogosto prekomerno govori;

-

kriteriji impulzivnosti: pogosto odgovori na vprašanje, še preden je to v celoti
izgovorjeno, težko počaka, da pride na vrsto v skupini in pri igri, pogosto moti ali
nadleguje druge (Rotvejn Pajič, Pulec Lah, 2011).
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4.7.2. Značilnosti nadarjenih učencev z motnjo pozornosti in koncentracije
Za učence, pri katerih se pojavi motnja pozornosti in koncentracije kot tudi nadarjenost, je
značilno, da imajo težave z ohranjanjem pozornosti, organizacijo, socialnim
vključevanjem, učnimi spretnostmi in samopodobo.
Wolfie & French (1990) sta predstavila nekaj značilnosti nadarjenih učencev z motnjo
pozornosti in koncentracije (Flint, 2001):
-

pripovedovanje šal ob neprimernem času,

-

dolgočasenje in upiranje rutinskim nalogam,

-

samokritičnost in nestrpnost,

-

nadzor nad ostalimi,

-

neodvisnost in samostojnost,

-

glasovno prevladanje nad ostalimi,

-

čustvena občutljivost,

-

nezainteresiranost za podrobnosti,

-

zavračanje avtoritete, neprilagodljivost.

Pri nadarjenih učencih z motnjo pozornosti in koncentracije lahko zaradi težav z
nemirnostjo, impulzivnostjo in usmerjanjem pozornosti, prihaja tudi do težav na učnem
področju. Lovecky (2004) pojasnjuje, da imajo deficite v izvršilnih funkcijah, ki ovirajo
učinkovitost njihovega učenja. Zaradi tega ne dosegajo produktivnosti in učnih dosežkov,
ki bi ustrezali njihovim izjemno dobrim sposobnostim pojmovnega razumevanja in
sklepanja (Magajna, 2010).
Magajna (2010) opisuje, da se težave z vzburjenostjo in aktivacijo opažajo pri težavah s
začenjanjem neke aktivnosti, ohranjanjem pozornosti in dokončevanjem naloge. Tipično
odlašajo stvari, delajo počasi in izgubljajo energijo s pomembnimi opravili in zadolžitev
dokončajo prepozno oziroma je ne dokončajo.
Kljub temu da imajo možnosti za doseganje visokih rezultatov, se lahko pokažejo
naslednje značilnosti (Morrison, 2012):
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-

bogat besedni zaklad in verbalno izražanje ter težave pri pisnem izražanju,

-

dobro razumevanje in težave pri usvajanju učnih spretnosti (branje, pisanje,
računanje),

-

nedokončane naloge, dejavnosti (odvisne od težav na področju izvršilnih funkcij in
perfekcionizma),

-

težave pri časovni organizaciji (odvisno od zmedenosti, ustvarjalnosti in
divergentnega mišljenja),

-

težave z organizacijo in učnimi spretnostmi, lahko vplivajo na težave pri pisnem
izražanju, fonološkem zavedanju, govoru in matematiki,

-

večje težave z analizo in sintezo ter organizacijo lahko v višjih razredih vplivajo na
učenje.

Mandaglio (1995) poudarja, da se nadarjeni učenci z motnjo pozornosti in koncentracije
zavedajo učne neuspešnosti in neprimernega vedenja. To pa vpliva na njihovo
samopodobo in vedenje, ki je ob zavedanju agresivnejše. Na negativno samopodobo pa
vpliva tudi nerazumevanje okolice (starši, učitelji, vrstniki). Če učence vključimo v
program za nadarjene, se izboljša njihova samopodoba in vedenje (Flint, 2001).
Močna področja nadarjenih učencev z motnjo pozornosti in koncentracije so: sposobnost
hitrega reševanja nalog, spontanost, življenjsko veselje, so zaupanja vredni ljudje
(Lovecky, 2004).
Lovecky (2004) je tudi ugotovil, da skoraj vsi nadarjeni učenci z motnjo pozornosti in
koncentracije, ki so bili vključeni v njegovo raziskavo, izražajo ustvarjalnost. Razlike
med nadarjenimi učenci z motnjo pozornosti in koncentracije ter nadarjenimi učenci se
kažejo v realizaciji njihovih idej. Nadarjeni učenci z motnjo pozornosti in koncentracije
imajo namreč težave z motivacijo pri uresničevanju in dokončanju nalog.
4.7.3. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje nadarjenih učencev z motnjo
pozornosti in koncentracije
Veliko nadarjenih učencev je diagnosticiranih kot učenci z motnjo pozornosti in
koncentracije (Delisle, 1995, Sliverman, 1998, v Lupart, Toy 2009).
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Do napak pri odkrivanju prihaja zaradi podobnih vzorcev vedenja, ki se izražajo tako pri
nadarjenih učencih kot tudi pri učencih z motnjo pozornosti in koncentracije. Vendar pa
je potrebno poudariti, da so vzroki vedenja pri obeh skupinah različni. Motnje pozornosti
in koncentracije nakazujejo nevrofiziološke osnove težav, ki so lahko dedno ali okoljsko
pogojene (Rotvejn Pajič, Pulec Lah, 2011).
Lind in Silverman (1994) še posebej poudarjata, da je pomembno razlikovati med
nadarjenostjo in motnjo pozornosti in koncentracije (Lupart, Toy, 2009).
Potrebno je poznavanje značilnosti učencev, pri katerih je prepoznana motnja pozornosti
in koncentracije, saj so lahko le te zavajajoče pri prepoznavanju nadarjenosti učencev. Pri
odkrivanju nadarjenosti morajo strokovnjaki sodelovati z učitelji in starši ter teste
prilagoditi posameznikovim potrebam. Študija (Dorry, 1994, Zentall, 1997) je namreč
pokazala, da so učenci z motnjo pozornosti in koncentracije bolj nadarjeni, kot tisti, ki
nimajo motnje pozornosti in koncentracije. Strokovnjaki so mnenja, da je do takšnih
rezultatov prišlo, ker so testi odkrili samo izjemno nadarjene učence z motnjo pozornosti
in koncentracije (Flint, 2001).
Lovecky (2004) opozarja, da se pri nadarjeni učenci z motnjo pozornosti in koncentracije
pri diagnostičnem ocenjevanju s standariziranimi testi pokažejo velike razlike med
osvojenimi točkami na posameznih podtestih. Učenec, ki na posameznih podtestih
(podobnosti, besednjaka, razumevanja, poučenosti, sestavljanja kock in šifriranja)
Wechslerjeve lestvice inteligentnosti doseže 14 točk ali več (povprečno število točk 9-11),
bi moral biti prepoznan za nadarjenega ne glede na skupno število točk, ki jih doseže.
Tudi pri učencih z motnjo pozornosti in koncentracije prihaja do razhajanj dosežkov na
različnih področjih, vendar pa ta razhajanja niso tako visoka kot pri nadarjenih učencih z
motnjo pozornosti in koncentracije.
Da se izognemo nediagnosticiranju nadarjenih učencev z motnjo pozornosti in
koncentracije je smiselno uporabiti Stanford-Binetovo lestvico, ki zagotavlja boljšo oceno
intelektualnega potenciala (Silverman in Kearney, 1992, v Lovecky 1999).
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4.7.4. Pomoč in podpora nadarjenim učencem z motnjo pozornosti in
koncentracije
Flint (2001) povzema različne študije in raziskave, v katerih ugotavljajo, da nadarjeni
učenci z motnjo pozornosti in koncentracije potrebujejo spodbujajoče okolje, katerega
sooblikujejo tudi učitelji. Pomembno je, da učitelji takšnega učenca sprejmejo in cenijo,
pri tem pa ohranijo visoka pričakovanja.
Pomoč učencem nudimo s kvalitetnim poučevanjem, ki temelji na učenčevih močnih
področjih, diferenciaciji, individualizaciji ter kompenzaciji učenčevih primanjkljajev.
Morrisonova (2012) povzema nekaj načel, ki jih lahko vključimo v poučevanje:
zavedanje močnih področji in primanjkljajev oziroma težav vplivata na

-

samoevalvacijo,
spodbujanje metakognicije pripomore k izboljšanju učenja (izbira pravih strategij

-

...),
-

učenje izvršilnih funkcij,

-

izboljšanje organizacijskih veščin,

-

podpora pozitivnega vedenja vpliva na samopodobo in samoevalvacijo,

-

sodelovalno učenje,

-

vključevanje učenčevih interesov,

-

interdisciplinarno učenje,

-

daljše naloge razdeljene na krajše oziroma zapis posameznih korakov pri daljših
nalogah.

4.8.

Nadarjeni učenci z Aspergerjevim sindromom

4.8.1. Aspergerjev sindrom
Pediater Hans Asperger je v svoji doktorski disertaciji opazoval in opisoval otroke, ki so
kazali milejše oblike avtizma. Pojem Aspergerjev sindrom je kasneje vpeljala Lora Wing,
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ki je opazila, da nekateri otroci, ki v zgodnji mladosti kažejo znake avtizma kasneje
razvijejo zadovoljive govorne sposobnosti in željo po socialnem stiku z drugimi. Kot
glavne značilnosti je opisovala (Bourgoine, Wing, v Attwood 1998):
-

pomanjkanje empatije,

-

naivna, neprimerna, enostranska interakcija,

-

nezmožnost ali majhna sposobnost sklepanja prijateljstev,

-

pedanten, nenatančen, ponavljajoč se govor,

-

slaba sposobnost neverbalne komunikacije,

-

izrazita zatopljenost v določene teme,

-

nerodno, slabo koordinirano premikanje in nenaravna drža.

Attwod (1998) tudi ugotavlja, da so otroci z Aspergerjevim sindromom izrazito sposobni
na področju pomnjenja informacij in definiciji besed. Relativno manj pa so sposobni pri
reševanju problemov. Zelo dober imajo dolgoročni spomin, težave pa imajo s kognitivno
prilagodljivostjo.
4.8.2. Značilnosti nadarjenih učencev z Aspergerjevim sindromom
Neihart (2000) pravi, da so nadarjeni posamezniki z Aspergerjevim sindromom še bolj
zanimivi in zmedeni od posameznikov z Aspergerjevim sindromom. Ti učenci se dobro
verbalno izražajo, razvijejo lahko obsesiven interes za določene hobije, imajo izjemen
spomin, po navadi imajo nadpovprečen IQ, težave s senzorno občutljivostjo in socialno
interakcijo.
Tirash, Candy (1993) ugotavljata, da imajo otroci z Aspergerjevim sindromom visoko
sposobnost prepoznavanja besed, sočasno pa zelo slabo razumevanje besed in zgodbe
(Attwood, 1998). Prav tako imajo dobro razvite sposobnosti razvrščanja, razmišljanja,
povezovanja in uvida, torej aktivnosti, ki vključujejo abstrakcijo (Magajna, 2010).
Tako kot nadarjeni učenci z motnjo pozornosti in koncentracije imajo tudi nadarjeni
učenci z Aspergerjevim sindromom težave z izvršilnimi funkcijami, kot so kontrola
pozornosti, delovno pomnjenje, internalizacija govora, aktiviranje in vzdrževanje napora
ter simultano in zaporedno predelovanje informacij (Magajna, 2010).
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Nadarjeni posamezniki z Aspergerjevim sindromom imajo izjemen spomin za podatke in
izrazito zatopljenost v določene teme. Velikokrat so tiho in miselno odsotni, pa čeprav so
po razmišljanju v marsičem daleč pred vrstniki. Niso sposobni dvostranskega pogovora,
se težko čustveno izražajo, zato so pogosto socialno izolirani. Nadarjeni učenci z
Aspergerjevim sindromom zaostajajo za sovrstniki v čustvenem in socialnem razvoju ter
se ne znajo vživeti v svoja čustva in čustva ostalih. Največje težave (zaskrbljenost, jeza)
nastanejo, kadar se spopadejo z nepričakovanimi spremembami v njihovem okolju
oziroma se spremenijo njihovi načrti (Widyorini, 2012).
Ena glavnih razlik med učenci z Aspergerjevim sindromom in nadarjenimi učenci z
Aspergerjevim sindromom je, da se slednji zavedajo, kako njihovo obnašanje vpliva na
druge (Little, 2002, v Lupart, Toy 2009).
4.8.3. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje nadarjenih učencev z
Aspergerjevim sindromom
Tako kot pri ostalih nadarjenih učencih s posebnimi potrebam je tudi pri nadarjenih
učencih z Aspergerjevim sindromom mogoče, da njihove specifične značilnosti otežujejo
indentifikacijo. Kot pravi Dobnik Renko (2008), je testiranje inteligentnosti otrok z
Aspergerjevim sindromom s standardnimi testi zelo težavno. Otroke je težko motivirati za
sodelovanje, njihova pozornost je kratkotrajna in odkrenljiva. Velikokrat se zgodi, da
otroci ne razumejo vprašanj in se nenavadno izražajo, kar pa vpliva na rezultate. Psiholog
mora biti seznanjen s specifičnimi deficiti in kliničnimi manifestacijami avtizma, da lahko
pri interpretaciji nameni poudarek na razvitosti posameznih sposobnosti in ne na
količniku inteligentnosti.
Na drugi strani pa lahko značilnosti nadarjenosti prekrijejo primanjkljaje, ki jih imajo
nadarjeni učenci z Aspergerjevim sindromom. Neihart (2000) je opisal sedem značilnosti,
ki so skupne nadarjenim učencem in učencem z Aspergerjevim sindromom:
-

dobre verbalne sposobnosti in odličen spomin,

-

zainteresiranost za črke in številke,

-

zanimanje za določeno temo, pomnjenje ogromnih količin informacij,
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-

zainteresiranost za določene teme,

-

postavljanje vprašanj in dolgotrajne diskurze v odgovorih na vprašanja,

-

preobčutljivost za senzorično stimulacijo,

-

izredna spretnost v posebnem prostoru in povprečja v drugih - neenakomeren vzorec.
4.8.4. Pomoč in podpora nadarjenim učencem z Aspergerjevim sindromom

Nadarjenim učencem z Aspergerjevim sindromom je pomembno nuditi možnosti za
razvoj njihovih potencialov. Pomoč in podporo usmerimo v možnost učenčeve izbire
uporabe svojih darov.
Neihart (2000) ugotavlja, da nadarjeni učenci z Aspergerjevim sindromom potrebujejo
drugačne strategije od nadarjenih oz. nenadarjenih učencev (Bianco, Carothers, Smiley,
2009).
Starši in vzgojitelji morajo razumeti naravo nadarjenih učencev z Aspergerjevim
sindromom, da zagotovijo ustrezne ukrepe (Gallagher S. A., Galagher J. J., 2002).
Attwood (1998) opozarja, da je učencem zaradi težav pri reševanju problemov potrebno
prilagoditi teste in delo pri pouku. Priporoča, da se tekst, ki ga bo učenec bral, poudari,
sedež naj se namesti na mesto s čim manj zvočnimi in vizualnimi motnjami, upoštevajo
pa se naj tudi učenčeve težave s pisavo in časom.
Zagotoviti jim je potrebno spodbudno okolje s poudarkom na razvijanju abstraktnega
mišljenja in ustvarjalnosti. Kadar pomoč in podpora temeljita na učenčevih močnih
področjih, so učenci bolj motivirani za delo, aktivneje sodelujejo pri pouku in lažje
pokažejo svoje znanje. Messiers (2007) dodaja, da si učenci želijo, da se njihova interesna
področja vključijo v program dela. Ugotovljeno je tudi, da se učencem ob upoštevanju
interesov izboljšajo njihove socialne in komunikacijske sposobnosti ter fina motorika
(Bianco, Carothers, Smiley, 2009).
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Zaključki teoretičnega pregleda

Ob pregledu teoretičnih raziskav in zapisov smo ugotovili, da se je v slovenskem prostoru
postopoma uveljavil proces inkluzije, ki omogoča optimalni razvoj vseh učencev. S
Konceptom dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli (2007), Zakonom o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) in s Konceptom odkrivanja in dela z
nadarjenimi učenci (1999) je poskrbljeno za vse učence, ki imajo primanjkljaje oz. so
nadarjeni. Zakon o osnovni šoli določa, da se jim prilagajajo metode in oblike dela ter da
se jim nudi pomoč in podpora, ki jo potrebujejo. Ugotovili smo, da raziskave kažejo na
to, da je v populaciji otrok s posebnimi potrebami od 2-5 odstotkov takšnih, ki so
nadarjeni. Veljavni koncepti in zakoni v Sloveniji temeljijo na takšnem pojmovanju
nadarjenosti in posebnih potreb, ki dopušča možnost obstoja nadarjenih učencev s
posebnimi potrebami.
Odprta ostajajo vprašanja, ki zadevajo področja kognitivnega in metakognitivnega
funkcioniranja posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami, ki so nadarjeni.
Predvsem neraziskane so posledice prekrivanja učenčevih primanjkljajev in nadarjenosti.
Ob tem se pojavita vprašanji čustvenega-socialnega funkcioniranja in vpliva
funkcioniranja nadarjenega učenca s posebnimi potrebami na njegovo izobraževalno
uspešnost.
Klub temu da že več kot trideset let raziskujejo sopojavljanje nadarjenosti in posebnih
potreb, pa vodijo stereotipna pričakovanja, nepoznavanje značilnosti nadarjenih otrok s
posebnimi

potrebami

in

neprimerni

postopki

diagnostičnega

ocenjevanja

do

neprepoznavanja teh učencev. V Sloveniji so najbolj raziskane specifične značilnosti
nadarjenih otrok s primanjkljajem na posameznem področju učenja, primanjkujejo pa
raziskave o drugih skupinah nadarjenih otrok s posebnimi potrebami. O vseh skupinah
nadarjenih otrok s posebnimi potrebami pa bi bilo potrebno pridobiti podatke o profilih
njihovih sposobnosti. Potrebno bi bilo določiti smernice in primerne identifikacijske
postopke za nadarjene otroke s posebnimi potrebami, kar pa je omejeno zaradi majhnega
števila pojavljanja teh otrok.
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EMPIRIČNI DEL

