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POVZETEK 
 

Nadarjene učence zaradi njihovih značilnosti in posebnosti uvrščamo v skupino otrok s posebnimi 

potrebami. Ti otroci potrebujejo za zadovoljitev lastnih in družbenih ciljev  ter razvoj lastnih 

spretnosti prilagojene učne in vzgojne dejavnosti. Za to pa je v prvi vrsti potrebno dobro 

razumevanje nadarjenosti in poznavanje številnih lastnosti, ki se lahko odražajo pri nadarjenih 

učencih, saj je le-to v veliko pomoč pri njihovem odkrivanju in identifikaciji. Pri vsem tem imata 

pomembno vlogo družina in šola, kakovostno sodelovanje med njima pa ima pozitiven vpliv na 

razvoj otroka in njegov šolski uspeh. Kot eden od poklicnih profilov v šolski svetovalni službi je 

lahko tudi socialni pedagog del vzgojno-izobraževalnega procesa nadarjenih učencev. Raziskati, 

kako je v poklicno vlogo socialnega pedagoga umeščeno delo z nadarjenimi učenci, je bil tudi 

osrednji cilj celotnega diplomskega dela. 

Rezultati pričujoče raziskave o obstoječem stanju dela z nadarjenimi učenci na slovenskih osnovnih 

šolah, ki je bila izvedena na vzorcu šestindvajsetih socialnih pedagogov, ki so tam zaposleni, kažejo, 

da le polovica socialnih pedagogov opravlja delo z nadarjenimi učenci, pri tem pa se njihova  vloga 

razteza od koordinacije dela med učenci, učitelji in starši, evidentiranja in identificiranja nadarjenih 

učencev, pisanja individualiziranih programov in evalvacije dela do neposrednega sodelovanja z 

nadarjenim učencem, kar obsega različne oblike svetovalnih aktivnosti in izvajanje številnih 

dodatnih dejavnosti. Kljub temu, da šole za spopadanje s težavami nadarjenih otrok torej že 

izvajajo različne dejavnosti, pa bi bilo po mnenju socialnih pedagogov potrebno uvesti še nekatere.  

In kako dobro so socialni pedagogi usposobljeni za omenjeno delo? Po njihovih ocenah so 

razmeroma dobro opremljeni s kompetencami za delo z nadarjenimi učenci, ki so jih večinoma 

pridobili z izkušnjami na delovnem mestu, s prebiranjem strokovne literature in na dodatnih 

izobraževanjih. Velika večina pa kljub vsemu izraža željo oziroma potrebo po dodatnih znanjih na 

tem področju.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: nadarjenost, socialni pedagog, osnovna šola, svetovanje 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Due to their characteristics and peculiarity, gifted pupils are classified in the group of children with 

special needs. To satisfy their and society's goals, and to develop their own skills, these children 

need special teaching and educational activities. In order to accomplish this, it is mandatory in the 

first place to thoroughly understand the talent and be familiar with the numerous characteristics 

that can manifest in gifted pupils as this is invaluable in discovering and identifying them. In all this, 

family and school have an important role, while a successful collaboration between the two has a 

positive influence on the development of the child and his scholastic success. As one of the 

professional profiles in the scholastic counsel, the social pedagogue can be a part of the 

educational-teaching process of gifted pupils. The central goal of the whole degree was to research 

how work with gifted pupils is dealt with within the work role of the social pedagogue. 

The results of this research on the existing state of work with gifted pupils on Slovenian primary 

schools, which was carried out on the sample of twenty-six social pedagogues who work there, 

show that only half of the social teachers work with gifted pupils, and in doing so their role extends 

from coordination of work among pupils, teachers, and parents, verification and identification of 

gifted pupils, writing of individualized programmes and evaluation of  work, to direct collaboration 

with the gifted pupil, which includes different forms of counseling activities and execution of 

numerous additional activities. Although the schools already perform different activities to face the 

problem of gifted pupils, the social pedagogues agree that more activities should be implemented. 

And how well prepared are the social pedagogues to face this kind of work? Based on their 

judgment, they are relatively well equipped with competences to work with gifted pupils, which 

they have mostly acquired through experience at their place of work, reading technical literature, 

and taking part in additional trainings. Nonetheless, most of them express the desire or need to 

acquire additional knowledge in this area. 
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I UVODNE MISLI 

 

Delo z nadarjenimi učenci se je dolgo nanašalo le na zadovoljevanje njihovih intelektulanih potreb, 

medtem ko se je zanemarjalo njihove ostale potrebe. Številne študije kažejo, da se nadarjeni soočajo z 

različnimi težavami, ki v šoli vse prepogosto ostanejo neodkrite in/ali nerešene. 

 

V slovenskih osnovnih šolah se počasi razvija vloga svetovalnega delavca, ki lahko nadarjenim učencem 

pomaga pri reševanju njihovih emocionalnih težav in težav v medosebnih odnosih ter spodbuja njihovo 

osebnostno rast. Ob upoštevanju Marlandove definicije nadarjenosti potrebujejo nadarjeni namreč »za 

zadovoljevanje lastnih in družbenih ciljev in potreb (...) poleg rednih še posebne vzgojno-izobraževalne 

programe« (Bezid, 2001, str. 17). 

 

Za nekoliko bolj poglobljeno raziskavo tematike o nadarjenih otrocih in delu z njimi sem se odločila, ker o 

le-tej vem malo, hkrati pa se mi zdi dokaj pomembno področje delovanja socialnega pedagoga. Dogaja se 

namreč, da ostanejo neodkriti učno neuspešni učenci in tisti, ki svoje nadarjenosti ne izražajo na 

družbeno sprejemljiv način, zaradi vedenja, ki izhaja iz njihovih nezadovoljenih potreb, pa so pogosto 

označeni za učence s čustvenimi in z vedenjskimi težavami. Da se to ne bi dogajalo prepogosto oziroma 

se morda sčasoma sploh ne bi, moramo biti socialni pedagogi, kot eden od poklicnih profilov v šolski 

svetovalni službi, dobro izobraženi na tem področju, znati moramo prepoznati tudi manj očitne znake 

nadarjenosti in učencem ponuditi primerne oblike pomoči in podpore. Posameznik lahko v primeru, da 

ne dobi podpore in ne čuti razumevanja okolja, svoje visoke sposobnosti uporabi tudi proti sebi in družbi. 

 

Menim, da je lahko socialni pedagog s svojimi kompetencami svetovalnega, preventivnega in 

integrativnega dela ter s poznavanjem načrtovanja in izdelave individualnih programov 

socialnopedagoškega dela, koordinator ali svetovalec nadarjenim učencem v osnovni šoli. 

 

V pričujočem delu zato želim predstaviti različne vidike nadarjenosti, smernice za (socialnopedagoško) 

delo z nadarjenimi učenci in nekaj predlogov aktivnosti za osebni in socialni razvoj nadarjenih otrok.  
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II TEORETIČNI DEL 

 

 

1. NADARJENOST 

 

V poglavju se bom osredotočila na razumevanje nadarjenosti in navedla nekaj najbolj razširjenih definicij, 

ki jo opredejujejo. Sledil bo opis nadarjenih učencev, tako njihovih lastnosti kot težav in potreb, s 

katerimi se najpogosteje srečujejo. Poglavje bom zaključila s predstavitvijo teorije emocionalnega 

razvoja, ki omogoča razumevnje čustvenih potreb nadarjenih. 

 

 

1.1 Opredelitve nadarjenosti 

 

V strokovni literaturi ni mogoče najti enotne definicije nadarjenih učencev, saj mnogi avtorji, ki govorijo o  

tem, nadarjenost razumejo različno. Razlog pa je tudi v tem, da nadarjeni niso neka homogena skupina, 

ki bi jo lahko enostavno definirali, temveč se nadarjenost kaže v različnih oblikah in razsežnostih. Pri tem 

imamo v mislih pojme nenadarjenosti (IQ pod 85), povprečne nadarjenosti (IQ do 115), nadpovprečne 

nadarjenosti (IQ do 130) in visoke nadarjenosti ali nadnadarjenosti (IQ nad 130), kjer gre le za občo, 

intelektualno nadarjenost. Pomembno pa je tudi, ali gre pri otroku za univerzalno ali parcialno 

nadarjenost. Prva omogoča nadpovprečne rezultate v večini dejavnosti, druga pa le na ožjem področju 

(Strmčnik, 1998). 

 

Najbolj razširjena in najpogosteje uporabljena je Marlandova definicija, ki je zapisana tudi v ameriškem 

Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978. Po njej so »nadarjeni tisti učenci, ki kažejo visoke 

potenciale ali dosežke na različnih področjih, kot so intelektualno, kreativno, akademsko, umetniško, 

vodstveno ali psihomotorično področje, zaradi česar za zadovoljevanje lastnih in družbenih ciljev in 

potreb potrebujejo poleg rednih še posebne vzgojno-izobraževalne programe« (Bezid, 2001, str. 17). 
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Ta definicija poudarje troje (Žagar, 2006): 

 Med nadarjene štejemo tako učence z dejanskimi visokimi dosežki kot tiste, ki kažejo potencial 

za take dosežke. 

 Nadarjenost se lahko izraža na specifičnem področju ali pa omogoča izjemne rezultate na več 

področjih. Govorimo torej o specifični in splošni nadarjenosti. 

 Nadarjenim učencem je poleg običajnih učnih programov potrebno zagotoviti njim prilagojen 

pouk in dejavnosti, da lahko razvijajo svoje sposobnosti. 

 

Nadarjene učence ravno zaradi njihovih posebnosti, značilnosti ter potreb uvrščamo v skupino otrok s 

posebnimi potrebami. 

 

Široko sprejet in uporabljen je tudi Renzullijev trikrožni model nadarjenosti. Zanj je nadarjenost 

preplet nadpovprečnih intelektualnih sposobnosti, visoke stopnje kreativnosti in motivacije oziroma 

zavzetosti za reševanje nalog (prav tam). 

 

Nekoliko drugače je na začetku svojega raziskovanja na nadarjenost gledal Terman. Zanj je bil glavni 

kriterij nadarjenosti kognitivna sposobnost posameznika, izmerjena z IQ testom. Mejo je postavil pri 

številki 135. Kasneje v raziskovanju je razširil svoj pogled na nadarjenost in ugotovil, da visoke 

kognitivne sposobnosti niso dovolj za zagotovljen uspeh, temveč sta pomembna dejavnika tudi 

osebna motivacija in spodbudno okolje (Mönks, 2010). 

 

Tako v teoriji kot v praksi se pogosto srečujemo z vprašanjem, ali je nek učenec talentiran ali nadarjen. 

Razliko med pojmoma nadarjenosti in talentiranosti, osnovnima pojmoma s področja izobraževanja 

nadarjenih otrok, je podal Gagné v Diferencialnem modelu nadarjenosti in talentiranosti (Differentiated 

Model of Giftedness and Talent - DMGT) (Gagne, 2008, str. 27):  

 Nadarjenost označuje posedovanje in uporabo nerazvitih in spontano izraženih izrednih naravnih 

sposobnosti vsaj na enem področju do stopnje, ki postavlja posameznika vsaj med najboljših     

10 % njegovih vrstnikov.  

 Talent pa se nanaša na izredno obvladovanje sistematično razvitih sposobnosti (ali veščin) in 

znanja na vsaj enem področju človekovega delovanja na stopnji, ki postavlja posameznika vsaj 

med najboljših 10 % vrstnikov, ki so (bili) dejavni na tem področju. 

  



Vrbič, B. (2011). Vloga socialnega pedagoga pri delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo, Ljubljana: PeF 

8 

 

DMGT sestoji iz treh temeljnih komponent – nadarjenosti, talentiranosti in učenja oziroma vaje, ki jih 

dopoljujejo še tri komponente – intrapersonalni dejavniki, okoljski dejavniki in naključje (ang. chance) 

(Slika 1).  

 

(Vir: Gagné, 2008, str. 29) 

 

Gagné (prav tam) predlaga štiri področja prirojenih sposobnosti: intelektualno, kreativno, socialno 

emocionalno in senzorično motorično. Razvoj in stopnja izražanja teh naravnih sposobnosti sta delno 

odvisna tudi od genetske predispozicije posameznika. Kot je opredeljeno v modelu, se proces 

transformacije naravnih sposobnosti v talente prične s sistematičnim učenjem in vajo določene 

INTRAPERSONALNI DEJAVNIKI 
 

Telesne/psihološke značilnosti 
Samoupravljanje (zrelost) 

Zavedanje sebe/drugih 
Motivacija/volja 

NAKLJUČJE 

OKOLJSKI DEJAVNIKI 
 

Okolje 
Osebe 
Ukrepi 

Dogodki 

Slika 1 Diferencialni model nadarjenosti in talentiranosti 
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spretnosti. Pri tem potekajo trije pomembni razvojni procesi – biološko dozorevanje, formalno in 

neformalno učenje. Višje kot si posameznik želi razviti talente, bolj intenzivno bodo potekali omenjeni 

procesi. Visoke sposobnosti se lahko torej postopoma transformirajo v dobro izurjena in sistematično 

razvita znanja na določenih področjih človekovega delovanja. Ta področja so lahko zelo raznolika, 

prirojena sposobnost pa se lahko izrazi na različne načine.  

 

Na proces transformacije vpliva delovanje dveh vrst dejavnikov – intrapersonalni in okoljski. 

Intrapersonalni dejavniki se delijo na telesne in psihološke, vsi pa so pod delnim vplivom genetske 

opremljenosti. Med aktivnostmi samoupravljanja imata ključno vlogo pri sprožitvi procesa razvoja 

talentov, pa tudi pri vodenju le-tega in ohranitvi skozi občasen neuspeh ter ovire, motivacija in volja. 

Dedne predispozicije vedenja na določen način (temperament) kakor tudi pridobljeni stili vedenja (npr. 

lastnosti in motnje) prav tako pomembno prispevajo k podpori in spodbujanju, lahko pa upočasnjevanju 

in celo blokadi razvoja talentov. Vpliv okolja se kaže na več različnih načinov. Svoj vpliv ima tako na 

makro ravni (npr. geografski, demografski, sociološki) kot tudi na mikro ravni (velikost družine, 

socioekonomski status družine ...). Na proces razvoja talentov imajo vpliv tudi osebe, ki obkrožajo 

nadarjenega posameznika – starši, učitelji, sorojenci, vrstniki ipd. (prav tam).  

 

Kot dodaten vzročni dejavnik, ki vpliva na razvoj talenta, pa model upošteva še naključje (ang. chance). 

Le-ta je pravzaprav del oziroma značilnost vseh prej omenjenih vzročnih dejavnikov (npr. naključje, da si 

rojen v določeni družini; naključje, da šola, v katero je otrok vpisan, razvija program za nadarjene 

učence). Naključje pa je tudi pomemben faktor pri določanju genetske danosti (prav tam). 

 

Če torej povzamemo odnos med nadarjenostjo in talentiranostjo, lahko rečemo, da naravne sposobnosti 

predstavljajo sestavne dele talenta. Iz tega sledi, da talent nujno obsega prisotnost visoko nadpovprečnih 

naravnih sposobnosti – vsak talentiran posameznik je torej nujno tudi nadarjen. Obratno tega ni mogoče 

trditi – nadarjen posameznik ni nujno tudi talentiran, nadpovprečne sposobnosti lahko ostanejo na tej 

stopnji in se ne transformirajo v talente (prav tam).  
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1.2 Lastnosti nadarjenih učencev 

 

Nadarjeni otroci niso homogena skupina, saj obstajajo razlike tudi znotraj te skupine same. Kljub temu pa 

obstajajo osebnostne lastnosti, ki so pri nadarjenih otrocih še posebej izrazite. V povezavi z Renzullijevo 

ugotovitvijo, da je nadarjenost kombinacija nadpovprečnih učnih sposobnosti, visoke motivacije in 

ustvarjalnosti, sta Renzulli in Hartman (1971, v Moore, 1992, str. 426–427) razvila seznam značilnosti 

nadarjenih otrok, ki so lahko v pomoč pri identifikaciji nadarjenih učencev.  

 

Nadarjene učence lahko spoznamo na področju učnih sposobnosti po: 

 nenavadno naprednem besednem zakladu glede na njihova leta (bogat, tekoč in izdelan jezik), 

 široki razgledanosti, 

 hitrem učenju in priklicu ključnih informacij,  

 sposobnosti uvidenja vzročno-posledičnih odnosov, 

 pogostem postavljanju vprašanj, 

 izoblikovanih osnovnih načelih in sposobnosti hitrega ter pravilnega posploševanja o ljudeh, 

dogodkih, stvareh,  

 iskanju podobnosti in razlik v dogodkih, ljudeh, stvareh, 

 ostrini opazovanja, 

 branju, pri čemer se ne izogibajo težkim stvarem, 

 razumevanju težkih stvari, pri čemer si pomagajo z razčlenjevanjem,  

 logiki in zdravorazumskih odgovorih (prav tam). 

 

Motivranost nadarjenih učencev se lahko kaže v: 

 popolni predanosti določenim temam in problemom, 

 nezanimanju za rutinska dela, ki jih hitro začnejo dolgočasiti,  

 majhni potrebi po zunanji motivaciji, če jih kaj resnično zanima,  

 stremenju k popolnosti, samokritičnosti in ne prehitri zadovoljnosti s svojim tempom ali z 

rezultatom, 

 samostojnem delu, pri čemer potrebujejo le malo pomoči učiteljev,  

 zanimanju za številne »odrasle« probleme (na primer religija, politika, spolnost),  
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 vsiljivosti in predrznosti, včasih celo agresivnosti ter trmastem vztrajanju pri svojih 

prepričanjih, 

 organizaciji in strukturi stvari, ljudi in situacij,  

 skrbi, kaj je prav in kaj narobe, kaj je dobro in slabo ter pogostem ocenjevanju in sodbi ljudi, 

dogodkov in stvari (prav tam). 

 

Na področju ustvarjalnosti nadarjeni učenci: 

 pokažejo veliko zanimanje za številne stvari, kar naprej sprašujejo o vsem,  

 na vprašanja in probleme najdejo veliko idej in rešitev, ki so pogosto nenavadne, edinstvene 

in pametne, 

 z lahkoto izražajo svoja mnenja, v sporih so včasih nepopustljivi in ognjeviti,  

 veliko tvegajo, 

 pokažejo dobro mero intelektualne igrivosti, fantazirajo, si domišljajo  ..., 

 pokažejo humor, zabavne se jim zdijo tudi situacije, ki se drugim ne zdijo,  

 se običajno ne zavedajo svojih impulzov, 

 so občutljivi za lepoto, nagibajo se k estetiki,  

 so nekonformni, sprejemajo nered, ne zanimajo jih podrobnosti, so individualisti, se ne bojijo 

biti drugačni, 

 kritiko podajajo konstruktivno in ne sprejemajo brezpogojno avtoritete , temveč kritično 

premislijo vse, kar reče (prav tam). 

 

Kot že omenjeno, nam lahko poznavanje naštetih lastnosti pomaga pri odkrivanju nadarjenih učencev. 

Prav gotovo pa vsi nadarjeni učenci niso odkriti in marsikateri učenec ostane neidentificiran kot 

nadarjen. Porter (2005) navaja, da do tega pride, ker je lahko sposobnost odraslih za identificikacijo 

nadarjenosti boljša na nekaterih področjih kot drugih, prav tako je nadarjenost na določenih področjih 

bolj vidna in lažje prepoznavna kot na drugih. Odrasle, ki so v kontaktu z otrokom, lahko omejuje tudi 

podrobno znanje o razvoju otroka, saj tako nevede postavijo zgornjo mejo svojim pričakovanjem do 

otrok, kar povzroči, da jim ne ponudijo dovolj izzivov ali pa jim ne dovolijo, da predstavijo svoje 

sposobnosti.  Nadarjenost lahko odrasli spregledajo tudi, če otrok še nima izkušenj na področju, kjer bo 

morda šele v prihodnosti razvil svoj talent ali pa, če se le-ta skriva za otrokovim nezrelim socialnim ali 

emocionalnim vedenjem ali pomanjkanjem učnih strategij oziroma pomanjkanjem koncentracije. 

Naslednji razlog, zaradi katerega lahko nadarjeni otroci ostanejo neodkriti, je vedenje otrok, ki je lahko 



Vrbič, B. (2011). Vloga socialnega pedagoga pri delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo, Ljubljana: PeF 

12 

 

hitro spremenljivo, kar opazovalcu onemogoča konstanten vpogled v njegove sposobnosti. Poleg tega 

odrasli ne pričakujejo, da bo otrok, ki je talentiran na enem področju, talentiran tudi na drugem, zato se 

lahko spregleda otrokovo multitalentiranost (prav tam). 

 

 

1.3 Težave in potrebe nadarjenih učencev 

 

Nagel (1987) je lastnostim nadarjenih učencev dodal še nekatere, ki hkrati predstavljajo tudi njihove 

najpogostejše težave oz. probleme: 

 ker so bolj občutljivi, so za okolje težji, 

 zahtevnejši so v uveljavljanju svojih interesov, 

 bolj so nagnjeni k bojaznim in fantazijam, 

 nezadovoljene potrebe jih bolj prizadenejo, 

 težko razumejo svojo drugačnost, 

 pogosto so posebneži, samotarji, nekonformisti, 

 pri njih se pogosto pojavljajo simptomi neprilagojenosti na okolje: prikrita agresivnost, 

bojazni, motnje koncentracije, hipo- ali hiperaktivnost, izzivalnost, nedružabnost ..., 

 problematična je lahko tudi njihova socialna izolacija ter zavist in škodoželjnost prijateljev, 

bratov ali sester, 

 kot problem se pojavljajo tudi premajhne ali tudi pretirano velike zahteve okolja in 

obremenitve do nadarjenih, 

 asinhronost v razvoju oziroma neskladje med telesnim, intelektualnim in socialno-

emocionalnim razvojem je pogosto vir problemov, 

 nadarjeni so pretirano strogi in kritični do sebe, ob zunanji kritiki hitro dobijo občutek 

manjvrednosti. 

