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POVZETEK 

 

V svojem diplomskem delu sem se posvetila populaciji socialno slabše prilagojenih poduspešnih 

nadarjenih osnovnošolcev in strategijam za delo z njimi. Te so namenjene razvoju in uresničevanju 

njihovih sposobnosti, tako na področju učnega uspeha kot tudi na področju njihovega delovanja  v  

socialnem okolju. Primerne so tudi za učence, ki niso prepoznani kot nadarjeni, a imajo določene 

težave na področju socialnih interakcij. Razen splošne predstavitve strategij je opisana tudi njihova 

učinkovitost in namen uporabe. Nekatere so, vsaj glede na rezultate ankete, splošno še malo znane, 

a zato nič manj učinkovite. 

 

Empirični del je posvečen raziskavi o tem, kako omenjeno populacijo dojemajo učitelji in učiteljice 

slovenskih osnovnih šol ter kakšne strategije sami uporabljajo pri delu z njimi. Zanimalo me je tudi, 

v kolikšni meri se srečujejo s takimi učenci ter kako so pridobivali znanja za delo z njimi, če se 

sploh čutijo kompetentne za to. 

 

V spletni raziskavi je sodelovalo 95 osnovnošolskih učiteljev in učiteljic, ki so izpolnili anketo. 

Samo dva sta odgovorila, da jima termin socialno slabše prilagojenih poduspešnih nadarjenih ni 

razumljiv, v smislu, da si takega učenca ne znata predstavljati. Ostali so podali svoje videnje te 

populacije učencev.  Učitelji bi želeli več znanj s tega področja, saj ga z obveznim izobraževnajem 

niso pridobili dovolj.  

 

 

 

 

Ključne besede: nadarjeni učenci, poduspešnost, osnovna šola, slabša socialna prilagojenost, 

strategije dela z učenci, osnovnošolski učitelji 



ABSTRACT 

 

My diploma thesis is focused on population of socially disabled gifted underachievers in primary 

schools and the strategies to raise their abilities, their grades and to improve their interactions with 

social environment. These strategies can also be efficient in working with children who are not 

identified as gifted, but are facing problems within their social environment.  A description of the 

strategies, their efficiency and use are presented. Some of them are, according to the results of the 

survey, are generally not well-known, but not any less effective. 

 

The empirical part of the thesis is dedicated to the research about the use of strategies for helping 

the above mentioned population by teachers of Slovenian elementary schools. I was also interested 

in how often they recognize socially disabled gifted underachievers, how they gained the 

knowledge for working with them and whether they felt competent for this kind of work.  

 

In the internet research 95 teachers filled the questionnaire completely. Only two answered that they 

could not understand the term socially disabled gifted underachiever; others wrote down their 

perception of the characteristics. The teachers want to gain more knowledge from this area, because 

they didn´t learn much about socially disabled gifted underachievers during their studies.   

 

 

 

 

 

Key words: gifted pupils, underachievement, primary school, socially disabled, startegies for 

working with pupils, elementary school teachers 
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1  UVOD 

 

Veliko je programov, kjer se ukvarjamo z manj zmožnimi, a le malo se jih ukvarja z nadarjenimi. Če 

bi investirali v nadarjene, bi pomagali razviti njihove potenciale, kar bi koristilo razvoju in 

napredku družbe. Obenem bi zmanjšali nemir v šolskih klopeh, saj se nadarjeni dostikrat 

dolgočasijo, ker presegajo nivo učne snovi. Razen tega bi prihranili denar, namenjen šolstvu, saj bi 

potrebovali manj kurative, nadpovprečni otroci pa bi se se hitreje in bolje učili (George, 1997).  

 

Pomanjkljivo poznavanje privede do nerazumevnja in posledično do obsojanja in predsodkov, ki 

kvarijo odnose in spodbujajo slabo klimo. Očitno ali prikrito grajanje, zavračanje in nesprejemanje 

ljudem ni všeč. Za razumevanje je torej potrebno znanje, ki ga  pridobivamo  vse življenje, zavedno 

ali ne, skozi izkušnje ali knjige, teorijo in prakso.  

 

Teorija potrebuje preizkus v praksi  in empirične dokaze za svojo veljavnost. To pomeni, da je poleg 

besed potrebna še akcija. Govorjenje o spremembah ne prinese dejanskih sprememb, lahko pa 

sproži dejanja, ki pripeljejo do le-teh. Zato potrebujemo znanje v povezavi z delovanjem. Za pomoč 

skupini socialno slabše prilagojenih poduspešnih nadarjenih učencev je najprej potrebno prepoznati 

in spoznati, nato pa uvesti akcije, ki bodo te učence upoštevale in jim pomagale razviti njihove 

skrite potenciale. 

 

V realnosti se z obravnavano populacijo večinoma ukvarjajo socialni pedagogi in pedagoginje, ki s 

takimi učenci delajo velikokrat individualno izven razreda. Ta diplomska naloga podaja drugačen 

pristop, ki vključuje delo učiteljev z učenci, saj  navsezadnje učenci več časa prebijejo v razredu. 

 

»In ko imaš dobro mnenje o tem, kar si, imaš vse možnosti, da si sam svoj in najbolje uveljaviš 

svoje sposobnosti, s katerimi te je narava obdarila.« (Galbraith, 1992, 14) 
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2  TEORETIČNI DEL 

 

2.1. Kaj je nadarjenost? 

 

Kaj pomeni biti nadarjen? Definicij je skorajda toliko, kot je ljudi. Platon je zagovarjal stališče, da 

je nadarjenost naravni dar, a obstaja tudi mnenje, da je to pravzaprav človekova iznajdba (George, 

1997). To protislovje razumem kot razmerje med vplivom genov in vplivom okolja. Kaj je torej 

tisto, kar nas močneje definira? Lahko se rodimo kot genij za igranje violine, a če v življenju tega 

inštrumenta nismo nikoli vzeli v roke, se genialnost ne bo izrazila. Po drugi strani pa nekdo, ki ni 

naravno nadarjen za igranje nekega inštrumenta, ne bo nikoli dosegel istega nivoja kot tisti, ki je. 

Četudi imam vsak dan po pet ur trening petja, ne bom nikoli dosegla visokih tonov sopranistk, če je 

moj glas drugačen, nižji in tega preprosto ni zmožen. Torej gre za sovplivanje obojega.  

 

V Redefining Giftedness for a New Century (2010) National Association for Gifted Children iz 

Združenih držav Amerike opiše nadarjene kot posameznike, ki izkazujejo izjemne sposobnosti 

razumevanja in učenja ali pa posedujejo kompetence, ki jim pomagajo do dosežkov, ki jih uvrščajo 

v zgornjih 10% populacije. Ta nadarjenost pa se lahko kaže v matematiki, jeziku, športu ali na 

kakšnem drugem področju. 

 

Kakšna je razlika med nadarjenostjo in talentom? Nadarjenost pomeni presegati povprečje na 

umskem, kreativnem in še kakšnem drugem področju, medtem ko pa se talent nanaša na neko 

določeno področje in dosežke na njem, torej talent na področju matematike, umetnosti, glasbe 

(Gagne v George, 1997).  

 

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011) v 11. členu, ki govori o 

izobraževanju nadarjenih učencev, piše: »Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko 

nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v 

umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, 

da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge 

oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.« 

 

2.2. Učna poduspešnost 

 

George (1997) pravi, da je učna neuspešnost nadarjenih posledica togega šolskega sistema ter 

nerealnih pritiskov, prenizkih pričakovanj, posledične slabe samopodobe, umikanja vase ter 
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nezanimanja. Vzrokov naj bi bilo več: 

 

1) tog šolski sistem 

2) poudarek na zunanjem ocenjevanju znanja 

3) slaba samopodoba zaradi pomanjkanja spoštovanja s strani staršev, učiteljev 

4) tekmovalnost 

5) preveč kritik tako doma kot v šoli 

6) slabo sestavljen in posledično neprivlačen učni načrt 

7) premalo priložnosti, da bi otrok pokazal svoje znanje 

8) prelahke naloge in naloge, ki so nesmiselne 

 

Razdevšek-Pučko (v Jakovljević, 2009) opiše še podrealizacijo nadarjenih, ko učenci v resnici niso 

neuspešni, saj dosegajo zadovoljive rezultate. Tako se njihovi resnični potenciali ne izrazijo, zato bi 

lahko prav tako govorili o poduspešnosti. 

 

Omenila bi še Maslowo hierarhijo potreb, ki govori o tem, da je najprej potrebno zadovoljiti 

fiziološke potrebe, potrebo po varnosti, povezovanju in samospoštovanju, šele nato pride do 

samouresničevanja skozi razvoj lastnih talentov (Corrina, 2011). Torej, če spodnji nivoji ne bodo 

zadovoljeni, bo otrok prej prepoznan kot le povprečen, saj se bo na primer ukvarjal s svojo 

fiziološko potrebo lakote in posledično ne bo zbran pri pouku, oziroma se ne bo mogel koncentrirati 

na nalogo. 

 

Pagnani (b.d.) vidi dve populaciji poduspešnih nadarjenih. Tu so tisti, ki so že prepoznani kot 

nadarjeni in tisti, ki sicer imajo potencial(e), a jih noben test še ni prepoznal. Neuspešnost v šoli je 

odvisna od več različnih, med seboj vplivajočih dejavnikov, največji problem je pomanjkanje 

odpornosti, katere sestavni deli so zdrav smisel za humor, sposobnost reševanja problemov, 

optimizem. Mladi potrebujejo cilje in strukturo ter dobro in učinkovito vodstvo, da lahko postanejo 

uspešni vsem težavam in pritiskom navkljub.  

 

2.3. Sindrom poduspšenosti in slabša socialna prilagojenost 

 

Poduspešni so pogosto neorganizirani, ne delajo domačih nalog, pozabljajo učne pripomočke in 

učbenike. Gledajo skozi okno, sanjarijo in motijo pouk s pogovarjanjem. Nimajo učnih navad in 

poznajo tisoč in en izgovor za nedelo. Šola je dolgčas in nepomembna ustanova, za vse slabe ocene 

pa so seveda krivi „grozni“ učitelji. Vse ostalo, glasba, nogomet in prijatelji, so bolj pomembni od 

dela za šolo. Njihovi cilji so ali prenizki ali previsoki, nimajo delovnih navad, kar pomeni, da niti ne 
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vedo, kaj pomeni delati, a pričakujejo velike uspehe in želijo biti zmagovalci. So velikokrat tudi 

precej tekmovalni, kar jim še bolj škodi, saj zaradi svojih (ne)navad niso konkurenčni. A to je 

splošen opis poduspešnega posameznika, vse značilnosti seveda ne veljajo za vse učence (Rimm, 

2008).   

 

2.4. Poduspešni nadarjeni kot socialno slabše prilagojeni  

 

Montgomery (2009) navaja 14 značilnosti poduspešnih nadarjenih: 

1) slaba pismenost 

2) velik prepad med ustnim in pisnim delom 

3) neizvajanje domačih nalog in nalog v šoli 

4) slaba izvedba dela 

5) nepripravljenost za delo 

6) nezadovoljstvo z lastnimi dosežki 

7) izogibanje novim aktivnostim 

8) perfekcionizem in kritiziranje samega sebe 

9) nerealni cilji  

10)  slabo delovanje v skupini 

11)  slaba koncentracija 

12)  nezanimanje za šolo 

13)  možne težave z vrstniki 

14)  slaba samopodoba 

 

Seveda je vsak posameznik original in ne veljajo zanj vse zgoraj opisane značilnosti, vendar se 

skoraj vedno pojavlja problem z izvajanjim pisnih nalog. Obstajajo razlike med dečki in deklicami, 

saj spola, pa če hočemo ali ne, v družbi nista enako videna. Ekstarvertirani otroci pogosto krivijo 

druge, medtem ko je pri introvertiranih ravno obratno. Slednji so zaradi tega ob neuspehu še bolj 

ranljivi. Pri deklicah je to še pogostejše (Mongomery, 2009). 