5. Opredelitev problema raziskave
Širše pojmovanje nadarjenosti, ki temelji na Renzullijevem trinožnem modelu
nadarjenosti (Juriševič, 2012) dopušča sopojavljanje nadarjenosti in primanjkljajev, ovir
oziroma motenj, kar pa je predpogoj za definiranje nadarjenih OPP. V diplomskem delu
sem poskušala ugotoviti, koliko nadarjenih OPP je identificiranih v mariborski regiji in
kakšno je razmerje med velikostjo šole in povprečnim številom teh otrok. Nadarjeni OPP
torej predstavljajo zelo heterogeno skupino, saj so vanjo vključeni otroci z različnimi
primanjkljaji, ovirami oz. motnjami ter izkazujejo nadarjenost na različnih področjih.
Zanimalo me je, na katerem področju so nadarjeni OPP najpogosteje nadarjeni in kateri
primanjkljaj, ovira oz. motnja je najpogostejša.
Prevladujoči stereotipi o značilnostih nadarjenih in značilnostih otrok s posebnimi
potrebami, problemi definiranja ter raznolikost te skupine učencev pripeljejo do težav pri
prepoznavanju in diagnosticiranju nadarjenih OPP. Ugotavljala sem, katere so
najpogostejše težave pri prepoznavanju in diagnosticiranju nadarjenih OPP in ali se le te
razlikujejo glede na izobrazbo strokovnih delavcev. Nadalje me je zanimalo, kakšne
metode in oblike dela ter prilagoditve se v mariborski regiji nudi nadarjenim OPP, saj je v
našem prostoru z zakonoma (ZUOPP-1) (ZOsn-H, 2011) določeno, da se učencem s
posebnimi potrebami in nadarjenim učencem prilagajajo metode in oblike dela in se jim
nudijo druge oblike individualne in skupinske pomoči. V svoje diplomsko delo sem
preverjala socialne spretnosti teh učencev, ki so pomembne pri vključevanju, pri
vzpostavljanju ter vzdrževanju pozitivnih odnosov s sošolci. Ugotavljala sem, na katerih
področjih prihaja do težav pri socialnem vključevanju, glede na vrsto motnje.
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Ker pa sem želela prikazati problematiko poznavanja nadarjenih OPP, sem poskušala
izmeriti stopnjo poznavanja potreb nadarjenih OPP in stališča strokovnih delavcev do te
skupine.

6. Cilji raziskovalnega dela
V diplomskem delu želim raziskati:
1. Pojavnost nadarjenih učencev s posebnimi potrebami, najpogosteje izražena področja
nadarjenosti ter najpogosteje izraženi primanjkljaji, ovire oziroma motnje.
2. Najpogostejše težave pri odkrivanju nadarjenih učencev s posebnimi potrebami.
3. Metode, oblike dela ter prilagoditve, ki jih strokovni delavci šole uporabljajo pri delu
z nadarjenimi učenci s posebnimi potrebami.
4. Najpogostejše vrste težav, s katerimi se po mnenju strokovnih delavcev soočajo
nadarjeni učenci s posebnimi potrebami pri socialnem vključevanju.
5. Stališča šolskih strokovnih delavcev do problematike nadarjenih otrok s posebnimi
potrebami in poznavanje posebnosti te skupine.

7. Raziskovalna vprašanja
1. Pojavnost nadarjenih učencev s posebnimi potrebami, najpogosteje izražena
področja nadarjenosti ter najpogosteje izraženi primanjkljaji, ovire oziroma
motnje.
a. Kakšen je odstotek prepoznanih nadarjeni učencev s posebnimi potrebami v
mariborski regiji?
b. Ali obstaja povezava med povprečnim številom prepoznanih nadarjenih učencev s
posebnimi potrebami in velikostjo šole?
c. Katera so najpogosteje izražena področja nadarjenosti in najpogosteje izraženi
primanjkljaji, ovire oziroma motnje?
2. Najpogostejše težave pri odkrivanju nadarjenih učencev s posebnimi potrebami.
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a. Katere so najpogostejše težave pri odkrivanju nadarjenih učencev s posebnimi
potrebami?
b. Ali prihaja do razlik med strokovnimi delavci pri ocenjevanju posameznih težav, s
katerimi se soočajo pri odkrivanju nadarjenih učencev s posebnimi potrebami ?
3. Uporabljane metode, oblike dela ter prilagoditve, ki jih strokovni delavci šole
uporabljajo za delo z nadarjenimi učenci s posebnimi potrebami.
a. Katere metode, oblike dela so najpogostejše pri delu z nadarjenimi učenci s
posebnimi potrebami?
b. Ali so metode, oblike dela usmerjene k odpravljanju primanjkljajev, ovir oziroma
motenj ali k spodbujanju nadarjenosti?
c. Katere prilagoditve za učence s posebnimi potrebami potrebujejo nadarjeni učenci
s posebnimi potrebami in kako pogosto jih potrebujejo?
4. Najpogostejše vrste težav, s katerimi se po mnenju strokovnih delavcev soočajo
nadarjeni učenci s posebnimi potrebami pri socialnem vključevanju.
a. Katere so najpogostejše vrste težav, s katerimi se po mnenju strokovnih delavcev
soočajo nadarjeni učenci s posebnimi potrebami pri socialnem vključevanju?
b. Ali prihaja pri težavah v socialnem vključevanju do razlik med posameznimi
skupinami nadarjenih učencev s posebnimi potrebami?
5. Stališča šolskih strokovnih delavcev do problematike nadarjenih otrok s
posebnimi potrebami in poznavanje posebnosti te skupine.
a. Ali med strokovnimi delavci prihaja do razlik pri stališčih do problematike
nadarjenih otrok s posebnimi potrebami in poznavanju posebnosti te skupine?
b. Ali se stališča šolskih strokovnih delavcev do problematike nadarjenih otrok s
posebnimi potrebami in poznavanja posebnosti te skupine razlikujejo med
vprašanimi, ki so se dodatno izobraževali s področja nadarjenosti in tistimi, ki se niso
dodatno izobraževali?
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8. Metode dela

8.1.

Opis vzorca

K sodelovanju so bile povabljene osnovne šole iz mariborske regije in okolice.
Povabljenih je bilo 20 osnovnih šol iz mestne občine Maribor, in 20 osnovnih šol iz
okoliških občin. Le te so bile določene na podlagi 20 km oddaljenosti od mestne občine
Maribor. Odzvalo se je 38 osnovnih šol, od katerih je 25 šol navedlo, da nimajo
identificiranih nadarjenih otrok s posebnimi potrebami (nadalje nadarjeni OPP) in
anketnega vprašalnika niso reševali. Neslučajnostni vzorec tako predstavlja 23 osnovnih
šol.
Med identificirane nadarjene OPP so šole uvrstile učence, ki so po Konceptu odkrivanja
in dela z nadarjenimi učenci v devetletni šoli (Žagar idr., 1999) identificirani kot
nadarjeni. Obenem pa so usmerjeni v program prilagojenega izvajanja z dodatno
strokovno pomočjo (ZUOPP-1, 2011).
8.1.1. Opis vzorca strokovnih delavcev
V raziskavi so sodelovali strokovni delavci šol, ki se pri svojem delu srečujejo z
nadarjenimi učenci (izvajalci dodatne strokovne pomoči, koordinatorji za nadarjene,
svetovalni delavci).
Tabela 6: Spol anketiranih strokovnih delavcev

1
2

SPOL
Ženski
Moški

f

%

22 95,65
1 4,35

100,0
SKUPA
23
0
J

Med sodelujočimi strokovnimi delavci šole je 95,65 odstotkov žensk in 4,35 odstotkov
moških.
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Tabela 7: Delovno mesto anketiranih strokovnih delavcev

DELOVNO MESTO

f

%

1

svetovalni delavec

10

43,48

2

učitelj za dodatno učno ali strokovno pomoč

8

34,78

3

svetovalni delavec in učitelj za dodatno učno ali strokovno pomoč

5

21,74

SKUPAJ

23

100,00

Kar 43,28 % je le svetovalnih delavcev, ki ne izvajajo dodatne strokovne pomoči. 34,78
% jih izvaja učno in dodatno strokovno pomoč, 21,74 % pa je takšnih, ki izvajajo učno in
dodatno strokovno pomoč in so ob enem tudi svetovalni delavci na šoli.
Tabela 8: Izobrazba anketiranih strokovnih delavcev

IZOBRAZBA

f

%

1

Socialni delavec

2

8,70

2

Socialni pedagog

4

17,40

3

Psiholog

6

26,10

4

Pedagog

5

21,70

5

Specialni pedagog

6

26,10

SKUPAJ

23

100,00

Največ anketiranih (26,10 %) je po osnovni izobrazbi psihologov oziroma specialnih
pedagogov. Takšen rezultat je pričakovan, saj se anketni vprašalnik navezuje na nadarjene
OPP. Psihologom oziroma specialnim pedagogom sledijo pedagogi (21,70 %), socialni
pedagogi (17,40 %) in socialna delavca (8,70 %).
Tabela 9: Število let delovne dobe

DELOVNA DOBA

f

%

1

do 10 let

8

34,78

2

od 11 do 20 let

5

21,74

3

od 21 do 30 let

8

34,78

4

nad 31 let

2

8,70

SKUPAJ

23

100,00
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Sodelujoče strokovne delavce z delovno dobo do 10 let predstavlja 34,78 odstotkov
vprašanih, 21,74 odstotkov vprašanih ima delovno dobo od 11 do 20 let, 34,78 odstotkov
od 21 do 30 let in 8,7 odstotkov nad 31 let.
8.1.2. Opis vzorca šol
Tabela 10: Velikost šole

1

VELIKOST ŠOLE

f

%

do 300 učencev

8

34,78

15

65,22

23

100,00

2 več kot 300 učencev
SKUPAJ

Šole, ki so zajete v raziskavo, sem združila v dve kategoriji zaradi lažjega interpretiranja
podatkov (šole do 300 učencev in šole nad 300 učencev).

8.2.

Instrumenti

Uporabljen je bil vprašalnik, v katerega je bila vključena sinteza gradiv s področja
nadarjenosti in posebnih potreb: Juriševič, 2012, Kerštajn, 2012 . Vprašalnik je vseboval
dva temeljna vsebinska sklopa: prvi del se je nanašal na osnovne podatke, ugotavljanje
odnosa oziroma stališč do vzgoje in izobraževanja nadarjenih otrok s posebnimi
potrebami, težave pri identifikaciji ter metode in oblike dela, ki jih uporabljajo pri delu s
takšnimi učenci. Drugi del se je navezoval na primanjkljaje, ovire oziroma motnje, ki jih
imajo nadarjeni učenci določene šole. Na podlagi le teh so anketiranci ocenjevali
prilagoditve, ki jih učenci potrebujejo pri delu, in kako se učenci soočajo s posameznimi
težavami pri socialnem vključevanju.
Za ugotavljanje stališč strokovnih delavcev do vzgoje in izobraževanja nadarjenih otrok s
posebnimi potrebami je bilo sestavljenih 11 trditev, ki so jih vprašani ocenjevali s
petstopenjsko Likertovo lestvico, kjer 5 pomeni popolnoma se strinjam, 1 pa sploh se ne
strinjam. Prav tako so ocenjevali, katere prilagoditve potrebujejo nadarjeni učenci s
posebnimi potrebami, kako se učenci soočajo s težavami pri socialnem vključevanju in
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kako se anketiranci soočajo z ovirami/težavami pri odkrivanju nadarjenih učencev s
posebnimi potrebami. Ta vprašanja so ocenjevali s pomočjo tristopenjske lestvice, kjer je
1 pomenilo nikoli ali redko, 2 občasno in 3 pogosto ali vedno.

8.3.

Postopek

Zbiranje podatkov je potekalo meseca januarja in februarja 2013. Vprašalniki so bili na
šole poslani s pripadajočimi navodili in podatki (elektronska pošta, telefonska številka),
kamor so se lahko anketirani obrnili ob morebitnem nerazumevanju. Priložene so bile tudi
kuverte z že plačano poštnino za vračanje anketnih vprašalnikov.
Po treh tednih so bile svetovalne službe, ki še niso rešile vprašalnika, ponovno telefonsko
zaprošene in spodbujene k izpolnitvi vprašalnikov. Hkrati so bile vprašane, ali na šoli
sploh imajo nadarjene učence s posebnimi potrebami.
Od štiridesetih osnovnih šol iz mariborske regije in okolice je bilo vrnjenih 23
vprašalnikov (57,5 %), 16 (40,0 %) osnovnih šol je sporočilo, da nimajo nadarjenih
učencev s posebnimi potrebami, ena šola (2,5 %) vprašalnika ni rešila.

8.4.

Statistična obdelava podatkov

Zbrani podatki so urejeni s pomočjo računalniškega programa Windows, urejevalnika
besedil Word in Excel ter s pomočjo programa SPSS 20.0. Pridobljeni podatki so
prikazani v tabelah in s pomočjo grafov. Uporabljeni so bili naslednji postopki statistične
analize: aritmetična sredina (M), varianca (s²), standardni odklon (SD), frekvence (f) in
veljavni odstotki (f%). Zaradi majhnega vzorca je statistična povezanost med rezultati
preverjena s pomočjo t- preizkusa in Kullbackovega 2Î preizkusa.
S pomočjo Kullbackovega 2Î preizkusa ugotavljamo, ali povezanost obstaja ali ne, kadar
niso zagotovljeni pogoji za χ2 preizkus, to je, kadar je več kot 20 % teoretičnih frekvenc
manjših od 5.
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Spremenljivke

Neodvisne spremenljivke:
-

Delovno mesto,

-

smer izobrazbe,

-

udeležba na izobraževanju (s področja nadarjenosti),

-

število učencev na šoli.

Odvisne spremenljivke:
-

Število identificiranih nadarjenih učencev s posebnimi potrebami,

-

področja nadarjenosti,

-

področja primanjkljajev,

-

težave pri odkrivanju nadarjenih učencev s posebnimi potrebami,

-

metode in oblike dela z nadarjenimi učenci s posebnimi potrebami,

-

prilagoditve za nadarjene učence s posebnimi potrebami,

-

težave pri socialnem vključevanju,

-

stališče šolskih strokovnih delavcev do problematike nadarjenih otrok s posebnimi
potrebami in poznavanje posebnosti te skupine.

- 66 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Lorbek Tonja; diplomsko delo

9. Rezultati in interpretacija

9.1.