 

Tudi študija adolescentov na Univerzi v Denverju je pokazala podobne psihosocialne težave 

nadarjenih (Strop, 1983, v VanTassel-Baska, 1990c). Zanje so bili značilni: prisotnost občutka 

drugačnosti in nezadostnosti, povišana občutljivost in intenzivnost, perfekcionizem, zaskrbljenost 

glede svetovnih problemov ter težave pri razvijanju odnosov. 
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L. Kreger Silverman (1992) prav tako govori o težavah nadarjenih učencev, pri tem pa poudarja, da so 

nekatere teh težav zunanjega in druge notranjega izvora. Zunanje so posledica pomanjkanja 

sprejemanja in razumevanja nadarjenosti v družbi, notranje pa so povezane z razvojnim napredkom 

ali morda višje razvitim centralnim živčnim sistemom. Avtorica navaja naslednje najpogostejše težave, 

s katerimi se soočajo nadarjeni učenci (prav tam, str. 17): 

 zmedenost glede pomena nadarjenosti, 

 občutek drugačnosti, 

 povečana senzitivnost, 

 idealizem, 

 občutek nezadostnosti, 

 nepopustljiva, neusmiljena samokritičnost, 

 prisotnost notranjih konfliktov, 

 globoka zaskrbljenost glede morale in pravice, 

 pomanjkanje razumevanja s strani drugih, 

 nerealna pričakovanja do drugih, 

 sovražen odnos okolja do njihovih zmožnosti.  

 

Kljub temu pa ne moremo reči, da imajo vsi nadarjeni otroci razvojne probleme. Večina se jih 

učinkovito sooča z različnimi problemi, mnoge študije pa kažejo tudi, da se nadarjeni  otroci dobro 

prilagajajo, so zdravi in imajo pozitivno samopodobo (Ferbežer, 2008). »Za razumevanje možnih 

področij čustvene ranljivosti in stresov morajo odrasli pomagati pri oblikovanju nadarjenega otroka v 

smeri samospoznavanja, samorazumevanja in zdravih medsebojnih odnosov« (Ferbežer, 2008, str. 

27). To pomeni, da je nadarjen otrok psihološko dobro prilagojen. Nadarjen otrok izkusi dve vrsti 

pritiskov – notranje potrebe in želje ter zahteve okolja – za dobro mentalno prilagoditev pa mora najti 

pot, da zadovolji oboje.  

 

Tudi L. Porter (2005) govori o tem, da življenske spremembe, ki jih doživljajo nadarjeni, ne vodijo nujno 

do čustvenih težav. V tem primeru je zmotno sklepanje, če a vodi do b in b vodi do c, da torej a nujno 

vodi do c. V našem primeru bi to pomenilo: nadarjeni otroci se počutijo drugačne, občutek drugačnosti 

vodi do prilagoditvenih problemov, torej imajo nadarjeni otroci nujno prilagoditvene probleme. Prav 

tako ni nobena lastnost sama po sebi pozitivna ali negativna – kako bo vplivala na posameznika, je 
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odvisno od tega, kako jo le-ta usmerja. Porter tako opredeli način izražanja lastnosti (pozitivno in 

odklonsko) na nekaterih socialno-emocionalnih področjih:  

 

Tabela 1 Način izražanja na nekaterih socialno-emocionalnih področjih  

Socialno-emocionalno področje POZITIVNO IZRAŽANJE ODKLONSKO IZRAŽANJE 

ČUSTVENOST 
Dojemljivost, empatičnost, 

domišljija 

Pretirana občutljivost na kritike in 

napake, zgodnji pojav strahu 

PERFEKCIONIZEM 

Stremenje k popolnosti, visoki 

dosežki, samospoštovanje temelji 

na dosežkih 

Zavlačevanje, frustracija, 

razočaranje, visoke zahteve do 

drugih 

VISOKE ZADOLŽITVE 

Živahnost, navdušenje in zanos, 

radovednost, trajna koncentracija, 

visoka motivacija, osredotočenost, 

vztrajnost 

Dolgčas in neuspešnost ob 

ponavljajočih se zadolžitvah, 

vznemirjenost ob prekinitvah, 

nenasitnost, svojeglavost 

SAMOSTOJNO MIŠLJENJE 

Kreativnost, široka paleta zanimanj, 

odgovornost, samostojnost, 

avtonomnost 

Pomanjkanje zanimanja za 

podrobnosti, raztresenost in 

neorganiziranost, težave pri 

skupinskem delu, nekonformizem 

SAMOKONTROLA Učenje iz lastnih napak Za neuspeh kivi sebe 

SOCIALNA DOJEMLJIVOST 
Smisel za humor, uvidevnost, 

vodenje 

Podcenjevanje samega sebe, 

manipulacija z drugimi, odtujitev 

in izolacija 

PRAVIČNOST IN IDEALIZIRANJE 
Empatičnost, zanimanje za socialna 

vprašanja, ciničnost do avtoritete 

Razočaranje in izgredi v primeru, 

ko drugi ne vztrajajo pri pravilih, 

stres ob lastni nemoči za 

spremembe v družbi 

 

(Vir: Porter, 2005, str. 58)  
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Omenili smo že nehomogenost in razlike znotraj skupine nadarjenih. Betts in Neihart (1988, v Bezid, 

2006, str. 89) prav tako izhajata iz nehomogenosti skupine nadarjenih in iz spoznanj, da nepoznavanje 

razlik med nadarjenimi pogosto povzroči neustrezna pričakovanja ter s tem neustrezne svetovalne 

aktivnosti. Zato sta nadarjene razdelila v šest skupin ter za vsako opisala kognitivne in motivacijske 

značilnosti ter njihove potrebe: 

 Uspešni nadarjeni so prilagodljivi, storilnostno usmerjeni in perfekcionistični. Naučiti se morajo 

tvegati, zastopati sebe in razviti notranjo motivacijo. 

 Izzivalci so kreativni, frustrirani, nemočni in uporniški. Potrebujejo več samozavesti, 

samokontrole, fleksibilnosti ter občutka pripadnosti skupini. 

 Nemočni nadarjeni so negotovi, sramežljivi in imajo slabo samopodobo. Morajo razviti višjo 

stopnjo samozavesti in neodvisnosti v sprejemanju odločitev, se naučiti sprejemati sebe, 

potrebujejo pa tudi več stikov z drugimi nadarjenimi. 

 Neuspešni nadarjeni so zamerljivi, maščevalni, eksplozivni in izčrpani, daljši čas niso zadovoljili 

svojih potreb ter imajo nizek občutek lastne vrednosti. Odrasli jih lahko vidijo kot upornike, 

vrstniki pa kot domišljavce in sanjače. Morajo dobiti priložnost za delo z odraslimi, ki jim zaupajo, 

prav tako jim je potrebno pomagati s svetovanjem (osebnim in družinskim). 

 Dvojno označeni nadarjeni (ang. double-labeled) imajo npr. učne ali emocionalne težave, telesni 

primanjkljaj, zato imajo nizek občutek lastne vrednosti, počutijo se frustrirani, brez moči, jezni. 

Potrebujejo pomoč pri razvijanju ustreznih spretnosti in podporo odraslih ter vrstnikov. 

 Avtonomni nadarjeni so entuziasti, notranje motivirani, uravnovešeni in imajo dobro 

samopodobo. Potrebujejo podporo, spodbujanje razvoja in zastopanje njihovih potreb. 

 

Tudi Ferbežer (2008) govori o potrebah nadarjenih otrok na štirih področjih medosebnih odnosov, 

kjer nadarjeni pogosto doživljajo razvojne probleme: v odnosih z vrstniki, v odnosu do samega sebe, v 

odnosu do družine ter do učiteljev oziroma šolskega dela.  
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Odnosi z vrstniki 

Pogosto nadarjenim učencem primanjkuje samozaupanja in poguma, kar jih lahko vodi v občutek 

manjvrednosti. Usmerijo se izključno v področje svojega talenta, da bi nadomestili socializacijske 

primanjkljaje, s tem pa se umaknejo iz medosebnih odnosov. V socialnih odnosih se oblikujejo 

naslednje socialne potrebe (Ferbežer, 2008, str. 32–33): 

 po zaznavanju in sprejemanju sposobnosti, interesov in pomanjkljivosti drugih, kar je pogoj za 

uspešno komunikacijo, ta pa se povezuje s sposobnostjo oblikovanja  vrstniških (socialnih) 

odnosov, 

 po samostojnem delu in sodelovanju pri odločanju, pri čemer je treba nadarjenim učencem 

pomagati najti ravnovesje med lastno aktivnostjo in vzajemnim sodelovanjem z drugimi, saj se 

v nasprotnem primeru lahko pojavijo težave v sprejemanju s strani vrstnikov, 

 po primernih vrstniških odnosih, kar pa ne pomeni, da morajo pod pritiskom preživeti večino 

časa z enako starimi vrstniki. Nadarjeni učenci si namreč pogosto izbirajo starejše prijatelje, ki 

so na podobni intelektualni stopnji. Za socialni razvoj pa so najugodnejše skupine starostnih 

vrstnikov s podobnimi čustvenimi, situacijskimi in intelektualnimi značilnostmi , 

 po razvoju socialnih spretnosti, ki so nujne za uspešno socialno prilagoditev. Nadarjeni učenci 

se morajo naučiti razumeti razliko med sodelovanjem in tekmovanjem ter spretnosti 

sklepanja kompromisov in prilagajanja v različnih situacijah.  

 

Odnos do samega sebe 

Otrokovo videnje in vrednotenje samega sebe je odvisno od kvalitete medosebnih odnosov. »Če mu 

pomembni ljudje v njegovem življenju neprekinjeno izražajo negativna sporočila, se bo polagoma 

začel negativno vrednotiti. Ranljivost glede kritike, ki jo nadarjeni otroci razvijejo, bo škodljivo 

usmerjena, dokler se ne naučijo soočati se s svojo visoko občutljivo naravo« (Ferbežer, 2008, str. 35). 

Zato je pomembno, da nadarjenemu učencu pomagamo, da se bo naučil zadovoljiti naslednje potrebe  

(prav tam, str. 35–36): 

 po poznavanju in sprejemanju samega sebe, kar vsebuje poznavanje svojih sposobnosti, 

interesov, osebnostnih potez in svojih pomanjkljivosti, 

 po poznavanju svojih občutkov, kar pomeni tudi sprejeti svojo dugačnost in svoje talente,  

 po pozitivnem in ne obrambnem zagovarjanju svojih potreb in občutkov, za kar je potrebno, 

da tudi družba pozna in spoštuje njihove posebne potrebe, 
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 potreba po razvijanju ustreznih vrednot, kajti pri nadarjenih učencih se lahko pojavita 

razočaranje in upor zoper obstoječih družbenih norm in vrednot, katerih uresničevanje je 

pogosto v protislovju s tem, kakor se razglašajo. Zaznavanje in kritično vrednotenje takšnih 

protislovij lahko močno ovirajo razvoj vrednotenja in življenjske filozofije nadarjenih otrok , 

 potreba po ohranjanju otroškosti, saj imajo pravico početi tudi otročarije , 

 po ustreznih identifikacijskih vzorcih, ki jih včasih težko najdejo, saj jih hitro ovrednotijo za 

neustrezne. 

 

Odnosi z družino 

»Nadpovprečne spoznavne sposobnosti omogočajo nadarjenim otrokom, da prej kakor drugi otroci 

vrednostno presojajo svoje starše in druge člane družine« (Ferbežer, 2008, str. 37). Opozar janje in 

poudarjanje slabosti in neskladnosti v vedenu staršev, lahko pripelje do konfliktov med otroci in starši 

in skrhanja zaupanja med njimi. V odnosih s starši in drugimi družinskimi člani se pojavijo naslednje 

potrebe (prav tam):  

 po poistovetenju s starši, kar od staršev zahteva, da so dosledni v svojem vedenju, vrednotah, 

disciplini, 

 po ljubezni, odgovornosti, usmerjanju v samozaupnje in izobraževanje, disciplini in 

pozornosti, 

 po razumevanju in upoštevanju možnosti obstoja neenakomernega razvoja,  

 po ustvarjanju, za kar morajo starši zagotoviti čas in prostor (kotiček za poskuse, sranjevanje 

knjig itd.). 

 

Odnos do šolskega dela 

Na področju šolskega dela lahko nadarjeni učenci doživljajo težave in stres kot posledico togega 

šolskega dela in rutinskih metod poučevanja. Potrebe, ki se pojavijo na tem področju, so (Ferbežer, 

2008, str. 45–48): 

 potreba po raziskovanju, odkrivanju in ustvarjanju, 

 potreba po večjih možnostih samouresničevanja, 

 potreba po izzivih, v nasprotnem primeru lahko namreč razvijejo negativen odnos do šolskega 

dela, 

 potreba po razvoju spretnosti, kot so spretnosti zgodnjega življenjskega odločanja, reševanja 

preizkusov, učnih navad ipd., 
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 potreba po poklicnem in življenjskem načrtovanju, pri čemer je v veliko pomoč mentorska 

vloga, saj nadarjeni učenci potrebujejo modele realnih življenjskih vlog, da lahko s pomočjo 

izkušenj iz prve roke preučujejo posledice poklicnih usmeritev , 

 potreba po poznavanju prihodnosti, 

 potreba po zgodnji identifikaciji, da lahko starši skupaj s šolo začno čimprej razvijati in 

spodbujati nadarjenost otroka, 

 potreba po razumevanju stališč staršev in učiteljev.  

 

 

1.4 Čustvene potrebe nadarjenih učencev 

 

Poljski psihiater in psiholog Kazimier Dabrowski, ki je živel in deloval v 20. stoletju, je razvil  lastno 

teorijo emocionalnega razvoja, ki ponuja okvir za razumevanje čustvenih potreb nadarjenih. V svoji 

teoriji je opisal pet nivojev človeškega funkcioniranja  (Silverman, 1990, str. 30–31): 

 

I. nivo – egocentrizem 

Posameznik izkusi malo notranjih konfliktov, samorefleksije ali empatije do drugih. Njegov cilj v 

življenju je samoohranitev ali samopoveličevanje. Je čustveno omejen, z malo zmožnosti oziroma 

želje odzvati se na čustvene potrebe drugih. Rigidnost njegovih obsodb in predsodkov odseva 

rigidnost njegovega psihološkega značaja. 

 

II. nivo – nadvlada skupine 

Rigidnost nadomesti čezmerna fleksibilnost. Tu ima družba največji vpliv, zunanji standardi so 

osnova za obsodbe. Posameznik se počuti manjvrednega v odnosu do drugih in je obremenjen s 

tem, kako ga vidijo drugi. Posamezniki na tem nivoju so najbolj socializirani, zato lahko govorimo 

o njem kot o nivoju »normalnega« razvoja. 

 

III. nivo – samoraziskovanje 

V posamezniku se bije boj med »kaj je« in »kaj naj bi bilo«, ki vsebuje moralna vprašanja, 

eksistencialne skrbi in samoocenjevanje, usmerjeno k odkrivanju in aktualizaciji univerzalne 

hierarhije potreb. Posameznik na tej stopnji se ne ukvarja s svojo identiteto, temveč s svojim 

mestom v svetu in odgovornostjo do širše skupnosti.  
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IV. nivo – samoaktualizacija 

Ta nivo lahko razumemo podobno kot nivo samoaktualizacije po Maslowu. Boj med »kaj je« in 

»kaj naj bi bilo« se spremeni v »kar bi moralo biti, bo«. Posameznik kaže visok nivo odgovornosti, 

avtentičnosti, preudarnosti, empatije do drugih, avtonomijo misli in dejanj, samozavedanja, 

samokontrole in notranjih psihičnih sprememb.  

  

V. nivo – doseganje osebnostnega ideala 

Najvišji nivo pomeni doseganje osebnostnega ideala in je zadnji v človeški evoluciji. Posameznik 

na tej stopnji živi v harmoniji z vesoljnimi principi pravice.  

 

Večina ljudi deluje na prvem in drugem nivoju, na vsakem višjem nivoju je manj posameznikov. Biti 

prilagojen, sprejet in razumljen pogosto pomeni ostati na drugem nivoju, nivoju norme. Razviti se 

preko meja družbene normalnosti lahko pomeni socialno izolacijo. Nadarjeni učenci imajo pogosto 

veliko močnejše osebne vrednote kot njihovi vrstniki. Bolj so občutljivi do drugih in se bolj zavedajo 

nepravice v svetu. Pri njih pogosto najdemo značilnosti tretjega nivoja (Silverman, 1990). 

 

Dabrowski je v povezavi z nadarjenimi otroki govoril tudi o prekomerni vzdražljivosti (ang. 

overexcitabilities). Le-ta pomeni povišano občutljivost na različne vrste stimulansov, kar povzroča 

napetost v živčnem sistemu. Dabrowski je identificiral pet oblik psihološke prekomerne vzdražljivosti :  

psihomotorično, čutno, intelektualno, imaginarno in čustveno (prav tam). Takšna vzdražljivost lahko 

za otroka pomeni možnost osebne rasti in razvoja, ki je drugim nedostopna, hkrati pa je lahko 

potencial za razvoj nekaterih socialno emocionalnih težav (Kneževid in Kunstek, 2010). 

 

Dabrowski je menil, da je prekomerna vzdražljivost prirojena značilnost, Piechowski pa je kasneje 

pokazal, kako lahko te značilnosti uporabimo za identifikacijo nadarjenih učencev  (Silverman, 1990).  

 

Nadarjene učence s psihomotorično prekomerno vzdražljivostjo lahko tako prepoznamo po visoki 

stopnji energije, intenzivnem gibanju in govoru ter visoki potrebi po fizični aktivnosti (Kneževid in 

Kunstek, 2010). 

 

Pretirana čutna vzdražljivost se kaže kot visoka občutljivost na dražlja je vseh senzornih kanalov. 

Otroci s to obliko prekomerne vzdražljivosti intenzivno doživljajo svet okoli sebe, kar bogati njihov 
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vsakdan, hkrati pa lahko pomeni čutno preobremenjenost in nezmožnost sortiranja vseh čutnih 

doživetij (prav tam). 

 

Intelektualna vzdražljivost se pri nadarjenih učencih izraža v močni želji po znanju, resnici, pravičnosti 

in reševanju problemov (prav tam), pa tudi v spraševanju, analiziranju, razmišljanju in zmožnosti za 

trajne intelektualne napore (Silverman, 1990). 

 

Nadarjeni otroci z imaginarno vzdražljivostjo so iznajdljivi, imajo živahno in kreativno domišljijo, 

bogate asociacije in zmožnost za detajlno ponazoritev (prav tam). Obstaja pa nevarnost, da realnost 

zamešajo s fantazijo (Kneževid in Kunstek, 2010). 

   

Otroci, pri katerih je izražena prekomerna čustvena vzdražljivost, doživljajo zelo intenzivna čustva in 

jih izrazito tudi izkazujejo. Njihove čustvene reakcije so pogosto dramatične in pretirane (prav tam). 

Čustvena vzdražljivost se izraža tudi v močni navezanosti na druge, stalni samoevalvaciji, strahu, 

anksioznosti in zadržkih (Silverman, 1990). 

 

Tudi študije (Silverman in Ellsworth, 1980; Silverman 1982, v Silverman, 1990) potrjujejo prekomerno 

vzdražljivost pri nadarjenih, pri čimer je čustvena vzdražljivost enakovredna intelektualni. Visok nivo 

čustvene prekomerne vzdražljivosti je prisoten že zgodaj v življenju, starši nadarjenih otrok pa 

poročajo, da so njihovi otroci visoko občutljivi in sočutni.   

 

Teorija Dabrowskega je uporabna tudi kot svetovalni okvir za nadarjene posameznike. Vloga 

svetovalca je, da preoblikuje negativno držo svetovanca glede njegovih lastnih izkušenj. Na ta način 

lahko svetovanec energijo, ki jo je prej porabil za dvom in podcenjevanje samega sebe, usmeri v 

razvoj spoprijemalnih mehanizmov. Naloga svetovalca ni pomagati otroku rešiti probleme, temveč 

mu le nudi podporo. Tako otrok občuti, da so njegove težave resnične in pomembne, v konfliktu pa 

ostane tako dolgo kot je potrebno, da pride sam do rešitve. Svetovalcu se ne mudi rešiti težave, saj 

verjame, da so notranji konflikti pomembni za človekovo osebno rast, verjame pa tudi v otrokovo 

sposobnost, da se bo znal s težavo spoprijeti primerno, če bo le imel čas in spodbudo  (Silverman, 

1990).  
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2. SOCIALNOPEDAGOŠKO DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

 

Socialna pedagogika že dolgo ni usmerjena zgolj na marginalizirane skupine in deficit, temveč je postala 

pomemben del socializacije otrok in mladostnikov, s tem pa se je močno povečalo tudi zaposlitveno polje 

socialnih pedagogov. Le-ti danes niso več zaposleni le v vzgojnih zavodih ali zaporih,  vedno več socialnih 

pedagogov se zaposljuje tudi v vrtcih in osnovnih ter srednjih šolah. Številne zaposlitvene možnosti 

socialnemu pedagogu omogočajo strokovne kompetence, ki jih pridobi tekom študija in so mu lahko v 

pomoč tudi pri delu z nadarjenimi učenci.  

 

V nadaljevanju bom predstavila kompetence socialnega pedagoga, njegovo vlogo v osnovni šoli, skrb za 

nadarjene učence v razredu in izven njega ter delo z nadarjenim učencem in njegovo družino.  

 

 

2.1 Kompetence socialnega pedagoga 

 

Študent socialne pedagogike tekom študija pridobi vrsto znanj in kompetenc, ki mu pomagajo, da v 

svojem poklicu kakovostno opravlja preventivno, razvojno, kompenzatorno, vzgojno ter socialno 

(pedagoško) delo s posamezniki, skupinami ali skupnostmi. Poleg splošnih (vzgojno-izobraževalnih) si 

socialni pedagog pridobi tudi naslednje predmetno specifične kompetence (Kobolt in Dekleva, 2006, str. 