 

2.5. Zakaj se otrok ne obnaša prosocialno? 

 

Dunbar (2004) pravi, da si je treba ob vsakem nezaželenem vedenju v razredu postaviti štiri 

vprašanja: 

 

1) Ali je otrok zdolgočasen, mogoče lačen ali utrujen? 
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2) Kaj išče ta otrok s svojim obnašanjem? 

3) Ima morda kakšne druge težave (z zdravjem ipd.)? Kaj naj bi to potem pomenilo? 

4) Ali je v obnašanju predvidljiv? 

 

Joan Freeman (2013) v enem izmed svojih predavanj pove, da biti nadarjen še ne pomeni tudi, da 

bolje obvladuješ čustva. Nadarjeni bi, da bi lahko se soočili s svojo drugačnostjo in tudi s stereotipi, 

ki jih obkrožajo, v bistvu morali posedovati večjo emocionalno stabilnost. Ker pa temu ni vedno 

tako, se zaradi pritiskov obnašajo neprimerno. 

 

2.6. Problem perfekcionizma 

 

Pri obravnavani populaciji, prihaja do velikih težav zaradi perfekcionizma. Nadarjeni se zavedajo 

svoje nadarjenosti in ker ne dosegajo svojih potencialov, se težave še bolj izrazijo Želijo uspeti, a 

jim ne uspeva, kar vodi v probleme z obnašanjem, saj velikokrat želijo prikriti svoj neuspeh s tem, 

da ugovarjajo, da se pretvarjajo, da jih snov ne zanima, ali se drugače neprimerno vedejo (Rimm, 

2008). 

 

2.7. Izbrane strategije dela 

 

V času izdelave diplomske raziskave sem pregledala literaturo o strategijah dela uporabnih za 

reševanje problemov, ki se pojavljajo ob stiku učiteljev in ostalih učencev s socialno slabše 

prilagojenimi poduspešnimi nadarjenimi učenci. Sestavila seznam enajstih strategij, ki so v 

nadaljevanju opisane v enakem vrstnem redu kot so naštete v anketi. Vrstni red ni povezan s 

pomembnostjo posamezne strategije. Ker mi je bila tematika takrat še relativno neznana, sem si 

pomagala s priporočili učiteljev za posamezno strategijo. Z učitelji sem se pogovarjala v času svoje 

prakse na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol. Besedo filmoterapija, ki sem jo uporabila  v anketi,  

sem v diplomski nalogi zamenjala s primernejšo besedno zvezo delo s filmom in besedo 

biblioterapija z besedno zvezo delo s knjigo, saj sta to primernejša izraza za področje socialne 

pedagogike.  

 

2.7.1 Delo s filmom  

 

Wolz (2011) izredno dobro opiše, zakaj naj bi se lotevali dela s filmom. Opira se na Gardnerjevo 

teorijo raznoterih inteligentnosti in nakaže, da film s svojo zgodbo dostopa do medosebne 

inteligentnosti, glasba do glasbene, dialog do jezikovne, sama zasnova zgodbe do matematično-
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logične, gibanje do telesno gibalne, slike in simboli do prostorske, ob posebej inspirativnih filmih 

pa se uri znotrajosebna inteligentnost, znana tudi kot avtorefleksivna. In prav metode, ki se 

dotaknejo čim več inteligentnosti, olajšujejo učenje in ga pospešijo.  

 

Pri izbiri filma ne smemo upoštevati le polnosti zvočnih in vizualnih učinkov, izrednega pomena je 

sama vsebina, zgodba. Dobro izdelano sporočilo nam pomaga premagati strah pred pogovorom o 

tabujih, kot sta na primer spolnost in smrt. Preko usmerjene, vodene razprave, se mladi odprejo in 

začnejo razmišljati o dani tematiki. Tako dobijo prostor, kjer se lahko pogovorijo o svojih željah, 

potrebah in celo morebitnih strahovih (Repše in Peštaj, 2012). Tudi nadarjeni so ljudje, in 

marsikatera težava, ki je prisotna v njihovem življenju in o kateri velikokrat ne morejo govoriti, je 

lahko razlog za njihovo poduspešnost. 

 

Zagovorniki dela s filmom v izobraževanju govorijo tudi o večji sproščenosti ob pogovoru po 

ogledu filma, ker so gledalci v bistvu nevpleteni. Z obravnavanjem filmov, ki vsebujejo na primer 

tematiko manjšin, se razvija družbena kritičnost, prepoznavajo se uničujoče posledice predsodkov 

in stigmatiziranja. Poteka razvoj mišljenja, socialnih veščin, saj si med diskusijo posamezniki 

ustvarjajo mnenja, ki se jih potem učijo še deliti (Curk, 2011).  

 

Ponavadi so nam najbolj neprijetni tisti liki, s katerimi lahko poistovetimo nekatere svoje lastnosti. 

Film tako prinese katarzo, očiščenje, zavedanje sebe in s tem tudi svojega obnašanja (Wolz, 2011). 

Če damo torej primer neprilagojenega otrokovega obnašanja na ogled, lahko ta strategija pomaga 

pri samoocenitvi vedenja učencev. Repše in Peštaj (2012) opozarjata, da je po ogledu filma 

potrebno zagotoviti varen prostor v katerem ni obsojanja. da se učenci sploh lahko odprejo. Pri tem 

je vloga učitelja kot vodje diskusije, da krmari med videnimi dogodki, izrečenimi mnenji in 

morebitnimi primeri iz lastnega življenja kot učenčevega, da skupaj z njimi poustvari videno in 

slišano.  

 

Veliko je različnih filmskih žanrov in veliko je naslovov znotraj vsakega, kako torej najti 

ustreznega? Wolz (2011) opozarja na nekaj pomembnih dejavnikov, ki jih moramo upoštevati ob 

izbiri. Potrebno je dobro poznati učence, saj se ta tehnika ne priporoča, če je imel kateri od 

nastopajočih v filmu travmo podobno travmi  učenca,  na primer hudo nasilje doma, in če otrok ne 

zna ponotranjiti nikakršnih metafor. Če se osredotočim na populacijo mladih, ki me zanima v tej 

diplomski nalogi, bi morda prišel v poštev film Groundhog Day, kjer glavni lik ponavlja dan, kar 

nakazuje na ponavljajoče se vzorce in kaže, kako se jih znebiti. 
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2.7.2 Delo s knjigo 

 

Pomembno je izbrati pravo knjigo ob pravem času, pri čemer ni nekega vedno veljavnega recepta, 

saj smo le ljudje in bitja s svojimi navadami, občutki, mislimi in preteklostjo. Vse to vpliva na nas. 

Najbolje se je prilagoditi času. Ne dajemo torej vedno le klasične literature, ampak brskamo dlje. Če 

opazimo kakšno temo, težavo, ki se ponavlja, poskusimo najti literaturo na to tematiko. Tako bomo 

preko branja in potem diskusije prišli do rešitev (Hébert in Kent, 2000). 

 

Poznamo klinično biblioterapijo, ki se jo uporablja pod nadzorom strokovnjakov, s 

psihoterapevtskimi metodami za ljudi z ekstremnimi čustvenimi težavami. Druga veja bibiloterapije 

se imenuje razvojna (developmental) in se uporablja v šolah. Ta se poskuša tudi preko znanja o 

fazah odraščanja dotakniti duš mladih učencev in učenk. Filmi in knjige govorijo zgodbe, ki povedo 

otrokom, da z neko težavo in problemom niso sami na svetu. Imamo štiri stopnje: identifikacijo (na 

podlagi podobnosti težav), katarzo (ko ugotovimo, da v nečem nismo sami), vpogled (ko 

protagonist rešuje svoje probleme, se gledalci opremijo z načinom njihovega reševanja), in  

aplikacijo (uporaba rešitev v lastnem življenju) (Hébert in Kent, 2000). 

 

Delo s knjigo je torej možnost gledanja skozi tuje, druge oči, s pomočjo tega se spozna drugačne 

zorne kote. S knjigami se razvija tudi jezik, materni ali tuji, v katerem koli pač beremo. Hébert in 

Kent (2000) poudarjata, da so za nadarjene s čustvenimi težavami velikega pomena knjige, ki 

govorijo o prijateljstvu. Tako mladi spoznajo, da imajo drugi tudi podobne občutke kot oni, kar jim 

pomaga formirati nova poznanstva.  

 

Prave naslove knjig prav za nadarjene je v svoji kjnigi Some of my Best Friends are Books: 

Guiding Gifted Readers from Pre-School to High School zapisala in opisala Judith Wynn Halstead. 

 

2.7.3 Mentorstvo 

 

Galbraith (1992) pravi, da če je oseba tako nadarjena, da je pri njej možna celo akceleracija oziroma 

po domače rečeno preskok razreda ali celotne stopnje, bi ji bilo dobro dodeliti mentorja. Ta mora 

biti starejši in bolj izkušen. Priporočljivo je, da se ukvarja s področjem, ki nadarjenega zares 

zanima, ali pa da ima ali je imel podobne težave. S tem mladega spodbuja s pristnim 

razumevanjem, daje mu možnost učenja tudi izven šolskih zidov, t.i. vseživljenskega učenja.  

 

Pri tem Mongomery (2009) opozarja, da poskušamo najti mentorja z istim prvim oz. maternim 
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jezikom, če ta ni enak tistemu, ki ga uporabljamo v šoli.   

 

Dober primer mentorstva, ki se lahko razvije celo v prijateljstvo, je brazilski projekt Speaking 

Exchange, organizacije FCB Brasil, kjer se mladi iz CNA šole v Liberdade preko interneta 

pogovarjajo z upokojenci Windsor Park Retirement Community iz Chicaga. Namen tega je razviti 

jezikovne spretnosti mladih šolajočih se Brazilcev na področju angleškega jezika. Mentor je torej 

nekdo starejši, bolj izkušen. Če imamo na primer umetniško nadarjenega otroka, je zanj najboljši 

mentor kakšen lokalni umetnik, ki mu predstavi življenje v tem poklicu, skupaj z vsemi 

odgovornostmi in življenjskim stilom vred.  

 

McIntyre in drugi (2007) omenjajo možnost, da mladi nadebudni umetnik zatre svoj talent in je 

poduspešen le zato, da bi se počutil enakega drugim. Dober mentor lahko to prepreči. Zelo 

pomembno je najti pravi par in nadzorovati celoten proces ter ustvariti možnost preverjanja. Prav 

tako se morata obe strani zavedati, kaj je namen druženja in kakšna so pričakovanja obeh. Namen 

mentorstva je dati učencu  vpogled v možnosti kariere in izobraževanja  na področju, ki ga zanima, 

priložnost naučiti se specifičnih tehnik za pridobitev tehničnih in kreativnih spretnosti in tehnik za 

reševanje problemov. Mentor mora biti tudi vzornik. 