Odstotek identificiranih nadarjenih OPP, nadarjenih otrok in
OPP

Tabela 11: Pogostost učencev s posebnimi potrebami (OPP), nadarjenih in nadarjenih z OPP po
posameznih šolah

Šola

1

Število vseh
otrok na šoli

Število OPP na šoli

Število nadarjenih otrok na Število nadarjenih OPP na
šoli
šoli

f

%

f

%

f

%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

230
564
350
298
292
290
234
323
335
508
210
306
708
297
336
325
530
335
491
348
715
365
109

18
56
26
29
23
15
25
28
19
27
19
18
60
26
23
26
52
14
49
34
63
19
18

7,83
9,93
7,43
9,73
7,88
5,17
10,68
8,67
5,67
5,31
9,05
5,88
8,47
8,75
6,85
8,00
9,81
4,18
9,98
9,77
8,81
5,21
16,51

30
75
51
30
44
28
45
31
48
157
27
38
103
65
66
49
89
35
69
63
103
47
12

13,04
13,30
14,57
10,07
15,07
9,66
19,23
9,60
14,33
30,91
12,86
12,42
14,55
21,89
19,64
15,08
16,79
10,45
14,05
18,10
14,40
12,88
11,01

1
2
4
2
3
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1

0,43
0,35
1,14
0,67
1,03
0,34
0,43
0,31
0,60
0,20
0,48
0,65
0,28
0,34
0,30
0,31
0,19
0,30
0,41
0,29
0,28
0,55
0,92

N
M
SD

8499
369,52
150,43

687
29,87
15,06

8,08

1305
56,74
32,50

15,35

36
1,57
0,79

0,42

vijolična označba predstavlja šole z manj kot 300 učenci; modra označba pa šole z več kot 300 učenci
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V okviru raziskovalnega vprašanja nas zanima pojavnost nadarjenih otrok s posebnimi
potrebami v mariborski regiji in okolici. V našem vzorcu je povprečno število nadarjenih
otrok s posebnimi potrebami 1,57 oz. 0,43 odstotkov. V literaturi najdemo različne ocene
o pojavnosti nadarjenih učencev s posebnimi potrebami. Schnur & Stefanich (1979)
ugotavljata, da je v Združenih državah Amerike nadarjenih 2 odstotka oz. med 120 000 in
180 000 otrok s posebnimi potrebami. Whitmore & Maker (1985) pa ocenjujeta, da jih je
okoli 300 000 do 540 000 oz. 5 odstotkov (Yewchuk, Bibby, 1989). Do podobnih ocen
prihaja tudi Nielsen (2002), ki navaja, da je ocena pogostosti pojavljanja nadarjenih otrok
med otroki s posebnimi potrebami med 3-5 odstotki (Magajna, 2012).Vzroki za ne
prepoznavanje nadarjenih OPP so lahko različni in jih bom navedla kasneje. Iz podatkov
lahko razberemo, da je na šolah, kjer so identificirali nadarjene OPP in so sodelovale v
raziskavi, 5,24 odstotka nadarjenih otrok s posebnimi potrebami. Poudariti pa je potrebno,
da dobljenega rezultata ne moremo primerjati z ocenami strokovnjakov, saj v raziskavo
niso bile vključene šole, ki nadarjenih OPP ne identificirajo.
Graf 1: Primerjava števila OPP, nadarjenih otrok, nadarjenih OPP po šolah
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0
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Pogostost identificiranih nadarjenih OPP, nadarjenih otrok in
nadarjenih OPP glede na velikost šole

Tabela 12: Primerjava odstotkov OPP, nadarjenih otrok in nadarjenih OPP glede na velikost šole

Število otrok na šoli

Odstotek OPP

Odstotek nadarjenih

Odstotek nadarjenih

otrok

OPP

M%

M%

M%

do 300

9,45

11,22

0,58

nad 300

7,60

15,40

0,41

SKUPAJ

8,08

15,35

0,43

Glede na v tabeli prikazane podatke, se odstotki nadarjenih OPP razlikujejo med šolami,
ki imajo manj kot 300 otrok in tistimi, ki imajo več kot 300 otrok. Prav tako se pri obeh
skupinah razlikujejo odstotki nadarjenih otrok in OPP.
Odstotek identificiranih OPP je večji na šolah, kjer imajo manj kot 300 otrok. Manjši pa
je odstotek identificiranih nadarjenih otrok (11,22 %). Odstotek identificiranih nadarjenih
otrok je tako v manjših, kot tudi v večjih šolah visok, saj naj bi bilo v populaciji
nadarjenih učencev do 10 odstotkov (Bela Knjiga, 2011). Praktiki kot možen vzrok za
tako visok odstotek identificiranih navajajo vprašljivost objektivnosti instrumentarija za
odkrivanje nadarjenih učencev. Opozarjajo pa tudi na kompetentnost učiteljev. Učitelji
namreč v času dodiplomskega izobraževanja ne usvojijo primernih kompetenc (Juriševič
in Stritih, 2012). Prav tako je visok odstotek otrok s posebnimi potrebami (8,08 %), saj bi
naj ta delež otrok v letu 2008 znašal 5,8 odstotkov (Bela knjiga, 2011). Podatki pa kažejo
na izjemno nizek odstotek identificiranih nadarjenih OPP. Nekoliko višji odstotek (0,53
%) takšnih učencev je prepoznanih na manjših šolah, kar lahko pripišemo večji
preglednosti nad učenci in medsebojni komunikaciji med posameznimi strokovnimi
delavci šole.
Ker je med majhnimi in velikimi šolami prišlo pri odstotku nadarjenih OPP do omenjenih
razlik, me je zanimalo, ali prihaja do statistično pomembnih razlik v povprečnem številu
nadarjenih OPP med šolami do 300 otrok in šolami, ki imajo več kot 300 otrok.
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Tabela 13: Primerjava povprečnega števila nadarjenih OPP med šolami z manj kot 300 otrok in
šolami z več kot 300

Število otrok
na šoli

t- preizkus za neodvisne
vzorce

Levenov preizkus
N

M

SD

Manj kot 300

8

1,38

0,74

Več kot 300

15

1,67

0,82

F

α(Sig.)

t

2α(Sig.)

0,80

0,78

0,84

0,41

Ali gre za statistično pomembne razlike, sem preverila s t-preizkusom, pred tem pa sem z
Levenovim preizkusom preverila predpostavko o homogenosti varianc, ki je pogoj za
uporabo t- preizkusa.
Na podlagi Levenovega preizkusa je sprejeta domneva o enakosti varianc pri 5 odstotni
stopnji značilnosti, zato sem uporabila t- preizkus za enake variance. Ob upoštevanju
vrednosti t-preizkusa (t=0,840, 2P= 0,410) se izkaže, da ni statistično pomembnih razlik v
povprečnem številu nadarjenih OPP med šolami, ki imajo manj kot 300 otrok in tistimi,
ki imajo več kot 300 otrok.

9.3.

Primanjkljaji, ovire oziroma motnje pri nadarjenih OPP

Vprašanje: Katere primanjkljaje, ovire oziroma motnje imajo nadarjeni učenci s
posebnimi potrebami in koliko je takšnih učencev? (Označite primanjkljaj, oviro oziroma
motnjo, in zapišite s številom, koliko učencev ima to vrsto primanjkljaja, ovire oziroma
motnje).
Tabela 14: Vrste primanjkljaja, ovire oziroma motnje pri nadarjenih učencih s posebnimi potrebami

1
2
3
4
5
6
7
8

VRSTA PRIMANJKLJAJA, OVIRE OZ.
MOTNJE
slepi in slabovidni otroci
gluhi in naglušni otroci
otroci z govorno-jezikovno motnjo
gibalno ovirani otroci
dolgotrajno bolni otroci
otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
otroci z Aspergerjevim sindromom
otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

f

%

0
0
2
4
4
21
0
5

0,00
0,00
5,56
11,11
11,11
58,33
0,00
13,89

SKUPAJ

36

100,00

LEGENDA: najvišje frekvence

- 70 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Lorbek Tonja; diplomsko delo

Nadarjenost je največkrat prepoznana pri učencih s primanjkljajem na posameznem
področju učenja (58,33 %), sledijo učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (13,89
%) ter gibalno ovirani in dolgotrajno bolni učenci (11,11 %). Rezultate lahko pripišemo
večjemu številu učencev s primanjkljajem na posameznem področju učenja in visokemu
odstotku nadarjenosti, ki je prepoznan pri teh učencih. Analize namreč kažejo, da je
primanjkljaj na posameznem področju učenja najpogosteje (30-38 odstoten) opredeljena
vrsta primanjkljaja, ovire oziroma motnje med učenci s posebni potrebami (Opara idr.,
2010). Prav tako pa strokovnjaki (Baum in Owen, 1988) ugotavljajo, da je med njimi 36
odstotkov učencev, ki kažejo vedenja povezana z nadarjenostjo (Magajna, Božič, 2012).
Zanimiv je podatek, da je na drugem mestu po pogostosti vrst primanjkljajev, ovir
oziroma motenj med nadarjenimi OPP, čustveno in vedenjska motnja (13,89 %). V
obdobju od leta 2005 do leta 2009 je namreč Zavod Republike Slovenije za šolstvo izdal
najmanj odločb o usmeritvi prav za to motnjo (Opara idr., 2010), kar sicer ne pomeni, da
je učencev s čustvenimi in vedenjskimi motnjami najmanj, a so najmanj prepoznani.
Dober je rezultat, da se nadarjene učence s čustvenimi in vedenjskimi težavami
prepoznava v tolikšni meri, saj kot je poročal Terman (Whitmore, 1980, v Božič 2010)
ima vsak peti nadarjeni otrok občasne motnje na vedenjskem oziroma čustvenem
področju, eden izmed dvajsetih pa predstavlja resen problem.
Anketirani niso navedli, da bi v mariborski regiji in okolici imeli kakšnega slepega ali
slabovidnega nadarjenega učenca, gluhega ali naglušnega nadarjenega učenca oziroma
učenca z Aspergerjevim sindromom. Do dobljenih rezultatov prihaja zaradi majhnega
števila gluhih in naglušnih učencev ter slepih in slabovidnih učencev. Kljub majhnosti
populacije pa strokovnjaki navajajo ocene o pogostosti nadarjenosti. Friedrichs (2001, v
Besnoy, Manning, Karnes 2005) navaja, da je okoli 5 odstotkov nadarjenih slepih in
slabovidnih učencev. Prav tako ugotavljata Bibby in Yewchuk (1989), da je nadarjenost
prepoznana pri 5,5 odstotkih gluhih in naglušnih. Predvidevam, da do prepoznavanja
nadarjenih učencev z Aspergerjevim sindromom ni prišlo zaradi majhnega števila teh
učencev.
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Področja nadarjenosti pri nadarjenih OPP

Vprašanje: Katere vrste nadarjenosti opažate pri nadarjenih učencih s posebnimi
potrebami. (Označite področje nadarjenosti in zapišite s številom, pri kolikih učencih je
opažena ta vrsta nadarjenosti).
Tabela 15: Vrste nadarjenosti pri nadarjenih učencih s posebnimi potrebami

VRSTA NADARJENOSTI
1
2

Splošna učna sposobnost - doseganje izjemnih
rezultatov na več področji hkrati.
Specifična učna sposobnost - doseganje izjemnih
rezultatov na enem področju (jezikovnem,
matematičnem, družboslovnem, naravoslovnem).

f

%

13

18,31

12

16,90

3

Kreativno ali produktivno razmišljanje.

15

21,13

4
5
6
7
8
9
10

Nadarjenost za vodenje.
Nadarjenost na glasbenem področju.

1
4
9
5
7
5
0
71

1,41
5,63
12,68
7,04
9,86
7,04
0,00
100,00

Nadarjenost na likovnem področju.
Nadarjenosti na dramskem področju.
Nadarjenost na tehničnem področju.
Nadarjenost na telesno-gibalnem področju.
Drugo (navedite):
SKUPAJ

LEGENDA: najvišje frekvence

Pri nadarjenih učencih s posebnimi potrebami je najpogosteje prepoznano kreativno in
produktivno razmišljanje (21,13 %), sledi splošna učna sposobnost (18,31 %) in
specifična učna sposobnost (16,90 %). Najbolj redko prepoznana je nadarjenost na
glasbenem in voditeljskem področju.
Magajna (2010) pravi, da pri osebah z disleksijo prevladujejo drugačni načini
predelovanja informacij, ki dajejo prednost divergentnemu reševanju problemov, kar pa
lahko povežemo s podatkom, da nadarjeni OPP pogosto izkazujejo splošno in specifično
učno sposobnost ter da je v vzorcu najpogosteje prepoznan primanjkljaj, ovira oziroma
motnja na posameznem področju učenja. Prav tako lahko dobljene podatke povežemo z
raziskavo s področja nadarjenih učencev s SUT (Kerštajn, 2012), ki je pokazala, da
svetovalni delavci najpogosteje opažajo nadarjenost na ustvarjalnem področju, najbolj
redko prepoznana pa je nadarjenost na voditeljskem in socialnem področju. Povezava
med raziskavama se je pokazala tudi na umetniškem področju (glasbeno področje,
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likovno področje, dramsko področje). Svetovalni delavci namreč v obeh raziskavah
izpostavljajo, da je najpogosteje izražena nadarjenost na likovnem področju (12,68 %).

9.5.

Težave pri odkrivanju nadarjenih OPP

Vprašanje: S kakšnimi ovirami/težavami se soočate pri odkrivanju nadarjenih učencev s
posebnimi potrebami? ( Svoje mnenje izrazite na ocenjevalni lestvici.).

1

2

3

občasno

nikoli

vedno

Tabela 16: Težave pri odkrivanju nadarjenih učencev s posebnimi potrebami
Težave pri
odkrivanju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
nadarjenih
OPP:
N
Ocenjevalna
lestvica:
1-nikoli
2- občasno
3- vedno
M
s²

23
f

23
%

13,
0
16, 69,
0
6
17,
4,0
4
2,04
0,32
3,0

23

23

f

%

f

%

0

0,0

16,
0

69,
6
26,
1

19,
0

82,
6
17,
4,0
4
2,17
0,15

6,0
1,0

4,3

1,35
0,33

f

23
%

34,
8
11, 47,
0
8
17,
4,0
4
1,83
0,51
8,0

23

f

%

f

%

2,0

8,7

1,0

4,3

65,
2
26,
6,0
1
2,17
0,33

21,
0
1,0

15,
0

7.

8.

23

23

f

%

91,
3

11,
0
12,
0

47,
8
52,
2

4,3

0

0,0

2,00
0,09

1,52
0,26

f

%

2,0

8,7

19,
0

82,
6

2,0

8,7

2,00
0,18

LEGENDA: najvišje srednje vrednosti
1.- Specifične značilnosti posamezne motnje nam otežujejo ugotavljanje nadarjenosti.
2.- Otrok zaradi nadarjenosti kompenzira svoje primanjkljaje.
3.- Pri odkrivanju se soočamo s finančnimi in materialnimi težavami.
4.- Težave povezane s timskim pristopom in sodelovanjem.
5.- Primanjkljaj, ovira oziroma motnja zakrijejo nadarjenost učenca.
6.- Nepoznavanje značilnosti nadarjenih otrok s posebnimi potrebami.
7.- Odkrivanje nam otežujejo časovne omejitve.
8.- Pomanjkanje specifičnih znanj in veščin.

V okviru raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, s katerimi težavami se najpogosteje
srečujejo strokovni delavci pri odkrivanju nadarjenih učencev s posebnimi potrebami. V
vprašalniku so anketiranci s pomočjo tristopenjske lestvice označili, kako pogosto se
srečujejo s podanimi težavami pri odkrivanju nadarjenih učencev s posebnimi potrebami
(1-nikoli, 2-občasno, 3-vedno).
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Rezultati kažejo, da se strokovni delavci najpogosteje srečujejo z dvema težavama.
Ocenili so, da jim največ težav povzroča učenčevo kompenziranje primanjkljajev zaradi
nadarjenosti (M=2,17) in primanjkljaj, ovira oziroma motnja, ki zakrije nadarjenost
učenca (M=2,17). Tudi Colleen Willard-Hold (1999) poudarja, da nadarjeni učenci s
posebnimi potrebami poskušajo s svojo nadarjenostjo prikriti svoj primanjkljaj, oviro
oziroma motnjo. S pomočjo zelo domiselnih kompenzatornih strategij prekrijejo težave in
velikokrat ostanejo neprepoznavni ter brez ustreznih spodbud in pomoči (Magajna, 2010).
Marker (1977) in Karnes (1982) pa poudarjata, da obstaja nevarnost, da se strokovni
delavci, ki delajo s otroki s posebnimi potrebami osredotočijo na njihov primanjkljaj,
oviro oziroma motnjo in zaradi tega ne prepoznajo njihove nadarjenosti (Novljan, 1988).
Najpogostejša težava je identifikacija učenčeve nadarjenosti in njihovih specifičnih
primanjkljajev. Strokovni delavci na drugem mestu navajajo, da specifične značilnosti
posamezne motnje otežujejo ugotavljanje nadarjenosti (M=2,04). Na tretje mesto pa so
anketiranci kot težavo pri prepoznavanju nadarjenih otrok s posebnimi potrebami uvrstili
nepoznavanje učenčevih značilnosti (M=2,00) in pomanjkanje specifičnih znanj in veščin
(M=2,00) s pomočjo katerih bi lahko prepoznali takšne učence. Težave, s katerimi se
strokovni delavci srečujejo najredkeje, so povezane s timskim pristopom in sodelovanjem
(M=1,83), časovnimi omejitvami (M=1,52) ter finančnimi in materialnimi težavami
(M=1,35).
Kljub temu da so anketirani postavili težavo nepoznavanja značilnosti nadarjenih OPP na
tretje mesto, pa menimo, da je težava nepoznavanja in pomanjkanja ustreznih specifičnih
znanj in veščin veliko večja. Predvidevamo, da poznavanje in pomanjkanje ustreznih
specifičnih znanj in veščin izhaja iz razmeroma novega pojma nadarjeni OPP, ki se je
pojavil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Prav tako pa na znanje strokovnih delavcev
vpliva tudi njihovo izobraževanje. V času dodiplomskega izobraževanja na različnih
univerzitetnih smereh (socialno delo, psihologija, pedagogika, socialna pedagogika,
specialna in rehabilitacijska pedagogika) ponudijo le malo znanja o nadarjenih OPP glede
na odstotek teh učencev v osnovnošolskem izobraževanju.
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Težave pri odkrivanju nadarjenih OPP glede na izobrazbo

Tabela 17: Primerjava ocenjevanja težav pri odkrivanju nadarjenih učencev s posebnimi potrebami
glede na izobrazbo
Težave pri
odkrivanju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
nadarjenih OPP

Izobrazba

N

M

s²

M

s²

M

s²

M

s²

M

Socialni
delavec

2

2,0
0

0,00

2,0
0

0,00

1,5
0

0,50

2,5
0

0,50

2,0
0

Socialni
pedagog

4

1,7
5

0,25

2,0
0

0,00

1,2
5

0,25

1,5
0

0,33

Psiholog

6

2,5
0

0,30

2,3
3

0,27

1,1
7

0,17

1,5
0

Pedagog

5

2,2
0

0,20

2,2
0

0,20

1,8
0

0,70

Specialni
pedagog

6

1,6
7

0,27

2,1
7

0,17

1,1
7

0,17

s²

M

s²

M

s²

0,00 2,00 0,00

1,0
0

0,00

2,0
0

0,0
0

2,0
0

0,00 2,00 0,00

1,5
0

0,33

2,0
0

0,0
0

0,70

2,6
7

0,27 1,83 0,17

1,1
7

0,17

1,8
3

0,5
7

1,8
0

0,70

2,4
0

0,30 2,20 0,20

1,6
0

0,30

2,0
0

0,0
0

2,1
7

0,17

1,6
7

0,27 2,00 0,00

2,0
0

0,00

2,1
7

0,1
7

M

s²

LEGENDA: najvišje srednje vrednosti pri posameznih skupinah strokovnih delavcev
1.- Specifične značilnosti posamezne motnje nam otežujejo ugotavljanje nadarjenosti.
2.- Otrok zaradi nadarjenosti kompenzira svoje primanjkljaje.
3.- Pri odkrivanju se soočamo s finančnimi in materialnimi težavami.
4.- Težave povezane s timskim pristopom in sodelovanjem.
5.- Primanjkljaj, ovira oziroma motnja zakrijejo nadarjenost učenca.
6.- Nepoznavanje značilnosti nadarjenih otrok s posebnimi potrebami.
7.- Odkrivanje nam otežujejo časovne omejitve.
8.- Pomanjkanje specifičnih znanj in veščin.