187–188): 

1. Poznavanje teoretičnih osnov področja socialne pedagogike in njihova uporaba v praksi. 

2. Poznavanje in kritično razumevanje različnih odklonskih pojavov. 

3. Razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije, socialnega izključevanja ter njihovo 

preprečevanje. 

4. Razumevanje različnih pojavnih oblik osebnega in socialnega nasilja ter njegovih vzrokov. 

5. Poznavanje, razumevanje in upoštevanje posameznika skozi prizmo različnih teoretskih modelov. 

6. Razumevanje različnosti kot kvalitete, sprejemanje drugačnosti, odklonskosti in drugih kultur in 

subkultur; sposobnost neobsojajočega dela. 

7. Empatičnost in komunikacijska odprtost. 

8. Zavedanje in refleksija lastnih prispevkov pri delu z ljudmi; sposobnost prevzeti odgovornost za 

lasten poklicni razvoj, motiviranost za supervizijske in intervizijske oblike dela. 
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9. Ocena kakovosti in možnosti v posameznikovih socialnih mrežah (sorodstvo, sosedstvo, mreža 

institucij itd.). 

10. Razumevanje institucionalnega delovanja, vpliva institucij na uporabnike, ozaveščanje lastne 

institucionalne vpetosti. 

11. Načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov socialnopedagoškega dela. 

12. Razumevanje in obvladovanje različnih oblik socialnopedagoškega dela (preventivnega, 

vzgojnega, svetovalnega, kompenzacijskega, socialnointegrativnega itd.). 

13. Strokovno delo, usmerjeno v življenjsko polje uporabnika; sposobnost delati v obstoječih 

socialnih pogojih. 

14. Sodelovanje in delo s starši, z družinami in drugimi pomembnimi uporabnikovimi socialnimi  

skupinami. 

15. Vzgojno/svetovalno delo s posamezniki in skupinami v okviru institucij. 

16. Izveninstitucionalno in skupnostno delo. 

17. Sodelovalno delo v večdisciplinarnih strokovnih, projektnih, analitičnih in evalvacijskih skupinah. 

18. Priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialnopedagoških projektov (npr. projektov 

prostovoljnega ali preventivnega dela, zagovorništva, skupin samopomoči itd.). 

19. Socialnomarketinško delovanje (uveljavljanje in promoviranje socialnopedagoških načel v 

javnosti). 

20. Analitično in raziskovalno delo na področju socialne pedagogike za potrebe razvoja prakse. 

 

Pri oblikovanju socialnopedagoškega modela dela z nadarjenimi učenci bom izpostavila zlasti  

kompetence št. 12, št. 14, št.15 in št. 18, seveda pa bom pri tem upoštevala  ter vključila tudi vse ostale, 

ki jih mora imeti socialni pedagog, da se kompetentno sooča s problematiko nadarjenih učencev. 
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2.2 Vloga socialnega pedagoga v osnovni šoli 

 

Socialni pedagog si mora v osnovni šoli še izboriti svoje mesto, saj je socialna pedagogika razmeroma 

mlada veda in zaenkrat še ne strokovno uveljavljena v šolskem prostoru. Marsikdo žal še ne pozna te 

stroke, pogosto se jo zamenjuje za druge poklice pomoči ali pa se ji pripisuje naloge, ki sicer niso značilne 

zanjo. Kakšna je vloga socialnega pedagoga v osnovni šoli, je torej odvisno od vsakega posameznika, od 

njegove samoiniciativnosti, kreativnosti in od tega, kje vidi priložnost za svoj prispevek.  

 

Šmit (1997) opiše vlogo socialnega pedagoga v šoli takole: »Socialni pedagog ima svoj specifičen koncept 

delovanja in specifično področje dela. V šolskem prostoru pokriva tista področja, ki so zaradi pretežno 

storilnostno naravnanega pedagoškega dela izpostavljena kot primanjkljaj na vzgojnem in 

socializacijskem področju« (str. 67).  

 

Nekoliko bolj konkretno opredeli področja delovanja socialnega pedagoga hamburški model (Jordan 

Segel, 1980, v Šmit, 1997, str. 67), saj so po njem v ospredju naslednja področja: 

 individualna pomoč otroku in njegovim staršem, 

 socialno pedagoško delo s skupinami, 

 diskusijske skupine za starše in 

 izobraževanje učiteljev s psihosocialnega področja. 

 

A. Muhlum (v Šmit, 1997, str. 67–69) pa razdeli socialno pedagoško delo na delo z vrstniškimi skupinami, 

preventivo, sooblikovanje ekološko psiholoških pogojev za življenje in delo, socialno pedagoške 

intervencije in koordinacijo dela med učitelji, med starši in učitelji, med zunanjimi institucijami in šolo. 

 

Delo z vrstniškimi skupinami 

Delo z različnimi skupinami mladih je najbolj obsežno in pomembno področje delovanja socialnega 

pedagoga v šoli. Njegova funkcija naj bi izhajala iz potrebe po delu z učenci z drugačnimi potrebami, ki 

imajo težave zlasti na področju storilnosti in socialnega delovanja. Delal naj bi zlasti v razredu, v skupinah 

učencev, učiteljev, staršev in ne v pisarni, saj so problemi, ki nastanejo v interakciji v skupini, lažje rešljivi 

v socialnem kontekstu, v katerem so nastali. Socialni pedagog pomaga tistim, ki pomoč potrebujejo, pri 

čemer je njegova vloga, da posameznika ali skupino usposobi za samopomoč, ga spodbudi k 
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samoaktivnosti, prevzemanju lastne vloge in odgovornosti pri reševanju lastnih problemov. Socialni 

pedagog dela s skupino – z učenci, učitelji in s starši ter ne za njih (prav tam). 

 

Preventiva 

Delo socialnega pedagoga v preventivi je usmerjeno na (prav tam): 

 primarno prevencijo, kamor sodi organiziranje in vodenje različnih skupinskih aktivnosti, 

predavanje ipd., 

 sekundarno prevencijo, ki je usmerjena na rizično populacijo otrok, kjer je tveganje za motnjo 

večje, 

 terciarno prevencijo, ki je usmerjena v otroke, ki motnjo že imajo. 

 

Sooblikovanje različnih pogojev za življenje in delo 

Socialni pedagog skupaj z drugimi organi šole (vodstvo, svetovalni delavci, učitelji) pomembno vpliva na 

oblikovanje odnosov v šoli (prav tam).  

 

Socialnopedagoške intervencije 

Socialnopedagoške intervencije so v širšem pomenu posegi socialnega pedagoga, s katerim skuša 

posredovati in vplivati na elemente v svojem poklicnem polju. Z ožjim vidikom razumevanja intervencij 

pa razumemo predvsem tiste posege, ki jih socialni pedagog usmerja na uporabnika (otroka, 

mladostnika, odraslega, starostnika) in na skupino uporabnikov. Intervencije socialnega pedagoga se 

temeljno vežejo na naravo njegovega dela in so tako tudi v šolskem polju vpete v kontinuum od 

izobraževalnih, prek vzgojnih, do korektivnih in svetovalno-terapevtskih. To hkrati pomeni, da so 

intervencije socialnega pedagoga teoretsko različno utemeljene, to znanje pa je ob stiku s svetovancem 

potrebno iz teoretičnih paradigem prevesti v konkretne situacije. Pri tem mora upoštevati individualnost 

vsakega uporabnika in specifične značilnosti situacije, znotraj katere poteka intervencija (Kobolt, 1997). 

 

Usklajevanje med različnimi udeleženci v šolskem prostoru 

Pomembno in obsežno področje dela socialnega pedagoga je tudi usklajevanje dela in odnosov med 

učitelji, med starši in učitelji ter med šolo in drugimi institucijami (Šmit, 1997). 

 

Nekoliko drugače razmeji naloge socialnega pedagoga H. Tuggener (1989, v Uzelac, 1998). Zelo raznoliko 

dejavnost socialnih pedagogov je strnil v dve temeljni nalogi – v integriranje in razvijanje. Če integracijsko 
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funkcijo pripisujemo delu s posamezniki s posebnimi potrebami, marginaliziranim ali kakorkoli drugače 

stigmatiziranimi skupinam, ki jim socialni pedagog pomaga pri vključevanju v okolje s svetovanjem, z 

dajanjem opore in različnimi socialnopedagoškimi programi, hkrati pa posega v okolje ter na ta način 

pripravlja pogoje za integracijo, pa razvojno funkcijo pripisujemo preventivnemu delu in kompenzaciji 

težav. V tej funkciji socialni pedagog posameznikom pomaga pri oblikovanju bolj učinkovitih vedenjskih 

strategij, pospešuje procese samostojnega odločanja, ravnanja in osamosvajanja ter odpravlja 

primanjkljaje na različnih področjih.  

 

 

2.3 Pedagoški delavci pri delu z nadarjenimi učenci 

 

Razširjeno je mnenje, da je za nadarjene otroke najbolje, če jih učijo učitelji, ki so za to posebej 

usposobljeni. Poleg posebnih znanj in veščin naj bi ti učitelji potrebovali tudi posebne osebnostne 

značilnosti. Feldhusen (1984, v Cropley in McLeod, 1986) navaja osebnostne značilnosti idealnega učitelja 

nadarjenih otrok. Tak učitelj bi moral biti inteligenten in izobražen, moral bi imeti številne interese, biti bi 

moral delaven in usmerjen k dosežkom, dobro organiziran, navdušen za svoje delo in prilagodljiv, moral 

bi imeti dober smisel za humor ter razumeti in sprejemati nadarjene učence. Podobne osebnostne 

značilnosti navaja tudi Maker (1975, v prav tam), k temu pa dodaja še: kreativnost, samozavestnost, 

poštenost, trdnost, potrpežljivost, samorazumevanje ter pripravljenost biti bolj spodbujevalec kot 

usmerjevalec učenja. Vse naštete lastnosti pa je avtorica združila v dve osnovni značilnosti – zmožnost 

povezati se z nadarjenimi učenci in odprtost za spremembe. Omenjene značilnosti, ki naj bi jih imel 

učitelj nadarjenih otrok, lahko primerjamo s seznamom tistih, ki jih imajo učitelji, ki spodbujajo 

kreativnost oziroma »creativity fostering teachers«, kot jih imenuje Cropley (1982, v prav tam). Taki 

učitelji bi torej morali spodbujati svoje učence, da se samostojno učijo, imeti biti morali sodelovalen in 

socialno integrativen stil poučevanja, znati bi morali motivirati svoje učence za obvladovanje osnov, zato 

da lahko svobodno razmišljajo. Prav tako bi morali počakati z ocenjevanjem učenčevih idej, preden le-te 

niso dokončno izdelane in oblikovane, spodbujati morajo fleksibilno razmišljanje, podpirati 

samoevalvacijo pri učencih, resno vzeti vprašanja in predloge učencev, le-tem ponuditi priložnost, da 

delajo z različnimi materiali in pod različnimi pogoji, jim pomagati naučiti se spopadati s frustracijami in 

neuspehom, da si bodo drznili poskusiti novo in nenavadno ter se ne bodo zadovoljili s hitrim in lahkim 

uspehom. 
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Poleg potrebnih osebnostnih značilnosti pa morajo imeti učitelji tudi določena znanja in veščine za delo z 

nadarjenimi učenci. Silvermanova (1982, v prav tam) je opazovala in primerjala izkušene in uspešne 

učitelje pri delu z nadarjenimi, z vedenjem in delom neizkušenih učiteljev. Rezultati so pokazali, da 

izkušeni učitelji podpirajo samostojno učenje in spodbujajo učence, da s svojim razmišljanjem pridejo do 

rešitev, postavljajo provokativna in divergentna vprašanja, ki zahtevajo razumsko argumentirane 

odgovore, spodbujajo učence k ocenjevanju in evalviranju samih sebe. Poleg tega so razvili veliko bolj 

oseben odnos z učenci – niso jih le poslušali in sodelovali z njimi v procesu učenja, temveč so z njimi 

preživljali čas tudi pred poukom in po njem. Ugotovila, je, da so med učitelji le manjše razlike v metodi 

podajanja snovi, nekoliko večje v vzorcih spraševanja in največje v tehniki dajanja povratnih informacij. 

Zgoraj naštete lastnosti učiteljev lahko veljajo tudi za svetovalnega delavca, ki svetuje nadarjenim 

učencem. Ferbežer in Kukanja (2008) pravita, da mora biti svetovalni delavec dobro strokovno 

usposobljen v metodah in tehnikah svetovalnega dela, hkrati pa »mora imeti bogate življenjske izkušnje, 

pozitivne moralne lastnosti, bogato pedagoško prakso, biti pa mora tudi življenjsko socialno-emocionalno 

zrel in uravnovešen« (str. 39–40). Avtorja navajata tudi potrebne sposobnosti in spretnosti celotnega 

osebja, ki dela v programu svetovanja nadarjenim učencem. Učitelji naj bi imeli sposobnost skupinskega 

dela z učenci iz različnih okolij, sposobnost motiviranja za učenje ter izkušnje o poučevanju in oblikovanju 

učnih navad in strategij. Vodstvo šole bi moralo biti opremljeno s sposobnostjo administrativne izpeljave 

programov za nadarjene, s sposobnostjo usklajevanja različnih družbenih aktivnosti, namenjenih 

nadarjenim, in s sposobnostjo pomagati nerazvitim šolskim okolišem, da se takih aktivnosti lotijo. 

Svetovalni delavci pa naj bi imeli obsežno znanje o testih in diagnostičnih posopkih merjenja ter o 

učinkovitem razpolaganju z njimi. Usposobljeni naj bi bili za delo z manjšimi skupinami, za vse vrste 

svetovanja in poznali različne kulturne vzorce in vrednostne sisteme. Poleg tega avtorja navajata še 

sedem področij, ki bi jih moral svetovalni delavec obvladati za uspešno delo z nadarjenimi učenci (prav 

tam, str. 9):  

 poznavanje nadarjenosti in talentiranosti posameznega otroka, 

 dobra strokovna in praktična usposobljenost pri (pre)poznavanju nadarjenih otrok, njihovih 

značilnosti in potreb, 

 poznavanje metod, oblik in tehnik dela z nadarjenimi učenci, 

 kreativni pristopi pri svetovalnem delu, 

 timsko delo in sodelovanje z zunanjimi institucijami, 

 pravilni pristopi pri odklonskem vedenju otroka, 
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 pristnost: nadarjeni učenci želijo pristen in avtentičen pristop (raport) pri delu in medosebnih 

stikih. 

 

Pedagoški delavci, ki so v delovnem stiku z nadarjenimi učenci, bi pri svojem delu torej potrebovali 

posebna strokovna znanja, imeli pa naj bi tudi določene osebnostne karakteristike. To  pomeni, da morda 

vsi niso enako učinkoviti pri delu z nadarjenimi učenci. Ko razmišljamo o izobraževanju pedagoških 

delavcev, se tako postavlja vprašanje, ali so morda določene osebnostne značilnosti nujno potrebne ali 

pa vsaj v pomoč pri razvoju ustreznih strokovnih lastnosti tekom izobraževanja. 

 

2.4 Skrb za nadarjene učence v razredu 

 

Ena od vlog oziroma nalog socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca v šoli je tudi posvetovanje z 

učitelji o njihovem delu z učenci v razredu. Pomembno je, da socialni pedagog pozna kurikulum ter 

njegove možne prilagoditve, saj lahko tako pomaga in svetuje učitelju pri delu z učenci s posebnimi 

potrebami, ki te prilagoditve potrebujejo. Pri načrtovanju in prilagajanju kurikuluma gre v osnovi za dva 

temeljna pristopa – obogatitveni in razširitveni, v nadaljevanju pa je predstavljena tudi akceleracija, ki je 

del razširitvenega programa. 

 

Obogatitev 

Obogatitev pomeni horizontalno fleksibilnost in je karkšnokoli dodatno učenje ali aktivnost, ki poteka 

zunaj rednega pouka. Je dodatek k obstoječemu kurikulumu in ne zamenjava zanj. Obogatitveni program 

lahko razširi učenčevo obzorje in mu pomaga, da pogleda na različne vidike svojega dela. Lahko pomeni 

delati na drugačen način kot običajno. Obogatil naj bi bistvo in ga poglobil (Gifted and talented children 

in (and out) of the classroom, 2006). Vsebuje naslednje aktivnosti (Jurman, 2004, str. 161): »programe za 

individualno izpopolnjevanje, programe za izobraževanje v majhnih skupinah znotraj razredov, 

vključevanje v raziskovalne pojekte, vključevanje v klube, znanstvene in druge interesne skupine 

vključevanje v oragnizirane seminarje, tekmovanja, delavnice itd.«.  

 

Razširitev 

Razširitev pomeni vertikalno fleksibilnost in dovoljuje oziroma omogoča učencem, da gredo skozi 

kurikulum hitreje kot običajno. Lahko pomeni akceleracijo ali pa zgoščevanje kurikuluma, tako da je le-ta 
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bolj kompakten in kompleksen. Nudi priložnost za bolj poglobljeno delo in delo na učenčevi individualni 

ravni (Gifted and talented children in (and out) of the classroom, 2006).  

 

Obogatitveni in razširitveni program lahko potekata v razredu, v katerem so učenci z različnimi 

sposobnostmi, kjer dobijo nadarjeni učenci dodatne ali bolj zahtevne naloge, s katerimi se morajo 

spoprijeti; lahko pa se organizira posebne razrede, izven običajnega urnika, kjer nadaljevaljno delo 

poteka s hitrejšim tempom (Gifted and talented children in (and out) of the classroom, 2006). Pri tem 

govorimo o izločanju, ki med nadarjenimi omogoča nadaljnjo selekcijo. Občasno ali začasno izločanje 

nadarjenih iz njihovega naravnega okolja še nima hujših posledic. V kolikor gre za razporeditev v elitne 

šole ali razrede, pa le-to pušča pri otrocih posledice, ki so škodljive za osebnostni razvoj (Jurman, 2004). 

Ko obogatitvene in razširitvene aktivnosti izvajamo v razredu, pa je pomembno, da so  dovolj drugačne 

od tistih, s katerimi se ukvarjajo ostali učenci. Naloge ne smejo biti le dodatno delo, s katerim zaposlimo 

nadarjene učence, medtem ko preostali učenci končujejo prvotno nalogo, niti naj ne bi bilo težje delo, za 

katerega pričakujemo, da ga bodo nadarjeni opravili. Učenci lahko le-to namreč razumejo kot kazen in jih 

lahko vodi k zmanjšanju motivacije in njihovega truda (Gifted and talented children in (and out) of the 

classroom, 2006). 

 

Akceleracija 

Akceleracija vključuje aktivnosti kot so zgodnejši vpis v osnovno šolo in preskakovanje razredov. Njeni 

cilji so: izogniti se dolgčasu in vedenjskim težavam, ki lahko sledijo, podpreti razvoj otrokovih učnih 

spretnosti kot so višje miselne spretnosti, nadarjenemu učencu omogočiti druženje z otroki različnih 

starosti, ki pa imajo podobne interese kot on sam ter osredotočiti se na otrokove interese in sposobnosti 

(prav tam).  

 

Akceleracija je predmet številnih razprav tako med strokovnjaki kot med učitelji in starši. Medtem, ko 

ena stran trdi, da akceleracija uresničuje tako intelektualne, socialne in emocionalne potrebe nadarjenih, 

je druga stran mnenja, da povzroča številne težave zlasti na socialno emocionalnem področju. Jurman 

(2004) navaja, da je akceleracija lahko zelo uspešna, kadar se izvaja z učencem, ki je dovolj harmonično 

razvita osebnost, v nasprotnem primeru pa je lahko tudi zelo negativna. Vprašljiva naj bi bila tudi zgodnja 

akceleracija, ko dejavniki nadarjenosti še niso zanesljivi. 
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2.5 Svetovanje nadarjenim učencem 

 

Morda je pri samem svetovanju in vodstvu najpomembnejše razumeti in se zavedati razlik med 

nadarjenimi učenci, saj niti dva učenca nista popolnoma enaka. Svetovalec pa mora biti pozoren tudi na 

to, da svetovanje prilagodi razvojnemu obdobju posameznika, saj se svetovanje otrokom in 

mladostnikom razlikuje od svetovanja odraslim. Downey (1998, v Košir in Pečjak, 2005) poudarja, da so 

tako otroci kot mladostniki v primerjavi z odraslimi: bolj usmerjeni na sedanjost kot na preteklost in 

pogosto tudi težko vidijo povezavo med preteklim dogajanjem in aktualno problemsko situacijo; svoje 

težave pogosteje kažejo v vedenju kot na simbolni ravni; zlasti otroci so sposobni manjše refleksije in so 

bolj usmerjeni na izkustveno učenje. Kot predpogoj učinkovitega svetovalnega dela z otroki in 

mladostniki Downey (prav tam) navaja: dobro poznavanje in razumevanje značilnosti razvojnih obdobij 

otroštva in mladostništva; poznavanje sposobnosti otroka in mladostnika za samorefleksijo, kar je 

odvisno od njegove starosti, socialnih izkušenj in stopnje kognitivnega razvoja; poznavanje otrokove 

družine, njenega vrednostnega sistema in prepričanj ter delo z družino; motiviranje otroka/mladostnika 

za svetovalni proces, saj običajno ne išče pomoči sam, ampak ga k svetovalcu nekdo napoti. Vse mora biti 

namreč prilagojeno stopnji svetovančevega razvoja, če svetovalec želi, da je svetovanje učinkovito. 