 

2.7.4 Trening socialnih veščin 

 

Dobre socialne veščine so zadovoljevanje lastnih potreb ob upoštevanju drugih, vzpostavljanje 

novih in utrjevanje že obstoječih socialnih mrež, učenje neodvisnosti in odgovornosti. So v bistvu 

zmožnost reševanja problemov v vsakdanjiku na treh ravneh. Prva je osebna raven, kjer gre za 

grajenje samopodobe in izražanje svojih misli. Druga je ravnen odnosov, kamor spada na primer 

sklepanje kompromisov. Na širši, makrosistemski ravni, prispevaš kot dober državljan. Vse to spada 

pod trening socialnih veščin, ki ima tri faze (Rozman, 2006): 

 

Faza priprave 

 na kaj se bomo osredotočili (skupinsko delo, tabor ali delavnica) 

 kdo bo izvajalec 

 kdo bo udeleženec (za lažje in bolj učinkovito delo naj jih ne bo več kot 18) 

 kako bomo vzpostavili stik z izvajalci in udeleženci 

 

Faza izvedbe 

 določanje pravil, ki pa naj ostanejo fleksibilna 
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 začetno spoznavanje (t.i. ice-breakerji)  

 predstavitev namena treninga 

 diskusija o morebitnih pričakovanjah, željah in tudi strahovih 

 izvedba, ki naj bo čim bolj usmerjena na realnost, lahko tudi na realnost posameznikov 

 

Faza ocenjevanja 

 izmenjava mnenj tudi s strani izvajalcev, mnenj pa ni potrebno komentirati (izvemo, kaj smo 

se vsi skupaj naučili, kaj je potekalo dobro in kje bi bile potrebne spremembe) 

 

Za našo popoulacijo socialno slabše prilagojenih poduspešnih nadarjenih učencev je trening 

socialnih veščin ali s kratico TSV izrednega pomena, saj jih uči tudi asertivnosti oziroma 

usklajevanja socialnih odnosov. Sama sem bila že na več takih treningih in moram priznati, da je 

sicer veliko odvisno od same ekipe, vodje in nabora (socialnih) iger, a učinkujejo. Še posebno, če je 

vključen še humor s poučno noto.  

 

2.7.5 Upoštevanje učenčevih učnih stilov 

 

Učni stil je unikaten način dojemanja, interakcije in odziva na izziv oziroma izkušnjo učenja. V 

grobem je naš učni stil odraz naše osebnosti. Kaj pomeni učni stil? Pomembno je, kdaj se nekdo 

najlažje in najbolje uči, ali je to tik pred spanjem ali morebiti popoldne, kakšne odmore potrebuje, 

kakšne potrebe po hrani in pijači ima takrat, ali se mu je ljubše učiti sede za mizo ali leže na postelji 

ipd. Razlike v stilu učenja so odvisne tudi od tega, ali je posameznik avditivni, vizualni ali 

kinestetični tip ali kakršnakoli mešanica vseh treh. Pomemben je tudi osebni način procesiranja 

informacij, kjer je nekdo lahko bolj analitičen in sistematičen ter nekdo drug bolj intuitiven ter 

impulziven. Razen tega k stilu učenja prispevajo tudi osebne lastnosti, ki označujejo 

ekstrovertiranost in introvertiranost posameznika, ali lažje dela v skupini ali sam ter kako dobro se 

spopada z anksioznostjo (Mariani, 2007).  

 

Mariani (2007) tudi pravi, da vse to izvemo z opazovanjem, pogovorom s pomembnimi drugimi ter 

z raznimi testi, ki so narejeni tudi tako, da so lahko učencem v užitek ob reševanju. Če upoštevamo 

torej način, kako se nekdo uči, se bo naučil posledično več, lažje, hitreje in bolje. Ponudimo lahko 

več stimulacij, da vključimo tudi kinestetične tipe na primer tako, da jih vsake toliko časa spravimo 

na noge, v gibanje. Ko se uči tip, ki je pretežno gibalen, rad hodi po prostoru, slušni si ponavlja 

snov na glas, vidni pa veliko podčrtuje in uporablja barve, različne velikosti črk. Najbolje je 

pregledati vse dejavnike, ki določajo posameznikov učni stil ter tako postaviti strategijo učenja.  
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Pri nadarjenih se lahko torej zgodi, da so poduspešni, da ne dosegajo svojih polnih potencialov tudi 

zato, ker se ne učijo svojemu učnemu stilu primerno, ker ne upoštevajo časa, ko si največ 

zapomnijo in okoliščin, ki pripomorejo k temu, da bolje procesirajo informacije. 

 

2.7.6 Uporaba ustreznega humorja 

 

Raziskave kažejo da se, ko nam je nekaj smešno, vklopi večji del naših možganov, kar pomeni tudi 

lažje učenje. Humor prekine zadrego in tudi zmanjša možnost sramu učencev zaradi lastnih napak. 

Naredi učiteljevo figuro bolj človeško in da občutek, da učitelj sam nima učencev za neobogljene 

otroke. Otroci in mladi tako lažje pristopijo k njemu. Tudi reklame, ki se jih najbolj zapomnimo, so 

smešne. Humor poveča optimizem in optimističen način razmišljanja, ki vedno pride prav. Poveča 

možnost za pogovor o raznih tabujih, saj na nek način razbije uvodno nelagodje. A potrebno je pazit 

pri sarkazmu. Imamo namen in imamo vpliv, oba pa se lahko zelo razlikujeta. Tudi, če nimamo 

namena koga užaliti, lahko nastane tak vpliv. Veliko ustrahovalcev tudi uporablja humor, seveda na 

negativen način (Brinder, Buckworth in Morrison, 2009).  

 

Morrison (2008) pravi, da humor ohranja naše duševno zdravje, zdravi napetost in stres. Povezuje 

dele možganov med seboj in s tem spodbuja kreativnost. Ozdravi vzdušje, sprosti strah, jezo. 

Razumevanje verbalnega humorja se pojavi nekje ob vstopu v osnovno šolo. Skozi pripovedovanje 

humornih knjig ali z njihovim "predpisovanjem" spodbujamo branje in bralno pismenost. Večja se 

tudi emocionalna inteligenca. A kaj, ko humor vedno ne učinkuje, ker je dostikrat med učitelji 

prisoten strah, če bodo njihove šale sploh sprejete, da bodo z njihovim pripovedovanjem zapravili 

dragocen čas za poučevanje, da se bodo drugi delali norca iz njih ter da bodo izgubili kontrolo.  

 

Poleg razrednih klovnov, za masko katerih se skriva veliko nadarjenih, pa Morrison (2008) 

ugotavlja, da se za grenkim humorjem skrivajo tisti, ki tako zakrivajo svojo nemoč. Njim lahko 

pomagamo s takšnim ali podobnim stavkom: "No, zdaj si bil negativno nastrojen, imaš morda še 

kakšne dobre novice?" in to seveda z nasmeškom. Kot učitelj je dobro povedati kdaj pa kdaj kakšno 

zgodbo iz vsakdanjika, ki dela odrasle človeške, pokaže, da so tudi učitelji osebe, ki hodijo v 

trgovino, imajo prijatelje in delajo napake. S tem se naredijo dostopne in bolj zaupanja vredne, kar 

poveča možnost komunikacije med samim učiteljem in razredom in to lahko pomeni, da se 

marsikatera kriza v razredu, ki je posledica slabše socialne prilagojenosti učenca, razreši. 
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2.7.7 Motopedagogika 

 

"Gibalne vaje izboljšajo odnos do fizičnega in socialnega okolja." (Passolt, 2002, str. 97) 

 

Hanscorn (2014) govori o nemiru v razredu, ki se kaže kot guganje na stolu, kot nemirno zvijanje 

na sedežih. Kot pomemben razlog, zakaj se to dogaja, navede, da se otroci dandanes premalo 

gibljejo. Posledica le-tega je pomanjkanje pozornosti, ki pa je potrebna za uspešno učenje in 

sodelovanje pri pouku. Tako lahko izpadejo učenci socialno šibkejši in so manj uspešni pri nalogah, 

ker njihovo telo nima dnevno na voljo dovolj fizičnih dejavnosti. 

 

Motopedagogika po Ogrincu (2014): 

 je razvojni pristop namenjen otrokom med tretjim in dvanajstim letom z različnimi 

motnjami, tudi s čustveno vedenjskimi motnjami (ČVM) 

 otroci s ČVM  umirjajo svojo agresijo ter lažje vzpostavljajo odnose; če je gibanje omejeno, 

ne pride do sprostitve, ki bi ga vodila v umirjenost in v ravnovesje, integracijo (sprejemanje) 

 gibanje je hrana za možgane 

 OŠ Livada v Ljubljani kot primer dobre prakse 

 

Ogrinec (2014) se prav tako sprašuje, če otrokovi izpadi in neprilagojeno obnašnanje niso morebiti 

poslednica premalo gibanja. Priporoča uporabo trampolina, ker nudi le-ta tudi ugodne pogoje za 

razvoj organa za ravnotežje. A otroci se morajo držati določenega reda, bodisi so bosi ali z 

nedrsečimi nogavicami, vedno poskakuje samo eden s skoki na noge ali zadnjico, skače se med 5 do 

7 minut in to brez odskokov na trdna tla. Če se pravil ne držimo, lahko pride do nesreč in 

porušenega centra za ravnovesje. Če jih je več na trampolinu, vedno skače le eden, a vibracije blaga 

bodo ostale umirile. 

 

Passolt (2002) doda še vrtenje, guganje, žongliranje, jahanje, ples ter zraven priporoči še glasbo ali 

pa vsaj ritem. Raztresenim nadarjenih damo nalogo, naj zaprejo oči, saj se s tem ko se morajo 

osredotočiti na druge čute izboljšuje koncentracija. Dobre so tematsko orientirane igre, ker dodajo 

lahko še vrednost zgodbe, ki lahko vsebuje pomemben nauk za socialno slabše prilagojene. Tako 

lahko uporabimo balone in sestavimo razne igre, in povežemo gibanje s treningom socialnih veščin. 

Naloge so različne: balon ne sme pasti na tla, ko si ga podajajo, kar spodbuja sodelovanje, lahko 

dodamo še muhalnik za odbijanje ali pa je naloga, da naj bo udarec ob balon čim glasnejši, ne da bi 

počil, kar zopet spodbuja pogovor, saj se morajo med seboj v skupini dogovoriti, kako jim bo to 

uspelo. 
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2.7.8 Skupinska oblika pomoči namesto individualne 

 

Sistematično reševanje problemov, skupno učenje in kreativna kooperacija, vse to so značilnosti 

dela v skupini. Učenci se usedejo skupaj, premlevajo ideje in ustvarjajo nove, ki bi jim pomagale 

pri učenju. Delajo skupaj in se v procesu, podobnemu debati, odločajo, kako se bodo lotili spornih 

situacij. S tem se učijo socialnih veščin, delijo se novi pogledi ali skrajšano ideje, podarja se 

komplimente, ponuja pomoč, opogumlja se drug drugega, predlaga spremembe na lep, blag način. 

Učenci se tako v skupini učijo tudi samokontrole. Skupinska oblika pomoči pomeni lahko tudi 

dodelitev nalog posameznikom, lahko se zberejo skupaj in pomagajo nekomu, ki je pomoči 

potreben, pomemben del tega načina dela je t.i. feedback ali podajanje povratnih informacij. Tudi 

tukaj je pomebna evalvacija (Pearson Hall, 2009).  

 

Učenci, ki delujejo v uspešni skupini, se manj posvečajo dejavnostim, ki niso v zvezi s ciljem same 

skupine. Skupaj sledijo navodilom, kar poveča učinkovitost in zviša možnost za pravilen/dober 

odgovor. Če pa zraven dodamo še skupno organiziranje (zapiskov, koledarjev), se začnejo učiti tudi 

bolj učinkovite izrabe časa. Tukaj pa je še sama komunikacija, pogovor med člani, kar zmanjša 

možnost nezaželenega obnašanja tudi potem, ko skupina ni več aktivna (Pearson Hall, 2009).  

 

Če torej pogledamo vse zgoraj naštete pozitivne učinke skupinske oblike pomoči, ima ta precej 

prednosti pred  individualno. Pri nadarjenih, ki ne dosegajo svojih polnih potencialov, lahko skupina 

pomeni, da se končno dokažejo svojim vrstnikom, počasi pridobivajo samozavest, da se začenjajo 

izražati skozi svoje darove in pridobivajo socialno mrežo, ki uči socialnih veščin.  