Zgornja tabela prikazuje povprečne ocene težav strokovnih delavcev (socialni delavec,
socialni pedagog, psiholog, pedagog, specialni pedagog).
Opazimo lahko, da je med socialnimi delavci prišlo do zelo majhnega razhajanja, kar je
posledica majhnosti vzorca. Socialna delavca ocenjujeta, da prihaja do težav pri
odkrivanju nadarjenih učencev zaradi težav s timskim pristopom in sodelovanjem
(M=2,50). Socialni pedagogi so bili v svojih odgovorih dokaj složni. Menijo, da se
občasno srečujejo s težavami, da nadarjeni OPP z nadarjenostjo kompenzirajo
primanjkljaje (M=2,00), da primanjkljaj, ovira oz. motnja zakrije njihovo nadarjenost
(M=2,00), nepoznavanja značilnosti nadarjenih OPP (M=2,00) in s pomanjkanjem
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specifičnih znanj in veščin (M=2,00). Psihologi in pedagogi se pogosto srečujejo s težavo,
da primanjkljaj, ovira oziroma motnja zakrije nadarjenost učenca. Zanimivo pa je, da so
variance pri specialnih pedagogih manjše kot pri psihologih, kar pomeni, da slednji niso
tako složni v svojih odgovorih kot specialni pedagogi. Po mnenju teh se največ srečujejo s
slednjimi težavami pri odkrivanju nadarjeni OPP (M=2,17): otrok zaradi nadarjenosti
kompenzira svoje primanjkljaje, težave povezane s timskim pristopom in sodelovanjem
ter pomanjkanjem specifičnih znanj in veščin.
Iz grafa 2 je razvidno, da pri ocenjevanju med skupinami strokovnih delavcev nastajajo
razlike. Najmanjše razlike so se pokazale pri težavi, s katero se srečujejo občasno, in sicer
menijo, da na prepoznavanje in odkrivanje nadarjenih OPP vpliva nepoznavanje njihovih
značilnosti (s2=0,09). Prav tako lahko razberemo, da se od skupne povprečne vrednosti v
večini najbolj razhajajo odgovori specialnih pedagog in psihologov, kar pomeni, da se
omenjeni skupini soočata z drugačnimi težavami pri odkrivanju nadarjenih OPP. Eden od
možnih vzrokov za takšen rezultat je lahko njihova kompetentnost na področju
nadarjenosti ali posebnih potreb.
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Graf 2: Primerjava povprečnih vrednosti ocenjevanj težav pri odkrivanju nadarjenih OPP glede na
izobrazbo

9.7.

Metode in oblike dela z nadarjenimi OPP

Vprašanje: Katere spodaj navedene dejavnosti, metode oziroma oblike dela uporabljate z
nadarjenimi učenci s posebnimi potrebami? (Obkrožite črko pred odgovorom, lahko
obkrožite več odgovorov).
Tabela 18: Metode in oblike dela z nadarjenimi OPP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

METODE IN OBLIKE DELA
Dodatni pouk.
Priprava in udeležba na tekmovanjih.
Sobotne šole.
Osebno mentorstvo učitelja določenega predmeta na
katerem je učenec nadarjen.
Delna zunanja diferenciacija.
Prilagajanje metod in oblik dela v razredu.
Dodatni pripomočki in pomagala pri pouku.
Trening socialnih veščin.
Dopolnilni pouk.
Medvrstniška pomoč.
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f
20
20
9

f%
86,97
86,97
39,13

11

47,83

10
18
8
9
6
11

43,48
78,26
34,78
39,13
26,09
47,83
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Dodatna strokovna pomoč
Individualna pomoč svetovalne službe.
Učenje kompenzacijskih spretnosti.
Spodbujanje pozitivne samopodobe.
Svetovanje staršem.
Ustvarjanje možnosti za socialna druženja.
Tabori.
Tutorstvo.
SKUPAJ

19
10
9
16
18
6
3
1
204

82,61
43,48
39,13
69,57
78,26
26,09
13,04
4,35
/

LEGENDA: najvišje frekvence

Ugotavljamo, da je najbolj pogost način dela z nadarjenimi OPP dodatni pouk (86,97 %)
in priprava ter udeležba na tekmovanjih (86,97 %). Sledi jima dodatna strokovna pomoč
(82,61 %) in prilagajanje metod in oblik dela v razredu (78,26 %) ter svetovanje staršem
(78,26 %). Eden od razlogov za dejstvo, da je dodatni pouk najpogostejša oblika dela, s
katero pri nadarjenih OPP razvijajo njihovo nadarjenost je, da je dodatni pouk zakonsko
predpisana oblika dela z nadarjenimi učenci (ZOsn-H). Prav tako je zakonsko določeno
(ZOsn-H), da se jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela, kar pa je iz rezultatov
razvidno tretji najpogostejši odgovor. Tudi dodatna strokovna pomoč je zakonsko
določena oblika dela za otroke s posebnimi potrebami, zato je tudi odgovor med
pogostejšimi (86,97 %). Priprava in udeležba na tekmovanjih ni zakonsko določena
oblika dela z nadarjenimi učenci, vendar je to zelo pogosta oblika dela z nadarjenimi OPP
(86,97 %). Ta oblika dela najpogosteje sovpada z dodatnim poukom, saj učitelji
pripravljajo nadarjene učence na tekmovanja prav v času dodatnega pouka. Juriševič
(2012) je v raziskavi ugotovila, da so nadarjeni osnovnošolci najbolj zadovoljni prav z
dejavnostmi iz razširjenega programa šole, kot so denimo različni krožki, interesne
dejavnosti, priprava na tekmovanja, dodatni pouk, pa tudi z organizacijo in diferenciacijo
pouka. Kot pozitivno bi lahko ocenili, nudenje svetovanja staršem nadarjenih OPP (78,26
%). Staršem je potrebno svetovati glede spoprijemanja s težavami na različnih področjih
razvoja, prav tako pa je pomembno, da starši spodbujajo in podpirajo otrokovo
nadarjenost. Magajna in Božič (2012) nadalje poudarjata, da je naloga svetovalne službe,
da blaži napetost med učenci, starši in učitelji ter pomaga staršem, da z ustreznimi
čustvenimi in vzgojnimi pristopi pripomorejo k izboljšanju otrokovega vedenja. Skoraj 70
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odstotkov strokovnih delavcev v delo z nadarjenimi OPP vključuje tudi spodbujanje
pozitivne samopodobe.
Kot metodo in obliko dela z nadarjenimi OPP, ki je v tabeli ni bilo navedeno, je en
svetovalni delavec dodal tutorstvo. Majhen odstotek (13,04 %) strokovnih delavcev
odgovarja, da šola za nadarjene OPP izvaja tabore in ustvarja možnosti za socialna
druženja (26,09 %). Juriševič (2012) ugotavlja, da si nadarjeni učenci želijo pogostejša
druženja nadarjenih ter možnost za več skupinskega dela nadarjenih. Magajna (2012) pa
dodaja, da so nadarjeni izjemno ranljivi za dolgčas; zanje so manj primerne tradicionalne
pedagoške metode. Kot pravijo, so veliko bolj učinkovite metode, ki omogočajo
sodelovanje, lastno aktivnost in razmišljanje. Za optimalni razvoj njihovih potencialov bi
bilo potrebno po mnenju Tacera, Sambta in Ruzzierja (2012) v delo vključiti zunanje
deležnike (delodajalci, kulturne ustanove športa, zdravstva in fakultet), ki lahko prinesejo
sveže poglede, zamisli in zagotovijo učencem realne izzive.
Rezultat, da 26,09 odstotkov nadarjenih OPP obiskuje dopolnilni pouka lahko povežemo
z dejstvom, da večina nadarjenih OPP (86,97 %) obiskuje dodatni pouk. Predvidevamo
lahko, da nadarjeni OPP s kompenzatornimi stategijami in ostalimi metodami in oblikami
pomoči ter prilagoditvami uspešno osvajajo šolska znanja in dosegajo dobre šolske
dosežke na posameznih učnih področjih. Zanimiv pa je podatek, da 21,74 odstotkov
strokovnih delavcev odgovarja, da nadarjeni OPP obiskujejo tako dopolnilni pouk, kot
tudi dodatni pouk. Ti učenci dosegajo na posameznem učnem področju visoke šolske
dosežke, medtem ko imajo na drugem učnem področju težave in potrebujejo dodatno
razlago.
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Metode in oblike dela za spodbujanje nadarjenosti oziroma za
odpravljanje primanjkljajev, ovir oz. motenj

Tabela 19: Primerjava metod in oblik dela z nadarjenimi OPP

1.

METODE IN OBLIKE DELA
Metode in oblike dela za spodbujanje nadarjenosti

f
64

%
31,37

2.

Metode in oblike dela za odpravljanje primanjkljajev, ovir oz. motenj

42

20,59

98

48,04

204

100,00

3.

Metode in oblike dela za spodbujanje nadarjenosti in odpravljanje
primanjkljajev ovir oz. motenj
N

Metode in oblike dela z nadarjenimi OPP smo združili v tri kategorije. V prvi kategoriji
so metode in oblike dela, s katerimi spodbujamo nadarjenost: dodatni pouk, priprava in
udeležba na tekmovanjih, sobotne šole, osebno mentorstvo določenega predmeta, na
katerem je učenec nadarjen. Z dopolnilnim poukom, dodatno strokovno pomočjo,
učenjem kompenzacijskih spretnosti in dodatnimi pripomočki in pomagali pri pouku
učenci odpravljajo primanjkljaje, ovire oziroma motnje. V tretji kategoriji pa so metode in
oblike dela, ki so namenjene tako spodbujanju nadarjenosti, kot tudi odpravljanju
primanjkljajev, ovir oziroma motenj: delna zunanja diferenciacija, prilagajanje metod in
oblik dela v razredu, trening socialnih veščin, medvrstniška pomoč, individualna pomoč
svetovalne službe, spodbujanje pozitivne samopodobe, svetovanje staršem, ustvarjanje
možnosti za socialna druženja, tabori in tutorstvo.
Iz podatkov je razvidno, da so najbolj uporabljane metode in oblike dela za spodbujanje
nadarjenosti ter odpravljanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj (48,04 %). Ta rezultat
je pričakovan, saj je pri nadarjenih OPP potrebno posebno pozornost nameniti usklajeni in
uravnoteženi podpori razvoja nadarjenosti oz. talentov in skrbi za primanjkljaje (Magajna
in Božič, 2012).
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Prilagoditve za nadarjene OPP

Strokovni delavci so pri zadnjih dveh sklopih vprašanj odgovarjali samo na vprašanja
navezujoča se na specifični primanjkljaj, oviro oziroma motnjo, ki jo ima nadarjeni OPP
iz njihove šole. Pogostost posamezne prilagoditve so ocenjevali na tristopenjski lestvici,
kjer 1 pomeni nikoli ali redko, 2 občasno, 3 pa vedno ali pogosto.
Vprašanje: Ocenite, katere prilagoditve pri pouku potrebujejo nadarjeni učenci s
posebnimi potrebami?

1
nikoli ali redko

2
občasno

3
vedno ali pogosto

Tabela 20: Prilagoditve za nadarjene učence, ki so dolgotrajno bolni
Prilagoditve:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

N
Ocenjevalna
lestvica:
Nikoli ali
redko

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Občasno
Vedno ali
pogosto
M
s²

f

%

f

%

f

%

f

1

4,3

0

0,0

1

4,3

2

0

0,0

1

4,3

0

0,0

3

13,
0
2,50
1,00

3

13,
0
2,75
0,25

3

%

13,
0
2,50

8,
7
4,
1
3
4,
1
3
1,75

1,00

0,92

f

%

4,
3
8,
2
7
4,
1
3
2,00
1

f

%

0,
0
8,
2
7
8,
2
7
2,50
0

0,67

0,33

f

%

4,
3
4,
1
3
8,
2
7
2,25
1

0,92

f

%

0,
0
8,
2
7
8,
2
7
2,50
0

0,33

f

%

0,
0
8,
2
7
8,
2
7
2,50
0

0,33

f

%

4,
3
8,
2
7
4,
1
3
2,00
1

0,67

f

%

8,
7
8,
2
7
0,
0
0
1,50
2

0,33

f

%

1

4,3

3

13,
0

0

0,0
1,75
0,25

LEGENDA: najvišje srednje vrednosti
1.- Sedi v prvi vrsti blizu učitelja (diabetes, epilepsija).
2.- Fotokopiranje zapiskov (za čas odsotnosti od pouka zaradi bolezni).
3.- Podaljšan čas za reševanje nalog in za preverjanje znanja.
4.- Krajše naloge z dodatnimi podvprašanji.
5.- Daljše naloge razdeljene na več krajših.
6.- Preverjanje znanja je sprotno in napovedano.
7.- Kotiček za odmor (pri otrocih, ki imajo zaradi jemanja zdravil slabšo pozornost).
8.- Pomoč pri organizaciji zapiskov (za čas odsotnosti od pouka zaradi bolezni).
9.- Prilagoditve pri posameznih predmetih in ostalih drugih šolskih dejavnostih (odvisno od specifike
obolenja oz. bolezni).
10.- Dodatna učna pomoč.
11.- Učno-vzgojno delo je usmerjeno na doseganje temeljnih učnih ciljev.
12.- Priprava e-gradiv za samostojno učenje na domu.
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Vprašanje o potrebi prilagoditev se navezuje na nadarjene učence, ki so dolgotrajno bolni.
Iz podatkov je razvidno, da je najpogosteje izbrana prilagoditev za te učence
fotokopiranje zapiskov za čas odsotnosti od pouka (M=2,75). Sledijo prilagoditve pri
posameznih predmetih in ostalih šolskih dejavnostih (M=2,50), pomoč pri organizaciji
zapiskov (M=2,50), sprotno in napovedano preverjanje znanja (M=2,50), podaljšan čas za
reševanje nalog in preverjanje znanja (M=2,50) in prostorska prilagoditev - sedi v prvi
vrsti blizu učitelj (M=2,50). Ugotavljamo, da so pogostejše prostorske, časovne
prilagoditve ter prilagojene naloge oziroma delovno gradivo, kot pa prilagoditve, ki so
vezane na samo poučevanje nadarjenih otrok, ki so dolgotrajno bolni. Pričakovan je tudi
rezultat, da je redko oziroma občasno učno-vzgojno delo usmerjeno na doseganje
temeljnih učnih ciljev (M=1,50). Dolgotrajno bolni nadarjeni učenci zaradi specifike
obolenja oz. bolezni pogosto izostanejo od pouku in učne snovi ne predelajo v takšnem
času kot njihovi vrstniki, zato je potrebno, da se jim pred prilagajanjem učnih ciljev
prilagodi naloge, gradivo, dodatna učna ter časovna prilagoditev za reševanje in
preverjanje znanja.
Tabela 21: Prilagoditve za nadarjene učence s specifičnim in učnimi težavami

Prilagoditve:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

N

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Ocenjevalna
lestvica:

f

%

f

Nikoli ali
redko

2

8,7

5

Občasno

4

Vedno ali
pogosto
M
s²

17,
4
30,
7
4
2,38
0,59

7
1

%
21,
7
30,
4

f

%

%

0

0,0

%

1,77

1,69

0,40

0,40

0,19

0,56

0,58

4,3

3

6
5
2

26,
1
21,
7

f

1,69

1

1
0

%

1,69

4,3

7

13,
0
43,
5

f

13,
0
26,
6
1
17,
4
4
2,08

5

21,
7
30,
4

f

8,7

3

LEGENDA: najvišje srednje vrednosti
1.- Dodaten čas za reševanje nalog in preverjanje znanja.
2.- Fotokopiranje zapiskov.
3.- Grafične in barvne opore.
4.- Povečan tisk in razmik med vrsticami.
5.- Sedi v prvi vrsti, z učencem, ki mu je pripravljen pomagati.
6.- Pomoč pri organizaciji zapiskov.
7.- Uporabiti enostavnejšo jezikovno strukturo.
8.- Preverjanje razumevanja.
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f
8
5
0

%
34,
8
21,
7

f

%

%

f

%

39,
1
17,
4

1
0

43,
5
13,
0

0,0

0

f

%

1,38

1,62

1,31

1,23

26,
1
13,
3
0
13,
3
0
1,75

0,26

0,59

0,23

0,19

0,75

0,0

7
4
2

30,
4
17,
4

f

8,7

9
4
0

3

0,0

6
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9.- Več nalog izbirnega tipa.
10.- Upočasnjen tempo podajanja informacij.
11.- Na specifičnem področju primanjkljajev podajati abstraktno vsebino na bolj konkreten način.