 

Pri delu z nadarjenimi učenci, naj bi svetovalni in drugi pedagoški delavci upoštevali temeljna načela kot 

jih navaja Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999, str. 9–10): 

 širitev in poglabljanje temeljnega znanja, 

 hitrejše napredovanje v procesu učenja, 

 razvijanje ustvarjalnosti, 

 uporaba višjih oblik učenja, 

 uporaba sodelovalnih oblik učenja, 

 upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov, 

 upoštevanje individualnosti, 

 spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, 

 skrb za celostni osebnostni razvoj, 

 raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem, 

 uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oz. drugimi izvajalci programa, 

 skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti, 
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 ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese. 

 

Pri vsem tem je zelo pomembno, da šola zagotovi svetovalnega delavca, ki razume vrstniški pritisk in 

osamljenost, ki jo lahko čutijo nadarjeni učenci. V primeru, da odrasli ne zmorejo nuditi podpore 

nadarjenim učencem, obstaja tveganje, da bodo le-ti svojo nadarjenost uporabili proti sebi in drugim. 

 

J. VanTassel-Baska (1990b) navaja naslednje principe, ki naj bi jih svetovalni delavec upošteval pri 

vodenju nadarjenih učencev (str. 3–5): 

 Svetovalec naj bo pozoren na razlike v emocionalnem in intelektualnem sistemu nadarjenih 

učencev, delo z njimi pa mora temeljiti na teh razlikah. 

 Svetovalec naj nadarjenim pomaga spoznati lastne posebne značilnosti. 

 Svetovalec naj se osredotoči tako na kognitivne kot čustvene potrebe nadarjenih učencev skozi 

program, ki bo omogočal akademske, psihosocialne in karierne izkušnje. 

 Svetovalec naj bo v vlogi zagovornika nadarjenega učenca v izobraževalni ustanovi in naj pomaga 

pri pogajanju in pospeševanju individualnega napredka skozi primerne šolske izkušnje. 

 Svetovalec naj priskrbi zunanje informacije, saj lahko zunanji viri koristijo učencem. Potrebe po 

človeških virih vsebujejo modele vlog in mentorstvo; potrebe materialnih virov pa so lahko 

muzeji, knjižnice in univerzitete. 

 Svetovalec naj nadarjenim pomaga pri spretnostih odločanja in načrtovanju. Ti učenci imajo 

običajno več izbir v smislu tečajev, fakultet in kariere kot ostali učenci in se morajo tudi hitreje 

odločati o svoji karierni poti. 

 Svetovalec naj ceni, spodbuja in nagrajuje samoiniciativno učenje. 

 Svetovalec naj razvije sistem za ocenjevanje močnih in šibkih točk posameznega učenca in izdela 

konstruktivne kritike za  razvoj plana dela. 

 Svetovalec naj spodbuja učence k branju knjig, ki so povezane z njihovim določenim problemom 

ali situacijo ter naj izdela bralno listo in poskrbi za diskusije, ki jim bodo sledile. Tehnika 

biblioterapije je bila spoznana za najbolj učinkovito pri svetovanju nadarjenim. 

 Svetovalec naj bo občutljiv na konflitke vrednot, ki jih lahko izkusijo učenci, ki prihajajo iz družin z 

nizkim socioekonomskim statusom. Ti učenci potrebujejo posebno podporo in pomoč pri 

razjasnjevanju njihovih ciljev in na poti pri njihovem uresničevanju. 

 Svetovalec naj ustanovi posebno skupino učenk z namenom spodbujanja predmetov matematike 

in znanosti, kot tudi podpiranja visokih akademskih odločitev.  
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 Svetovalec naj bo v glavni vlogi pri komuniciranju z drugim osebjem v šoli, v povezavi s 

posameznim problemom ali splošnimi težavami zadovoljevanja potreb nadarjenih učencev. 

 Svetovalec naj bo v vlogi iniciatorja procesa identificiranja nadarjenih učencev. 

 Svetovalec naj sodeluje s starši, psihologi in drugimi s pomembnim vplivom na nadarjene učence. 

 

Nadalje VanTassel-Baska (1990a) navaja svetovalne ukrepe in strategije, ki jih svetovalec lahko uporabi, 

ko se pri učencu pojavijo določene socialno emcionalne potrebe. Nadarjeni otrok ima namreč lahko brez 

primernih svetovalnih intervencij številne težave, ki se kažejo v socialni izolaciji, socialni akomodaciji ali 

socialni sprejetosti, pri čemer otrok zanika svojo nadarjenost in najde način, kako zmanjšati njene učinke. 

 
Tabela 2 Strategije za usmerjanje socialno-emocionalnih potreb nadarjenih učencev  

Socialno-emocionalne potrebe Strategije za usmerjanje potreb 

Razumeti, v čem se razlikujejo od drugih otrok in v čem 

so si podobni. 

 Uporaba tehnike biblioterapije 

 Skupinska diskusija 

 Individualni dialog 

Spoštovati in ceniti svojo individualnost in individualne 

razlike drugih. 

 Biografska študija 

 Spoštovanje različnih talentov (nagrade, 

nastopi, seminarji, simpoziji) 

 Spodbujanje tekmovanja 

Razumeti in razviti socialne spretnosti, ki jim bodo 

omogočale primerno spoprijemanje v odnosih. 

 Kreativno reševanje problemov v parih in 

manjših skupinah 

 Igre vlog 

 Primerne simulacijske aktivnosti 

Razviti spoštovanje do visokega nivoja občutljivosti, ki 

se manifestira v humorju, prizadevajnu v umetnosti in 

močnejših čustvenih izkušnjah. 

 Spodbujanje pozitivnega izražanja 

občutljivosti (tutorstvo, prostovoljno delo, 

umetnost, glasba, igra) 

 Pisanje dnevnika o čustvih glede ključnih 

izkušenj 

Povečati realistično oceno svojih zmožnosti in talentov 

ter se naučiti, kako jih negovati. 

Razviti razumevanje razlike med »težnjo po odličnosti« 

in »težnjo po popolnosti«. 

 Možnosti za združevanje z drugimi s 

podobnimi sposobnostmi in interesi 

 Ustvariti varno okolje za eksperimentiranje z 

napakami 

 Spodbujanje tveganja 

Naučiti se umetnosti kompromisov. 

 Sodelovalne igre 

 Postavljanje ciljev 

 Spodbujati razvoj življenjske filozofije 

(vir: VanTassel-Baska, 1990a, str. 43) 
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Svetovalno delo zajema različna področja dela z nadarjenimi učenci. Zaffran (1978, v Dobnik, 1998, str. 

110) ga razdeli na naslednja štiri: 

 svetovanje v zvezi z učenjem, saj nadarjenim učencem pogosto primanjkuje učnih navad, 

 poklicno svetovanje, ker se nadarjeni učenci pogosto težko odločijo za svojo poklicno pot, saj so 

razpeti med številna področja, ki jih zanimajo in na katerih so nadpovprečno uspešni, 

 svetovanje na socialnem področju, kjer nadarjeni lahko doživljajo občutke osamljenosti, 

izoliranosti, dolgočasja, razočaranja itd. ter 

 svetovanje na osebnostnem področju, ki lahko vključuje programe za izboljšanje samopodobe, 

učenje socialnih veščin, reševanje čustvenih težav, razvijanje stališč in vrednot. 

 

Svetovanje na učnem področju 

V izobraževanju se vedno bolj poudarja pomen razvijanja metakognitivnih spretnosti. Pomembno je, da 

učenec pozna različne tehnike učenja, delanja zapiskov in priprav na preverjanje znanja, pa tudi, da 

dobro pozna samega sebe in spozna svoj prevladujoči stil učenja, ki naj ga gradi na svojih močnih točkah. 

Pri tem naj pri sebi razišče predvsem naslednje (Dryden in Vos, 2001, str. 341): 

 kako najlažje sprejema informacije, 

 kako predeluje in organizira informacije, 

 kateri pogoji so nujni za shranjevanje informacij in 

 kako priklicati shranjene informacije.  

 

S pomanjkanjem strategij učenja se soočajo številni učenci, tudi nadarjeni, pri katerih razmišljanje 

običajno poteka tako hitro, da se niti ne zavedajo procesov, ki se pri tem odvijajo, in veščin, ki jih 

uporabljajo. 

 

Poklicno svetovanje 

Za nadarjene učence morda navidezno zgleda, da jim izbira poklica ne predstavlja posebne razvojne 

ovire, saj obstaja široka paleta poklicev, pri katerih bi zlahka dosegli dobre rezultate. Vendar pa temeljni 

problem pri njih ni najti poklic, v katerem bodo relativno uspešni, temveč najti poklic s tako visokimi 

zahtevami, da bodo svoje sposobnosti vsestransko in maksimalno angažirali. Žal poklicna orientacija pri 

nas ni naklonjena nadarjenim učencem, saj je bolj kot na oblikovanje indikacij usmerjena na ugotavljanje 

kontraindikacij – večina opisov in analiz delovnih mest postavlja samo zahteve z vidika minimuma 

sposobnosti kandidatov. Za nadarjene učence je izbira kariere bistvena, predstavlja jim torišče identitete 
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in možnost samoizpolnitve, zato jih je potrebno v podpornem svetovalnem procesu soočati z njihovimi 

interesi, sposobnostmi, osebnostnimi značilnostmi ter jim posebej pomagati pri razumevanju 

usposabljanja, življenjskih stilov, pozitivnih in negativnih plati različnih poklicev. Pri tem so svetovalnemu 

delavcu lahko v pomoč ekskurzije, mentorski programi in programi študija dela (Ferbežer, 2002). 

 

Philip Perrone (v Ferbežer, 2002, str. 301) je opisal in razvrstil posebne značilnosti oblikovanja kariernih 

odločitev nadarjenih učencev v tri kategorije: psihološki, psihokreativni in socialni dejavniki. Perrone 

ugotavlja, da imajo nadarjeni študentje visoko motivacijo, da se konstruktivno vključujejo v lokalno in 

širše družbeno okolje, uživajo v sledenju ciljem, ki jim omogočajo uresničitev v pogledu procesa kakor 

tudi rezultata, ter imajo visoke in intenzivne potrebe po dosežkih in procesih obvladovanja le-teh. Kariera 

je središčnega pomena za identiteto nadarjenih ljudi, angažiranost ega v poklicu je zelo visoka, 

verjetnost, da bodo nadarjeni ljudje delovno dejavni v enem poklicu vse karierno obdobje, pa večja. Med 

psihološke dejavnike Perrone uvršča tudi dejavnik stereotipnih spolnih vlog, ki je pri nadarjenih manjšega 

pomena. Psihokreativni dejavniki, ki sooblikujejo oblikovanje kariernih odločitev nadarjenih učencev, so: 

pogosto tveganje, zmožnost oblikovanja lastne vizije razvoja, nenehno spraševanje samega sebe in 

drugih ljudi, manjša potreba po zaključevanju aktivnosti ter težnja izzivati predolgo mirujoče stanje. 

Nadarjeni tudi pogosteje oblikujejo in vzdržujejo različne življenjske neubranosti kot samoizpoved 

popolne življenjske angažiranosti. Med socialne dejavnike, kot jih navaja Perrone (prav tam), pa sodijo 

širši spoznavni horizonti vpogledov na svetovne probleme ter močnejši občutek socialne odgovornosti, ki 

ga imajo nadarjeni učenci. 

 

Kljub temu pa  Astin (1988, v Kerr, 1991) poudarja, da se nadarjeni učenci odločajo za svojo kariero, 

podobno kot njihova generacija, glede na povezanost z vrstniki, potencial dobrega zaslužka in 

pragmatičnost poklica. Odločitve tako pogosto niso povezane z interesi, potrebami, vrednotami ali celo 

najbolj razvitimi talenti. 

 

V ta namen Guidance Laboratory ponuja zbirko svetovalnih intervencij, temelječih na opravljenih 

raziskavah, ki preprečujejo s kariero povezane probleme. Enodnevne delavnice se začnejo z reševanjem 

testov o učenčevih vrednotah, željah, šolskih aktivnostih ipd. Sledi individualno svetovanje. Le-to traja 50 

minut, pri čemer svetovalec sledi strukturiranemu intervjuju, ki pomaga razjasniti interese, potrebe in 

vrednote,  pokaže razumevanje učenčevih skrbi, spodbuja postavljanje ciljev in vpliva na učence, da se 

odločijo glede nadaljnje kariere na osnovi svojih interesov, potreb in vrednot. Prvo točko svetovalec 
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doseže z interpretacijo predhodno opravljenih testov, pri čemer učencu pomaga sintetizirati informacije. 

Z osebno mapo prihodnosti učenca spodbudi k postavljanju ciljev. Pri tej vaji si učenec izbere katerikoli 

cilj in opiše korake, ki jih mora storiti ta teden, mesec in leto, da bo cilj dosežen. Tekom intervjuja daje 

svetovalec učencu občutek razumevanja in podpore z uporabo povratne informacije, odprtih vprašanj ter 

z iskrenim zanimanjem. Kasneje vsi učenci v manjših skupinah 4 do 7 članov sodelujejo pri življenjskem 

načrtovanju. S svetovalcem se usmerijo na specifičen vidik želenega življenjskega stila ter identificirajo 

ovire in možnosti za dosego teh stilov. Svetovalec jih popelje skozi vodeno fantazijo popolnega dne v 

prihodnosti, kjer si učenci predstavljajo svoj celoten delovni dan deset let kasneje. Po fantaziji učence 

popelje še v diskusijo možnosti in ovir, pri tem pa spodbuja njihova visoka pričakovanja in jim daje 

informacije, ko je to potrebno. Delavnica se konča z evalvacijo, učenci pa lahko zaprosijo za nadaljnjo 

svetovanje (Kerr, 1991). 

 

Svetovanje na socialnem področju 

Ko vstopi otrok v osnovno šolo, vstopi tudi v različne socialne odnose, med katerimi so najpomembnejši 

odnosi z drugimi učenci in učitelji. Pred tem se otrok zadržuje večinoma le v ožjem družinskem krogu, 

zdaj pa vstopa v širši socialni prostor, kar je zanj velik korak v razvoju socialnih odnosov. Odnosi, ki jih 

otrok razvije v šoli, niso pomembni le za socialni razvoj učencev, temveč vplivajo tudi na njihov spoznavni 

razvoj.  

 

Strokovnjaki navajajo naslednje učinke vrstniških odnosov (Johnson, 1981, v Žagar, 2009, str. 101): 

 odnosi z vrstniki vplivajo na poklicne aspiracije in dosežke učencev, zlasti v smislu motivacije in 

podpore, 

 odnosi z vrstniki prispevajo k socializaciji učencev – pridobivanju navad, vrednot in socialnih 

izkušenj, 

 na osnovi odnosov z vrstniki lahko predvidimo kasnejšo zmožnost vzpostavljanja in ohranjanja 

kooperativnih stikov, 

 odnosi z vrstniki prispevajo k razvoju spolne identitete, h kontroli impulzivnega vedenja in 

razvijanju socialne kompetentnosti. 
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Svetovanje na osebnostnem področju 

Za povečanje socialne kompetentnosti nadarjenih učencev lahko svetovalni delavec uporabi trening 

socialnih veščin oziroma spretnosti.  

 

Caldarella in Merrel (1997, v Peklaj idr., 2009, str. 56) ločita pet dimenzij socialnih spretnosti: 

 spretnosti v odnosih z vrstniki: dajati vrstnikom podporo, jih pohvaliti, jim ponuditi pomoč, biti 

empatičen in sodelovati v pogovoru, 

 spretnosti samouravnavanja (vedenja): posameznikova zmožnost ostati miren, ko nastopijo 

težave, nadzorovati svoje impulze, sprejeti kompromis, dobro prenesti kritiko, 

 učne spretnosti: posameznikova sposobnost, da samostojno izpelje naloge, naloge opravi 

kakovostno glede na svoje potenciale, je osebno dobro organiziran, zaprosi za pomoč, ko jo 

potrebuje, 

 sodelovalne spretnosti: slediti navodilom, pravilom, deliti z drugimi igrače, pripomočke, ustrezno 

se odzvati na konstruktivno kritiko, 

 asertivnost: posameznikova iniciativnost pri pogovoru z drugimi, sprejemanju pohval, povabilu k 

igri, samozaupanju, izražanju občutij. 

 

Za delo z nadarjenimi učenci se priporočajo številne oblike svetovanja, od psiho-izobraževalnih oblik do 

bolj tradicionalnih terapevtskih intervencij kot so skupinsko, individualno ter družinsko svetovanje. 

Svetovalne strategije za nadarjene učence pa so lahko tako preventivne kot korektivne (Moon, 2002).  

 

Preventivna strategija, ki jo lahko izvajajo tako učitelji kot starši in svetovalci, je branje knjig za 

samopomoč in diskutiranje o le-teh. Obstajajo tri vrste knjig za samopomoč za nadarjene otroke in 

njihove družine: vodiči, ki pomagajo nadarjenim mladim razumeti nadarjenost in se z njo spopasti, zbirke 

citatov nadarjenih otrok in vodiči za starše nadarjenih otrok. Nekoliko drugačni vrsti samopomoči sta 

lahko tudi biblioterapija ter filmoterapija. Resnične ali fiktivne zgodbe lahko nadarjenim mladim namreč 

pomagajo razumeti nadarjenost, premagati težave in vztrajati v razvijanju svojih talentov (prav tam). 

 

Tudi skupinsko svetovanje je dobra preventivna strategija, saj so skupine lahko v pomoč tako učencem 

kot njihovim staršem. Baker (2000, v Pečjak, 2005, str. 64) navaja nekatere značilnosti skupinskega 

svetovanja, ki hkrati predstavljajo tudi njegove prednosti pred individualnim svetovanjem: 

 svetovalec lahko opazuje socialne interakcije med člani skupine, 
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 vrstniki v skupini lahko služijo drug drugemu kot model, 

 svetovanci lažje sprejmejo povratne informacije od svojih vrstnikov kot od odraslih (svetovalca), 

 svetovanci imajo priložnost pomagati svojemu vrstniku, 

 svetovanci se začnejo zavedati, da v neki problemski situaciji niso sami, ampak imajo tudi drugi 

enake/podobne probleme. 

 

Kottler in Kottler (2001, v Pečjak, 2005, str. 66) poleg omenjenih vidita prednost skupinskega svetovanja 

tudi v tem, da »spodbuja ozračje bližine in zaupanja« in »daje posamezniku podporo za spremembe«. 

Avtorja pa opozarjata tudi, da je omenjena oblika svetovanja za svetovalca zelo zahtevna, zato od njega 

zahteva močno in spretno vodenje. Le-to vključuje jasno postavitev pravil in meja, ki veljajo znotraj 

skupine, varovanje pravic vsakega posameznika in spoštovanje zasebnosti (nikogar se ne sme siliti k 

razkrivanju, če tega ne želi). 

 

 

2.5.1 Cilji svetovanja 

 

Betts (1991, v Bezid, 2006, str. 84–85) poudarja, da mora svetovanje učencem pomagati razviti: 

 bolj pozitivno samopodobo, 

 razumevanje svojih močnih področij, 

 boljše odnose z vrstniki in sorodniki ter 

 integracijo različnih vidikov svojega kognitivnega, emocionalnega in socialnega razvoja. 

 

Landrum (1987, v Bezič, 2006, str. 85) pa je postavil cilje svetovanja na področju osebno-socialnega 

razvoja, poklicnega razvoja in razvoja na učnem področju. 

 

Na področju osebno-socialnega razvoja naj svetovalni delavec skuša nadarjenemu učencu pomagati: 

 razvijati občutljivost za podobnosti in razlike med njim in drugimi, 

 razvijati veščine prilagajanja, 

 prepoznati in sprejeti lastne sposobnosti in lastne meje, 

 sodelovati z drugimi, 

 oblikovati pozitivna stališča do šole, učenja, skupnosti in družbe, 
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 spoznati lastne vrednote in reševati moralne konflikte, 

 razumeti in naučiti se ravnati z intelektualnimi, socio-emocionalnimi ter telesnimi spremembami 

v obdobju adolescence, 

 raziskovati svoje interese, 

 analizirati osebne probleme, 

 postati samostojen in odgovoren za svoje ravnanje. 

 

Na področju učenja naj si svetovalni delavec skupaj z nadarjenim učencem prizadeva doseči naslednje 

cilje oziroma mu pomaga: 

 pri pouku in zunajšolskih aktivnostih doživeti usklajenost in zadovoljstvo, 

 programi morajo biti intelektualno stimulativni, 

 pridobiti spretnosti za reševanje emocionalnih težav, 

 reševati probleme, ki ovirajo učenje, 

 postavljati dosegljive in realistične cilje, 

 poiskati vire, ki omogočajo zadovoljitev potreb, 

 analizirati učne težave, 

 razvijati učne spretnosti in spretnosti za opravljanje testov ter drugih oblik preverjanja znanja, 

 vključitev v ustrezne izbirne predmete. 

 

Na področju učne orientacije naj si svetovalni delavec in nadarjeni učenec skupaj prizadevata doseči 

naslednje cilje: 

 razvijati občutek za to, kar zmorejo, in pri tem upoštevajo svoja močna in šibka področja, 

 raziskovati različne poklice skozi teoretično študijo primera ali v delovnem okolju, 

 raziskovati (proučevati) različne študijske programe, ki so konsistentni s poklicnimi in 

izobraževalnimi potrebami in interesi, 

 razvijati kompetence za določena dela, 

 razumeti pomen svetovalnega dela. 

 

Nekoliko drugače opredelijo cilje dela z nadarjenimi učenci avtorji Robinson, Reis, Neihart in Moon 

(2002). Opredelijo namreč tri točke, minimum, ki mora biti storjen pri delu z nadarjenimi učenci, in tri 

stvari, s katerimi lahko odrasli karakterizirajo svoj maksimum oziroma največ, kar lahko storijo.  
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Najmanj, kar je torej nujno storiti, je, da se zagotovi primerne izobraževalne alternative – nobena 

strategija ne bo ustrezala potrebam vseh nadarjenih učencev, vendar pa običajen razred, ki ohranja 

status quo, ne bo zadovoljil potreb nobenega. Zagotoviti je treba izobraževanja za učitelje, starše, 

svetovalne delavce o identifikaciji in razumevanju visokih sposobnosti ter jim omogočiti, da bodo 

razumeli, da mnogi problemi, ki se pojavijo, izhajajo iz neujemanja učenca z neustreznim okoljem. 