 

2.7.9 Skupno dogovarjanje o ciljih 

 

Banach (2013) nam sporoča, da nas bodo preveliki cilji onemogočili, premajhni pa nas ne bodo 

dovolj spodbudili, ne bodo dovolj velik izziv za nas. Za tvorbo ciljev opisuje metodo, imenovano 

SMART cilji. Cilj mora biti: 

 specifičen (vprašamo se: kdo je vpleten, kaj želimo doseči in kje, v kolikšnem času, kaj za 

dosego cilja potrebujemo in kaj nas pri tem omejuje ter zakaj si tega sploh želimo) 

 merljiv 

 dosegljiv (ko določimo cilj, lahko najdemo več načinov, kako priti do njega) 

 realen  

 v točno določenem časovnem okviru 
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Zakaj skupno dogovarjanje o ciljih? Ko je učitelj edini, ki postavlja cilje, obdrži s tem ravnanjem 

vso moč in odgovornost, namesto da bi to porazdelil med učence in sebe (Student Goal Setting at 

Steck Elementary School, 2014). In ko moč porazdeli, pridobi večje spoštovanje. Otroci imajo 

občutek, da se jih obravnava kot osebe in ne kot neobogljene in nevredne sodelovanja pri 

odločitvah. To pa pomeni tudi, da lažje in prej ubogajo, ko je disciplina potrebna.  

 

Specifičnost cilja je prva komponenta njihovega postavljanja. "Želim, da se bolje obnašaš," ni 

specifičen cilj. Če pa rečemo: "Rad bi, da ne govoriš medtem, ko govorim jaz" ali "Rad bi, da me v 

tem primeru poslušaš" ali "Rad bi, da se tega držiš tudi pri sošolcih in sošolkah," je to veliko bolj 

specifično in otrok, še posebno nadarjen, bo lažje razumel, kaj hočemo od njega. Da je cilj dosegljiv 

moramo upoštevati vsakega posameznika z vsemi njegovimi značilnostmi in kompetencami. Morda 

je otrok nadarjen, ampak na matematično-logičnem in ne jezikovnem področju, kar pomeni, da ne 

bo dosegal tako dobrih ali vsaj tako hitrih rezultatov pri učenju jezika. Tukaj se dotikamo tudi 

realnosti cilja. Morda v danem trenutku sprememba zaradi določenih dejavnikov ni dosegljiva. Če 

je nadarjen otrok trenutno poduspešen in se neprimerno obnaša, ker doma doživlja ločitev ljubljenih 

staršev, je to vsekakor potrebno upoštevati. Potem pa je tukaj še časovni okvir, ki ga je nujno točno 

zastaviti, ker je drugače manj motivacije in s tem manj možnosti, da bi se cilj izpolnil (Banach, 

2013).  

 

Berg (2013) skuša pokazati, da lahko samovoljno vsiljevanje ciljev prikliče odpor pri učencih, kar 

pomeni, da skupno postavljanje ciljev vodi v večjo možnost njihove uresničitve. Učenec dobi 

občutek odgovornosti, saj še nekdo drug ve za njegov cilj, prav tako jih preko poznavanja le-teh 

lažje spoznamo kot osebe, kaj jih motivira. Deluje tako individualno kot skupinsko skupno 

postaljanje ciljev, vsekakor pa pripomore k procesu navodilo, naj prej razmislijo o svojih željah. 

 

2.7.10 Socialno učenje 

 

Social Learning Theory (b.d.) socialno učenje opisuje kot učenje vedenja z opazovanjem drugih kot 

učenje  z imitacijo in modelom. Če učenec svoje oblačenje prilagodi neki skupini, ker želi pripadati, 

potem ima ta skupina nanj vpliv. Pomembno pri teoriji socialnega učenja je dejstvo, da lahko pride 

do ojačitve vedenja tudi tako, da na primer učitelj nekoga pohvali in to vpliva na drugo osebo, ki 

sploh ni bila pohvaljena (kot primer: "Tudi jaz sem bom zdaj potrudil, zato da me bo pohvalil kot 

njega!"). Ali pa  učenec vidno uživa v dani nalogi, kar spodbudi druge, da začnejo uživati v njej. 

Ojačitev lahko pride tako s strani pohvale kot kazni. Ojačitev je povezana s kognitivnim nivojem, ki 
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spodbuja učenje, kar lepo nakaže primer, ko učitelj pove, da učna snov, ki jo bodo zdaj obravnavali, 

ni za test, kar zmanjša pozornost učencev za sledenje, saj na koncu ne bo sledila ojačitev v obliki 

ocene.  

 

Prav je vedeti, da je model tisti, ki uči moralnega mišljenja in obnašanja tako kot lahko uči nasilja in 

agresije. Model, po katerem se učenec obnaša, uči nova vedenja ali ojačuje frekvenco prej naučenih, 

lahko pa celo označi vedenja, ki so bila prej naučena, kot prepovedana. Pomagamo si lahko z 

opisom posledic, da spodbudimo želeno obnašanje. Da poruši tradicionalne stereotipe, mora učitelj 

izpostaviti učence več različnim modelom, učenci pa morajo tudi verjeti v svojo sposobnost reševati 

probleme in naloge, saj se drugače poruši celoten sistem (Social Learning Theory, b.d.).  

 

Že samo pogovor je lahko definiran kot socialno učenje. Hart (2013) dodaja še socialne medije kot 

so na primer vsem znani Facebook, Twitter, YouTube itd. ter učenje preko njih. Ballesteros (2013) 

pa omenja zelo znanega Banduro, po kateremu je socialno učenje opazovanje drugih. Naučimo se 

ne le tega, kako neko vedenje izvesti, temveč tudi kakšne so posledice tega vedenja. Za učenje z 

opazovanjem potrebujemo koncentracijo ali bolje, pozornost. Drugo je zadrževanje informacij v 

spominu in potem še izvedba dejanskega opazovanega vedenja. Potrebna je seveda še zelo 

dragocena motivacija, da se lahko karkoli sploh zgodi.  

 

Na osnovi predstavljenega se vidi, kako pomemben dejavnik je obnašanje odraslih v razvoju 

obnašnja otrok. Kar Janezek vidi, Janez(ek) dela. Pri populaciji, ki me zanima, gre predvsem za 

preprečevanje nezaželjenega vedenja. Če kričimo, sporočamo, da je to sprejemljivo. Ne zmerjajmo 

in ponižujejmo drugih ter jih poslušajmo! Poskusimo postaniti vzorniki tako, da se obnašamo tako, 

kot bi si želeli, da se drugi obnašajo do nas.  

 

2.7.11 Razbremenitvene dejavnosti (sproščanje) s pomočjo glasbe 

 

Elder (b.d.) nam kot sredstvo sproščanja predstavlja glasbo. Ker je velik del življenja veliko mladih, 

jim je poznana. Kakšni pa so učinki glasbe? Glasba vpliva na raven hormonov (endorfini, kortizol), 

je odličen uvod, ko se še spoznavamo, olajšuje učenje, spremeni učenčevo stanje, čustva in s tem 

vedenje, vzpodbuja tovarištvo, doda tisto piko na i izobraževanju. Lahko nas dvigne, nam da 

energijo ali pa nas umiri.Vedeti moramo, da ni vsaka glasba primerna. Bolje se je izogibati heavy 

metalu, seksističnim besedilom ter takim, ki promovirajo droge, alkohol. Avtor zagovarja baročno 

glasbo, saj je najbližje srčnemu ritmu in je najboljša vzporednica možganskim valovom, ko so 

učenci v stanju umirjene pozornosti. Za sproščanje naj bo BPM (beats per minute) med 40 in 60. Za 
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lažji izbor primerne glasbe si je dobro pogledati knjigo Jeffa Greena The Green Book of Songs by 

Subject: The Thematic Guide to Popular Music.  

 

Nadarjeni so velikokrat preobremenjeni s svojim (ne)uspehom in sproščanje je kot nalašč za njih.  

Skupaj s celotnim razredom lahko vadimo tudi jogo, globoko dihanje, celo meditacijo in 

vizualizacijo. Zakaj ne bi obudili ITG-ja (izraz telesa ob glasbi)? Sama sem bila del konvergentne 

pedagogike v osnovni šoli, znani tudi kot Wambach program, kjer smo izvajali to, zdaj že kar malo 

pozabljeno dejavnost. Gradili smo prostor, slike, situacije, strukture, se premikali glede na ritem po 

razredu. Deluje tudi napenjanje in sproščanje mišic, ki lahko poteka ob primerni (chill-out) glasbi. 

Gremo od prstov na nogah navzgor do obraznih mišic ali pa obratno in vsak del telesa posebej 

stisnemo ter po par sekundah sprostimo. Učitelj je tukaj tisti, ki vodi vse, ki govori, katere mišice 

zategniti in kdaj jih spet sprostiti.  

 

Glasba nam pomaga tudi pri učenju. Lerch in Anderson (2000) opisujeta t.i. Mozartov učinek, 

glasba namreč stimulira možgane in povzroči porast inteligenčnega količnika, uspešnost pri testih 

se poveča, mentalne funkcije se opazno izboljšajo, izboljša se tudi verbalna, prostorska in 

emocionalna inteligenca, koncentracija ter spomin. To pa pride še kako prav prav vsakemu.  

 

2.7.12 Ostale strategije 

 

Zgoraj sem opisala strategije, ki sem jih zajela v anketi, a ob brskanju po literaturi ter po samih 

rezultatih ankete se je pokazalo še veliko več uporabnih strategij dela z socialno slabše 

prilagojenimi poduspešnimi nadarjenimi učenci. George (1997) izpostavja grupiranje. To pomeni, 

da na primer neko skupino naravoslovno nadarjenih učencev vzamemo iz razreda in jim damo 

posebej nalogo, raziskovanje nečesa na njihovem močnem področju. Tako med seboj povežemo 

nadarjene na njihovem skupnem področju, skupinsko delo pa pozitivno vpliva na prosocialno 

obnašanje ter zmanjšuje poduspešnost. Avtor izpostavi poleg že opisanega sistema mentorstva še 

sistem tutorstva in svetovanja ter vključevanja otrok v izvenšolske dejavnosti, klube, društva. To je 

način, da združimo prijetno s koristnim. Sicer je to izven kurikula in izven šole, a se mi zdi 

pomembno omeniti, saj se otroci tukaj družijo s podobno mislečimi in izvajajo zraven še dejavnosti, 

ki so jim pri srcu. Najboljši način za učenje na vsaj dveh področjih, socialnem in tistem izbranim, s 

katerim se klub, društvo ukvarja.  

 

Vesel (2005) poudarja pomen t.i. formalne debate, ki je del strukturirane diskusije. Ker je 

strukturirana, ima svoje zakonitosti, imamo dve skupini, zagovorniško in nasprotniško. Vrstni red 
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nastopov je znan, čas je omejen, sodelujejo pa ponavadi po trije v vsaki skupini. Zelo dobro je, da 

se ne zanemari ostalih učencev, saj imajo ti vlogo opazovalcev, napišejo pa tudi povzetek. Na ta 

način se uči izražanja mnenj, sodelovanje v skupini, nadarjeni pa velikokrat uživajo v debatah, saj 

lahko izrazijo svoje potenciale. Tudi tako se obdela veliko pomembnih vprašanj, od motenja pouka 

do tega, kdo bo prvi v vrsti za kosilo in kdo naj bo tisti, ki bo nesel malico do razreda.  

 

Ko sem bila na praksi v osnovni šoli, sem spoznala še igro vlog in simulacijo. Debeljak (2005) 

opisuje razliko tako, da igra vlog pomeni, da se prevzame vlogo nekoga drugega, medtem ko se pri 

simulaciji ohrani lastna identiteta in se neko namišljeno situacijo odigra kot realno. Če se na primer 

učenec nesramno obnaša do učitelja, odgovarja, mu ponudimo pokušino obrnjene situacije. Kako bi 

se torej počutil, če se bi nekdo nesramno obnašal do njega in mu neprestano odgovarjal, jezikal? 