Nadarjeni učencih s specifičnimi učnimi težavami najpogosteje potrebujejo dodatni čas za
reševanje nalog in preverjanje znanja (M=2,38), sledi pomoč pri organizaciji zapiskov
(M=2,08) ter povečana tisk in razmik med vrsticami (M=1,77). Najredkeje pa upočasnjen
tempo podajanja informacij (M=1,23). Pri omenjeni skupini učencev je, kot smo že
povedali, najpogosteje potrebna časovna prilagoditev, ki je vezana na reševanje nalog in
preverjanje znanja. Predvidevamo, da so strokovni delavci ocenili tako, ker nadarjeni
učenci s SUT predelujejo nekatere vrste informacij s počasnejšim tempom, so pri delu
manj učinkoviti in imajo lahko zaradi šibkih izvršilnih funkcij težave pri izkazovanju
znanja (Magajna, 2010). Če sklepamo naprej, bi nadarjeni učenci s SUT potrebovali tudi
upočasnjeni tempo podajanja informacij, kar pa so strokovni delavci ocenili kot najmanj
potrebno prilagoditev (M=1,23).
Lupart (2004, Magajna, 2010) poudarja, da imajo nadarjeni učenci s SUT probleme z
organizacijskimi vidiki učenja, kar pa lahko vodi do negativnih posledic za šolsko
uspešnost. Tudi s pomočjo ustreznih prilagoditev lahko učencem nudimo pomoč in
podporo na tem področju. Ena od prilagoditev je pomoč pri organizaciji zapiskov, katero
po mnenju strokovnih delavcev nadarjeni učenci s SUT potrebujejo le občasno (M=2,08).
Iz podatkov je razvidno, da večino prilagoditev nadarjeni učenci s SUT potrebujejo
občasno oziroma redko. Pogosto ne potrebujejo nobene od navedenih prilagoditev.
Tabela 22: Prilagoditve za nadarjene učence, ki so gibalno ovirani
Prilagoditve:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

N

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Ocenjevalna
lestvica:

f

%

f

%

f % f

%

f % f

%

f

%

f % f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Nikoli ali
13,
13,
8,
4,
4,
13,
3
3
2
0 0,0 1
1 4,3 0 0,0 1
1 4,3 0 0,0 0 0,0 1 4,3 3
0
0
7
3
3
0
redko
Občasno

1

4,3

1

4,3

Vedno ali
0 0,0 0 0,0
pogosto
1,25
1,25
M
0,25
0,25
s²

4,
3
4,
1
3
1,75
1

0,92

1
3

13,
0
2,75

8,
7
4,
1
3
2,00

0,25

0,67

4,3

2

3

13,
0

3

13,
0

1,75

2,25

8,
7
4,
1
3
2,00

0

0,0

1

4,3

0,25

0,25

0,67
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2

0
3

0,0
13,
0
2,50
1,00

3

13,
0

1

1

4,3

3

4,3

2,25

13,
0
2,75

0,25

0,25

3

13,
0

0

0,0

0

0,0

1

4,3

1,75

1,50

0,25

1,00
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LEGENDA: najvišje srednje vrednosti
1.- Dodatna osvetlitev
2.- Uporaba grafoskopa, diaprojektorja.
3.- Uporaba računalnika s prilagoditvami (prilagojeno periferno in programsko opremo).
4.- Toleranca šibkih področij.
5.- Uporaba blazine za počitek.
6.- Prilagojen obseg snovi.
7.- Prilagojeni zvezki in učni listi.
8.- Dodatni krajši odmori zaradi fizične utrujenosti.
9.- Fotokopiranje zapiskov ali uporaba računalnika.
10.- Uporaba vizualnih opor.
11.- Dodatni čas za reševanje nalog.
12.- Priprava kratkih povzetkov, ključnih besed.
13.- Strokovne, težje izraze nadomestimo s pogovornimi in z asociacijami.

Pri nadarjenih učencih, ki so gibalno ovirani, je najpogosteje potrebovana toleranca na
šibkih področjih (M=2,75) in dodatni čas za reševanje nalog (M=2,75). Pogosto učenci
potrebujejo tudi fotokopiranje zapiskov oziroma uporabo računalnika (M=2,50).
Omenjene najpogosteje potrebovane prilagoditve so pri nadarjenih učencih, ki so gibalno
ovirani potrebne zaradi njihove motorične okvare. Upoštevati je potrebno, da pri izvajanju
dejavnosti in reševanju nalog lahko prihaja do odstopanj glede na vrstnike, ki niso gibalno
ovirani, prav tako pa potrebujejo gibalno ovirani učenci za izvajanje več časa. Strokovni
delavci so ocenili, da nadarjeni učenci, ki so gibalno ovirani, redko oziroma občasno
potrebujejo nadomestitev težjih strokovnih izrazov s pogovornimi izrazi in z asociacijami
(M=1,50). Maker (1977) sicer poudarja, da so kognitivni procesi pri gibalno oviranih
učencih enako razviti kot pri učencih, ki niso gibalno ovirani (Reynolds, Fletcher- Janzer,
2002), vendar pa je potrebno upoštevati učenčevo stopnjo oviranosti. Prav zaradi različne
stopnje specifičnega razvojnega zaostanka pa menimo, da prihaja pri tej prilagoditvi do
velikih razhajanj med vprašanimi (s2=1,00). Do takšnih razhajanj prihaja še pri uporabi
računalnika in fotokopiranju zapiskov (s2=1,00), uporabi blazine za počitek (s2=0,67) ter
nudenju dodatnih kratkih odmorov zaradi fizične utrujenosti učenca (s2=0,67).
Redko oziroma nikoli učenci potrebujejo dodatno osvetlitev (M=1,25) in uporabo
grafoskopa oziroma diaprojektorja (M=1,25). Predvidevamo, da do takšnih rezultatov
prihaja, ker nadarjeni, ki so gibalno ovirani, v vzorcu nimajo težav z vidom. Do redke
uporabe grafoskopa pa po mojem mnenju prihaja tudi zaradi uporabe drugih
multimedijskih pripomočkov (računalniške projekcije, interaktivne table), ki so
nadomestili uporabo grafoskopa.
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Tabela 23: Prilagoditve za nadarjene učence z motnjo pozornosti in koncentracijo
Prilagoditve:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

N

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Ocenjevalna
lestvica:

Nikoli ali
redko
Občasno
Vedno ali
pogosto
M
s²

f

%

f % f %

f

%

f

% f

% f

% f

% f

% f

% f

%

f

%

0

0,0

0 0,0 0 0,0 0

0,0

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,3 0 0,0 2 8,7

0

0,0

2 8,7 1 4,3 0

0,0

1 4,3 1 4,3 1 4,3 2 8,7 1 4,3 1 4,3 1 4,3 1 4,3

3 13,0 1 4,3 2 8,7 3 13,0 2 8,7 2 8,7 2 8,7 1 4,3 2 8,7 1 4,3 2 8,7 0 0,0
3,00

2,33

2,67

3,00

2,67

2,67

2,67

2,33

2,67

2,00

2,67

1,33

0,00

0,33

0,33

0,00

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

1,00

0,33

0,33

LEGENDA: najvišje srednje vrednosti
1.- Organizirano, strukturirano okolje z jasnimi pravili.
2.- Mirni kotiček za umiritev.
3.- Kratke, enoznačne in jasne informacije.
4.- Očesni stik učitelja.
5.- Ignoriranje manj motečih oblik vedenja.
6.- Veččutno učenje.
7.- Takojšnja povratna informacija.
8.- Več odmorov med šolskim delom.
9.- Več pohval.
10.- Zahtevni predmeti v jutranjih urah.
11.- Daljše naloge razdeljene na krajše.
12.- Naključno klicanje učencev.

Nadarjeni učenci z motnjo pozornosti in koncentracije najpogosteje potrebujejo očesni
stika z učiteljem (M=3,00). Prav tako pa strokovni delavci navajajo, da vedno oziroma
pogosto potrebujejo organizirano, strukturirano okolje z jasnimi pravili (M=3,00).
Nadarjeni učenci z motnjo pozornosti in koncentracije skoraj vse prilagodite potrebujejo
občasno, pogosto oziroma vedno. Izjema je le naključno klicanje učencev (M=1,33). Do
takšnih rezultatov prihaja, ker so prilagoditve vezane izključno na njihovo motnjo
pozornosti in koncentracije ter se ne nanašajo na njihove kognitivne sposobnosti. Kot
pravi Magajna (2010), imajo nadarjeni učenci z motnjo pozornosti in koncentracije večje
težave z vzburjenostjo in aktivacijo. Težko začnejo aktivnost, ohranjajo pozornost in
dokončajo nalogo. Če učencem ne nudimo ustreznih prilagoditev, lahko kot pravi
Magajna (2010), odkrenljiva pozornost znižuje učinkovitost njihovega izvajanja in ovira
izpolnjevanje obveznosti, kar pa vodi do neustreznih percepcij (lenoba) in
disfunkcionalnih vedenj (odlašanje, izgovarjanje itd.).
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Tabela 24: Prilagoditve za nadarjene učence z govorno jezikovno motnjo
1.

Prilagoditve:

2.

N

2
2
Ocenjevalna lestvica: f % f %
Nikoli ali redko 0 0,0 1 4,3
2 8,7 0 0,0
Občasno
Vedno ali
0 0,0 1 4,3
pogosto
2,00
2,00
M
0,00
2,00
s²

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %
1 4,3 0 0,0 1 4,3 1 4,3 1 4,3 1 4,3
0,0 2 8,7 1 4,3 0 0,0
0 0,0 1 4,3 0 0,0 1 4,3 1 4,3 0 0,0 1 4,3 0 0,0 1 4,3 1 4,3
1 4,3 1 4,3 1 4,3 0 0,0 0 0,0 1 4,3 1 4,3 0 0,0 0 0,0 1 4,3
2,00

2,50

2,00

1,50

1,50

2,00

2,50

1,00

1,50

2,50

2,00

0,50

2,00

0,50

0,50

2,00

0,50

0,00

0,50

0,50

LEGENDA: najvišje srednje vrednosti
1.- Jezikovno poenostavitev gradiva zahtevnejših vsebin.
2.- Več časa za sprejemanje, predelavo, razumevanje informacij in preverjanje znanja.
3.- Več dodatne razlage.
4.- Preverjanje razumevanja navodil in drugih jezikovnih vsebin.
5.- Več ustnega izkazovanja znanja.
6.- Uporaba didaktičnih pripomočkov (grafoskop, diaprojektor, video filmi, računalnik).
7.- Uporaba računalnika.
8.- Krajša in enostavnejša besedila.
9.- Branje pisnih navodil.
10.- V naprej pripravljena vprašanja.
11.- Določitev temeljnih znanj pri posameznih predmetih.
12.- Sedi tam, kjer mu je omogočen neposredni stik z učiteljem.

Nadarjenih učencev z govorno-jezikovnimi motnjami je v našo raziskavo vključenih zelo
malo (N=2), zato je vprašljivo posploševanje na celotno populacijo. Iz podatkov je
razvidno, da šole vključene v raziskavo ocenjujejo, da ti učenci

pogosto ali vedno

potrebujejo preverjanje razumevanja navodil (M=2,50), branje pisnih navodil (M=2,50)
ter neposredni stik z učiteljem (M=2,50). Najredkeje potrebovana prilagoditev je v naprej
postavljena vprašanja (M=1,00).
Tabela 25: Prilagoditve za nadarjene učence z čustvenimi in vedenjskimi težavami
Prilagoditve:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

N

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Ocenjevalna
lestvica:

f

%

f

%

f

%

f

Nikoli ali
redko

1

4,3

0

0,0

0

0,0

1

Občasno

3

13,
0

1

4,3

5

21,
7

Vedno ali
pogosto

1

4,3

4

0

0,0

M

2,00

17,
4
2,80

s²

0,50

0,20

%

2,00

4,
3
8,
2
7
8,
2
7
2,20

0,00

0,70

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

4,3

0

0,0

3

13,
0

1

4,3

1

4,3

2

8,7

0

0,0

0

0,0

2

8,7

4

5

21,
7
3,00
0,00
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2,40

17,
4
2,80

0,30

0,20

4

17,
4
2,80
0,20

3

13,
0
2,60
0,30

5

21,
7
3,00
0,00

4

17,
4
2,60
0,80

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Lorbek Tonja; diplomsko delo

LEGENDA: najvišje srednje vrednosti
1.- Razdelitev nalog na manjše dele.
2.- Izvajanje sprostitvenih dejavnosti.
3.- Strukturiran pouk (enako zaporedje aktivnosti in postopkov).
4.- Ne sedi v prvi vrsti in ne v zadnji, sedi daleč od motečih dejavnikov.
5.- Čim hitrejše povratne informacije.
6.- Določimo ga za razrednega pomočnika (zadolžen za posebne naloge).
7.- Postavljanje konkretnih mej.
8.- Sedi s sošolcem, ki ga sprejema.
9.- Napovedano preverjanje znanja.
10.- Možnost umika na hodnik ali v kotiček za sprostitev.
11.- Uporaba različnih pripomočkov za popestritev pouka in boljše razumevanje učne snovi.

Prav tako kot pri prilagoditvah za nadarjene učence z motnjo pozornosti in koncentracije,
se pri nadarjenih učencih s čustvenimi in vedenjskimi motnjami izkaže, da učenci vse
prilagoditve potrebujejo občasno oziroma pogosto ali vedno. Najredkeje potrebujejo
prilagoditev strukturiranega pouka, kar pomeni, da pouk učitelji ne strukturirajo z enakim
zaporedjem aktivnosti in postopkov (M=2,00). Predvidevamo, da do takšnih rezultatov
prihaja zaradi premajhne možnosti vplivanja učitelja na potek aktivnosti (določen urnik,
prostorske omejitve, učni načrt). Ob strukturiranju pouka je najredkeje potrebovana
prilagoditev razdelitev nalog na manjše dele (M=2,00).
Vprašani so odgovorili, da učenci najpogosteje potrebujejo hitre povratne informacije
(M=3,00) in možnost umika na hodnik ali v kotiček za sprostitev (M=3,00).
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9.10. Težave, s katerimi se po mnenju strokovnih delavcev nadarjeni
OPP soočajo pri socialnem vključevanju
Vprašanje: V kolikšni meri se po Vašem mnenju nadarjeni učenci s posebnimi potrebami
soočajo z naslednjimi težavami?
1

2

nikoli ali redko

3

občasno

vedno ali pogosto

Tabela 26: Težave, s katerimi se nadarjeni OPP soočajo pri socialnem vključevanju
Težave pri socialnem vključevanju:
Ocenjevalna lestvica:

N

1- redko ali nikoli

31

2- občasno

3- pogosto ali vedno

SKUPAJ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

f

2

9

16

7

7

9

2

3

11

f%

6,5

29,0

51,6

22,6

22,6

29,0

6,5

9,7

35,5

f

21

16

12

14

23

15

23

19

12

f%

67,7

51,6

38,7

45,2

74,2

48,4

74,2

61,3

38,7

f

8

6

3

10

1

7

6

9

8

f%

25,8

19,4

9,7

32,3

3,2

22,6

19,4

29,0

25,8

M

2,19

1,90

1,58

2,10

1,80

1,94

2,13

2,19

1,90

s²

0,30

0,49

0,45

0,56

0,23

0,53

0,25

0,36

0,63

f,
%

31

31

31

LEGENDA: najvišje srednje vrednosti
1.- Nizka samopodoba.
2.- Zadržanost v socialnem stiku do vrstnikov.
3.- Odklonilni odnos do vrstnikov.
4.- Težave pri javnem nastopanju in spraševanju pred razredom.
5.- Osamljenost.
6.- Pretirana občutljivost.
7.- Občutek drugačnosti.
8.- Strah pred negativnim vrednotenjem.
9.- Težave pri upoštevanju pravil.