Potrebno pa je prepoznati tudi veliko raznolikost med nadarjenimi učenci samimi in se odzvati na 

posameznega učenca in ne na stereotip (prav tam). 

 

 Največ, kar se po mnenju avtorjev da narediti, pa je, da se nadarjenim pomaga razviti prožnost in oceniti 

svoje močne in šibke točke, da bodo lahko prve povečali, hkrati pa razvili strategije za konstruktivno 

spoprijemanje z drugimi. Razviti je treba kontinuirane storitve, ki bodo v pomoč pri zadovoljevanju 

potreb nadarjenih od zgodnjega otroštva do fakultete, vključno z izobraževalnim, svetovalnim, 

družinskim in skupnostnim programom in se zavzemati za spremembe v družbi, sprejemanje in 

spoštovanje nadarjenih učencev ter pripravljenost investirati vanje (prav tam). 

 

 

2.6 Delo z družino 

 

Delo socialnega pedagoga s posameznikom pomeni tudi delo v okolju, iz katerega posameznik prihaja. 

Zlasti v obdobju otroštva je posameznikov najpomembnejši socialni vir družina, kjer preživi večino 

svojega časa. Prav zato je pomembno, da se socialni pedagog pri delu z nadarjenim učencem poveže z 

otrokovo družino in z njo ves čas tudi sodeluje.  

 

Sodelovanje s starši je ena ključnih nalog šole in s tem svetovalnih delavcev. Kakovostno sodelovanje 

med šolo in domom ima namreč pozitiven vpliv na otrokov razvoj, motivacijo in uspeh v šoli ter na njegov 

odnos do nje, koristi pa se vidijo tudi pri starših in pri delu šole nasploh (Kalin idr., 2009). Sprva je to 

sodelovanje usmerjeno zlasti v otrokovo socializacijo, kasneje pa prevlada skrb za učni uspeh. 

 

Pri sodelovanju z domom, naj bi svetovalni delavec prevzel vodilno in koordinacijsko vlogo ter v svoje 

delo vpeljal posvetovanje in koordinacijo, kot obliki svetovalnega dela. Pri posvetovanju ne gre za 

direktno svetovanje uporabniku (učencu), temveč za sodelovanje med svetovalcem in posvetovancem 

(starši, učitelji), z namenom pomagati svetovancu (otroku) (Košir in Pečjak, 2005). Svetovalec pomaga 
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posvetovancu pri osvajanju spretnosti in znanja za delo s svetovancem. Koordinacija pa je »proces, pri 

katerem svetovalec prevzema pobudo pri uporavljanju in vodenju posameznih aktivnosti oziroma 

programov, vezanih na rast, razvoj, življenje in delo posameznikov ali skupin učencev/otrok« (Resman, 

1999, v Kalin idr., 2009, str. 96). Z omenjenima oblikama svetovalnega dela naj bi svetovalna služba 

zbliževala, povezovala, nudila medsebojno pomoč in podporo ter združevala vire moči, znanja in izkušenj 

vseh udeleženih. 

 

Za uspešno in učinkovito delo mora svetovalni delavec po mnenju Rogersa (1957, v Kalin idr., 2009) poleg 

dobrega poznavanja samega sebe v odnos vnesti tudi empatično razumevanje, medsebojno sprejemanje 

in kongruentnost ali pristnost. Razumljivo pa je, da svetovalni delavec ne bo delal vedno z motiviranimi 

starši, prav tako so možne številne ovire za sodelovanje med šolo in domom. Zato Davis (2005, v prav 

tam) predlaga, da svetovalni delavec staršem predstavi oblike sodelovanja med domom in šolo, kaj je 

namen teh srečanj, pozitivne strani sodelovanja, jim pomaga pri razumevanju dela in obnašanja 

njihovega otroka ter predstavi njihovo vlogo. 

 

Svetovalno delo s starši naj bi potekalo tako individualno kot skupinsko, zajemalo naj bi pogovorne ure, 

različna predavanja in delavnice, posvetovanje, vključeval naj bi se v roditeljske sestanke in govorilne ure 

učiteljev, prav tako pa tudi v neformalne oblike sodelovanja, kot so dnevi odprtih vrat, sodelovanje 

staršev na  prireditvah šole, vključevanje staršev v interesne dejavnosti in različne projekte. Davis (2005, 

v Kalin idr., 2009, str. 101–102) predstavlja tri načine, ki pripomorejo k vzpostavitvi uspešnega 

sodelovanja med svetovalnim delavcem in starši: vključevanje staršev k oblikovanju letnega delovnega 

načrta, ponudba dejavnosti, ki spodbudijo starše k vključevanju v delo šole oziroma svetovalnega delavca 

in vključevanje staršev v evalvacijo dela svetovalne službe. 

 

Vključevanje staršev v oblikovanje letnega delovnega načrta 

Znano je, da večja, kot je vključenost posameznikov pri oblikovanju določenega načrta ali programa, 

večja je tudi njihova zavzetost pri sodelovanju. Zato naj bi tudi svetovalni delavec pred oblikovanjem 

letnega delovnega načrta ugotovil potrebe in želje staršev, ki zadevajo delo svetovalne službe ter jih 

spodbudil v smislu idej in pobud, ki bi jih lahko upošteval v načrtu. S tem starši dobijo občutek, da se 

svetovalni delavec res zanima zanje in za njihove otroke, da jih poskuša razumeti  in upošteva njihove 

predloge (prav tam). 
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Dejavnosti, ki spodbudijo starše k vključevanju v delo šole oziroma svetovalnega delavca 

Dejavnosti, ki jih svetovalni delavec izvaja za starše in z njimi, naj bodo skladne z njihovimi potrebami in 

željami. Svetovalni delavec lahko organizira: različne izobraževalne programe za starše, ki so povezani s 

šolo ali starševstvom; forume ali srečanja staršev, kjer bi razpravljali o aktualnih temah ali temah, ki jih 

zanimajo, se srečevali s prostovoljci na šoli in strokovnjaki iz zunanjih institucij; dostop do izobraževalnih 

tekstov in literature o vzgoji, razvojnih obdobjih, starševstvu, institucijah, kamor se lahko obrnejo na 

pomoč ipd.; predstavitev lokalne skupnosti, ki izvajajo različne dejavnosti namenjene otrokom in 

njihovim staršem (prav tam). 

 

Vključevanje staršev v evalvacijo dela svetovalne službe 

Evalvacija omogoča svetovalnemu delavcu, da ovrednoti lastno delo, spozna svoje šibke in močne točke 

ter (ne)učinkovitost svojega dela. V evalvacijo naj bi bili vključeni vsi udeleženci, v našem primeru starši, 

ki svetovalnemu delavcu podajo povratno informacijo, na podlagi katere lahko svetovalni delavec izboljša 

delovni načrt, utrdi uspešne in popravi neuspešne posege (prav tam). 

 

Pozitivni odnosi v družini imajo pomembno vlogo pri razvoju nadarjenega otroka, podpora staršev pa je 

ključna za popolno realizacijo potenciala. Starši so namreč tisti, ki priskrbijo sredstva za razvoj talenta, 

vključno z denarjem za učne ure, inštrumente in pripomočke, kot tudi njihov čas, ki ga porabijo za 

organiziranje učnih ur, iskanje zunanjih programov, vožnjo ipd. Vse to je potrebno zlasti, ko gre za 

zunajšolske dejavnosti (Olszewski-Kubilius, 2002). 

 

Vzgajati nadarjenega otroka je lahko za starše stresno in lahko skrha odnos med starši in otrokom ter 

vezi med sorojenci. Za starše predstavlja edinstven izziv in neznane situacije, ki jih niso izkusili pri 

vzgajanju ostalih otrok. Bridges (1973, v Gifted children and talented children in (and out) of the 

classroom, 2006) navaja, da se veliko staršev boji, da nimajo pravih emocionalnih in intelektualnih 

spoprijemalnih strategij za vzgajanje in podporo drugačnega otroka. Tak občutek nezadostnosti lahko 

vpliva na interakcije v družini. Prav tako starše skrbi, da bo njihov otrok slabo socialno prilagojen. Laycock 

(1952, v prav tam) in Bridges (1973, v prav tam) poročata o dveh najpogostejših reakcijah staršev na 

odkritje nadarjenosti pri svojih otrocih: lahko občutijo grožnjo edinstvenosti in kreativnosti svojih otrok, 

zato nadarjenost raje ignorirajo, ali pa so prekomerno navdušeni, kar lahko pripelje do nerealnih 

pričakovanj do otroka. 
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Starši pogosto ne vedo, kako najbolje podpirati otrokov razvoj. Potrebujejo in si želijo pomoči pri 

razumevanju otrokovih potreb, pri iskanju meje med primernimi pričakovanji in priganjanjem, pri učenju 

veščin pogajanja z učitelji in ostalimi šolskimi delavci ter pri širjenju in poglabljanju učenja otrok skozi 

družinske aktivnosti in izvenšolska poučevanja. Potrebe se pojavijo zlasti pri družinah, ki ne prihajajo iz 

izobraženega družbenega okolja, pri tistih, za katere njihove lastne izkušnje v šoli niso bile izpolnjujoče 

ter pri tistih, ki so kakorkoli prikrajšani za znanja, kako pomagati svojemu otroku, da bo v šoli uspešen 

(Robinson idr., 2002).  

 

Zato Reis in Moon (2002, str. 254) predlagata naslednje strategije za delo z družino nadarjenega otroka: 

• družinsko svetovanje in terapija v šoli ali privatni svetovalnici, 

• izobraževalni programi za starše, npr. delavnice za karierno vodstvo, 

• delavnice za starše na temo sprejemanja drugačnosti in negovanja kreativnosti. 

 

Programi za starše naj bi omogočili, da se starši bolj zavedajo in so bolj občutljivi za tiste značilnosti 

nadarjenega otroka, ki lahko postanejo pomanjkljivosti ali prednosti ter za probleme, ki se lahko razvijejo 

iz njih. Svetovalni delavec lahko staršem nadarjenih otrok ponudi nekatere komunikacijske veščine, s 

katerimi bodo otroku pomagali razumeti sebe v odnosu do sedanjih in prihajajočih vlog ter okolja. Tako 

naj se starši otroku posvečajo individualno, naj prehitro ne sklepajo in delajo zaključkov, poslušajo naj 

tako vsebino kot čustva otroka ter oboje reflektirajo, postavljajo naj vprašanja, ki bodo otroka spodbudila 

h komunikaciji. Uporaba teh komunikacijskih veščin bo za starše pomenila večje razumevanje sveta na 

način kot ga dojema nadarjeni otrok, z večjim razumevanjem pa bodo starši lahko razvili močno vez in 

lahkoten odnos z otrokom (Munger, 1990).  
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2.7 SINTEZA SPOZNANJ TER USMERITVE ZA DELO Z NADARJENIMI 

UČENCI 

 

V nadaljevanju povzemam možne oblike dela za osebni in socialni razvoj nadarjenih učencev ter nekaj 

ključnih točk za oblikovanje svetovalnega programa, ki bodo morda v pomoč socialnim pedagogom in 

tudi drugim pedagoškim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo z nadarjenimi učenci. 

 

Kot pravi M. Brinar Huš (2003), naj bo svetovalni program del programa za delo z nadarjenimi učenci in 

naj zajema svetovanje za socialni razvoj, za učno-izobraževalno področje in poklicno orientacijo. Temeljni 

cilji, ki si jih nadarjeni učenec in svetovalni delavec skupaj postavita, naj bodo: 

 omogočiti uvid v samega sebe in v odnose z drugimi, 

 razviti dejavnejši in strpnejši odnos do okolice ter 

 razviti dober občutek lastne vrednosti. 

 

Za dosego omenjenih ciljev je potrebno razvijati občutljivost za podobnosti in razlike med nadarjenim 

učencem in drugimi, razvijati socialne veščine in spretnosti, prepoznati in sprejemati lastno nadarjenost 

in omejitve, se vključevati med vrstnike in se naučiti shajati z njimi, raziskati lastne interese in analizirati 

lastne probleme ter konflikte, se naučiti spopadati s stresom, razvijati učne strategije in spretnosti za 

opravljanje testov, analizirati učne težave ter si postavljati dosegljive in relane cilje (prav tam). 

 
Svetovalni delavec lahko za delo z nadarjenimi učenci uporabi številne dejavnosti: diskusije ali debatne 

klube, kjer se diskutira o temah, ki zanimajo nadarjene učence npr. ekološki problemi sveta, vojne, 

lahkota v svetu, bogastvo – revščina ...; igre vlog, s pomočjo katerih učenci lažje uvidijo problem in ga 

raziščejo; biblioterapijo, saj lahko z branjem različnih zgodb nadarjeni učenci bolje razumejo sami sebe, 

svoja čustva in le-ta lažje izražajo ter povečajo tolerantnost v odnosu do drugih; pisanje esejev in risanje 

stripov, ki je pomembno za spoznavanje lastnih pričakovanj, omejitev, močnih področij in prepoznavanje 

lastnih težav; branje življenjepisov, spoznavanje karier in zbiranje slik znanih osebnosti pomaga pri 

postavljanju poklicnih ciljev; učenje sprostitvenih tehnik za obvladovanje stresa in spodbujanje k telesni 

aktivnosti pomaga olajšati simptome napetosti, jeze, občutka neustreznosti in depresivnega počutja; 

učenje pozitivnega notranjega govora, ki izboljšuje občutek lastne vrednosti, samopodobe (prav tam). 
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Sobotna šola 

Pri izvedbi sobotne šole je pomembno, da izhajamo iz interesov učencev in je udeležba prostovoljna, da 

učenje poteka na višjem taksonomskem nivoju, da dopuščamo in omogočamo samostojno in aktivno 

učenje ter da postane humor pomemben element druženja in učenja. Cilji, ki jim sledimo pri izvedbi, so: 

razvijanje kognitivnega področja (eksperimenti, analize, logične naloge), razvijanje ustvarjalnosti 

(spodbujanje idej, sprejemanje različnih, nenavadnih idej) in osebni razvoj nadarjenih učencev 

(spodbujanje in razvijanje interesov, motivacije za učenje, aktiven odnos do vrstnikov, odraslih, spoznati 

svoje močne in šibke točke). Zastavljene cilje dosežemo z zahtevnostjo vsebin (učenje na višjem 

miselnem nivoju), z metodami (tehnike ustvarjalnega mišljenja, raziskovalno in terensko delo, druženje z 

umetniki), z raznolikostjo tem in področij, da lahko vsak najde nekaj zase ter širi in krepi svoje interese, 

ter z druženjem, občutkom sprejetosti, razumljenosti in varnosti (Brinar Huš, 2003). 

 

Socialne igre 

Osnovni način, da spodbudimo interakcijo med otroci, je, da zagotovimo, da se otroci med seboj poznajo. 

Potrebno jim je ponuditi aktivnosti, ki jim predstavljaljo intelektualen izziv in jih povabiti v sodelovanje in 

interakcijo z drugimi (Porter, 2005). Socialne igre niso navadne družabne igre, čeprav jih lahko 

uporabljamo tudi tako. Svoj namen dosežejo, če se udeleženci o dogajanju med igro po njej o tem 

pogovarjajo, npr. kako so doživljali igro, kako so se počutili. Učencem dopuščajo, da se med seboj bolje 

spoznajo, se povežejo, osamljeni otroci vzpostavijo stik z drugimi, otroci, ki so preveč vsiljivi pa se 

podredijo pravilom skupine. Med njimi se razvije solidarnost, medsebojna pomoč in toleriranje 

različnosti. Hkrati pa so socialne igre pomembne tudi pri oblikovanju identitete, razumevanju in 

spoznavanju samega sebe, razvijanju empatije ter izboljšanju komunikacije (dajanje povratnih sporočil). 

Učiteljem in svetovalnim delavcem pomagajo, da preko njih vzpostavijo bolj enakopraven, neposreden in 

prijateljski odnos z otroki. Ob tem jih tudi bolje spoznajo in vidijo posameznika, kako reagira v skupini 

(Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 
Učenje socialnih veščin 

Nadarjenim otrokom naj ne bi primanjkovalo socialnih veščin, temveč enakovrednih vrstnikov. Nekateri 

med njimi pa kljub vsemu potrebujejo nekaj pomoči pri vstopu v skupino oziroma odnose. Takrat jih 

lahko vodimo pri uporabi naslednjih veščin (Porter, 2005, str. 89): 

 Nadarjeni otroci se naučijo pozitivno odzvati na povabilo drugih otrok k igri. 
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 Pred vstopom v skupino, potrebujejo otroci čas za oceno skupinske aktivnosti in neverbalne 

komunikacije njenih članov. To otrokom omogoči, da svoje vedenje ustrezno prilagodijo vedenju 

skupine in na ta način povečajo možnost, da bo njihov vstop v skupino pozitivno sprejet. 

 Otroci naj se približajo skupini, tiho opazujejo igro, počakajo na pavzo in nato začnejo z 

izvajanjem aktivnosti, ki jo že izvajajo ostali otroci. Omenjena tehnika je zelo uporabna, če ji le 

sledi povabilo v skupino. 

 Ob vstopu v skupino, morajo otroci izražati, da so pripravljeni na sodelovanje in so vredni 

zaupanja. Podporne aktivnosti obsegajo: dajanje komplimentov, nasmehov, sodelovanje, 

imitiranje, deljenje, pomoč, diplomatsko vodenje. 

 Otroci se morajo ob vstopu v skupino izogibati razdiralnim dejavnostim, npr. usmerjanju 

pozornosti nase, postavljanju vprašanj, kritiziranju načina igre drugih otrok, vpeljevanju novih 

iger ali novih pogovornih tem, preveč hrupnemu ali agresivnemu vedenju, uničevanju igrač 

drugih otrok. 

 Tekom igre se morajo otroci zavedati, kako njihovo vedenje vpliva na druge in biti občutljivi na 

potrebe svojih soigralcev. 

 Konflikte je potrebno reševati mirno, za kar morajo biti otroci prepričljivi, jasni, a ne ukazovalni, 

pogajati se morajo o igralnih aktivnostih, upoštevati socialna pravila o deljenju in prevzemanju 

vlog vodje, predlagati kompromise, ko pride do neželenega vedenja, in ne pristajati na 

nerazumne zahteve vrstnikov, vendar vseeno obzirno in z obrazložitvijo odkloniti vrstnikovo idejo 

ali pa ponuditi alternativen predlog. 

 
Biblioterapija 

Po mnenju Halstedove (1988, v Bailey, Neal Boyce in VanTassel-Baska, 1990) je biblioterapija sredstvo za 

pomoč nadarjenim učencem pri prepoznavanju in artikuliranju težav, ki spremljajo drugačnost ter pri 

soočanju z odporom do izražanja svojih sposobnosti. Bistvo biblioterapije je v razumevanju, kaj le-ta 

pomeni za bralca. Halstedova opiše štiri stopnje biblioterapije – identifikacijo, katarzo, vpogled in 

univerzalnost. V prvi stopnji se bralec identificira s karakterjem v knjigi, pri čemer prepoznava 

osebnostne podobnosti in se z njim zbliža, ga zanj skrbi. Druga stopnja, katarza, pomeni aktivno 

sproščanje čustev. Katarza gre preko enostavnih intelektualnih prepoznav podobnosti, kot je to značilno 

za identifikacijo. Vsebuje empatične čustvene reakcije. Tretja stopnja, vpogled, se pojavi, ko bralec 

poveže situacijo karakterja z lastnim življenjem. Končna stopnja univerzalnosti je bralčevo spoznanje, da 

v svojih težavah in občutku drugačnosti ni sam. 
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Likovna terapija 

Llikovna terapija je še posebej uporabna pri soočanju z različnimi težavami otrok in mladostnikov, 

vključno s stresom, z depresijo in nizko samopodobo (Webb, 1999, v Bradley, Gould in Hendricks, 2004). 

Svetovalni delavec lahko uporabi različne tehnike, od risanja, oblikovanja gline, do raznih kolažnih tehnik 

ipd., pri tem pa mora poudariti, da ni pomemben končni izdelek oziroma posameznikove likovne veščine, 

temveč sam poces. Na koncu srečanja svetovanec opiše svoje delo in se o njem pogovori s svetovalcem 

(Bradley idr., 2004). 

 

Vodena fantazija 

Vodena fantazija je strukturirana in usmerjena dejavnost, ki jo lahko svetovalni delavec uporabi, če želi 

pri svetovancu izboljšati izražanje, samozavedanje in koncentracijo, zmanjšati anksioznost in strah, 

doseči spremembe v vedenju ter razjasni čustvene probleme in blokade. Prav tako se jo lahko uporabi za 

reševanje težav, podoživljanje in razrešitev pretekle situacije ali fantaziranje o prihodnosti. Posameznik 

lahko preko vodene fantazije raziskuje situacije in preizkuša spretnosti, ki jih potrebuje za uspešno 

delovanje v realnem življenju (Bradley idr., 2004). 

 
Učenje metakognitivnih spretnosti 

Glavna naloga obdobja zgodnjega otroštva je pridobivanje metakognitivnega zavedanja, ki se še nekoliko 

prej pojavi pri nadarjenih otrocih. Nekateri med njimi se morda sploh ne zavedajo veščin, ki jih 

uporabljajo, saj pride do njihovega razmišljanja zelo hitro. Zato potrebujejo posebna navodila za uporabo 

metakognitivnih strategij, ki pojasnijo, zakaj strategija deluje ter kje in kdaj jo je dobro uporabiti. Med 

tem, ko otroci izvajajo naloge, potrebujejo povratno informacijo, ki osvetli njihove učne procese in 

procese, ki jih uporabljajo za načrtovanje, ter spremlja in evalvira njihov pristop k nalogam. Sposobnost 

reflektiranja lastnega razmišljanja omogoča otrokom, da postanejo vedno bolj avtonomni pri svojem 

učenju (Porter, 2004). 
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III EMPIRIČNI DEL 

 

3. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

Osrednji cilj celotnega diplomskega dela je raziskati, kako je v poklicno vlogo socialnega pedagoga 

umeščeno delo z nadarjenimi učenci. 