Nadarjeni hitro dojamejo poanto situacije in se tako zamislijo nad svojim vedenjem in kakšne 

občutke vzbuja v drugih. Ta strategija jim ponudi neke vrste ogledalo, empatija, katere stopnja se 

sicer od človeka do človeka sicer razlikuje, pa jim omogoča vpogled v občutke drugih. Učenci so 

velikokrat nesramni, ko je vmes nerazumevanje, ki sproža neprimerno obnašanje. 

 

Sylvia Rimm je razvila t.i. trifocal model, ki temelji na šestih korakih (McIntyre in drugi, 2007): 

1) Ocenitev zmožnosti skozi IQ teste in teste kreativnosti, zraven pa še ocenitev poduspešnosti. 

2) Komunikacija med učitelji in starši. V primeru, da slednji nočejo sodelovati, se mora bolj 

angažirati učitelj. 

3) Spreminjati in spremeniti pričakovanja pomembnih drugih in učenca. 

4) Najti vzornika, ki pa je lahko mentor, sorojenec, trener, učitelj. Ni važen naziv, temveč 

ujemanje. 

5) Popravljanje pomanjkljivosti veščin učenca, predvsem kar se tiče slabih učnih navad, preko 

sistema tutorstva. 

6) Modifikacija okrepitev doma in v šoli, kar pomeni tudi postavljanje kratko in dolgoročnih 

ciljev.  

 

Rimm (2008) imenuje model trifocal, ker se osredotoča na tri strani: šolo, dom in otroka. Prvih pet 

točk se osredotoča na vse poduspešneže, pri šesti točki pa morami biti pozorni na tri tipe 

poduspešnih otrok. Na konformne in nekonformne odvisne in na konformne neodvisne in 

nekonformne neodvisne. Rimm prav tako govori še o prikrajšanih otrocih, to pa so tisti, katerih 

starši ne sodelujejo, nočejo sodelovati pri procesu izobraževanja potomcev. Termin prikrajšani se 

tukaj uporablja v povezavi z zmanjševanjem poduspešnosti. Tukaj pride prav t.i. "child advocate" 

oziroma zastopnik otroka.  
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Izrednega pomena in ena pomembnih strategij je vključevanje staršev v proces izobraževanja, kar 

pa je nemalokrat tudi najtežja naloga. Lahko imamo otroka, katerega starši se ne zanimajo za šolo 

ali pa se jim ne zdi pomembna, imajo preveč dela z drugimi stvarmi, z drugimi sorojenci, morebiti 

celo ne znajo jezika, če govorimo o priseljencih. Veliko je faktorjev, zakaj je stik med šolo in starši 

učenca onemogočen in včasih se ne da veliko narediti, da bi se to popravilo. Zato moramo potem 

več delati z učencem samim (Pagnani, b.d.). 

 

Izpostavila sem tudi problem perfekcionizma, ki je tako pogost pri populaciji, ki jo obravnavam v 

tej diplomski nalogi. McIntyre in drugi (2007) pravijo, naj se ga lotevamo tako: 

 

1) postavimo realistične cilje in visoke, a prav tako realistične standarde 

2) dajmo pobudo za tveganje, ampak to uravnavajmo 

3) sprejmimo napake s humorjem 

4) vse napake in padce je treba spremeniti v učne lekcije 

5) vključimo učenje relaksacije 

6) spodbujajmo dejstvo, da je delo lahko zabavno 

 

Povratne informacije morajo biti takojšne in jasne. Prepričajti se moramo, da je prejemnik 

pripravljen, saj nas drugače ne bo slišal ali pravilno razumel, pripombe morajo temeljiti na dejstvih 

in ne čustvih, dobro je biti natančen in tudi navesti primere, povratne informacije naj se tičejo tega, 

kar je moč spremeniti, osredotočiti se je treba na eno stvar naenkrat ter dovoliti drugemu, da tudi 

sam spregovori (Cava, 2003). Covey (2000) pove, da besede sestavljajo 7% medsebojnega 

sporazumevanja, telesna govorica 53% ter način, ton govora kar 40 %. Pri zadnjem je si poglejmo 

primer, na kaj je pravzaprav treba paziti: 

 

Nisem rekel, da imaš ti težave z odnosi. 

Nisem rekel, da imaš ti težave z odnosi. 

Nisem rekel, da imaš ti težave z odnosi.  

 

Dunbar (2004) nas opozarja, da se nikoli ne ponižuje otroka, sploh pa ne javno. Ne kriči se nanj. 

Spoznati ga je potrebno, se pogovoriti s kom, ki je z njim bolj v stiku, in tako ugotoviti, kaj mu je 

všeč in kaj ne ter kako njegovo moteče vedenje obvladujejo drugi. Dati mu je potrebno izbiro, ker 

to spodbuja njegove kompetence, predvsem kompetenco odločanja. 
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In predvsem je dobro imeti v mislih, da je otrok in se hkrati spomniti, kako je bilo, ko smo bili 

njegove starosti. Seveda se časi spreminjajo in z njimi navade, a nekaj stvari vseeno ostane. Vsak si 

želi ljubezni in pozornosti, priznavanja svojih dosežkov ter dejstva, da je nekomu mar.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Delo z nadarjenimi, ki so kakorkoli socialno slabše prilagojeni, so pri pouku neopazni ali obratno 

preveč opazni, ter ne dosegajo svojih polnih potencialov, je malo in slabo poznano in obravnavano 

v slovenskem strokovnem prostoru, pa tudi izven. Veliko učiteljev osnovnih šol je brez ali pa ima 

površno in nedoločno razvite strategije dela z omenjeno populacijo. Nadarjeni, ki se umikajo vase, 

pogosto niso priznani kot visoko sposobni, saj te njihove sposobnosti nihče ne opazi. Pri nadarjenih, 

ki motijo pouk, se učitelji bolj osredotočijo na njihovo moteče vedenje kot na dejstvo, da so 

sposobni veliko več. Osterc (2000) opozarja na to, da je temelj za naše delo vzpostaviti pozitiven 

odnos otrok-vzgojitelj. 

 

Kako se torej uspešno spopasti z vedenjem teh otrok in jih hkrati spodbujati, da se razvijejo v 

uspešne posameznike, ki bodo lahko v polnosti razvili svoje potenciale? Kako doseči, da bodo 

dosegli večjo emocinalno stabilnost, da bodo znali bolj učinkovito in družbi primerno odreagirati na 

težave, ki se jim pojavljajo na poti skozi odraščanje? Česa se poslužiti kot učitelj, katerih strategij, 

da bomo to dosegli? Vsa ta vprašanja so obravnavana v okviru diplomskega dela.  

 

3.2 CILJI RAZISKOVANJA 

 

V svojem diplomskem delu sem se osredotočila na dva cilja: 

 

 Ugotoviti, katere strategije učitelji uporabljajo pri delu s socialno slabše prilagojenimi 

poduspešnimi nadarjenimi učenci za njihovo boljšo socialno vključenost in razvoj njihovih 

potencialov. 

 Predlagati učinkovite strategije za delo s socialno slabše prilagojenimi poduspešnimi 

nadarjenimi učenci. 
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3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Zastavila sem si štiri raziskovalna vprašanja: 

 

V1: Katerim dejavnikom osnovnošolski učitelji pripisujejo razloge za premajhno pozornost, ki jo 

namenjajo  slabše socialno prilagojenim in poduspešnim nadarjenim učencem? 

 

V2: S katerimi strategijami dela s socialno slabše prilagojenimi poduspešnimi nadarjenimi učenci so 

osnovnošolski učitelji seznanjeni? 

 

V3: S katerimi strategijami dela s socialno slabše prilagojenimi poduspešnimi nadarjenimi učenci 

osnovnošolski učitelji niso seznanjeni? 

 

V4: S katerimi vrstami nadarjenosti se pri socialno slabše prilagojenih poduspešnih nadarjenih 

učencih učitelji najpogosteje srečujejo? 

 

3.4 RAZISKOVALNA METODA 

 

Pri raziskovanju sem uporabila kvantitativno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

3.5 VZOREC 

 

Pri raziskavi je sodelovalo 95 učiteljev in učiteljic slovenskih osnovnih šol rednega programa, od 

tega 11 moških in 84 žensk, kar pomeni 11,6 % moških in 88,4 % žensk. 

Najnižja delovna doba učiteljev, ki so sodelovali v anketi, je bila  1 leto, najvišja pa 38 let. 

 

Magisterij ali doktorat ima 2,1 % vprašanih, prevladuje visokošolska, univerzitetna izobrzba, ki jo 

ima 69,5 % anketirancev. Višješolsko izobrazbo ima 28,4 % vprašanih.  

 

Vzorec je naključen. 

 

3.6 MERSKI INSTRUMENT IN TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke sem zbirala s spletno anketo, ki je vsebovala 13 vprašanj, 14. točka  pa je bila namenjena 
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kakršnemukoli komentarju v povezavi z anketo. Vprašanja so bila zaprtega ter odprtega tipa. Pri 

posameznih vprašanjih je lahko anketiranec izbral še odgovor drugo in napisal svoj odgovor. 

 

Anketo so izpolnjevali med 22.4.2014 in 29.5.2014, čeprav je bila na spletu aktivna dlje časa. Vse 

podatke zbrane v tem času sem pregledala, kar nekaj jih ni ustrezalo pogojem. Spletne naslove šol 

sem dobila preko spletne strani https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2010 

in jim potem pisala. Veliko šol se ni odzvalo, ugotovila sem, da zato, ker ne pregledujejo 

elektronske pošte. Večinoma so odgovorili le učitelji tistih osnovnih šol, kjer sem prošnjo za 

izpoljnevanje ankete poslala ravnateljem. Podatke sem potem zbrala, uredila in analizirala, jih 

grafično ter opisno prikazala ter razložila v kontekstu ustreznih teoretskih in empiričnih spoznanj. 

 

3.7 POTEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Obdelava podatkov je potekala v statističnem programu SPSS. Iz spletne strani 1ka.si, kjer je bila 

objavljena aketa, sem prenesla podatke v SPSS, kjer sem jih potem statistično obdelala. Kot 

statistični postopek sem uporabila izračun frekvenc (f) in odstotnih frekvenc (f %). 

 

3.8 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

V nadaljevanju bom predstavila in interpretirala rezultate. Začela bom s tem, kako učitelji 

pojmujejo obravnavano populacijo, nato bom opisala dejavnike, ki jim pripisujejo razloge, da so 

socialno slabše prilagojeni poduspešni nadarjeni učenci tolikokrat spregledani. Sledijo rezultati o 

poznavanju določenih strategij za delo in o poznavanju vrst  nadarjenosti, ki se v razredu največkrat 

pojavljajo. Na koncu pa je predstavljena še samoocena anketirancev glede prepoznavanja  učencev, 

ki sodijo v to populacijo, samoocena kompetenc za delo s to skupino nadarjenih ter odgovor na 

vprašanje ali bi si želeli pridobiti več znanja s tega področja. 

 

3.8.1 Pojmovanje socialno slabše prilagojenih poduspešnih nadarjenih učencev 

 

Zanimala me je učiteljeva lastna definicija obravnavane skupine učencev. Predstavljam nekaj 

odgovorov, ki sem jih izbrala, ker skupaj najbolje ilustrirajo različno pojmovanje socialno slabše 

prilagojenih poduspešnih nadarjenih učencev. Analizirala sem vse podane odgovore, dva od 95 

anketirancev odgovora nista podala, dva pa sta napisala, da si take populacije ne znata predstavljati. 

 

Učenci, ki imajo velike potenciale, vendar pa jih zaradi okolja ne morejo razviti in so zato navzven 

https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2010
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tretirani kot manj uspešni učenci. 

 

Predstavljam si učence, ki imajo kakšno področje zelo dobro razvito, vendar imajo probleme s 

socialnim vključevanjem, lahko pa so manj uspešni od pričakovanega. 

 

Rome. 