S pomočjo ocenjevalne lestvice od 1 do 3, kjer je 1 pomenilo redko ali nikoli, 2 občasno
in 3 pogosto ali vedno, so strokovni delavci ocenjevali težave, s katerimi se nadarjeni
OPP soočajo pri socialnem vključevanju.
Iz rezultatov je razvidno, da imajo nadarjeni OPP občasne težave pri socialnem
vključevanju na vseh področjih. Izkazalo se je, da sta največji težavi nadarjenih OPP
nizka samopodoba (M=2,19) in strah pred negativnim vrednotenjem (M=2,19). Kot
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pravita Yewchuk in Lupart (1993, v Novljan 1998) prihaja pri nadarjenih OPP do slabe
samopodobe zaradi interakcijskimi vplivov visoke senzibilnosti na eni strani in
samokritičnosti na drugi strani. Redko oziroma občasno pa se pri nadarjenih OPP pokaže
odklonilen odnos do vrstnikov (M=1,58). Pomembno je poudariti, da odgovorov ni
smiselno posploševati za vse nadarjene OPP, saj pri posameznih skupinah OPP prihaja do
razlik. Do največjih razlik pri težavah v socialnem vključevanju prihaja pri upoštevanju
pravil (s²= 0,63). Predvidevam, da imajo z upoštevanjem pravil težave predvsem nadarjeni
učenci z motnjo pozornosti in koncentracije ter nadarjeni učenci s čustvenimi in
vedenjskimi težavami, pri ostalih skupinah OPP pa te težave niso tako izrazite.
Graf 3: Frekvenčna porazdelitev odgovorov po težavah, s katerimi se nadarjeni OPP soočajo pri
socialnem vključevanju
1- redko ali nikoli
3
8

2- občasno
1

6

3- pogosto ali vedno
6

7

9

10

8

12
12

9

16

7

7

9

23
2

19
3

11

5.- Osamljenost.

6.- Pretirana občutljivost.

7.- Občutek drugačnosti.

8.- Strah pred negativnim
vrednotenjem.

9.- Težave pri upoštevanju
pravil.

15

4.- Težave pri javnem
nastopanju in spraševanju pred
razredom.

23

3.- Odklonilen odnos do
vrstnikov.

1.- Nizka samopodoba.

21
2

14

2.- Zadržanost v socialnem
stiku do vrstnikov.

16

9.11. Primerjava težav s katerimi se nadarjeni OPP

soočajo pri

socialnem vključevanju med posameznimi skupinami nadarjenih
OPP
V sklopu vprašanj o težavah pri socialnem vključevanju OPP sem odgovore razporedila
po posameznih skupinah nadarjenih OPP.
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Tabela 27: Primerjava težav v socialnem vključevanju med posameznimi skupinami nadarjenih OPP
Težave pri
javnem
Pretirana
nastopanju in
Osamljenost.
občutljivost.
spraševanju pred
razredom.

Nizka
samopodoba.

Zadržanost v
socialnem
stiku do
vrstnikov.

Odklonilen
odnos do
vrstnikov.

Nadarjeni učenci, M
ki so dolgotrajno
s²
bolni

2,00

1,75

1,75

1,50

1,75

0,00

0,25

0,25

0,33

Nadarjeni učenci
s specifičnimi
učnimi težavami

M

2,15

1,92

1,46

s²

0,31

0,58

Nadarjeni učenci,
ki so gibalno
ovirani
Nadarjeni učenci
z motnjo
pozornosti in
koncentracije
Nadarjeni učenci
z govornojezikovno motnjo
Nadarjeni učenci
s čustvenimi in
vedenjskimi
težavami

M

2,00

s²

Občutek
drugačnosti.

Strah pred
negativnim
vrednotenjem.

Težave pri
upoštevanju
pravil.

1,50

2,00

2,25

2,00

0,25

0,33

0,00

0,25

0,00

2,46

1,77

1,77

2,08

2,23

1,69

0,44

0,27

0,36

0,53

0,41

0,36

0,56

2,00

1,00

1,75

2,00

2,00

2,00

2,00

1,25

0,00

0,00

0,00

0,92

0,00

0,00

0,00

0,67

0,25

M

2,33

2,00

2,33

2,33

2,00

2,33

2,33

2,33

2,67

s²

0,33

1,00

0,33

1,33

0,00

0,33

0,33

0,33

0,33

M

1,50

1,50

1,00

1,50

1,00

1,00

2,00

1,50

1,50

s²

0,50

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

M

2,80

2,00

2,00

2,00

2,00

2,80

2,40

2,40

2,60

s²

0,20

1,00

0,50

0,50

0,00

0,20

0,30

0,30

0,80

2Î

16,851

11,216

17,807

17,817

14,606

24,184

9,798

6,411

24,830

α(Sig.)

0,078

0,341

0,058

0,058

0,147

0,007

0,458

0,780

0,006

g

10

10

10

10

10

10

10

10

10

LEGENDA: najvišje srednje vrednosti pri posamezni skupini nadarjenih OPP
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Ocene strokovnih delavcev kažejo, da imajo nadarjeni učenci, ki so dolgotrajno bolni,
največ težav s strahom pred negativnim vrednotenjem (M=2,25). Nadarjeni učenci s SUT
imajo pri socialnem vključevanju največ težav z javnim nastopanjem in spraševanjem
pred razredom (M=2,46). Eden od možnih vzrokov za te težave je občutljivost za stres in
kritika okolice, ki jo lahko povzročijo pogoste težave z usvajanjem in reproduciranjem
tipično šolskega znanja (Magajna, 2010). Nadarjeni učenci, ki so gibalno ovirani, imajo
občasno težave z nizko samopodobo (M=2,00), z zadržanostjo v socialnem stiku do
vrstnikov (M=2,00), z osamljenostjo (M=2,00), s pretirano občutljivostjo (M=2,00), z
občutkom drugačnosti (M=2,00) ter strahom pred negativnim vrednotenjem (M=2,00).
Omeniti je potrebno, da je nadarjenih, ki so gibalno ovirani, v vzorec zajetih najmanj
(N=2) in rezultatov ni smiselno posploševati na celotno populacijo nadarjenih otrok, ki so
gibalno ovirani.
Nadarjeni učenci z govorno-jezikovnimi motnjami se občasno srečujejo z občutkom
drugačnosti (M=2,00).
Predvidevala sem, da imajo z neupoštevanjem pravil največ težav nadarjeni učenci z
motnjo pozornosti in koncentracije, kar se je tudi potrdilo (M=2,67). Z neupoštevanjem
pravil imajo občasne težave tudi nadarjeni učenci z vedenjskimi in čustvenimi težavami.
Slednji pa se pogosto srečujejo z nizko samopodobo (M=2,80) in pretirano občutljivostjo
(M=2,80). Božič (2010) pojasnjuje, da lahko prav problematično vedenje ocenjujemo z
vidika obrambnega mehanizma, ki varuje njihovo samopodobo.
Če primerjamo povprečne rezultate pri posameznih skupinah nadarjenih OPP, lahko
ugotovimo, da imajo nadarjeni učenci z motnjo pozornosti in koncentracije ter nadarjeni
učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami največ težav pri socialnem vključevanju.
Vrednosti namreč nakazujejo na to, da se z vsemi težavami soočajo občasno oziroma
pogosto.
Eden izmed namenov izdelave anketnega vprašalnike je bil izvedeti, ali prihaja med
posameznimi skupinami OPP do razlik v težavah pri socialnem vključevanju nadarjenih
OPP. Kot sem že omenila, do največjih razlik prihaja pri upoštevanju pravil (s²= 0,63).
Ali so te razlike statistično pomembne sem preverila z Kullbackovim preizkusom (2Î). Ta
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je potrdil statistično pomembne razlike na dveh področjih težav pri socialnem
vključevanju, in sicer vrednost 2Î preizkusa (24,830) pri nivoju statistične značilnosti
0,006 kaže statistično pomembne razlike pri težavah upoštevanja pravil med
posameznimi skupinami nadarjenih OPP, prav tako pa vrednost 2Î preizkusa (24,184) pri
nivoju statistične značilnosti 0,007 kaže na statistično pomembne razlike pri pretirani
občutljivosti med posameznimi skupinami nadarjenih OPP. Pri ostalih težavah pri
socialnem vključevanju ne prihaja do statistično pomembnih razlik med posameznimi
skupinami nadarjenih OPP. Kljub temu da smo ugotovili, da se posamezne skupine
nadarjenih OPP najpogosteje soočajo z različnimi težavami pri socialnem vključevanju,
pa je Kullbackov preizkus (2Î) pokazal, da med njimi ne prihaja do statistično
pomembnih razlik.
Graf 4: Primerjava srednjih vrednosti ocenjenih težav v socialnem vključevanju med
posameznimi skupinami nadarjenih OPP

srednje vrednosti

2,9
2,7
2,5
2,3
2,1
1,9

1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nadarjeni učenci, ki so dolgotrajno bolni
Nadarjeni učenci s SUT
Nadarjeni učenci, ki so gibalno ovirani
Nadarjeni učenci z motnjo pozornosti in koncentracije
Nadarjeni učenci z govorno-jezikovnimi motnjami

LEGENDA:
1.- Nizka samopodoba.
2.- Zadržanost v socialnem stiku do vrstnikov.
3.- Odklonilen odnos do vrstnikov.
4.- Težave pri javnem nastopanju in spraševanju pred razredom.
5.- Osamljenost.
6.- Pretirana občutljivost.
7.- Občutek drugačnosti.
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8.- Strah pred negativnim vrednotenjem.
9.- Težave pri upoštevanju pravil.

9.12. Stališča

svetovalnih

delavcev

in

poznavanje

potreb

in

prilagojenih vzgojno izobraževalnih dejavnosti nadarjenih OPP
Vprašanje: Kako se strinjate z navedenimi trditvami o značilnostih in izobraževanju
nadarjenih otrok s posebnimi potrebami? (Svoje mnenje izrazite na ocenjevalni lestvici.)
1

2

3

4

5

Sploh se
se ne strinjam

Popolnoma
se strinjam

Tabela 28: Stališča svetovalnih delavcev in poznavanje potreb ter vzgojno izobraževalnih dejavnosti
nadarjenih OPP
Trditve:
Ocenjevalna
lestvica:

N

1

23

f,
%
f
%
f

2

4

5

SKUPAJ

LEGENDA:

5

2.

15

21,74 65,22
7

8

3.

0
0,00

4.

5.

18

17

78,26 73,91

6.

7.

8.

9.

0

20

1

0

0,00

86,96

4,35

0,00

0

2

2

0

2

3

0

0,00

8,70

8,70

0,00

8,70

13,04

0,00

10.

11.

3

16

13,04 69,57
8

5

23
%

3

1.

30,43 34,78

34,78 21,74

f

6

0

3

2

2

4

1

14

1

4

2

%

26,09

0,00

13,04

8,70

8,70

17,39

4,35

60,87

4,35

17,39

8,70

f

2

0

9

1

1

4

0

4

5

7

0

%

8,70

0,00

39,13

4,35

4,35

17,39

0,00

f

3

0

11

0

1

15

0

1

17

1

0

%

13,04

0,00

47,83

0,00

4,35

65,22

0,00

4,35

73,91

4,35

0,00

M

2,61

1,34

4,35

1,39

1,57

4,48

1,17

3,04

4,70

2,78

1,39

s²

1,70

0,24

0,51

0,70

1,26

0,63

0,24

0,68

0,31

1,36

0,43

23

23
17,39 21,74 30,43

0,00

23

23

zelo pozitivno stališče

protislovno stališče

negativno stališče

1.- Vsi otroci so nadarjeni in imajo določene posebne potrebe
2.- Prilagojene metode in oblike dela ter individualna in skupinska pomoč pripada samo učencem s
posebnimi potrebami.
3.- Pri otrocih s posebnimi potrebami je potrebno odkrivati tudi prisotnost nadarjenosti.
4.- Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami ne potrebujejo posebnih vzgojno-izobraževalnih storitev.
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5.- Pri nadarjenih učencih se ne pojavljajo primanjkljaji na posameznih področjih učenja.
6.- Nadarjenim učencem pripadajo prilagojene metode in oblike dela, dodatni pouk ter individualna in
skupinska pomoč.
7.- Pri nadarjenih učencih se težave lahko pojavijo le na vedenjskem in čustvenem področju.
8.- Naše šole danes že ustrezno izpolnjujejo potrebe nadarjenih učencev s posebnimi potrebami.
9.-Tudi učenci, ki so učno neuspešni, so lahko nadarjeni.
10.-V šoli lahko zadovoljujemo vzgojno-izobraževalne potrebe povezane z nadarjenostjo učencev brez
dodatnih finančnih sredstev.
11.- V naših šolah ne opažamo nadarjenih učencev s posebnimi potrebami.

S pomočjo vprašanja, ki je bilo namenjeno poznavanju potreb in vzgojno izobraževalnih
dejavnosti ter stališčem strokovnih delavcev na področju nadarjenih OPP, sem želela
spoznati odnos in stališča strokovnih delavcev, ki na šoli prepoznavajo nadarjene OPP. V
legendi so navedene trditve, za katere so strokovni delavci ocenjevali stopnjo strinjanja na
petstopenjski lestvici Likertovega tipa (Juriševič, 2012). Analizirala sem jih po
Gagnéjevem priporočilu, in sicer povprečna vrednost M< 2 običajno izraža zelo negativno
stališče, M= 2,75–3,25 precej protislovno stališče, medtem ko M> 4 običajno izraža zelo
pozitivno stališče (Gagné in Nadeau, 1991, v Juriševič 2012).
Rezultati kažejo na to, da med strokovni delavci prihaja do večjih razhajanj v ocenjevanju
trditev, s katerimi sem ocenjevala njihova stališča. Menijo namreč, da niso vsi otroci
nadarjeni in nimajo vsi učenci določenih posebnih potreb (M=2,61; s2=1,70). Manj
odločeni pa so pri trditvi, da v šoli lahko zadovoljujemo vzgojno-izobraževalne potrebe
povezane z nadarjenostjo učencev brez dodatnih finančnih sredstev (M=2,78; s2=1,36).
Do takšnih rezultatov v svoji raziskavi prihaja tudi Juriševič (2012). Tudi tam učitelji,
koordinatorji in starši niso izrazili jasnega stališča do potrebe po dodatnih finančnih
sredstvih za zadovoljevanje vzgojno-izobraževalnih potreb povezanikov z nadarjenostjo.
Iz tabele 22 je prav tako razvidno, da strokovni delavci na splošno poznajo potrebe
nadarjenih OPP. Pozitivno so namreč ocenili trditve, da je pri otrocih s posebnimi
potrebami potrebno odkrivati nadarjenost (M=4,35; s²= 0,51) in da so lahko tudi učno
neuspešni učenci nadarjeni (M=4,70; s2= 0,31). Ob pogledu rezultatov lahko vidimo, da
strokovni delavci menijo, da se težave pri nadarjenih otrocih lahko pojavijo na več
področjih tudi na posameznih področjih učenja (M=1,57; s2=1,26) in ne samo na
vedenjskem in čustvenem področju (M=1,17; s2= 0,24). Strokovni delavci so se pozitivno
opredelili do prilagojenih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih za nadarjene OPP. Menijo
namreč, da nadarjeni OPP potrebujejo posebno vzgojno-izobraževalno storitev (M=1,39;
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s2=0,70) in da prilagojene metode in oblike dela ter individualna in skupinska pomoč ne
pripada samo učencem s posebnimi potrebami (M=1,34; s2=0,24), ampak tudi nadarjenim
učencem (M=4,48; s2=0,63). Vprašani so ocenili, da v naših šolah že opazimo nadarjene
učence s posebnimi potrebami (M=1,39; s2=0,43), kar je bilo pričakovano, saj so v
raziskavo zajete šole, ki prepoznajo nadarjene OPP. Protislovno stališče pa so izrazili o
tem, da naše šole že ustrezno izpolnjujejo potrebe nadarjenih OPP (M=3,04; ss=0,68).
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9.13. Primerjava stališč in poznavanja potreb strokovnih delavcev o prilagojenih vzgojno-izobraževalnih
dejavnostih nadarjenih OPP
Tabela 29: Primerjava stališč in poznavanja potreb strokovnih delavcev o prilagojenih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih nadarjenih OPP
Prilagojene
Nadarjenim
metode in
Pri
Nadarjeni
učencem
oblike dela Pri otrocih s
nadarjenih
Vsi otroci
učenci s
pripadajo
ter
posebnimi
učencih se
so
posebnimi
prilagojene
individualna potrebami je
ne
nadarjeni
potrebami ne
metode in
in skupinska potrebno
pojavljajo
in imajo
potrebujejo
oblike dela,
pomoč
odkrivati
primanjkljaji
določene
posebnih
dodatni
pripada
tudi
na
posebne
vzgojnopouk ter
samo
prisotnost
posameznih
potrebe.
izobraževalnih
individualna
učencem s nadarjenosti.
področjih
storitev.
in skupinska
posebnimi
učenja.
pomoč.
potrebami.

Trditve:

Socialni
delavec

Pri
V šoli lahko
nadarjenih Naše šole
zadovoljujemo
učencih se
danes že
vzgojnoV naših
Tudi
težave
ustrezno
izobraževalne
šolah ne
učenci, ki
lahko
izpolnjujej
potrebe
opažamo
so učno
pojavijo le o potrebe
povezane z
nadarjenih
neuspešni,
na
nadarjenih
nadarjenostjo učencev s
so lahko
vedenjskem učencev s
učencev brez posebnimi
nadarjeni.
in
posebnimi
dodatnih
potrebami.
čustvenem potrebami.
finančnih
področju.
sredstev.