 

Raziskati želim obstoječe strategije dela z nadarjenimi učenci na slovenskih osnovnih šolah, na katerih je 

zaposlen socialni pedagog. Zanima me torej, kolikšen odstotek le-teh se sistematično ukvarja z 

nadarjenimi učenci in v čem so vzroki za morebitno nerazvitost tega podorčja. Nadalje me zanima, s 

kakšnimi težavami se po mnenju in opažanjih socialnih pedagogov najpogosteje srečujejo nadarjeni 

učenci, katere oblike reševanja teh težav na šolah že ponujajo in katere bi po mnenju socialnih 

pedagogov še morali ponuditi. Prav tako želim raziskati, kakšna je konkretna vloga socialnih pedagogov 

na šoli pri delu z nadarjenimi učenci in s kakšnimi dilemami se soočajo pri svojem delu. Ugotoviti želim 

tudi, v kolikšni meri so socialni pedagogi na osnovnih šolah samozavestni glede svojih poklicnih 

kompetenc za delo z nadarjenimi učenci, na kakšen način so te kompetence pridobili ter ali bi potrebovali 

dodatna znanja za omenjeno področje dela. 
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4. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

Pri raziskovanju me bodo vodila naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze: 

 

V1: S kakšnimi težavami se po mnenju socialnih pedagogov najpogosteje srečujejo nadarjeni učenci, s 

katerimi imajo delovni kontakt? 

 

V2: Kako se osnovne šole z zaposlenim socialnim pedagogom soočajo s težavami nadarjenih učencev in 

kako jih rešujejo? 

 

V3: Katere vidike dela obsega delo socialnih pedagogov na področju dela z nadarjenimi učenci? 

 

V4: Katere aktivnosti so ali bi bile po mnenju socialnih pedagogov potrebne za kakovostno delo z 

nadarjenimi učenci? 

 

V5: S kakšnimi strokovnimi vprašanji, problemi in dilemami se soočajo socialni pedagogi pri delu z 

nadarjenimi učenci? 

 

V6: Kako socialni pedagogi ocenjujejo raven svojih strokovnih kompetenc za delo z nadarjenimi učenci 

ter ob kakšnih priložnostih so jih pridobili? 

 

 

H1: Večina socialnih pedagogov meni, da bi potrebovali več dodatnih znanj s področja dela z nadarjenimi.  

 

H2: Socialni pedagogi, ki so zaposleni na osnovnih šolah, se večinoma ne ukvarjajo z nadarjenimi učenci.  
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5. RAZISKOVALNA METODA 

 

5.1 Vzorec 

 

V raziskavo je bilo vključenih 26 socialnih pedagogov, ki so zaposleni na slovenskih osnovnih šolah. 

 

V času izvajanja raziskave nisem imela možnosti spoznati seznama rednih osnovnih šol, ki imajo 

zaposlenega socialnega pedagoga (v primeru, da tak seznam sploh obstaja), zato sem si s pomočjo 

registra osnovnih šol na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport in spletnih strani osnovnih šol 

pridobila njihove elektronske naslove ter na vse (448) poslala povpraševalno sporočilo, če zaposlujejo 

socialnega pedagoga. Dobila sem 105 odgovorov. V primeru pozitivnih odgovorov so mi s šole poslali tudi 

kontakt njihovega socialnega pedagoga, ki sem ga nato še osebno kontaktirala in prosila za sodelovanje. 

Končno sem s pomočjo odgovorov s šol in domačih spletnih strani osnovnih šol, kjer so imeli objavljen 

podatek, da imajo zaposlenega socialnega pedagoga, po pošti poslala 49 anketnih vprašalnikov na 44 

osnovnih šol. Na nekaterih šolah je namreč zaposlenih celo več socialnih pedagogov. Vrnjenih je bilo 26 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov od 49 poslanih, kar pomeni 53 % odzivnost.  

 

Šole, ki so bile vključene v raziskavo, imajo v povprečju 448 učencev. Najmanjše število učencev je 75, 

največje pa 1200. Na vprašanje o številu učencev niso odgovorili 3 anketiranci, ki so izpolnili anketni 

vprašalnik. 

 
Večina anketiranih socialnih pedagogov je zaposlenih na podeželskih šolah (62 %), preostalih 32 % 

anketirancev pa prihaja z mestnih šol (Slika 2). 
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Slika 2 Strukturni prikaz vzorca po tipu šole 

 

 

Glede na delovno mesto vprašanih sem odgovore razdelila v tri skupine: svetovalni delavec, drugo in 

kombinacija dela v svetovalni službi z drugim delom.  

 

Slika 3 Strukturni prikaz anketirancev glede na delovno mesto 

 

 

Več kot polovica anketirancev torej dela v svetovalni službi, od tega 44 % samo na tem delovnem mestu, 

20 % pa v kombinaciji z drugim delovnim mestom. 36 % jih je zaposlenih na drugih delovnih mestih.  

  

Med druga delovna mesta sodijo: učitelj dodatne strokovne pomoči (DSP), učitelj oddelka podaljšanega 

bivanja (OPB), svetovalni delavec v vrtcu, drugi strokovni delavec v prvem razredu devetletke ter učitelj 

državljanske in domovinske vzgoje in etike (DDE). Med njimi se najpogosteje pojavi delovno mesto 

učitelja dodatne strokovne pomoči. 
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Slika 4  Strukturni prikaz anketirancev glede na delovno mesto – »drugo« 

 

 

Anketirancev po spolu nisem spraševala, saj se mi ta podatek za mojo raziskavo ne zdi pomemben. 
 
 
5.2 Raziskovalni instrument 

 

Za pridobivanje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je 

bil namenjen vsem socialnim pedagogom, drugi pa le tistim, ki so tudi neposredno delali z nadarjenimi 

učenci. Anketni vprašalnik so sestavljala vprašanja zaprtega in odprtega tipa, ki sem jih sestavila na 

osnovi teoretične analize strokovne literature. Na začetku vprašalnika sem anketirance povprašala o 

nekaterih splošnih informacijah (število učencev na šoli, vrsta šole, delovno mesto, zastopanost različnih 

strokovnih profilov v svetovalni službi) in ali se na šoli sistematično ukvarjajo z nadarjenimi učenci ter kdo 

to delo opravlja. Sledil je sklop šestih trditev o svetovalnem delu (socialnih pedgaogov) z nadarjenimi 

učecnci, pri čemer so socialni pedagogi ocenili svoje (ne)strinjanje na štiristopenjski lestvici. Temu je 

sledilo vprašanje o razlogih za premajhno razvitost področja dela z nadarjenimi učenci na šoli, na 

katerega so odgovarjali le tisti, ki so predhodno odgovorili, da je to področje na njihovi šoli premalo 

razvito. Nadalje me je zanimalo, kako se šole spopadajo s težavami nadarjenih učencev, zato so sledila 

vprašanja o dejavnostih, ki sem jih v literaturi zasledila, da se uporabljajo v pomoč nadarjenim učencem, 

pri čemer so anketiranci označili, ali jih na šoli že izvajajo ali pa bi bilo izvajanje določene dejavnosti po 

njihovem mnenju potrebno/nepotrebno. Za socialne pedagoge, ki se pri svojem delu ne ukvarjajo z 

nadarjenimi učenci, se je reševanje vprašalnika končalo z vprašanji o njihovih kompetencah (kako bi jih 

ocenili, kje so jih pridobili, ali bi si jih želeli/potrebovali več). Ostale pa sem povprašala še o konkretnem 

delu z nadarjenimi učenci, o težavah, s katerimi se po njihovem mnenju srečujejo le-ti in jim ponudila 
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možnost, da spregovorijo o odprtih vprašanjih, problemih in dilemah, s katerimi se soočajo pri delu z 

omenjeno populacijo. 

 

 

5.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Anketne vprašalnike sem na šole po pošti poslala maja in junija 2010. Vprašalnikom sem priložila 

pisemsko ovojnico, opremljeno z znamko in naslovom, na katerega so mi socialni pedagogi rešen 

vprašalnik vrnili. Zbiranje podatkov se je zaključilo julija 2010.  

 

 
5.4 Obdelava podatkov 

 

Zbrane podatke vprašanj zaprtega tipa sem obdelala s pomočjo programa za statistično analizo SPSS  

13.0 s prikazi frekvenc, izračuni odstotnih deležev in grafičnimi prikazi, za oblikovanje katerih sem 

uporabila računalniški program Excel. Odprta vprašanja sem obdelala kvalitativno. Zaradi premajhnega 

vzorca je izračun procentnih deležev zgolj informativen.  
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

6.1 Težave nadarjenih učencev po opažanjih socialnih pedagogov 

 

V strokovni literaturi najdemo različna mnenja o prilagojenosti nadarjenih otrok. Medtem ko nekateri 

trdijo, da se nadarjeni pogosto soočujejo z različnimi razvojnimi težavami, so drugi mnenja, da poteka 

njihov razvoj gladko, da so dobro prilagojeni in imajo dobro samopodobo. 

 

Zanimalo me je, kako dobro so prilagojeni nadarjeni učenci v slovenskih osnovnih šolah, o čemer sem 

povprašala socialne pedagoge, ki so z njimi v delovnem kontaktu. V vprašalnik sem uvrstila nekaj 

najpogostejših težav, ki sem jih zasledila v literaturi ter dodala možnost »nimajo nikakršnih težav«. 

Možne odgovore »nizka samopodoba«, »osamljenost«, »pretirana občutljivost«, »pomanjkanje učnih 

navad«, »občutek manjvrednosti (ob zunanji kritiki)«, »zmedenost glede nadaljnjega šolanja oz. kariere«, 

»občutek drugačnosti, ki ga težko sprejmejo«, »perfekcionizem«, »nimajo nikakršnih težav« in »drugo«, 

so anketiranci vrednotili na petstopenjski lestvici, pri čemer so bili možni odgovori »nikoli ali zelo redko«, 

»redko«, »včasih«, »pogosto«, »vedno« ali »zelo pogosto«. 

 

Tabela 3 Najpogostejše težave nadarjenih učencev glede na pogostost pojavljanja po mnenju socialnih 

pedagogov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tip težave M Stand. odklon 

Pomanjkanje učnih navad 3,62 0,87 

Perfekcionizem 3,08 1,19 

Pretirana občutljivost 3,08 0,76 

Zmedenost glede nadaljnega šolanja/kariere 2,69 1,03 

Osamljenost 2,69 0,95 

Občutek drugačnosti 2,62 1,04 

Nizka samopodoba 2,54 0,88 

Ni težav 2,42 0,67 

Občutek manjvrednosti 2,38 0,77 
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Primerjava aritmetičnih sredin odgovorov nam pokaže, da se pri nadarjenih učencih najpogosteje 

pojavlja problem pomanjkanja učnih navad, sledita perfekcionizem in pretirana občutljivost. Občutek 

manjvrednosti (ob zunanji kritiki) se pojavi najredkeje. Standardni odklon pri vseh trditvah je relativno 

velik, kar kaže na veliko razpršenost enot v populaciji – odgovori so si zelo različni. Na nekaterih osnovnih 

šolah tako socialni pedagogi zaznavajo perfekcionizem kot velik oziroma pogost problem nadarjenih 

učencev, medtem ko na drugih šolah te težave pri nadarjenih učencih sploh ne opažajo. Za take razlike 

lahko obstajajo različni razlogi. Morda so nekateri nadarjeni učenci v resnici bolje prilagojeni in težav, ki 

so pogosto značilne za to populacijo, enostavno nimajo. Vzroke za to lahko poiščemo tudi v družini 

(vzgoja, odnosi) in okolici (odnosi z vrstniki). Morda pa socialni pedagogi, ki se ukvarjajo z nadarjenimi 

učenci, na določene težave niso (dovolj) pozorni in jih zato tudi ne zaznajo. 

 

Bolj podrobno nam odgovore predstavijo spodnji grafi:  

 

Slika 5 Pogostost pojavljanja nizke samopodobe kot 

težave nadarjenih učencev po mnenju socialnih 

pedagogov 

 

Slika 6 Pogostost pojavljanja osamljenosti kot težave 

nadarjenih učencev po mnenju socialnih pedagogov 

 

 

Kot pogosto težavo nadarjenih učencev zaznava nizko samopodobo le 7,7 % socialnih pedagogov. Dobra 

tretjina (38,5 %) jih meni, da imajo nadarjeni učenci, s katerimi se ukvarjajo, težave z nizko samopodobo 

le redko oziroma zelo redko. Največ (53,8 %) vprašanih pa zaznava to težavo občasno.  

 
Podobne rezultate vidimo pri osamljenosti kot težavi nadarjenih učencev. Tudi tu se je največ vprašanih 

(53,8 %) opredelilo za odgovor »včasih«, ostali pa so se enakomerno porazdelili med odgovore »nikoli ali 

zelo redko«, »redko« in »pogosto«.  
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Nizka samopodoba in osamljenost po mnenjih vprašanih socialnih pedagogov torej nista težavi, ki bi se 

pri nadarjenih učencih pojavljali prav pogosto. Da so si rezultati za obe omenjeni težavi podobni, je 

razumljivo, saj je človekova samopodoba odvisna tudi od tega, kako ga sprejema okolje, še toliko bolj je 

to pogosto pri otrocih. V primeru, da bi nadarjenega učenca okolje, v šolskem prostoru zlasti sošolci, 

zavračali in ga izločili iz družbe, bi imel le-ta prav gotovo tudi nižjo samopodobo. V našem primeru lahko 

sklenemo, da so nadarjeni učenci dokaj dobro sprejeti med vrstniki in nimajo večjih težav s socialno 

izolacijo in z nizko samopodobo. To je lahko posledica tudi tega, da v našem primeru ne govorimo o 

visoko nadarjenih učencih, učencih z izrazito visokim inteligenčnim kvocientom (IQ 170), ki je pogosto 

ovira pri razumevanju med nadarjenim učencem in okoljem ter o katerih lahko beremo v strokovni 

literaturi, ko je govora o težavah nadarjenih pri razvijanju odnosov. 

 

Slika 7 Pogostost pojavljanja pretirane občutljivosti kot 

težave nadarjenih učencev po mnenju socialnih 

pedagogov 

 

Slika 8 Pogostost pojavljanja pomanjkanja učnih navad 

kot težave nadarjenih učencev po mnenju socialnih 

pedagogov 

 

Pretirana občutljivost se po mnenju socialnih pedagogov pri nadarjenih učencih pojavlja nekoliko bolj 

pogosto. Tako meni 30,8 % socialnih pedagogov. 46,1 % jih zaznava pretirano občutljivost včasih, 23,1 % 

pa jih meni, da se omenjena težava pri nadarjenih učencih pojavlja le redko. 

Kot pogosto oziroma zelo pogosto težavo nadarjenih učencev pa vidi pomanjkanje učnih navad dobra 

polovica (53,8 %) vprašanih socialnih pedagogov. Občasno zaznava to težavo 38,5 % vprašanih, redko pa 

le 7,7 %. 
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Pomanjkanje učnih navad je po mnenju socialnih pedagogov velik problem nadarjenih učencev na 

osnovnih šolah. Ponovno lahko na to pogledamo iz več različnih perspektiv. Nadarjeni učenci se pri 

pouku lahko dolgočasijo, ker je snov zanje prelahka, pouk ni zasnovan na dovolj zanimiv način ipd. ter 

zato tudi niso motivirani za učenje. Običajno si nadarjeni učenci snov tudi hitro zapomnijo in v spomin 

prikličejo ključne informacije ter imajo dobro razvito sposobnost logičnega sklepanja. Če snov ni obsežna 

in preveč zahtevna, učenja tudi ne potrebujejo in zato ne razvijajo posebnih učnih strategij. Razmišljamo 

pa lahko tudi z vidika, da dandanes le malo otrok obvlada učinkovite učne strategije in je težava 

pomanjkanja učnih navad pravzaprav prisotna pri širši populaciji in ne le pri nadarjenih. 

 

Glede pretirane občutljivosti se lahko navežemo na teorijo Dabrowskiga (Silverman, 1990), ki govori o 

pretirani vzdražljivosti. Le-ta je prirojenega značaja, s čimer lahko razložimo rezultate ankete. Socialni 

pedagogi ponekod pogosto opažajo pretirano občutljivost, drugod pa to težavo zaznavajo le redko. 

 

Slika 9 Pogostost pojavljanja manjvrednosti kot težave 

nadarjenih učencev po mnenju socialnih pedagogov 

 

 

Slika 10 Pogostost pojavljanja zmedenosti glede 

nadaljnjega šolanja ali kariere kot težave nadarjenih 

učencev po mnenju socialnih pedagogov 

 

 

Težava, ki jo socialni pedagogi najredkeje opažajo pri nadarjenih učencih, s katerimi delajo, je občutek 

manjvrednosti ob zunanji kritiki. 61,5 % vprašanih namreč odgovarja, da te težave sploh ne zaznavajo 

oziroma jo zaznavajo zelo redko (7,7 %) ali redko (53,8 %). Občasno jo opaža 30,8 % socialnih pedagogov, 

pogosto pa 7,7 %. 
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Pogosto zmedenost glede nadaljnjega šolanja ali kariere opaža 23,1 % anketirancev. Za odgovor »včasih« 

se je odločilo 38,4 % anketirancev, za »nikoli ali zelo redko« 15,4 % in za »redko« 23,1 %.  

 

Zmedenost glede nadaljnjega šolanja ali kariere se pri nadarjenih pojavi, ko izbirajo med lastnimi 

potrebami, željami okolja, povezanostjo z vrstniki, možnostjo dobrega zaslužka in priložnostjo, da v 

popolnosti razvijejo svoje talente ter maksimalno angažirajo svoje sposobnosti. Tu bi morda lahko 

pričakovali drugačne rezultate, če bi se odgovori nanašali izključno na učence višjih razredov, ki že 

morajo razmišljati o izbiri srednje šole oziroma gimnazije. Socialni pedagogi pri mlajših učencih, ki še niso 

postavljeni pred tako odločitev, tudi težje in zato redkeje opazijo tovrstno negotovost ali zmedenost.  

 

Občutek manjvrednosti lahko povežemo s samopodobo. Ob visoki in trdni samopodobi graja ali kritika 

posameznika ne bosta prizadeli do te mere, da bi imel občutek manjvrednosti. Iz tega lahko sklepamo, da 

je redko opažanje občutka manjvrednosti pri nadarjenih učencih povezano z redkim opažanjem nizke 

samopodobe. 

 

Slika 11 Pogostost pojavljanja občutka drugačnosti kot 

težave nadarjenih učencev po mnenju socialnih 

pedagogov 

 

Slika 12 Pogostost pojavljanja perfekcionizma kot 

težave nadarjenih učencev po mnenju socialnih 

pedagogov 

 

Občutek drugačnosti, ki ga nadarjeni učenci težko sprejmejo, se po mnenju 15,4 % socialnih pedagogov 

pojavlja pogosto ali zelo pogosto. 30,8 % jih meni, da se ta težava pri nadarjenih pojavlja včasih, 53,8 % 

pa redko ali zelo redko oziroma nikoli. 
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Perfekcionizem je težava, ki jo socialni pedagogi pri nadarjenih učencih pogosto opažajo. Tako jih namreč 

meni dobra polovica vprašanih (53,8 %), občasno jih perfekcionizem opaža 15,4 %, 30,8 % pa ga opaža le 

redko ali zelo redko. 

 

Nadarjeni učenci po mnenjih socialnih pedagogov nimajo večjih težav s sprejemanjem občutka 

drugačnosti ali pa le-tega sploh nimajo. Le manjši del socialnih pedagogov meni, da se ta težava pojavlja 

pogosto ali zdelo pogosto. Predpostavljamo lahko, da socialni pedagogi, ki so mnenja, da se omenjena 

težava pojavlja le redko, prihajajo s šol, kjer je večje število nadarjenih učence. Občutek drugačnosti je pri 

nadarjenih učencih tudi redkeje prisoten, če jih obkroža več vrstnikov, ki so jim podobni. V nasprotnem 

primeru bi nadarjen učenec, ki bi bil v šoli osamljen, prav gotovo občutil to drugačnost in jo tudi težje 

sprejel.  

 
Po drugi strani pa več kot polovica vprašanih socialnih pedagogov zaznava perfekcionizem kot pogosto 

težavo nadarjenih učencev. Okolje namreč pogosto vse preveč pritiska na nadarjenega učenca, ima do 

njega visoka in večkrat tudi nerelana pričakovanja. Logična posledica tega je, da postane otrok 

perfekcionist z željo, da zadosti pričakovanjem drugih. 

 

Slika 13 Pogostost nadarjenih učencev brez težav 

 

 

Socialni pedagogi opažajo, da so nadarjeni učenci le redko (41,7 %) ali zelo redko (8,3 %) brez težav. 

Polovica jih meni, da so brez težav včasih, nihče od vprašanih pa ni mnenja, da so nadarjeni učenci 

pogosto ali zelo pogosto brez vsakršnih težav.  
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Prav tako pa ni nihče od vprašanih socialnih pedagogov naštetim težavam dodal nove navedbe, čeprav so 

imeli možnost to storiti pod točko »drugo«.  