 

Učenci, ki so nadarjeni, vendar živijo v socialno šibkem okolju, v katerem ni ustrezne vzpodbude za 

njihov razvoj. 

 

Otroci, ki imajo probleme pri vključevanju v skupino. Ti problemi lahko izhajajo ali iz družine ali 

nastanejo zaradi občutka manjvrednosti ali večvrednosti. 

 

To so učenci, ki zaradi svoje nadarjenost na določenih področjih, na ostalih ne morejo \"normalno\" 

funkcionirati, ne morejo se vključiti v sistem, zato so podpovprečno uspešni. 

 

Vsa izbrana pojmovanja razlagajo populacijo socialno slabše prilagojenih nadarjenih učencev, s 

čimer se vidi, da se pojavi problem definicije, da namreč ene same ni. Romi so resda socialno 

drugače prilagojeni in zaradi tega dostikrat lahko dobijo zraven še pridevnik slabše (socialno 

prilagojeni). Socialno šibko okolje lahko vodi v posledično slabšo socialno prilagojenost, saj se 

človek brez določenih vzorcev in vrednot, ki veljajo v družbi, v njej obnaša neprimerno (Social 

Adaptation, b.d.). To hitro vodi v nastanek vedenjskih motenj (Žižak, 2009). 

 

3.8.2 Dejavniki zanemarjanja socialno slabše prilagojenih poduspešnih nadarjenih učencev 

 

Naslednje vprašanje je spraševalo po dejavnikih, ki jim osnovnošolski učitelji pripisujejo razlog/e 

za premajhno pozornost, ki jo namenjajo socialno slabše prilagojenim poduspešnim nadarjenim. Na 

izbiro so imeli več odgovorov in pod drugo so lahko napisali svojega, če jim noben od danih ni 

ustrezal. Lahko pa so izbrali več odgovorov, kar je potrebno upoštevati ob pregledu odstotkov. 
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Tabela 1: Dejavniki zanemarjanja socialno slabše prilagojenih poduspešnih nadarjenih učencev 

Razlogi za premajhno 

posvečanje pozornosti opisani 

populaciji: 

odgovor je bil izbran 

f f% 

Učitelji so preveč obremenjeni 

z drugim delom 

59 62,1 

Učitelji nimajo dovolj znanj za 

delo z omenjeno populacijo 

47 49,5 

Na šoli se več pozornosti 

namenja drugim področjem 

31 32,6 

Učitelji težko prepoznavajo 

omenjeno populacijo 

24 25,3 

Šoli primanjkuje sredstev, 

predvsem finančnih 

24 25,3 

Opomba: Okrepljene številke v tabeli predstavljajo največkrat izbran odgovor 

 

Zgornja tabela nakazuje, da je najpomembnejši dejavnik, zakaj se obravnavani populaciji namenja 

premalo pozornosti, da so učitelji preveč obremenjeni z drugim delom. Ta odgovor je bil izbran kar 

59-krat, kar pomeni, da tako meni 62,1 % vprašanih. Že po rezultatih raziskave o največji oviri na 

področju raziskovanja lastne prakse, ki jo je izvedla Tavčarjeva (2012), se vidi, da največjo oviro 

predstavlja ravno preobremenjenost. Če je učitelj preobremenjen se lahko bodisi sooča s stresom 

(ravnanje, ki ima posledice za učenca) ali pa uporabi strategije prilagjanja (ravnanje, ki ima 

posledice za učitelja) (Blase, 1986, v Slivar, 2009). Če je v razredu preveč stresorjev, lahko kaj hitro 

pozabi na posameznike in njihove potrebe. 

 

Drugi najpogosteje izbrani odgovor je bil, da učitelji nimajo znanja za delo z tako populacijo, ki je 

bil od 95 učiteljev izbran kar 47-krat, kar pomeni 49,5 %. Učitelj je pomemben element v 

odkrivanju učenčeve nadarjenosti, saj pri evidentiranju šteje tudi učiteljevo mnenje. Žagar, Artač, 

Bezič, Nagy in Purgaj (1999) so na seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje poudarili, 

da mora učitelj še posebno paziti na tiste učence, ki kažejo znake nadarjenosti, a se to ne kaže v 

njihovem šolskem uspehu. Ko prepoznamo nadarjenost učenca, ga lažje spoznamo, razumemo, se 

mu približamo. Vse to kaže na potrebo po izobraževanju učiteljev tudi na področju dela z 

nadarjenimi. 

 

Naslednji odgovor je bil izbran 31-krat, kar pomeni, da se je zdelo kot vzrok premajhne pozornosti 

opisani populaciji v slabi tretjini dejstvo, da se na šoli namenja več pozornosti drugim, 

"pomembnejšim" področjem.  To je  kritika sistema v  šoli. 
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Eden izmed naslednjih možnih odgovorov se je glasil, da učitelji težko prepoznavajo omenjeno 

populacijo in ji zato posvečajo manj pozornosti, drugi pa, da se to dogaja zaradi pomanjkljivih 

sredstev, predvsem finančnih. Oba sta bila izbrana v enakem številu, kar pomeni 24-krat, ki 

predstavlja 25,3 % odgovorov. Pri problemu prepoznavanja gre za podoben primer kot pri problemu 

pomankanja znanja in je rešitev v nadaljnjem izobraževanju. Ko pa pridemo do pomanjkanja 

sredstev in financ, je problem v neustreznem razporedu proračuna. 

 

11-krat, oziroma v 11,6 % pa je bil izbran tudi odgovor drugo. Izjave so si bile med seboj precej 

podobne, izbrala sem tri izmed njih na podlagi najbolj razumljivega zapisa. Nanašajo se na problem 

identifikacije nadarjenega učenca ter dela z njim: 

 

Učitelj je kot splošni zdravnik: zazna \"diagnozo\" in se posveti tem učencem tudi, če ni plačan za 

to, za to smo tudi izobraženi. Noben zdravnik splošne prakse ne operira niti vnetega slepega 

črevesa. Tudi učitelji splošne prakse poleg vseh drugih del ne moremo biti tako sposobni za tako 

specifične primere. za res kvalitetno in učinkovito delo s takimi učenci bi resnično potrebovali 

specialiste.  

 

Če se že prepozna takega učenca, na šoli ni strokovnjaka - socialnega pedagoga, ki bi učencu lahko 

pravilno strokovno pomagal; s takimi se najpogosteje individualno ukvarjajo specialni pedagogi. 

 

Redki take učence zaznajo kot nadarjene. 

 

Glede na odgovore bi lahko sklepali, da je slaba izobraženost na področju dela s socialno slabše 

prilagojenimi poduspešnimi nadarjenimi učenci problem, ki se ga prelaga na pomanjkanje 

specialistov, socialnih pedagogov. To je problem, ki je bil tudi eden izmed razlogov, da sem se v 

tem diplomskem delu osredotočila na pomoč omenjeni populaciji pri vključevanju in izrabi polnih 

potencialov s strani njihovih učiteljev. Učitelji, oboroženi z znanjem, imajo moč za spremembe. 
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3.8.3 Seznanjenost učiteljev s posameznimi strategijami za delo s socialno slabše prilagojenimi 

poduspešnimi nadarjenimi učenci 

 

Tabela 2: Seznanjenost učiteljev s posameznimi strategijami 

 

STARTEGIJE 

poznam, 

že 

izvajam 

poznam, ne 

izvajam, a 

bi se mi 

zdelo 

potrebno 

poznam, ne 

izvajam in 

ne zdi se mi 

to potrebno 

ne poznam, 

a se mi zdi 

potrebno 

poznati 

ne poznam 

in se mi ne 

zdi 

potrebno 

izvajati 

ni 

odgovoril 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Filmoterapija 4 4,2 18 18,9 6 6,3 54 56,8 10 10,5 3 3,2 

Biblioterapija 11 11,6 22 23,2 9 9,5 45 47,4 5 5,3 3 3,2 

Mentorstvo 28 29,5 43 45,3 9 9,5 10 10,5 1 1,1 4 4,2 

Trening socialnih 

veščin 

45 47,4 32 33,7 5 5,3 11 11,6 0 0 2 2,1 

Upoštevanje 

učenčevih učnih 

strategij 

63 66,3 24 25,3 1 1,1 4 4,2 0 0 3 3,2 

Uporaba 

ustreznega 

humorja 

71 74,7 11 11,6 3 3,2 8 8,4 0 0 2 2,1 

Motopedagogika 4 4,2 18 18,9 8 8,4 55 57,9 6 6,3 4 4,2 

Skupinska 

pomoč namesto 

individualne 

41 43,2 36 37,9 6 6,3 10 10,5 0 0 2 2,1 

Skupno 

dogovarjanje o 

ciljih 

56 58,9 28 29,5 5 5,3 5 5,3 0 0 1 1,1 

Socialno učenje 47 49,5 37 38,9 2 2,1 8 8,4 0 0 1 1,1 

Razbremenitvene 

dejavnosti, 

sproščanje 

46 48,4 35 36,8 4 4,2 5 5,3 0 0 5 5,3 

Opomba: Okrepljene številke v tabeli predstavljajo največkrat izbran odgovor 

 

V vprašalniku je bila prva navedena strategija filmoterapija. Nepoznavanje te strategije, ki se jo 

lahko uporablja tudi za učenje, ni bilo zelo presenetljivo, saj tudi pri pogovorih z raznimi ljudmi, 

tako takimi, ki se ukvarjajo z otroki in takimi, ki se ne, le-tem ni nikoli prišla na misel kot 

potencialna pomoč pri poučevanju. Le 4,3 % tistih, ki so na to vprašanje odgovorili, pozna in izvaja 

to strategijo, skupno jo pozna slaba tretjina, 30,4 %. Velika večina, kar 58,7 % učiteljev, je izrazila 

željo, da bi se s to metodo seznanili.  
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Metodo biblioterapije pozna le slaba polovica, 45,7 %. Delno lahko morda dokaj slabo poznavanje 

te terapije pripišemo uporabljenemu izrazu in bi se več učiteljev odločilo, da jo pozna, če bi 

uporabili besedno zvezo delo s knjigo. Tudi s to strategijo se želi seznaniti kar 48,9 %, kar pove, da 

bi se ji moralo posvečati več pozornosti.  

 

Mentorstvo je veliko bolj poznano, saj z njim ni seznanjeno le 12,1 % vprašanih, morda tudi zato, 

ker je mentorstvo zelo širok pojem in ga ne razumejo tako, kot je kot strategija pomoči 

predstavljeno v tej diplomski nalogi. Mentorstvo v tem primeru ni le nadzorovanje poteka dela 

nekega posameznika, ampak veliko globlji odnos dveh posameznikov, ki se v pravih pogojih razvije 

pri odraslem v vzornika, sploh če gre za menotrstvo s strani nekoga, ki obvlada področje zanimanja 

mladostnika. 

 

Kar 48,4 % anketirancev  že izvaja dejavnosti treninga socialnih veščin. Prav tako nihče, ki ne 

pozna te strategije, teh je 11,8 %, ni izbral odgovora, da se mu trening socialnih veščin ne zdi 

potreben. Vsekakor dober in zanimiv trening socialnih veščin pripomore tudi k boljši povezanosti 

razreda. Otroci se med seboj lažje in podrobneje spoznajo ter predelajo razne socialne situacije, ki 

so velikokrat del vsakdanjika. 

 

Pri interpretaciji podatkov o upoštevanju učenčevih učnih strategij želim opozoriti na napako, ki 

sem jo naredila v anketi. Gre za upoštevanje učenčevih učnih stilov in ne strategij. Učenec se uči na 

določen način, čemur se reče njegov učni stil, na podlagi tega pa se potem razvije učna strategija. V 

tabeli sem pustila napako, da ne pride do zmede. Učitelji, kar v 68,5 % poznajo in izvajajo to 

strategijo. Skupno jo pozna torej kar 95,7 %. Če imamo zmožnost zaznati oziroma izvedeti za način 

učenja našega slabše prilagojenega in poduspešnega nadarjenega, ga bomo z upoštevanjem le-tega 

lažje motivirali za samo učenje. Vsak se namreč raje uči takrat, ko gre to najlažje in ko si največ 

zapomni in tako se pojavi lahko tudi volja za učenje.  