Izobrazba

N

M

s²

M

s²

M

s²

M

s²

M

s²

M

s²

M

2

2,0
0

2,0
0

1,00

0,00

4,50

0,50

1,00

0,00

2,00

2,00

4,50

0,50

1,00

0,00 3,00 0,00

2,0
0
2,8
0
3,0
0

0,6
7
4,2
0
1,6
0

1,50

0,33

3,75

0,92

1,75

0,92

2,50

3,67

4,25

0,92

1,50

1,00 3,75 0,92

1,40

0,30

4,80

0,20

1,40

0,80

1,60

1,80

5,00

0,00

1,20

0,20 3,20 0,20

1,33

0,27

4,33

0,27

1,17

0,17

1,17

0,17

4,33

1,07

1,17

0,17 3,00 0,40

2,6
7

1,0
7

1,33

0,27

4,33

0,67

1,50

1,50

1,17

0,17

4,33

0,67

1,00

0,00 2,50 1,10

Socialni
4
pedagog
Pedagog 5
Psiholog 6
Specialni
6
pedagog

- 96 -

s²

M

s²

M

s²

M

s²

M

s²

4,5
0

0,5
0

3,50

0,50

1,0
0

0,00

4,5
0
4,8
0
5,0
0

0,3
3
0,2
0
0,0
0

3,25

0,92

2,40

1,30

2,33

1,87

4,5
0

0,7
0

3,00

1,60

1,7
5
1,4
0
1,0
0
1,6
7

0,92
0,30
0,00
0,67

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Stališča in poznavanje

Lorbek Tonja; diplomsko delo

potreb, prilagojenih vzgojno izobraževalnih dejavnosti za

nadarjene OPP sem primerjala med skupinami strokovnih delavcev glede na njihovo
izobrazbo. Strokovni delavci, ki so ocenjevali trditve so: socialni delavci (N=2), socialni
pedagogi (N=4), psihologi (N=6), pedagogi (N=5) in specialni pedagogi (N=6).
Tabela 23 prikazuje, da se socialni pedagogi niso niti v eni trditvi popolnoma strinjali in
da so razhajanja med njimi precejšna. Prav tako je razvidno, da se pedagogi enoznačno
strinjajo, da nadarjenim učencem pripadajo prilagojene metode in oblike dela, dodatni
pouk ter individualna in skupinska pomoč (M=5,00; s2=0,00), najbolj pa se razhajajo pri
trditvi, da so vsi otroci nadarjeni in imajo določene posebne potrebe (M=2,80; s2=4,20).
Tudi psihologi in specialni pedagogi se z nekaterimi trditvami popolnoma strinjajo.
Psihologi enoznačno ocenjujejo, da so lahko nadarjeni tudi učenci, ki so učno neuspešni
(M=5,00; s2=0,00) in da v naših šolah

opažamo nadarjenih učencev s posebnimi

potrebami (M=1,00; s2=0,00). Specialni pedagogi pa se popolnoma strinjajo, da se pri
nadarjenih učencih težave pojavijo na več področjih (M=1,00; s2=0,00).
Iz tabele 22 je razvidno, da do najmanjših razhajanj med strokovnimi delavci prihaja pri
trditvah, da prilagojene metode in oblike dela ter individualna in skupinska pomoč
pripada samo učencem s posebnimi potrebami (s2=0,24) in, da se pri nadarjenih učencih
se težave lahko pojavijo le na vedenjskem in čustvenem področju (s2=0,24). Prvo
omenjeno trditev so najbolj negativno ocenili socialni delavci (M=1,00) ter psihologi
(M=1,33) in socialni pedagogi (M=1,33). Prav tako se te skupine strokovnih delavcev
najbolj strinjajo z trditvijo, da se pri nadarjenih učencih lahko pojavijo težave na več
področjih. Do največjih razhajanj pa prihaja pri trditvi, da so vsi otroci nadarjeni in imajo
določene posebne potrebe (s2= 1,70). Izkazalo se je, da so psihologi (M=3,00) in pedagogi
(M=2,80) za to trditev popolnoma neodločeni, medtem ko so se ostale skupine strokovnih
delavcev bolj usmerile k ne strinjanju.
Zaradi majhnega vzorca sem se pri tem raziskovalnem vprašanju odrekla statističnemu
preizkušanju razlike v stališčih in prepoznavanju potreb, prilagojenih vzgojnoizobraževalnih dejavnosti med strokovnimi delavci. Kljub temu pa lahko na podlagi
podatkov iz tabele 23 primerjamo povprečne vrednosti odgovorov pri posameznih
trditvah. V kolikor primerjamo ocenjevanje specialnih pedagogov z drugimi skupinami
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strokovnih delavcev lahko ugotovimo, da prihaja do največje podobnosti ravno z
ocenjevalnimi vrednostmi psihologov. Predvidevam, da do takšnih rezultatov prihaja
zaradi podobnih izkušenj, ki jih imajo na področju dela z nadarjenimi OPP.
Graf 5 prikazuje razlike v ocenjevanju trditev med strokovnimi delavci. Razberemo
lahko, da do večjih razlik med njimi ne prihaja.
Graf 5: Primerjava stališč in poznavanja potreb prilagojenih vzgojno izobraževalnih dejavnosti
nadarjenih OPP med strokovnimi delavci
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LEGENDA:
1.- Vsi otroci so nadarjeni in imajo določene posebne potrebe
2.- Prilagojene metode in oblike dela ter individualna in skupinska pomoč pripada samo učencem s
posebnimi potrebami.
3.- Pri otrocih s posebnimi potrebami je potrebno odkrivati tudi prisotnost nadarjenosti.
4.- Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami ne potrebujejo posebnih vzgojno-izobraževalnih storitev.
5.- Pri nadarjenih učencih se ne pojavljajo primanjkljaji na posameznih področjih učenja
6.- Nadarjenim učencem pripadajo prilagojene metode in oblike dela, dodatni pouk ter individualna in
skupinska pomoč.
7.- Pri nadarjenih učencih se težave lahko pojavijo le na vedenjskem in čustvenem področju.
8.- Naše šole danes že ustrezno izpolnjujejo potrebe nadarjenih učencev s posebnimi potrebami
9.-Tudi učenci, ki so učno neuspešni, so lahko nadarjeni
10.-V šoli lahko zadovoljujemo vzgojno-izobraževalne potrebe povezane z nadarjenostjo učencev brez
dodatnih finančnih sredstev.
11.- V naših šolah ne opažamo nadarjenih učencev s posebnimi potrebami.
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9.14. Stališča in poznavanje potreb ter prilagojenih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za nadarjene OPP glede na
dodatno izobraževanje strokovnih delavcev s področja nadarjenosti
Tabela 30: Primerjava stališč in poznavanja potreb ter prilagojenih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za nadarjene OPP glede na dodatno izobraževanje s
področja dela z nadarjenimi učenci
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Zanimalo me je tudi, ali prihaja med strokovnimi delavci, ki so se dodatno izobraževali s
področja nadarjenosti in tistimi, ki se niso dodatno izobraževali s področja nadarjenosti, do
razlik pri stališčih in poznavanju potreb prilagojenih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za
nadarjene OPP.
Vrednost 2Î preizkusa (14,811) je pri trditvi, da so vsi otroci nadarjeni in imajo določene
posebne potrebe pri nivoju statistične značilnosti 0,005 pokazal statistično pomembne razlike
med strokovnimi delavci, ki so se izobraževali s področja nadarjenosti in tistimi, ki se niso.
Statistično pomembne razlike pri nivoju statistične značilnosti 0,039 (2Î=6,501) so se
pokazale tudi pri trditvi, da v naših šolah ne opažamo nadarjenih učencev s posebnimi
potrebami.
Kljub temu da vrednost 2Î preizkusa pri ostalih trditvah ne kaže statistično pomembnih razlik
med tistimi strokovnimi delavci, ki so se dodatno izobraževali in tistimi, ki se niso, so v tabeli
24 razvidne razlike. Opazno je, da so vrednosti pri strokovnih delavcih, ki so se dodatno
izobraževali s področja nadarjenosti izrazitejše od vrednosti tistih strokovnih delavcev, ki se
niso dodatno izobraževali. Prav tako je razvidno, da so razhajanja med strokovnimi delavci, ki
se niso dodatno izobraževali večja od tistih, ki so se dodatno izobraževali s področja
nadarjenosti.
Kljub temu menim, da je pomembno da se strokovni delavci šole izobražujejo s svojega
področja dela. S svoji kompetencami lahko vplivajo na boljše prepoznavanje nadarjenosti in
primanjkljajev pri učencih, prav tako pa lahko vplivajo na maksimalni razvoj njihovih
potencialov ter jim nudijo čustveno in socialno podporo. Strokovni delavci lahko s svojim
znanjem in pogledom nudijo učinkovito povezovalno podporo učiteljem.
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10. ZAKLJUČEK
Namen diplomskega dela je bil zbrati podatke o številu nadarjenih učencev s posebnimi
potrebami v mariborskih regiji in okolici, o metodah in oblikah dela ter o prilagoditvah, ki jih
ti učenci potrebujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Prav tako je bil namen osvetliti
prepoznavanje, diagnostično ocenjevanje in obravnavo nadarjenih učencev s posebnimi
potrebami z vidika strokovnih delavcev šole.
Rezultati kažejo na visoko prepoznavanje nadarjenosti ali posebnih potreb pri otrocih ter
majhno prepoznavanje kombinacije nadarjenosti s posebnimi potrebami pri otrocih vključenih
v osnovnošolsko izobraževanje v mariborski regiji in okolici. S postopkom preverjanja
statistične povezanosti med rezultati smo ugotovili, da med manjšimi in večjimi šolami ne
prihaja do razlik med prepoznavanjem nadarjenih otrok s posebnimi potrebami. Prav tako smo
ugotovili, da na vzorcu osnovnih šol, ki so bile vključene v raziskavo, prevladujejo nadarjeni
učenci s primanjkljajem na posameznem področju učenja. Dobljene rezultate lahko pripišemo
visokemu številu učencev s primanjkljajem na posameznem področju učenja in visokemu
odstotku nadarjenosti, ki je prepoznan pri teh učencih. Zadovoljujoč je tudi podatek, da se v
veliki meri na šolah prepoznava nadarjene učence s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Pri
nadarjenih otrocih s posebnimi potrebami se po rezultatih raziskave nadarjenost najpogosteje
izkazuje v kreativnem in produktivnem mišljenju in doseganju izjemnih rezultatov na več
področjih hkrati, najmanj pa v sposobnosti vodenja in na glasbenem področju.
Do težav pri odkrivanju nadarjenih otrok s posebnimi potrebami lahko prihaja zaradi različnih
razlogov. V raziskavi so strokovni delavci ocenili, da jim največ težav povzroča učenčevo
kompenziranje primanjkljajev zaradi nadarjenosti in primanjkljaj, ovira oziroma motnja, ki
zakrije nadarjenost učenca. Nadalje smo primerjali težave različnih skupin strokovnih
delavcev (socialni delavci, socialni pedagogi, specialni pedagogi, psihologi, pedagogi) in
ugotovili, da se spopadajo z različnimi težavami pri odkrivanju nadarjenih otrok s posebnimi
potrebami. Ugotovili smo tudi, da se težave specialnih pedagogov in psihologov najbolj
razlikujejo od ugotovljenih težav, s katerimi se soočajo vsi strokovni delavci. Eden od možnih
vzrokov je njihova kompetentnost na področju nadarjenosti ali posebnih potreb.
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Izsledki opravljene raziskave kažejo, da strokovni delavci za delo z nadarjenimi otroki s
posebnimi potrebami najpogosteje uporabljajo zakonsko določene oblike in metode dela. Za
spodbujanje nadarjenosti se najbolj pogosto uporablja dodatni pouk in priprava ter udeležba
na tekmovanjih, dodatna strokovna pomoč pa se uporablja za odpravljanje njihovih
primanjkljajev. Večina strokovnih delavcev učencem še nudi prilagajanje metod in oblik dela
v razredu. Ugotavljali smo tudi, ali so metode in oblike dela usmerjene k spodbujanju
nadarjenosti ali odpravljanju primanjkljajev. Podatki nakazujejo, da strokovni delavci pri
svojem delu z nadarjenimi otroki s posebnimi potrebami pozornost namenijo usklajeni in
uravnoteženi podpori razvoja nadarjenosti in skrbi za primanjkljaje. Zbrani podatki kažejo, da
najpogosteje prilagoditve potrebujejo nadarjeni učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
ter nadarjeni učenci z motnjo pozornosti in koncentracije. Slednji pogosto oziroma vedno
potrebujejo organizirano okolje z jasnimi pravili in očesni stik z učiteljem. Strokovni delavci
navajajo, da nadarjeni učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami pri delu v razredu pogosto
potrebujejo čim hitrejše povratne informacije in možnost umika na hodnik oziroma v kotiček
za sprostitev. Dodatni čas za reševanje nalog in preverjanje znanja najpogosteje potrebujejo
nadarjeni učenci s specifični učnimi težavami in nadarjeni, ki so gibalno ovirani. Slednjim je
potrebno zagotoviti tudi toleranco pri njihovih šibkih področjih. Strokovni delavci so navedli,
da se izmed možnih prilagoditev dolgotrajno bolnim učencem, ki so nadarjeni, najpogosteje
nudi fotokopiranje zapiskov. Nadarjeni učenci z govorno-jezikovnimi motnjami pa za uspešno
delo potrebujejo preverjanje razumevanja navodil in drugih jezikovnih vsebin, branje pisnih
navodil in neposredni stik z učiteljem.
Iz rezultatov je razvidno, da imajo nadarjeni OPP na različnih področjih občasne težave pri
socialnem vključevanju. Podatki kažejo, da sta največji težavi nadarjenih otrok s posebnimi
potrebami nizka samopodoba in strah pred negativnim vrednotenjem. V postopku primerjave
težav med različnimi skupinami nadarjenih otrok s posebnimi potrebami se pri večini razlike
niso izkazale kot statistično pomembne. Izjemi sta pretirana občutljivost in težave z
upoštevanjem pravil. To ugotovitev bi lahko povezali s podatkom, da imajo zgolj nadarjeni
učenci z motnjo pozornosti in koncentracije ter nadarjeni učenci s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami z omenjenima težavama težave pri socialnem vključevanju.
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Vprašani strokovni delavci so izrazili pozitivna stališča in dobro poznavanje potreb
prilagojenih vzgojno izobraževalnih dejavnosti za nadarjene učence s posebnimi potrebami.
Zavedajo se, da ti učenci tako kot tisti, pri katerih je prepoznana samo nadarjenost oziroma
primanjkljaj, ovira oziroma motnja, potrebujejo posebne vzgojno-izobraževalne storitve.
Neodločeno so se opredelili samo do dejstva, da naše šole že ustrezno izpolnjujejo potrebe
nadarjenih otrok s posebnimi potrebami. Podatki tudi kažejo, da izobrazba strokovnih
delavcev ne vpliva na stališča in poznavanje potreb prilagojenih vzgojno izobraževalnih
dejavnosti nadarjenih otrok s posebnimi potrebami. Pokazalo pa se je, da so mnenja specialnih
pedagogov najbližja mnenju psihologov. Predvidevam, da do takšnih rezultatov prihaja zaradi
podobnih izkušenj, ki jih imajo na področju dela z nadarjenimi OPP. V raziskavi se sicer niso
potrdile statistično pomembne razlike med stališči in poznavanji strokovnih delavcev, ki so se
dodatno izobraževali s področja nadarjenosti in tistimi, ki se niso; v podatkih so vidne manjše
razlike. Kljub omenjenim rezultatom menim, da je za učitelje in strokovne delavce
pomembno izobraževanje z njihovega področja dela. S svojim znanjem lahko vplivajo na
prepoznavanje in razvoj potenciala nadarjenih otrok s posebnimi potrebami. Prav tako pa
lahko s svojo povezovalno vlogo na šoli nudijo učinkovito podporo učiteljem.
Izkazalo se je, da bi za posploševanje potrebovali večji vzorec šol in večji vzorec nadarjenih
otrok s posebnimi potrebami. V prihodnje bi bilo smiselno opraviti podobno študijo z večjim
številom šol in z vključitvijo šol, ki nimajo nadarjenih otrok s posebnimi potrebami. S
poglobljeno študijo bi lahko pridobili podatke tudi o skupinah nadarjenih otrok s posebnimi
potrebami, ki niso tako pogoste. Zanimivo bi bilo raziskati, katera področja so pri nadarjenih
učencih s posebnimi potrebami vključena v individualizirani program in kako poteka
organizacija dela na šoli, kjer imajo takšne učence.
Dobljeni rezultati so namenjeni vsem, ki se bodo srečevali z nadarjenimi učenci s posebnimi
potrebami. Gradivo in rezultate lahko uporabijo kot smernice in pomoč pri prepoznavanju ter
načrtovanju dela s takšnimi učenci. Glede na dobljene podatke bi se bilo v prihodnje smiselno
usmeriti k bolj sistematičnemu odkrivanju teh učencev. K boljšemu prepoznavanju teh
učencev bi za strokovne delavce šol prispevali z dodatnimi izobraževanji s področja
prepoznavanja, značilnosti in dela z nadarjenimi učenci s posebnimi potrebami. Pomembno
jim je tudi približati to problematiko iz dodatne prevedene literature. K omenjenemu lahko
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pripomorejo tudi alternativni pristopi k diagnostičnemu ocenjevanju in določitev profilov
sposobnosti nadarjenih OPP. Učencem je potrebno nuditi priložnost za optimalni razvoj
njihovih potencialov. Nadarjeni OPP potrebujejo za razvoj svojih talentov in odpravo
specifičnih primanjkljajev ustrezne izzive, podporo in pomoč strokovnih delavcev ter učitelja.
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12. PRILOGE
NADARJENI UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Spoštovani,
sem Tonja Lorbek, absolventka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški
fakulteti Univerze v Ljubljani.
Pripravljam diplomsko delo z naslovom Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami (mentorica:
dr. Lidija Magajna, somentorica: dr. Tina Vršnik Perše). S pomočjo anonimnega vprašalnika
želim ugotoviti, kakšno je stanje na področju prepoznavanja nadarjenih učencev s posebnimi
potrebami v slovenskih šolah, kateri problemi se v zvezi s tem pojavljajo ter katere oblike in
metode dela uporabljate pri delu s temi učenci. Vljudno vas prosim, da odgovorite na
vprašanja, za kar boste potrebovali okoli 15 minut.
Vse pridobljene informacije bom uporabila izključno za namen izdelave diplomskega dela.
Za dodatna pojasnila mi lahko pišete na elektronski naslov: ______________.
Za sodelovanje in pomoč se vam najlepše zahvaljujem.
Tonja Lorbek
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M