Glede na rezultate dela anketnega vprašalnika o težavah nadarjenih učencev lahko zaključimo, da 

socialni pedagogi zaznavajo pri nadarjenih učencih različne težave, nekatere pogosteje kot druge. Le 

redko pa so povsem brez težav. Vse to lahko seveda zaključujemo le na podlagi mnenj in opažanj 

socialnih pedagogov, ki z njimi delajo. Prav gotovo bi bili rezultati nekoliko drugačni, če bi o tem 

povprašali nadarjene učence same, npr. da bi na lestvici strinjanja ocenjevali, koliko določeno vedenje 

velja zanje. Menim pa, da lahko socialni pedagog s svojimi veščinami in strokovnim znanjem stori veliko 

na področju prepoznavanja težav nadarjenih, lahko pa je nadarjenim učencem v pomoč tudi pri 

razreševanju težav, s katerimi se spopadajo. 

 

 

6.2 Delo z nadarjenimi učenci na osnovnih šolah z zaposlenim  

socialnim pedagogom 

 

Nadarjene učence uvrščamo v skupino otrok s posebnimi potrebami. Zanimalo me je, kako je na 

osnovnih šolah z zaposlenim socialnim pedagogom za njih poskrbljeno.  

 

Najprej me je zanimalo, ali na posameznih osnovnih šolah sploh poteka sistematično delo z nadarjenimi 

učenci. Vprašani so lahko odgovorili z »da« ali »ne«.  

 

Slika 14 Sistematično delo z nadarjenimi učenci na osnovnih šolah 
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Velika večina (84 %) anketiranih socialnih pedagogov je odgovorila pritrdilno. Kljub vsemu pa je med 

anketiranimi šolami 16 % takih, ki z nadarjenimi ne delajo, čeprav je bil Koncept odkrivanja in dela z 

nadarjenimi učenci v devetletni OŠ sprejet v začetku leta 1999, s šolskim letom 2003/2004 so še zadnje 

šole začele izvajati program devetletne OŠ in od tedaj je pričakovati, da ga bodo vse tudi uresničevale. O 

podobnih rezultatih govori tudi Analiza uresničevanja koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi v OŠ iz 

leta 2008 (Bezid in Deutsch, 2008), ko 1,8 % šol še ni pričela uresničevati Koncepta, 17,9 % pa jih je bilo z 

njegovim uresničevanjem šele na začetku. Očitno se stvari na področju dela z nadarjenimi učenci v dveh 

letih niso kaj dosti premaknile. 

 
Prav tako me je zanimalo, kaj socialni pedagogi menijo o razvitosti področja dela z nadarjenimi učenci na 

njihovi šoli. Trditev »Na naši šoli je področje dela z nadarjenimi učenci premalo razvito« so ocenjevali na 

štiristopenjski lestvici, pri čemer so bili možni odgovori »se ne strinjam«, »se delno strinjam«, »se 

večinoma strinjam« in »se popolnoma strinjam«.  

 

Slika 15 Strukturni prikaz odgovorov za trditev »Na naši šoli je področje dela z nadarjenimi učenci premalo 

razvito« 

 

 

S trditvijo, da je na njihovi šoli področje dela z nadarjenimi učenci premalo razvito, se je strinjala ena 

tretjina (33,3 %) vprašanih socialnih pedagogov, preostali se s trditvijo niso strinjali (25 %) ali pa so se 

strinjali le delno (41,7 %). Dve tretjini vprašanih socialnih pedagogov torej menita, da je za nadarjene 

učence dovolj dobro poskrbljeno. Ocenjevanje razvitosti dela z nadarjenimi učenci na posamezni šoli je 

lahko zelo subjektivno in odvisno od tega, kako socialni pedagog sploh gleda na to področje. Če se mu le-

to ne zdi pomembno, se mu bo verjetno zdelo, da je že vsaka dejavnost, namenjena nadarjenim 

učencem, dovolj. In obratno – socialni pedagog, ki se mu zdi področje dela z nadarjenimi učenci zelo 
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pomembno, bo prav gotovo tudi pričakoval in zahteval več. Kljub vsemu pa se mi zdi pomemben 

podatek, da tretjina vprašanih socialnih pedagogov meni, da bi na njihovi šoli lahko za nadarjene učence 

naredili več. 

 

Zanimalo me je tudi, kakšni so razlogi za premajhno razvitost področja dela z nadarjenimi učenci na 

osnovnih šolah. Na to vprašanje so odgovarjali zgolj socialni pedagogi, ki so predhodno odgovorili, da je 

po njihovem mnenju omenjeno področje na šoli premalo razvito. Anketiranci so lahko med danimi 

odgovori (»Svetovalni delavci se čutijo preobremenjene z drugim delom, ki ga opravljajo«; »Učitelji se 

čutijo preobremenjene z drugim delom, ki ga opravljajo«; »Svetovalni delavci nimajo dovolj znanj za delo 

z nadarjenimi učenci«; »Učitelji nimajo dovolj znanj za delo z nadarjenimi učenci«; »Šoli primanjkuje 

finančnih sredstev za delo z nadarjenimi učenci«; »Na šoli se raje več pozornosti namenja drugim 

(pomembnejšim) področjem«; »Na šoli ni nadarjenih učencev«; »Drugo«) izbrali enega ali več, za katere 

menijo, da so največji razlogi za premajhno razvitost področja dela z nadarjenimi učenci na njihovi šoli.  

 

Tabela 4 Razlogi za premajhno razvitost področja dela z nadarjenimi učenci na osnovnih šolah po mnenju 

socialnih pedagogov 

Razlogi f % 

Svetovalni delavci se čutijo preobremenjene z drugim delom, ki ga opravljajo. 10 28 

Učitelji se čutijo preobremenjene z drugim delom, ki ga opravljajo. 10 28 

Učitelji nimajo dovolj znanj za delo z nadarjenimi učenci. 5 14 

Šoli primanjkuje finančnih sredstev za delo z nadarjenimi učenci. 4 11 

Na šoli se raje več pozornosti namenja drugim (pomembnejšim) področjem. 4 11 

Svetovalni delavci nimajo dovolj znanj za delo z nadarjenimi učenci. 2 5 

Drugo: Učenci niso motivirani za dodatno delo. 1 3 

 

V odgovorih se najpogosteje pojavljajo različne kombinacije večih odgovorov, prevladujeta pa zlasti dva – 

svetovalni delavci in učitelji se čutijo preobremenjene z drugim delom, ki ga opravljajo. Delo z 

nadarjenimi učenci prinaša dodatne obveznosti, veliko tudi v obliki pisne dokumentacije, le-ta pa 

svetovalnim delavcem in učiteljem vzame veliko časa in pogosto tudi volje. Z dejavnostmi, namenjenimi 

nadarjenim učencem, se poveča tudi pisna dokumentacija in menim, da je to lahko večkrat razlog, da se 

svetovalni delavci in učitelji odločijo za lažjo pot – manj dejavnosti za nadarjene učence. Primanjkovanje 

finančnih sredstev se je kot razlog za premajhno razvitost področja dela z nadarjenimi učenci med 



Vrbič, B. (2011). Vloga socialnega pedagoga pri delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo, Ljubljana: PeF 

61 

 

odgovori pojavil štirikrat, s to težavo pa so šole po podatkih anketne raziskave Zavoda RS za šolstvo 

(Bezid in Deutsch, 2008) iz leta 2008 srečevale tudi že takrat. Pomemben se mi zdi tudi podatek, da štirje 

vprašani socialni pedagogi menijo, da se na njihovi šoli raje kot nadarjenim učencem posveča pozornost 

drugim področjem. Kot odgovoror »Drugo«, se je pojavil le en odgovor, in sicer »Učenci niso motivirani 

za dodatno delo«.  

 
Nadalje me je zanimalo, kateri od strokovnih profilov v svetovalni službi se najpogosteje ukvarja z 

nadarjenimi učenci. Med možnimi odgovori »pedagog«, »psiholog«, »socialni delavec«, »socialni 

pedagog« in »specialni pedagog« so anketiranci izbrali tistega (ali tiste), ki na njihovi šoli opravlja to delo.   

 

Slika 16 Strokovni profili, ki se v okviru svetovalne službe strokovno ukvarjajo z nadarjenimi učenci 

 

 

Iz rezultatov ankete ugotovimo, da se v svetovalnih službah na šolah z zaposlenim socialnim pedagogom 

z nadarjenimi učenci večinoma ukvarjajo socialni pedagogi (35 %), psihologi (29 %) in pedagogi (27 %), 

individualno ali v kombinaciji z enim od preostalih dveh strokovnih delavcev. Na teh osnovnih šolah z 

nadarjenimi dela le 6 % socialnih delavcev in 3 % oziroma en sociolog. Štirje socialni pedagogi so pri tem 

dodali svoj odgovor »učitelji«, kar pomeni, da so mnenja, da (vsaj) na njihovi šoli večinoma delajo z 

nadarjenimi učenci učitelji, medtem, ko se strokovni delavci v svetovalni službi z nadarjenimi učenci 

neposredno ne ukvarjajo oziroma delo le koordinirajo (to je bil tudi pisni komentar enega od socialnih 

pedagogov). 

 

Katere aktivnosti na osnovnih šolah izvajajo v pomoč nadarjenim učencem pri premagovanju njihovih 

težav, je bilo naslednje področje, ki me je zanimalo. Anketiranci so pri vsaki od naštetih dejavnosti 

označili eno od treh možnosti: »že izvajamo«, »bi bilo potrebno« in »se mi ne zdi potrebno«. Na ta način 
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sem želela tudi izvedeti, katere dejavnosti, ki jih na šolah sicer ne izvajajo, bi bile po mnenjih socialnih 

pedagogov potrebne in katere se jim zdijo povsem nepotrebne. 

 

Slika 17 Izvajanje različnih dejavnosti za pomoč nadarjenim učencem 
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Med aktivnostmi, ki jih šole izvajajo v pomoč nadarjenim učencem pri premagovanju njihovih težav, 

prevladuje poklicno svetovanje, izvaja ga 91,7 % šol, sledi svetovanje na osebnostnem področju (52,2 %) 

in projektno učno delo (50 %). Na šolah, kjer teh dejavnosti (še) ne izvajajo, so socialni pedagogi 

prepričani, da bi bile potrebne. Poleg teh bi bila po njihovem mnenju dobrodošla tudi delavnica za 

osebnostno rast (65,2 %) in biblioterapija (63,6 %), pa tudi filmoterapija (59,1 %) ter trening socialnih 

veščin (54,2 %). Za najmanj pomembno metodo so vprašani označili poučevanje na domu, saj se jih kar 

86,4 % strinja, da ta aktivnost ne bi bila potrebna, 54,6 % pa se prav tako nepotrebna zdi sobotna šola. 

Poleg naštetih dejavnosti na dveh šolah izvajajo tudi tabor ter na eni likovno terapijo, dva socialna 

pedagoga pa menita, da bi na šoli potrebovali še mediacijo ali timsko oziroma sodelovalno delo. 

 

V strokovni literaturi pogosto najdemo razmišljanje, da nadarjeni učenci potrebujejo posebno svetovanje 

oziroma pomoč, ki se razlikuje od tistega, ki ga svetovalni delavci nudijo ostalim učencem. Hkrati pa 

lahko zasledimo, da bi z nadarjenimi učenci moral delati poseben strokovnjak, ki je posebej usposobljen 

za tovrstno delo. K takšnemu razmišljanju pa gotovo prispeva tudi to, da so svetovalni delavci v osnovnih 

šolah pogosto prezaposleni z drugimi stvarmi in jim tako zmanjkuje časa še za to dodatno delo. Zanimalo 

me je, kaj o tem menijo socialni pedagogi, ki so zaposleni na osnovnih šolah. Na štiristopenjski lestvici z 

možnimi odgovori »se ne strinjam«, »se delno strinjam«, »se večinoma strinjam« in »se popolnoma 

strinjam« so označili, koliko se strinjajo s trditvama »Za delo z nadarjenimi učenci bi v šoli potrebovali 

posebnega strokovnjaka, ki bi delal le na tem področju« in »Nadarjeni učenci potrebujejo posebno 

svetovanje oz. pomoč, ki se razlikujejo od pomoči ostalim učencem«. 

 
Slika 18 Strukturni prikaz odgovorov za trditvi »Za delo z nadarjenimi učenci bi v šoli potrebovali posebnega 

strokovnjaka, ki bi delal le na tem področju« in »Nadarjeni učenci potrebujejo posebno svetovanje oz. pomoč, ki 

se razlikuje od pomoči ostalim učencem« 
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Večina (72 %) socialnih pedagogov se večinoma ali popolnoma strinja, da nadarjeni učenci potrebujejo 

posebno svetovanje, ki se razlikuje od svetovanja ostalim učencem, 24 % se jih s to trditvijo strinja le 

delno, 4 % pa se s tem sploh ne strinjajo. Nekoliko drugačne rezultate dobimo za trditev, da bi za delo z 

nadarjenimi učenci potrebovali posebnega strokovnjaka, ki bi delal le na tem področju. S to trditivjo se 

jih vsaj večinoma strinja 40 %, preostalih 60 % se jih s trditvijo ne strinja ali pa se jih strinja le delno. 

 

Glede na predstavljene rezultate lahko sklenemo, da ima večina osnovnih šol, ki so bile vključene v 

raziskavo, dokaj dobro razvito področje dela z nadarjenimi učenci in izvajajo različne dejavnosti v pomoč 

nadarjenim učencem pri premagovanju njihovih težav. Po mnenju socialnih pedagogov, ki prihajajo s šol, 

kjer omenjeno področje ni tako dobro razvito ali pa sistematično delo z nadarjenimi učenci sploh ne 

poteka, je razlog za to zlasti v tem, da so svetovalni delavci in učitelji preobremenjeni z drugim delom, ki 

ga opravljajo. Se pa vprašani socialni pedagogi v veliki meri zavedajo, da nadarjeni učenci potrebujejo 

svetovanje, ki se razlikuje od svetovanja ostalim učencem, svetovalni program pa naj bi zajemal še 

nekatere dodatne aktivnosti, ki jih na šolah zaenkrat še ne izvajajo. 

 

 

6.3 Delo socialnih pedagogov z nadarjenimi učenci 

 

Zanimalo me je, koliko socialnih pedagogov, ki so zaposleni na osnovnih šolah, se pravzaprav ukvarja z 

nadarjenimi učenci. Tega anketirancev nisem direktno vprašala, da bi mi lahko odgovorili z da ali ne, 

ampak sem zadnji del vprašalnika namenila le tistim socialnim pedagogom, ki delo z nadarjenimi učenci 

tudi opravljajo. To sem v vprašalniku tudi jasno označila. Na ta način sem dobila odgovor na vprašanje, 

kolikšen je delež socialnih pedagogov, ki opravljajo delo z nadarjenimi učenci. Zanimalo pa me je tudi, 

kakšno je njihovo delo. Postavila sem odprto vprašanje, naj na kratko opišejo, kako poteka njihovo delo z 

nadarjenimi učenci. 

 

Iz rezultatov ankete ugotovimo, da delo z nadarjenimi učenci opravlja 50 % vprašanih socialnih 

pedagogov. Večinoma je to koordinacija dela po Konceptu dela z nadarjenimi med učenci, učitelji, 

mentorji dejavnosti in starši. Opravljajo oziroma sodelujejo tudi pri postopkih evidentiranja in 

identificiranja nadarjenih. Pogosto njihovo delo zajema urejanje (obširne) dokumentacije, pisanje 

individualiziranih programov in spremljanje ter evalvacijo dela. Posamezni socialni padagogi poleg tega 

vodijo še delavnice na sobotni šoli, tabore in ekskurzije, nudijo svetovanje, motivirajo učitelje in učence 
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ter izvajajo delavnice socialnih veščin in ustvarjalne delavnice za identificirane nadarjene učence. 

Hipoteze 2: »Socialni pedagogi, ki so zaposleni na osnovnih šolah, se večinoma ne ukvarjajo z 

nadarjenimi učenci«, ki smo jo preverili zgolj na osnovi izračuna procentnih deležev, torej ne moremo ne 

sprejeti, ne ovreči.  

 

Kako pomembno področje njihovega dela se zdi socialnim pedagogom delo z nadarjenimi učenci, je bilo 

naslednje, kar me je zanimalo. Anketiranci so ponovno odgovarjali na štiristopenjski lestvici z odgovori  

»se ne strinjam«, »se delno strinjam«, »se večinoma strinjam« in »se popolnoma strinjam«.  

 
Slika 19 Strukturni prikaz odgovorov na trditev »Delo z nadarjenimi učenci je pomembno področje svetovalnega 

dela socialnega pedagoga« 

 

 

Vprašani socialni pedagogi glede tega, ali je delo z nadarjenimi učenci pomembno področje svetovalnega 

dela socialnega pedagoga, niso povsem enotni. Medtem, ko se jih 56 % s trditivijo strinja večinoma ali 

popolnoma, jih je 44 % odgovorilo, da se strinjajo le delno. Nihče od vprašanih pa ni odgovoril, da se s 

trditvijo sploh ne strinja. Sklenemo lahko torej, da socialni pedagogi kljub vsemu delo z nadarjenimi 

učenci smatrajo kot dokaj pomembno področje svojega strokovnega in svetovalnega dela. 
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6.4 Odprta strokovna vprašanja, problemi in dileme socialnih 

pedagogov 

 

Zanimalo me je, če se socialni pedagogi, ki se pri svojem delu srečujejo z nadarjenimi učenci in se z njimi 

tudi ukvarjajo, pri tem soočajo s kakšnimi problemi ali se jim postavaljajo dileme ter odprta vprašanja, 

povezana s tovrstnim delom. Prav tako me je zanimalo, kakšni so ti problemi in kakšne dileme, zato sem 

jih o tem povprašala na koncu vprašalnika. Postavila sem odprto vprašanje, nanj pa so odgovarjali le tisti 

socialni pedagogi, ki se ukvarjajo z nadarjenimi učenci. Dobila sem naslednje odgovore: 

 Kako odkriti nadarjenega učenca, ki je nemiren, ne dosega učnih rezultatov in ima motnje 

vedenja ter kako z njim delati? 

 Prevelik nadzor psihologov nad šolskim prostorom, pri čemer le-ti ne vedo, kako delati z 

nadarjenim učencem, katere vsebine mu ponuditi. 

 Nemotiviranost nadarjenih učencev za dodatno učno delo. 

 Potreba po izobrazbi in usposobljenosti učiteljev za delo z nadarjenimi učenci. 

 Potreba po plačilu učiteljem za dodatno delo z nadarjenimi učenci. 

 Premajhna vloga šole pri razvijanju nadarjenosti. 

 Prevelike zahteve glede dokumentacije. 

 Premajhna sistematizacija ur za dodatno delo. 

 Pomanjkljivo poznavanje in razumevanje Koncepta dela z nadarjenimi. 

 

Podobne težave so šole navajale tudi v anketni raziskavi Zavoda RS za šolstvo (Bezid in Deutsch, 2008), ko 

so bile največje težave pri evidentiranju in identificiranju nadarjenih učencev povezane s financami, 

časovno stisko, prevelikim obsegom administrativnega dela, preobremenjenostjo šolske svetovalne 

službe, težavami pri prepoznavanju nadarjenosti ter z neustreznostjo in nepreglednostjo ocenjevalne 

lestvice. 

 

Nekateri problemi, ki jih zaznavajo socialni pedagogi pri delu z nadarjenimi učenci, se nanašajo na 

zakonsko ureditev tega področja, nekatera vprašanja in dileme pa se povezujejo s konkretnim delom z 

nadarjenimi učenci. Slednja bi bilo prav gotovo mogoče razrešiti z izobraževanjem oziroma 

izpopolnjevanjem socialnih pedagogov s področja poznavanja, odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci. 
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6.5 Samoocena kompetentnosti socialnih pedagogov za delo z 

nadarjenimi učenci 

 

Učitelji in svetovalni delavci, ki so se do danes izobraževali na visokošolskih programih v Sloveniji, se 

tekom študija niso imeli priložnosti izobraževati o nadarjenosti ali nadarjenih učencih pri posebnih 

predmetih ali na specialističnem študiju, temveč so bile te vsebine integrirane v različne predmete, zlasti 

pedagoško-psihološke in specialno-didaktične (Juriševič, 2009). Šele z bolonjsko prenovo visokošolskih 

študijskih programov so se pojavili izbirni predmeti, ki obravnavajo vsebine o nadarjenih učencih. Na 

Pedagoški Fakulteti UL so to predmeti Nadarjeni učenci v osnovni šoli, Nadarjenost v učnem kontekstu in 

Didaktika dela z nadarjenimi, ki jih ponujajo vse tri stopnje študija (na vsaki stopnji po en predmet) ter 

Inteligentnost, nadarjenost, ustvarjalnost na novem prvostopenjskem študiju Psihologije Filozofske 

fakultete UL. Razdevšek-Pučko in Juriševič (2007, po Juriševič, 2009, str. 157) prav tako ugotavljata, »da v 

študijskih programih Pedagoške fakultete v Ljubljani temo nadarjenosti pokriva slaba petina vseh 

kompetenc prve stopnje študija, dodatno pa še generične in predmetno-specifične kompetence, 

predvidene za drugo in tretjo stopnjo«. 

 

Zanimalo me je, kako socialni pedagogi ocenjujejo svoje kompetence za delo z nadarjenimi učenci ter na 

kakšen način so te kompetence pridobili. 

 

Za trditev, da ima socialni pedagog vse potrebne strokovne kompetence za delo z nadarjenimi učenci, so 

anketiranci izražali svoje strinjanje na štiristopenjski lestvici, pri čemer so bili možni odgovori »se ne 

strinjam«, »se delno strinjam«, »se večinoma strinjam« in »se popolnoma strinjam«.  
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Slika 20 Strukturni prikaz odgovorov za trditev »Socialni pedagog ima vse potrebne strokovne kompetence za 

delo z nadarjenimi učenci« 

 

 

56 % vprašanih je odgovorilo, da se večinoma strinja in 28 %, da se strinja le delno. S trditvijo se 

popolnoma strinjata dva vprašana, dva pa se s tem sploh ne strinjata. Rezultate lahko povežemo s 

samooceno socialnih pedagogov o njihovih strokovnih kompetencah za delo z nadarjenimi učenci (Graf 

21). 