 

Pri obravnavi humorja se mi zdi potrebno poudariti besedo ustezni. Ker vsak humor ni ustrezen, 

cinizem na primer ne spada v razred, sploh ne med otroke, ki mu še niso dorasli in ga lahko narobe 

razumejo. To metodo pozna kar 91,4 %, medtem ko med tistimi, ki z njo niso seznanjeni ni nikogar, 

ki se mu je ne zdi potrebno poznati. Očitno se učitelji zavedajo, da se s humorjem lahko veliko 

doseže, saj res sprosti ozračje in olajša učenje.  

 

33,0 % pozna strategijo uporabe motopedagogike, medtem, ko so učitelji kar 55-krat izbrali 

odgovor, ki nakazuje, da te strategije ne poznajo, a si jo želijo spoznati. Problem je morda spet v 
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terminu, ker ni splošno poznan, izbrala sem ga, ker opiše vse z eno besedo, drugače pa bi lahko 

uporabila termin učenje z gibanjem.  

 

Kar 89,2 % pozna obliko pomoči otrokom, ki se glasi skupinska oblika pomoči namesto 

individualne. Zavedam se, da so tukaj odgovarjali, da jo poznajo kot strategijo, ki se uporablja za 

večjo skupino pomoči potrebnih, a se lahko uporablja jo tudi za populacijo socialno slabše 

prilagojenih poduspešnih nadarjenih.  

 

Za skupno dogovarjanje o ciljih je slišalo že 94,7 % vprašanih, od tega jih 59,6 % to strategijo tudi 

že izvaja. Ta strategija je eden izmed pomembnih principov učenja in angažiranja otrok v proces 

učenja ter soodločanja.  

 

Tudi pri vprašanju socialnega učenja se zaveda pomena le-tega kar 89,4 %, ki ali poznajo in že 

izvajajo to strategijo ali jo poznajo, je ne izvajajo, a bi se jim to  zdelo potrebno. Skupaj pozna 

tehniko socialnega učenja 91,5 % učiteljev. Socialno učenje se začne spontano v družini, a se ne bi 

smelo nehati z vstopom v šolo. Tam se sicer izvaja tudi spontano skozi interakcije z drugimi, a ni 

nič narobe s tem, da ga izvajamo tudi načrtno s tem, da pazimo na svoje obnašanje in kakšen vzor 

dajemo.  

 

Očitno se tudi pomena sproščanja, razbremenitvenih dejavnosti v razredu učitelji zavedajo. To 

strategijo pozna kar 94,4 %, že izvaja pa kar 51,1 %. 

 

Zanimivo je, da so učitelji še najmanj seznanjeni z biblioterapijo, filmoterapijo ter motopedagogiko, 

ampak del krivde bi zopet naprtila nepoznanim terminom. Očitno niso toliko razširjene. Vsak otrok, 

nadarjen ali ne, potrebuje gibanje, včasih kakšni celo zelo veliko. In če je to gibanje nadzorovano v 

smislu učenja, toliko boljše. Knjige so na žalost, verjetno zaradi siljenja z njimi, vedno manj 

priljubljene, tudi zaradi razširitve interneta, gledanje filmov pa je med mladimi kar razširjeno.  

 

Najbolj poznana strategija je uporaba ustreznega humorja. Na žalost humor vedno ne deluje, saj 

včasih se pride v razred, ki ga dejansko ne sprejme. Morrison (2008) pravi, da v takih primerih ne 

vztraja, ker ima izkušnje, da se večinoma vztrajanje v tako mrkem razredu ne splača, saj nikamor ne 

vodi.  

 

Naslednje vprašanje je bilo, če poleg naštetih strategij poznajo in/ali uporabljajo še kakšne. Nekateri 

odgovori so bili res zanimivo razmišljanje v dani smeri, kot na primer prostovoljstvo, razvijanje 

pozitivnega samovrednotenja učencev, Montessori, mnemotehnike, braingym, učenje skozi igro, 
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izkustveno učenje, telovadba za možgane, mediacija, pogovori ob razrednih urah, poslušanje 

učenca, kaj želi povedati, dihalne vaje, delo z zvokom, strategija postavljanja izziva, skupinska 

risba, kjer vsak doda delček, in tako nadaljuje risbo. 

 

3.8.4 Največkrat opažene vrste nadarjenosti (po Gardnerju) 

 

Ker je visoka inteligentnost na nekem področju povezana s pojmom nadarjenosti na tem istem 

področju, sem zamenjala termin. Ker se lahko v razredu sreča z več oblikami nadarjenosti, celo pri 

istem otroku, je bilo možno odkljukati več odgovorov.  

 

Tabela 3: Opažene vrste nadarjenosti 

VRSTE NADARJENOSTI f f% 

Logično-matematična 42 44,2 

Jezikovna 39 41,1 

Gibalna 30 31,6 

Prostorska 28 29,5 

Naturalistična 27 28,4 

Medosebna 23 24,2 

Glasbena 20 21,1 

Znotrajosebna 18 18,9 

 

Učitelji se največ srečujejo z logično-matematično nadarjenostjo pa jezikovno ter nekoliko manj z  

gibalno. Gre torej za predmete, kot so matematika, slovenščina, tuji jezik ter športna vzgoja. Pri teh 

se najlažje opazi te tri vrste inteligentnosti, nadarjenosti. Logično-matematično nadarjenost opazi 

pri svojih učencih kar 44,2 % učiteljev, jezikovno 41,1 % ter telesno gibalno 31,6 %.  

 

Ostale nadarjenosti so še prostorska, glasbena, medosebna, znotrajosebna ali avtorefleksivna ter 

naravoslovna ali naturalistična, kamor spadajo na primer odlični kuharji. To, da otrok je dober na 

violončelu ali v kuhanju, da ima odlično razvit čut za druge, vse to je bolj skrito očem učiteljev, saj 

ni vedno neposredno povezano z šolo in dejavnostmi v šoli. Jezikovno nadarjenost se na primer kaj 

hitro opazi preko pisanja spisov, logično-matematično preko dobrega razumevanje matematičnih 

načel in posledičnih dobrih ocen pri matematiki in fiziki ter gibalno po tem, da je dober športnik 

(Howard Gardner’s Theory of Multiple Intelligences, b.d.). 
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3.8.5 Prepoznavanje socialno slabše prilagojenih poduspešnih nadarjenih učencev 

 

Tabela 4: Prepoznavanje socialno slabše prilagojenih poduspešnih nadarjenih 

PREPOZNAVANJE f f% 

Nisem še naletel/a na tako populacijo 9 9,5 

0 % do 5 % 63 66,3 

5 % do 10 % 19 20 

10 % do 20 % 4 4,2 

 

Kar 90,5 % se je že srečalo in torej prepoznalo to populacijo. 9-krat bil označen odgovor, da 

vprašanec na skupino socialno slabše prilagojenih poduspešnih nadarjenih še ni naletel. Če 

pogledamo tabelo, ugotovimo, da večina ocenjuje odstotek teh učencev med 0 in 5 %, kar se mi niti 

ne zdi tako alarmantno, saj je ta večina 66,3 % in je potem le 20 % tistih, ki menijo, da naletijo na 

tako populacijo v 5 do 10 %.  

 

Pri pregledu literature nisem našla nobenega podatka, s katerim bi lahko primerjala svoje rezultate. 

Menim, da se ocena učiteljev približuje dejanskemu stanju in da populacija socialno slabše 

prilagojenih poduspešnih nadarjenih ni tako velika, da bi se morali bati množičnega pojava. Res pa 

je tudi, da se socialno slabše prilagojeni poduspešni nadarjeni skrivajo v številnih specifikah in je 

prav vsak na svoj način poseben in zato manj opazen.  

 

Problem rezultatov tega vprašanja je, da ne vemo, na kaj se nanaša ocena te populacije. Je morebiti 

ocena trenutne situacije, kar je najbolj verjetno, ali pa je to ocena vseh izkušenj iz celotne delovne 

dobe? Poduspešni nadarjeni, ki so zaradi svojega perfekcionizma posledično premalo socialno 

usposobljeni, so bolj problem nove dobe, saj so dandanes tudi bolj vidni. Razvija se znanost, 

pedagogika, nove tehnike, odkrivajo se nove težave, vse pa vodi k temu, da jih je vedno več 

prepoznanih kot posebnih v takšnem smislu ali drugačnem. Tudi nadarjeni so v bistvu osebe s 

posebnimi potrebami, sploh pa visoko nadarjeni. So skupina, ki se po imenu morebiti zdi 

homogena, a v resnici ne bi mogla biti dlje od tega. Zatorej je težko prepoznati učenca, ki bi imel 

vse tri specifike naštete v naslovu mojega diplomskega dela. Da bi bil torej nadarjen, da bi bil torej 

poduspešen in da bi bil torej še socialno slabše prilagojen. Ker nekateri poduspešni nadarjeni se 

lepo vklopijo v okolico v smislu tega, da ne povzročajo težav. Vendar konstantna umaknjenost vase 

in velika sramežljivost ter tihost so prav tako znaki slabše socialne prilagojenosti samo v drugi 

smeri.  
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3.8.6 Samoocena kompetentnosti učiteljev 

 

Tabela 5: Samoocena kompetenc 

STOPNJA KOMPETENCE f f% 

menim, da imam dovolj kompetenc za delo z 

omenjeno populacijo 

14 14,7 

menim, da imam pomanjkljive kompetence za 

delo z omenjeno populacijo 

69 72,6 

menim, da nimam kompetenc za delo z 

omenjeno populacijo 

12 12,6 

 

Le 14,7 % se čuti dovolj kompetentne za delo s to populacijo, 72,6 % meni, da imajo pomanjkljive 

kompetence 12,6 % pa pravi, da sploh nima kompetenc za delo z temi učenci. Stanje je torej slabo, 

a ob dejstvu, da se o tej populaciji niso učili med obveznim izobraževanjem, niti ni tako 

presenetljivo. O populaciji nadarjenih se premalo govori, veliko jih sploh ne zna prepoznati 

nadarjenega učenca, morebiti ker tudi ni enotne definicije. Učitelji niso opremljeni za delo s 

skupinami učencev, ki imajo posebne potrebe, vsaj ne kakovostno. Resda je morebiti težko 

obvladati vedno večje zakonsko določeno število otrok v razredu, a ob pravem pristopu bi bilo 

marsikaj olajšano.  Pravega pristopa bi se morali učitelji naučiti, zato so potrebna dodatna 

izobraževanja in dodatne raziskave. Pričujoča raziskava je le začetek in je osvetlila mnoga nerešena 

vprašanja in opozorila, na kaj moramo biti še posebno pozorni. Najprej je potrebno definirati 

populacijo, njene značilnosti, specifike, kaj jo označuje in zakaj se pojavljajo določeni vzorci, ki 

potiskajo učence v neko skupino, šele nato se začne iskanje ustreznih tehnik dela s temi otroki in 

mladimi.  