2. Smer vaše izobrazbe :
a) socialni delavec
b) socialni pedagog
c) psiholog
d) pedagog
e) specialni pedagog
f) logoped
g) drugo: _______________
3. Naziv vašega delovnega mesta :
a) svetovalni delavec
b) učitelj za dodatno učno ali strokovno pomoč
c) svetovalni delavec in učitelj za dodatno učno ali strokovno
pomoč
4. Vaša delovna doba:
a) do 10 let
b) od 11 do 20 let
c) od 21 do 30 let
d) nad 31 let
5. Ali ste se po študiju udeleževali izobraževanj s področja nadarjenosti otrok ?
da

ne

6. Ali ste se po študiju udeleževali izobraževanj s področja dela z otroki s posebnimi
potrebami?
da
ne
7. Število identificiranih nadarjenih učencev je na vaši šoli ________________.
8. Koordinator za nadarjene učence na šoli je:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

socialni delavec
socialni pedagog
psiholog
pedagog
specialni pedagog
drugo: _____________________

9. Število usmerjenih otrok s posebnimi potrebami je na vaši šoli ____________ .
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10. Število vseh otrok je na vaši šoli ______________.
11. Izvajalec/izvajalka dodatne strokovne pomoči za odpravljanje primanjkljajev, ovir oz.
motenj je: (Obkrožite črko pred odgovorom, lahko obkrožite več odgovorov.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

socialni delavec
socialni pedagog
psiholog
pedagog
specialni pedagog
logoped
drugo: __________________

12. Število učencev, ki so usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami in identificirani kot
nadarjeni (nadalje: nadarjeni učenci s posebnimi potrebami), je na vaši šoli
__________________________ .
13. Kako se strinjate z navedenimi trditvami o značilnostih in izobraževanju nadarjenih
otrok s posebnimi potrebami? (Svoje mnenje izrazite na ocenjevalni lestvici.)
Ocenjevalna lestvica:

1
2
3
4
Sploh se
ne strinjam
1. Vsi otroci so nadarjeni in imajo določene posebne potrebe.

1

5
Po polnoma
se strinjam
2 3 4 5

2.

Prilagojene metode in oblike dela ter individualna in skupinska
1
pomoč pripadajo samo učencem s posebnimi potrebami.

2

3

4

5

3.

Pri otrocih s posebnimi potrebami je potrebno odkrivati tudi
1
prisotnost nadarjenosti.

2

3

4

5

4.

Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami ne potrebujejo posebnih
1
vzgojno-izobraževalnih storitev.

2

3

4

5

5.

Pri nadarjenih učencih se ne pojavljajo primanjkljaji na
1
posameznih področjih učenja.

2

3

4

5

6.

Nadarjenim učencem pripadajo prilagojene metode in oblike dela,
1
dodatni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

2

3

4

5

7.

Pri nadarjenih učencih se težave lahko pojavijo le na vedenjskem
1
in čustvenem področju.

2

3

4

5

8.

Naše šole danes že ustrezno izpolnjujejo potrebe nadarjenih
1
učencev s posebnimi potrebami.

2

3

4

5

9.

Tudi učenci, ki so učno neuspešni, so lahko nadarjeni.

2

3

4

5
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V šoli lahko zadovoljujemo vzgojno-izobraževalne potrebe
10. povezane z nadarjenostjo učencev brez dodatnih finančnih 1
sredstev.
V naših šolah ne opažamo nadarjenih učencev s posebnimi
11.
1
potrebami.

2

3

4

5

2

3

4

5

14. Katere primanjkljaje, ovire oziroma motnje imajo nadarjeni učenci s posebnimi
potrebami in koliko je takšnih učencev?
(Z X označite primanjkljaj, oviro oziroma motnjo, in s številom zapišite, koliko učencev ima to
vrsto primanjkljaja, ovire oziroma motnje.)

Vrsta primanjkljaja,
ovire oz. motnje

Primanjkljaj, ovira oziroma Število učencev, ki imajo
motnja, ki jo ima nadarjeni
to vrsto primanjkljaja,
učenci s posebnimi potrebami: ovire oziroma motnje:

a) slepi in slabovidni otroci
b) gluhi in naglušni otroci
otroci
z
govornoc)
jezikovno motnjo
d) gibalno ovirani otroci
e) dolgotrajno bolni otroci
otroci s primanjkljaji na
f) posameznih
področjih
učenja
otroci z Aspergerjevim
g)
sindromom
otroci s čustvenimi in
h) vedenjskimi motnjami
15. Katere vrste nadarjenosti opažate pri nadarjenih učencih s posebnimi potrebami in
pri kolikih učencih opažate to vrsto nadarjenosti?
(Z X označite področje nadarjenosti, in s številom zapišite, pri kolikih učencih opažate to
vrsto nadarjenosti.)
Nadarjenost, ki jo
ima učenec s
posebnimi
potrebami:

Vrsta nadarjenosti
Splošna učna sposobnost – doseganje
a) izjemnih rezultatov na več področji
hkrati.
Specifična učna sposobnost – doseganje
izjemnih rezultatov na enem področju
b)
(jezikovnem,
matematičnem,
družboslovnem, naravoslovnem).
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Lorbek Tonja; diplomsko delo

Kreativno ali produktivno mišljenje.
Sposobnost vodenja.
Glasbena sposobnost.
Likovna sposobnost.
Dramska sposobnost.
Tehnična sposobnost.
Telesno-gibalna sposobnost.
Drugo (navedite):

16. S katerimi ovirami/težavami se soočate pri odkrivanju nadarjenih učencev s posebnimi
potrebami? ( Svoje mnenje izrazite na ocenjevalni lestvici.)
Ocenjevalna lestvica:

1
nikoli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2
občasno

3
vedno

Specifične značilnosti posamezne motnje nam otežujejo ugotavljanje
nadarjenosti.
Otrok zaradi nadarjenosti kompenzira svoje primanjkljaje.
Pri odkrivanju se soočamo s finančnimi in materialnimi težavami.
Težave povezane s timskim pristopom in sodelovanjem.
Primanjkljaj, ovira oziroma motnja zakrivajo nadarjenost učenca.
Nepoznavanje značilnosti nadarjenih otrok s posebnimi potrebami.
Odkrivanje nam otežujejo časovne omejitve.
Pomanjkanje specifičnih znanj in veščin.
Drugo (navedite):

1

2

3

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

17. Kateri so Vaši predlogi za reševanje ovir/težav pri odkrivanju nadarjenih učencev s
posebnimi potrebami?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Kdo pripravi individualiziran program za nadarjene učence s posebnimi potrebami?
(Obkrožite črko pred odgovorom, lahko obkrožite več odgovorov.)
a) psiholog
b) pedagog
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

socialni delavec
starši
učitelji
socialni pedagog
specialni pedagog
logoped

19. Katere navedene dejavnosti, metode oziroma oblike dela uporabljate z nadarjenimi učenci
s posebnimi potrebami?
(Obkrožite črko pred odgovorom, lahko obkrožite več odgovorov.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Dodatni pouk.
Priprava in udeležba na tekmovanjih.
Sobotne šole.
Osebno mentorstvo učitelja določenega predmeta, na katerem je učenec nadarjen.
Delna zunanja diferenciacija.
Prilagajanje metod in oblik dela v razredu.
Dodatni pripomočki in pomagala pri pouku.
Trening socialnih veščin.
Dopolnilni pouk.
Medvrstniška pomoč.
Dodatna strokovna pomoč.
Individualna pomoč svetovalne službe.
Učenje kompenzacijskih spretnosti.
Spodbujanje pozitivne samopodobe.
Svetovanje staršem.
Ustvarjanje možnosti za socialna druženja.
Drugo:

r)
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20. Ocenite, katere prilagoditve pri pouku potrebujejo nadarjeni učenci, ki so
gluhi/naglušni?
Ocenjevalna lestvica:

1
nikoli ali redko

2
občasno

3
pogosto ali vedno

1.
2.
3.
4.

Učenec uporablja akustični pripomoček, ki omogoča boljšo slišnost.
Več pisnega gradiva v razumljivi obliki (miselni vzorci, ključne besede …)
Fotokopiranje zapiskov.
Uporaba različnih didaktičnih pripomočkov in učil.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

5.

Več časa pri procesu sprejemanja nove učene snovi, razumevanju,
1
utrjevanju in preverjanju znanja.

2

3

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

2

3

2

3

2

3

Zagotovljen stalen, neposreden stik z učiteljem.
1
Sedi v prvi ali drugi vrsti.
1
Govor učitelja naj bo jasen.
1
Stalno preverjanje razumevanja.
1
Podane informacije so jasne, kratke in enoznačne.
1
Na krajše smiselne celote razdeljene kompleksne naloge, navodila in
11.
1
postopke.
Sedi s sošolcem, ki je šolsko uspešen in mu je pripravljen priskočiti na
12.
1
pomoč.
13. Drugo:
1
6.
7.
8.
9.
10.

20. Ocenite, katere prilagoditve pri pouku potrebujejo nadarjeni učenci, ki so
slepi/slabovidni?
Ocenjevalna lestvica:

1
nikoli ali redko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2
občasno

3
pogosto ali vedno

Primerna osvetlitev delovnega prostora.
Sedi blizu table in ima na klopi dovolj prostora za odlaganje pripomočkov.
Sedi sam.
Reliefne nalepke in barvne oznake v šolskem prostoru.
Povečave in razmik med vrsticami, fotokopije in slikovni material.
Učitelj pazi, da ga učenec stalno sliši.
Tabla in kreda kontrastnih barv.
Učbeniki in delovni zvezki ter delovni listi v povečanem tisku.
Pisala z debelejšo in bolj kontrastno sledjo.
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10.
11.
12.
13.
14.
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Uporaba računalnika.
Več časa za branje in pisanje ter preverjanje znanja.
Uporaba ustreznega povečala (lupa ali elektronska povečalo).
Uporaba avdio posnetkov, diktafona.
Drugo:

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1

2

3

20. Ocenite, katere prilagoditve pri pouku potrebujejo nadarjeni učenci, ki so gibalno
ovirani?
Ocenjevalna lestvica:

1
nikoli ali redko

2
občasno

3
pogosto ali vedno

1. Dodatna osvetlitev.
2. Uporaba grafoskopa, diaprojektorja.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uporaba računalnika
programsko opremo).

s

prilagoditvami

(prilagojeno

periferno

Toleranca šibkih področij.
Uporaba blazine za počitek.
Prilagojen obseg snovi.
Prilagojeni zvezki in učni listi.
Dodatni krajši odmori zaradi fizične utrujenosti.
Fotokopiranje zapiskov ali uporaba računalnika.
Uporaba vizualnih opor.
Dodatni čas za reševanje nalog.
Priprava kratkih povzetkov, ključnih besed.
Strokovne, težje izraze, nadomestimo s pogovornimi in z asociacijami.
Drugo:

in

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1

2

3

20. Ocenite, katere prilagoditve pri pouku potrebujejo nadarjeni učenci s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami?
Ocenjevalna lestvica:

1
nikoli ali redko

1.
2.
3.
4.

2
občasno

3
pogosto ali vedno

Razdelitev nalog na manjše dele.
Izvajanje sprostitvenih dejavnosti.
Strukturiran pouk (enako zaporedje aktivnosti in postopkov)
Ne sedi v prvi vrsti in ne v zadnji, sedi daleč od motečih dejavnikov.
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Čim hitrejše povratne informacije.
Določimo ga za razrednega pomočnika (zadolžen za posebne naloge).
Postavljanje konkretnih mej.
Sedi s sošolcem, ki ga sprejema.
Napovedano preverjanje znanja.
Možnost umika na hodnik ali v kotiček za sprostitev.
Uporaba različnih pripomočkov za popestritev pouka in boljše
11.
razumevanje učne snovi.
Drugo:
12.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

1

2

3

1

2

3

20. Ocenite, katere prilagoditve pri pouku potrebujejo nadarjeni učenci z govornojezikovnimi motnjami?
Ocenjevalna lestvica:

1
nikoli ali redko

2
občasno

3
pogosto ali vedno

1. Jezikovno poenostavitev gradiva zahtevnejših vsebin.
Več časa za sprejemanje, predelavo, razumevanje informacij in preverjanje
2.
znanja.
3. Več dodatne razlage.
4. Preverjanje razumevanja navodil in drugih jezikovnih vsebin.
5. Več ustnega izkazovanja znanja.
Uporaba didaktičnih pripomočkov (grafoskop, diaprojektor, video filmi,
6.
računalnik).
7. Uporaba računalnika.
8. Krajša in enostavnejša besedila.
9. Branje pisnih navodil.
10. V naprej pripravljena vprašanja.
11. Določitev temeljnih znanj pri posameznih predmetih.
12. Sedi tam, kjer mu je omogočen neposredni stik z učiteljem.
Drugo:
13.

1

2

3

1

2

3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1

2

3

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

1

2

3

20. Ocenite, katere prilagoditve pri pouku potrebujejo nadarjeni učence, ki so dolgotrajno
bolni?
Ocenjevalna lestvica:

1

2

3

nikoli ali redko
občasno
pogosto ali vedno
1. Sedi v prvi vrsti blizu učitelja (diabetes, epilepsija).
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Fotokopiranje zapiskov (za čas odsotnosti od pouka zaradi bolezni).
Podaljšan čas za reševanje nalog in za preverjanje znanja.
Krajše naloge z dodatnimi podvprašanji.
Daljše naloge razdeljene na več krajših.
Preverjanje znanja je napovedano in dogovorjeno.
Kotiček za odmor (pri otrocih, ki imajo zaradi jemanja zdravil slabšo
koncentracijo).
Pomoč pri organizaciji zapiskov (za čas odsotnosti od pouka zaradi
bolezni).
Prilagoditve pri posameznih predmetih in ostalih drugih šolskih
dejavnostih (odvisno od specifike obolenja oz. bolezni).
Dodatna učna pomoč.
Učno-vzgojno delo je usmerjeno na doseganje temeljnih učnih ciljev.
Priprava e-gradiv za samostojno učenje na domu.
Drugo:

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1

2

3

20. Ocenite, katere prilagoditve pri pouku potrebujejo nadarjeni učenci z motnjo
pozornosti in koncentracije?
Ocenjevalna lestvica:

1
nikoli ali redko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2
občasno

3
pogosto ali vedno

Organizirano, strukturirano okolje z jasnimi pravili.
Mirni kotiček za umiritev.
Kratke, enoznačne in jasne informacije.
Očesni stik z učiteljem.
Ignoriranje manj motečih oblik vedenja.
Več čutno učenje.
Takojšnja povratna informacija.
Več odmorov med šolskim delom.
Več pohval.
Zahtevni predmeti v jutranjih urah.
Daljše naloge razdeljene na krajše.
Naključno klicanje učencev.
Drugo:
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21. V kolikšni meri se po Vašem mnenju nadarjeni učenci s posebnimi potrebami soočajo
z naslednjimi težavami?
Ocenjevalna lestvica:

1
nikoli ali redko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2
občasno

3
pogosto ali vedno

Nizka samopodoba.
Zadržanost v socialnem stiku do vrstnikov.
Odklonilen odnos do vrstnikov.
Težave pri javnem nastopanju in spraševanju pred razredom.
Osamljenost.
Pretirana občutljivost.
Občutek drugačnosti.
Strah pred negativnim vrednotenjem.
Težave pri upoštevanju pravil.
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