 

3.8.7 Potreba po nadgraditvi znanja 

 

Tabela 6: Potreba po nadgraditvi znanja 

ŽELJA PO INFORMACIJAH f f% 

da, rabil/a bi več informacij, znanj 89 93,7 

ne, menim, da jih imam dovolj 6 6,3 

 

Kar 93,7 % vprašanih učiteljev si želi več znanj s tega področja. Lepo je, da se učitelji želijo še 

naprej izobraževati, sploh dandanes, v informacijski dobi, kjer se vsak dan pojavi nov pojav, nova 

bolezen, novo stanje, nova tehnika, definicija ipd., tudi v svetu šolstva.  
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Poleg, za moje mnenje obveznega izobraževanja o socialno slabše prilagojenih poduspešnih 

nadarjenih, ki bi se moralo uveljaviti, čeprav gre za kar malo vidno skupino, bi moralo biti o tem 

napisano več in se o tej temi tudi več govoriti. Populacija nadarjenih niti ni tako malo in slabo 

raziskana, a vseeno premalo prepoznana. Je nekaj organizacij, kot na primer Center za raziskovanje 

in spodbujanje nadarjenosti PeF UL (CRSN),  ki namenjajo svoj čas in raziskave temu področju, a 

kaj ko so izobraževanja za marsikoga predraga.  
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4 SKLEPNE MISLI 

 

V svojem diplomskem delu me je zanimala populacija socialno slabše prilagojenih poduspešnih 

nadarjenih in strategije, ki se uporabljajo za delo z njimi. Večinoma sem te strategije našla v 

knjigah, ki so namenjene prav področju nadarjenih, čeprav sem potem opise samih strategij 

pridobila iz drugih virov. Z empiričnim delom sem podkrepila pisanje iz teoretičnega dela ter 

pridobila nekaj ključnih informacij glede razumevanja pojma te posebne skupine nadarjenih 

učencev.  

 

Menim, da mi je uspelo predstaviti nekaj strategij, ki se lahko uporabijo za delo s socialno slabše 

prilagojenimi poduspešnimi nadarjenimi. Skozi anketni vprašalnik sem preko odgovorov učiteljev 

ugotovila, da je možnih strategij za obravnavanje te populacije še veliko, na katere nisem niti 

pomislila ali pa jih zasledila v obravnavani literaturi. Vsekakor je tema vredna nadaljnje obravnave, 

čeprav večinoma opažajo pojavljanje te skupine nadarjenih učencev učitelji le v eni dvajsetini 

populacije ali še manj. 

 

V času priprave sem pogosto naletela na nenavaden odziv na naslov tega diplomskega dela, češ da 

gre za skoraj neobstoječo populacijo. Vendar pa so nadarjeni učenci vseprisotni in tudi podatek, da 

je kateri izmed njih poduspešen, ne bi smel biti preveč presenetljiv. Poduspešnost pa pri nadarjenih 

lahko hodi z roko v roki s slabšo socialno prilagojenostjo, saj je pri njih pogosto prisoten 

perfekcionizem, ki vodi v nerealna pričakovanja. Vsi termini skupaj se lahko potem odražajo pri 

učencu, ki ne more izpolniti svojih in tujih zahtev, zato se začne obnašati neprimerno. A menim, 

prav zato sem se tudi lotila te tematike, da ni še toliko izgubljeno. To moje stališče, da jim učitelji 

lahko pomagajo, je bilo moje vodilo.  

 

Rada pa bi samo še poudarila, da je sicer moja izbrana in obravnavana populacija resda bolj v 

domeni profila socialnih pedagogov, kot sem omenila že v uvodu, a to še ne pomeni, da smo mi 

edini, ki bi se morali ji posvečati. Učitelj je torej tisti, ki ima še vedno največ stika z učencem. 

Koristno bi bilo, če bi uvedli izobraževanje o učinkovitosti opisanih startegij, saj bodo koristile 

vsem učencem v razredu, ne le socialno slabše prilagojenim poduspešnim nadarjenim. 
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6 PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 

Spoštovani, 

 

sem študentka 4. letnika socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V tem šolskem letu 

pišem diplomsko nalogo na temo socialno slabo prilagojenih nadarjenih poduspešnih učencev in 

učenk. Del te je tudi anketni vprašalnik, ki je pred Vami.  

 

Cilj moje naloge je ugotoviti seznanjenost osnovnošolskih učiteljev o prepoznavanju in 

obvladovanju težav z nadarjenimi otroki, ki zaradi slabše socialne vključenosti in oviranega 

funkcioniranja ne morejo razviti svojih polnih potencialov.  

 

Anketni vprašalnik je namenjen učiteljem in učiteljicam. Rešujete ga tako, da obkrožite ustrezen 

odgovor oziroma ga napišete na črto. Prosim Vas, da izpolnite vsa vprašanja, saj je drugače 

vprašalnik neveljaven. Napačnih odgovorov ni in tudi anketa je anonimna. 

 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje in pomoč! 

 

Maša Viršček 

 

 

SPOL (obkroži):     

1 M    2 Ž 

 

SEM UČITELJ/ICA NA OSNOVNI ŠOLI: 

__________________________________________ 

 

ŠTEVILO LET POUČEVANJA: _______________ 

 

POUČUJEM (možnih več odgovorov): 

 razredni pouk 

 matematiko 

 slovenščino 

 tuji jezik 

 družboslovne predmete (zgodovina, geografija itd.) 

 naravoslovne predmete (kemija, fizika, biologija itd.) 

 umetnostne predmete (glasbena vzgoja, likovna vzgoja) 

 šport 

 drugo: _______________________________________ 

 

KONČANA STROKOVNA IZOBRAZBA (obkroži): 

1) višješolska 

2) visokošolska, univerzitetna 

3) magisterij ali doktorat 

 

 

 

 



 

 

KAJ SI PREDSTAVLJATE POD POJMOM SOCIALNO SLABO PRILAGOJENI NADARJENI 

PODUSPEŠNI UČENCI? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ALI PRI SVOJEM DELU NALETITE NA IN PREPOZNATE SOCIALNO SLABO 

PRILAGOJENE PODUSPEŠNE NADARJENE UČENCE? (obkroži) 

 Da. 

 Ne. 

 

ČE STE OBKROŽILI DA, PRIBLIŽNO OCENITE ODSTOTEK UČENCEV: 

1) 0-5 % 

2) 5-10 % 

3) 10-20 % 

4) NAD 20 % 

 

S KATERIMI VRSTAMI NADARJENOSTI SE PRI SOCIALNO SLABO PRILAGOJENIH 

PODUSPEŠNIH NAJVEČ SREČUJETE? (povzeto po Gardnerjevi teoriji raznoterih 

inteligentnosti) 

1) Jezikovna inteligentnost (označuje jo občutljivost za pomen besed in za različne funkcije 

jezika) 

2) Logično-matematična inteligentnost (sposobnost abstraktnega in logičnega razmišljanja) 

3) Prostorska inteligentnost (sposobnost tvorbe vidnih predstav o poteku ali videzu stvari ter 

sposobnost znajti se v prostoru in presoditi razmerja med predmeti v prostoru) 

4) Glasbena inteligentnost (sposobnost ustvarjanja in poustvarjanja glasbe, prepoznavanja 

melodij in sledenja ritmu) 

5) Telesno gibalna inteligentnost (sposobnost spretne uporabe telesa, nadzorovanja in 

koordinacije telesnih gibov) 

6) Medosebna inteligentnost (sposobnost razumevanja drugih ljudi in uravnavanja 

medčloveških odnosov) 

7) Znotrajosebna (avtorefleksivna) inteligentnost (sposobnost zavedanja in razumevanja 

lastnega doživljanja in vedenja) 

8) Naravoslovna (naturalistična) inteligentnost (sposobnost sistematičnega opazovanja, 

razumevanja in natančnega razlikovanja naravnih in umetnih vzorcev ali sistemov) 

 

KATERA MED SPODAJ NAŠTETIMI TRDITVAMI PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJŠE 

OPISUJE RAZLOG ZA PREMAJHNO POZORNOST POPULACIJI PODUSPEŠNIH 

NADARJENIH UČENCEV, KI SO SOCIALNO SLABO PRILAGOJENI? (možnih je več 

odgovorov) 

1) Učitelji so preveč obremenjeni z drugim delom. 

2) Učitelji nimajo dovolj znanj za delo s tako populacijo. 

3) Na šoli se več pozornosti namenja drugim področjem, ki se zdijo pomembnejša. 

4) Učitelji na šoli težko prepoznavajo omenjeno populacijo. 

5) Šoli primanjkuje raznih sredstev, predvsem finančnih, za delo s to populacijo. 

6) Drugo: ________________________________________________________. 



 

 

SPODAJ JE NAŠTETIH NEKAJ STRATEGIJ ZA DELO S SOCIALNO SLABO 

PRILAGOJENIMI NADARJENIMI PODUSPEŠNIMI UČENCI (KI PA SE LAHKO 

UPORABLJAJO SEVEDA TUDI ZA DRUGE UČENCE).  

STRATEGIJA  ŽE IZVAJAM 

IN POZNAM 

POZNAM, NE 

IZVAJAM, A 

BI BILO 

POTREBNO 

POZNAM, NE 

IZVAJAM IN 

NE ZDI SE MI 

POTREBNO 

NE POZNAM, 

A SE MI ZDI 

POTREBNO 

POZNATI 

NE POZNAM, 

A SE MI NE 

ZDI 

POTREBNO 

IZVAJATI 

Filmoterapija 1 2 3 4 5 

Biblioterapija 1 2 3 4 5 

Mentorstvo 1 2 3 4 5 

Trening 

socialnih 

veščin 

1 2 3 4 5 

Upoštevanje 

učenčevih 

učnih strategij 

1 2 3 4 5 

Uporaba 

humorja  

1 2 3 4 5 

Motopedagogi

ka 

1 2 3 4 5 

Skupinska 

oblika pomoči 

namesto 

individualne 

1 2 3 4 5 

Skupno 

dogovarjanje o 

ciljih 

1 2 3 4 5 

Socialno 

učenje 

1 2 3 4 5 

Razbremenitve

ne dejavnosti 

(sproščanje) 

1 2 3 4 5 

 

STRATEGIJ ZA DELO S SOCIALNO SLABO PRILAGOJENIMI PODUSPEŠNIMI 

NADARJENIMI UČENCI JE VELIKO, MARSIKATERA V PREJŠNJEM VPRAŠANJU NI BILA 

ZAJETA. ČE POZNATE ALI TUDI UPORABLJATE ŠE KAKŠNO, JO PROSIM TUKAJ 

DOPIŠITE. 

STRATEGIJA POZNAM TUDI UPORABLJAM 

 1 2 

 1 2 

 1 2 

 1 2 

 1 2 



 

 

MISLITE, DA STE NA PODROČJU DELA S SOCIALNO SLABO PRILAGOJENIMI 

PODUSPEŠNIMI NADARJENIMI UČENCI DOVOLJ KOMPETENTNI (obkroži): 

1) Menim, da imam dovolj kompetenc za delo z omenjeno populacijo. 

2) Menim, da imam pomanjkljive kompetence za delo z omenjeno populacijo. 

3) Menim, da nimam kompetenc za delo z omenjeno populacijo. 

 

ČE MENITE, DA IMATE VSAJ NEKAJ KOMPETENC ZA DELO S SOCIALNO SLABO 

PRILAGOJENIMI PODUSPEŠNIMI NADARJENIMI UČENCI, KJE STE JIH PRIDOBILI? 

(možnih je več odgovorov) 

1) med študijem 

2) na obveznih izobraževanjih 

3) na dodatnih izobraževanjih, ki sem se jih udeležil/a iz lastnega interesa  

4) s prebiranjem strokovne literature 

5) z izkušnjami na delovnem mestu 

6) od sodelavcev 

7) drugo: _____________________ 

 

ALI MENITE, DA BI POTREBOVALI VEČ ZNANJ S PODROČJA DELA S SOCIALNO 

SLABO PRILAGOJENIMI NADARJENIMI PODUSPEŠNIMI UČENCI: 

1) Da, rabil/a bi več informacij in znanj. 

2) Ne, menim, da jih imam dovolj. 

 

Nekatera vprašanja so povzeta po Vrbič, B. (2011). Vloga socialnega pedagoga pri delu z 

nadarjenimi učenci v osnovni šoli. (Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/436/1/Barbara_Vrbic-diplomsko_delo.pdf 