 
Tudi na trditev, da je socialni pedagog za delo z nadarjenimi učenci vsaj tako usposobljen kot ostali profili 

svetovalnih delavcev, so anketiranci odgovarjali na štiristopenjski lestvici z odgovori »se ne strinjam«, »se 

delno strinjam«, »se večinoma strinjam« in »se popolnoma strinjam«.  

 
Slika 21 Strukturni prikaz odgovorov za trditev »Socialni pedagog je za delo z nadarjenimi učenci vsaj tako 

usposobljen kot ostali profili svetovalnih delavcev« 
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Dobra polovica vprašanih je popolnoma prepričanih, da so socialni pedagogi za delo z nadarjenimi učenci 

vsaj tako usposobljeni kot ostali profili svetovalnih delavcev, 44 % se s trditvijo strinja večinoma, le 4 % 

pa se strinjajo le delno.  

 

Na vprašanje, kako bi ocenili raven svojih strokovnih kompetenc za delo z nadarjenimi učenci, so socialni 

pedagogi lahko odgovorili z enim od možnih odgovorov »Popolnoma sem prepričan/-a v svoje strokovne 

kompetence za delo z nadarjenimi učenci«; »Moje strokovne kompetence za delo z nadarjenimi učenci 

so zadovoljive«; »Moje strokovne kompetence za delo z nadarjenimi učenci so pomanjkljive«; »Sploh 

nimam potrebnih strokovnih kompetenc«.  

 
Slika 22 Ocena ravni strokovnih kompetenc za delo z nadarjenimi učneci 

 

 

Iz rezultatov ankete lahko razberemo, da je le 16,7 % socialnih pedagogov popolnoma prepričanih v svoje 

strokovne kompetence za delo z nadarjenimi učenci, polovica jih meni, da so njihove kompetence 

zadovoljive, kar 33,3 % pa je mnenja, da je njihovo znanje na tem področju pomanjkljivo. Nihče od 

vprašanih pa ni odgovoril, da za to delo sploh nima potrebnih strokovnih kompetenc. 

 

Socialni pedagogi torej niso ravno samozavestni glede svojega znanja in kompetenc za delo z nadarjenimi 

učenci. Menim, da je to dobra spodbuda za vse, ki oblikujejo študijski program socialne pedagogike in 

tudi ostale programe Pedagoške fakultete UL, da študente tekom študija opremijo z omenjenim znanjem 

ter s tem omogočijo diplomantom nekoliko bolj samozavesten prehod v delovno okolje. 
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Glede na to, kako socialni pedagogi ocenjujejo svoje strokovne kompetence za delo z nadarjenimi učenci, 

me je zanimalo tudi, ali bi si želeli oziroma potrebovali dodatnih znanj za to delo. Na vprašanje so lahko 

odgovorili z »da« ali »ne«.  

 
Slika 23 Strukturni prikaz odgovorov na vprašanje »Bi si želeli oz. potrebovali dodatnih znanj za delo z 

nadarjenimi učenci?« 

 

 

Kljub temu, da so vprašani v večini mnenja, da so njihove kompetence vsaj zadovoljive, pa jih je kar 79 % 

odgovorilo, da bi si želeli oziroma potrebovali dodatnih znanj za delo z nadarjenimi učenci. Hipotezo 1: 

»Večina socialnih pedagogov meni, da bi potrebovali več dodatnih znanj s področja dela z nadarjenimi«, 

sprejmemo. Hipotezo smo preverili zgolj na osnovi izračuna procentnih deležev. 

 

Socialni pedagogi so torej mnenja, da bi bilo njihovo znanje s področja dela z nadarjenimi učenci 

potrebno nadgraditi. Menim, da je to pomemben podatek, ki ga ne gre prezreti, temveč socialnim 

pedagogom ponuditi čimveč izobraževanj s področja nadarjenih otrok in dela z njimi, morda nekatera od 

njih tudi vključiti v dodiplomski študij socialne pedagogike. 

 

Naslednja točka, ki me je zanimala, je, kje oziroma na kakšen način so socialni pedagogi pridobili 

strokovne kompetence za delo z nadarjenimi učenci. Med možnimi odgovori »med študijem socialne 

pedagogike«, »na dodatnih izobraževanjih«, »s prebiranjem strokovne literature o nadarjenih učencih«, 

»z izkušnjami na delovnem mestu«, »jih nisem pridobil/-a« in »drugo« so anketiranci lahko izbrali enega 

ali več, ki je ustrezal njihovi izkušnji. 

 

79 % 

21 % 
da, želel/potreboval
bi dodatnih znanj

ne, ne bi
želel/potreboval
dodatnih znanj
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Slika 24 Način pridobivanja kompetenc za delo z nadarjenimi 

 

 

Najpogosteje so anketiranci pridobili kompetence za delo z nadarjenimi učenci na dodatnih 

izobraževanjih (28 %), s prebiranjem strokovne literature (26 %) in z izkušnjami na delovnem mestu      

(26 %). 16 % jih je mnenja, da so potrebne kompetence pridobili med študijem socialne pedagogike, 4 % 

vprašanih pa je znanje pridobilo med študentskim delom oziroma prostovoljnim delom v zvezi 

tabornikov.  

 

Rezultati so precej razumljivi glede na to, da od sprejetja Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi 

učenci v osnovni šoli intenzivno potekajo izobraževanja o nadarjenih za učitelje in svetovalne delavce 

pod vodstvom Tanje Bezid z Zavoda RS za šolstvo. Hkrati so vsi šolski pedagoški delavci, ki se želijo 

dodatno izobraziti o delu z nadarjenimi učenci, primorani poiskati podporo tudi v strokovni literaturi s 

tega področja. Vse to pa se dogaja ob izkušnjah, ki jih doživljajo na delovnem mestu. Da je le 16 % 

vprašanih socialnih pedagogov mnenja, da so potrebne kompetence za delo z nadarjenimi učenci 

pridobili med študijem socialne pedagogike, je razumljivo, hkrati pa me rezultat tudi preseneča. 

Razumljivo se mi zdi, ker do danes študenti tekom študija socialne pedagogike nismo imeli nekega 

specifičnega predmeta, katerega tema bi bila izključno nadarjenost ali delo z nadarjenimi učenci. Nasploh 

je bila med študijem omemba te teme zelo redka ali zgolj slučajna. Po drugi strani pa smo oziroma naj 

vsaj bi tekom študija pridobili številne kompetence, ki jih lahko izkoristimo pri delu z nadarjenimi učenci. 

Govorim tako o kompetencah svetovalnega dela, dela z družino, zlasti pa kompetencah priprave, 

izpeljave in evalvacije posebnih socialnopedagoških projektov, kot so samopomočne skupine, delavnice 

za osebnostno rast, trening socialnih veščin ipd.  
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IV ZAKLJUČEK 

 

Po pregledu literature in rezultatih kratke raziskave na nekaterih slovenskih osnovnih šolah lahko 

povzamem, da nadarjene učence po mnenju vprašanih socialnih pedagogov, ki so z njimi v delovnem 

stiku, najpogosteje pestijo naslednje težave: pomanjkanje učnih navad, perfekcionizem in pretirana 

občutljivost. Kot je razvidno iz rezultatov raziskave, so socialni pedagogi mnenja, da bi bile poleg 

aktivnosti, ki jih na šolah že opravljajo, za spopadanje s težavami nadarjenih učencev potrebne tudi 

aktivnosti: trening socialnih veščin, delavnica osebnostne rasti, biblioterapija in filmoterapija ter 

svetovanje na osebnostnem področju in projektno učno delo tam, kjer tega (še) ne izvajajo. 

 

Vlogo socialnega pedagoga najpogosteje vidimo v delu s posamezniki ali s skupinami s čustvenimi in z 

vedenjskimi težavami ter s težavami v socialni integraciji. Ali v to skupino sodijo tudi nadarjeni otroci? 

Brez globljega pomisleka bi verjetno marsikdo na to vprašanje odgovoril nikalno. Nadarjeni otroci 

stereotipno veljajo za delovne in uspešne učence, ki jih imajo vsi radi. Pa vendar sodijo nadarjeni v 

skupino otrok s posebnimi potrebami, kar pomeni, da za svoj optimalen razvoj potrebujejo poleg 

običajnega vzgojno-izobraževalnega programa tudi različne prilagoditve in dodatne dejavnosti. So torej 

drugačni in drugačnost za posameznika pogosto pomeni težave v medosebnih odnosih in socialno 

izolacijo. Seveda vsi nadarjeni nimajo razvojnih problemov, veliko jih je celo bolje prilagojenih, s 

kakovostnimi odnosi in z boljšo samopodobo kot njihovi vrstniki. Nekateri med njimi pa se kljub vsemu 

težje spopadajo z določenimi potrebami in ovirami ter pri tem potrebujejo pomoč. Glede na rezultate 

pričujoče raziskave, so nadarjeni učenci po opažanjih socialnih pedagogov pravzaprav le redko brez 

težav. In prav tu vidim priložnost, da socialni pedagog s svojimi znanji in kreativnostjo prispeva k 

oblikovanju in uresničevanju programa za osebni in socialni razvoj nadarjenih učencev. 

 

Socialni pedagog pa ima kot svetovalni delavec pri tem še eno nalogo. Kot pravi Ferbežer (2006, str. 156), 

imajo prav svetovalni delavci »veliko odgovornost, da preženejo mite oziroma napačna pojmovanja o 

nadarjenih učencih in programih za nadarjene. Prav ti miti, ne pa objektivne možnosti, preprečujejo, da 

bi nadarjeni imeli svojim potencialom ustrezne pedagoške možnosti«. 

 

Cilj pričujočega diplomskega dela je bil podati nekoliko razširjen pogled na področje delovanja socialnega 

pedagoga, zlasti na področju svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju. Menim, da bi socialni pedagog 

ob pridobitvi dodatnega znanja s področja nadarjenosti in dela z nadarjenimi ter ob kompetencah, ki jih 
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že zdaj pridobi tekom študija, lahko samozavestno in učinkovito sodeloval pri odkrivanju nadarjenih 

učencev, koordiniranju dela z njimi ter pri samem vodenju, svetovanju in izvajanju različnih preventivnih 

in korektivnih dejavnosti. O nujnosti nadgraditve znanja socialnih pedagogov o nadarjenosti pričajo tudi 

rezultati raziskave, saj tretjina vprašanih socialnih pedagogov meni, da so njihove kompetence na tem 

področju pomanjkljive, večina pa jih je tudi izrazila željo po dodatnih znanjih.  

 

Vrednost diplomskega dela vidim v tem, da vsaj nekoliko teoretično osvetli področje nadarjenosti, ki ga 

študentje socialne pedagogike tekom študija nismo uspeli prav podrobno spoznati. Predstavi tudi nekaj 

možnih oblik dela z nadarjenimi učenci, ki bi jih bilo po mnenju socialnih pedagogov, vključenih v 

raziskavo, potrebno izvajati v osnovnih šolah ter ključna načela in principe, ki naj bi jih socialni pedagog 

oziroma vsak svetovalni delavec upošteval pri svetovalnem delu z nadarjenim učencem. Prikazana torej 

niso le teoretična izhodšča, temveč tudi uporabnost nekaterih aktivnosti za čustveni in socialni razvoj 

nadarjenih v praksi.   

 

Zavedam pa se tudi pomanjkljivosti dela. Zdaj šele vidim, kaj vse bi se dalo še raziskati, kako bi lahko 

raziskavo zastavila na drugačen način. Le-to bi lahko razširila in kvantitativnemu delu dodala nekaj 

poglobljenih intervjujev s socialnimi pedagogi, ki opravljajo neposredno delo z nadarjenimi učenci. V 

primeru, da bi želela rezultate posplošiti na širšo množico, pa bi potrebovala precej večji vzorec, ki bi ga 

lahko razširila tako, da bi v raziskavo vključila vse svetovalne delavce na osnovnih šolah, ki so v delovnem 

kontaktu z nadarjenimi učenci. Na ta način bi dobila tudi priložnost, da primerjam delo socialnih 

pedagogov z drugimi profili svetovalnih delavcev na področju nadarjenosti. Pomanjkljivost, ki jo vidim, je 

tudi v tem, da anketirancev nisem vprašala po eksplicitni navedbi kompetenc, ki bi jih po njihovem 

mnenju potreboval socialni pedagog za učinkovito delo z nadarjenimi učenci, s katerimi od teh so 

opremljeni sami in katere bi še potrebovali. 

 

Kljub vsemu pa sem uresničila cilje, ki sem si jih zadala s pisanjem tega diplomskega dela. Pridobila sem 

precej teoretičnega znanja o tematiki, ki me zanima in katere poznavanje in razumevanje se mi zdi 

pomembno za moj poklicni razvoj. Obogatila sem se tudi z nekaj idejami o aktivnostih, ki mi bodo gotovo 

prišle prav, če se bom v prihodnosti srečala z nadarjenimi otroki. Prav tako sem z delom želela opozoriti 

na problematiko nadarjenosti in vlogo, ki jo pri tem lahko odigra socialni pedagog.  
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Naj zaključim z mislijo Strmčnika (1998, str. 18), ki nam poda smernice za nadaljnje delo z nadarjenimi 

učenci in bi se je morali zavedati prav vsi pedagoški delavci: »Nadarjenost uspeva le tam, kjer je 

pričakovana, zaželena in kjer je deležna veliko pedagoške skrbi in podpore«. 

  



Vrbič, B. (2011). Vloga socialnega pedagoga pri delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo, Ljubljana: PeF 

75 

 

V LITERATURA 

 

Bailey, J. M., Neal Boyce, L. In VanTassel-Baska, J. (1990). The Writing, Reading, and Counseling 

Connection: A Framework for Serving the Gifted. V J. VanTassel Baska (ur.), A practical guide to 

counseling the gifted in a school setting (str. 72-89). Virginia: The Council for Exceptional Children. 

 

Bezid, T. (2001). Spodbujanje razvoja nadarjenih učencev osnovne šole. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

 

Bezid, T. In Deutsch, T. (2008). Analiza uresničevanja koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi v OŠ - 

identificirani nadarjeni v devetem razredu osnovne šole. Pridobljeno 5.4.2010, s 

http://www.zrss.si/doc/SSD_Odkrivanje%20nadarjenih%20Kon%C4%8DnoPoro%C4%8Dilo%2010%2

005%2008.doc 

 

Bezid, T. (2006). Svetovanje nadarjenim učencem. V Bezid, T., Blažič, A., Boben, D., Brinar Huš, M., 

Marovt, M., Nagy, M. idr. Odkrivanje nadarjenih učencev in vzgojno-izobraževalno delo z njimi (str. 

83-90). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

 

Bradley, L. J., Gould, L. J. in Hendricks, C. B. (2004). Using inovative techniques for counseling children 

and adolescents. V A. Vernon (ur.), Counseling children & adolescents (str. 75-110). Denver: Love 

publishing company. 

 

Brinar Huš, M. (2003). Sobotna šola – osebni razvoj nadarjenih. V M. Blažič (ur.) , Nadarjeni – izkoriščen 

ali prezrt potencial (str. 92-96 ). Novo mesto: Slovensko združenje za nadarjene. 

 

Cropley, A. in McLeod, J. (1986). Preparing teachers of the gifted. International Review of Education, 

32(2), 125-136. 

 

Dobnik, B. (1998). Identifikacija in delo z nadarjenimi učenci – sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih 

delavcev. V Bezid, T., Strmčnik, F., Ferbežer, I., Norbert, J., Dobnik, B., Artač, J. idr. Nadarjeni, šola, 

šolsko svetovalno delo (str. 101-122). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

http://www.zrss.si/doc/SSD_Odkrivanje%20nadarjenih%20Kon%C4%8DnoPoro%C4%8Dilo%2010%2005%2008.doc
http://www.zrss.si/doc/SSD_Odkrivanje%20nadarjenih%20Kon%C4%8DnoPoro%C4%8Dilo%2010%2005%2008.doc


Vrbič, B. (2011). Vloga socialnega pedagoga pri delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo, Ljubljana: PeF 

76 

 

Dryden, G. in Vos, J. (2001). Revolucija učenja. Ljubljana: EDUCY. 

 

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

 

Ferbežer, I. (2006). Psihološka prilagoditev nadarjenih učencev.  Sodobna pedagogika, 2006(2), 146-157. 

 

Ferbežer, I. (2008). Posebne potrebe nadarjenih otrok. V I. Ferbežer, I. Korez in S. Težak (ur.), Nadarjeni 

otroci (str. 24-50). Radovljica: Didakta. 

 

Ferbežer, I. in Kukanja, M. (2008). Svetovanje nadarjenim učencem. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

 

Gagné, F. (2008). Building gifts into talents – talent deveopment according to DMGT. News&science: 

Begabtenförderung und Begabungsforschung, 2, 27-30. Pridobljeno 5.6.2011, s 

http://www.begabtenzentrum.at/wcms/download.php?2d533ff8ba8101ae9499a35ca6013b95 

 

Gifted and talented children in (and out) of the classroom. Pridobljeno 11.2.2010, s 

http://www.nicurriculum.org.uk/docs/inclusion_and_sen/gifted/gifted_children_060306.pdf 

 

Juriševič, M. (2009). Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v šoli – stanje in perspektive. Psihološka 

obzorja, 18(4), 153-168. 

 

Jurman, B. (2004). Inteligentnost – ustvarjalnost – nadarjenost. Ljubljana: Center za psihodiagnostična 

sredstva. 

 

Kalin, J., Resman, M., Šteh, B., Mrvar, P., Govekar Okoliš, M. in Mažgon, J. (2009). Izzivi in smernice 

kakovostnega sodelovanja med šolo in starši. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

 

Kerr, B. (1991). Handbook for counseling gifted and talented. Alexandria: American Association for 

Counseling and Development.  

 

Kneževid, S. In Kunstek, M. (2010). Kako odrasli pristopajo k čustvenim potrebam nadarjenih otrok. V 

Socialne in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih (str. 160-167). Ljubljana: MiB. 

http://www.begabtenzentrum.at/wcms/download.php?2d533ff8ba8101ae9499a35ca6013b95
http://www.nicurriculum.org.uk/docs/inclusion_and_sen/gifted/gifted_children_060306.pdf


Vrbič, B. (2011). Vloga socialnega pedagoga pri delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo, Ljubljana: PeF 

77 

 

Kobolt, A. (1997). Teoretične osnove socialnopedagoških intervencij I. Socialna pedagogika, 1(1), 7 – 25. 

 

Kobolt, A. in Dekleva, B. (2006). Kakovost dela in kompetence. V M. Sande, B. Dekleva, A. Kobolt, Š. 

Razpotnik, D. Zorc – Maver (ur.), Socialna pedagogika: izbrani koncepti stroke (str. 169-190). 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. (1999). Ljubljana: Nacionalni 

kurikularni svet.  Področna kurikularna komisija za osnovno šolo. Delovna skupina za pripravo 

koncepta dela z nadarjenimi učenci. Pridobljeno 17.1.2010, s 

http://www.zrss.si/pdf/SSD_nadarjeni%20koncept.pdf 

 

Košir, K. in Pečjak, S. (2005). Posebnosti svetovanja učencem na različnih ravojnih stopnjah. V S. Pečjak 

(ur.), Šolsko psihološko svetovanje (str. 162-178). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za 

psihologijo. 

 

Moon, S. M. (2002). Counseling needs and strategies. V M. Neihart, S. M. Reis,  N. M. Robinson & S.M. 

Moon (ur.), The social and emotional development of gifted children (str. 213-222). Waco: Prufrock 

Press, Inc.  

 

Moore, A. D. (1992). Gifted and talented children and youth. V L. M. Bullock (ur.), Exceptionalities in 

children and youth (str. 420-449). Boston: Allyn and Bacon. 

 

Mönks, F. J. (2010). Meeting the learning needs of individuals with high potencial. V Socialne in čustvene 

potrebe nadarjenih in talentiranih (str. 16-24). Ljubljana: MiB. 

 

Munger, A. (1990). The Parent's Role in Counseling the Gifted: TheBalance Between Home and School. V 

J. VanTassel Baska (ur.), A practical guide to counseling the gifted in a school setting (str. 57-65). 

Virginia: The Council for exceptional children. 

 

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

DZS. 

 

http://www.zrss.si/pdf/SSD_nadarjeni%20koncept.pdf


Vrbič, B. (2011). Vloga socialnega pedagoga pri delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo, Ljubljana: PeF 

78 

 

Olszewski-Kubilius, P. (2002). Parenting practices that promote talent development, creativity, and 

optimal adjustment. V M. Neihart, S. M. Reis,  N. M. Robinson & S.M. Moon (ur.), The social and 

emotional development of gifted children (str. 205-212). Waco: Prufrock Press, Inc. 

 

Peklaj, C., Kalin, J., Pečjak, S., Puklek Levpušček, M., Valenčič Zuljan, M. in Ajdišek, N. (2009). Učiteljske 

kompetence in doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli. Ljubljana: Znanstvena založba 

Filozofske fakultete. 

 

Pečjak, S. (2005). Vrste šolsko psihološkega svetovanja. V S. Pečjak (ur.), Šolsko psihološko svetovanje 

(str. 62-81). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo. 

 

Porter, L. (2005). Gifted young children: a guide for teachers and parents. Berkshire: Open Univerrity 

Press. 

 

Reis, S. M. in Moon, S. M. (2002). Models and strategies for counseling, guidance, and social and 

emotional support of gifted and talented students. V M. Neihart, S. M. Reis,  N. M. Robinson & S.M. 

Moon (ur.), The social and emotional development of gifted children (str. 251-266). Waco: Prufrock 

Press, Inc. 

 

Robinson, N. M., Reis, S. M., Neihart, M. in Moon, S. M. (2002). Social and emotional issues facing gifted 

and talented students: What have we learned and what should we do now? V M. Neihart, S. M. 

Reis,  N. M. Robinson & S.M. Moon (ur.), The social and emotional development of gifted children 

(str. 267-288). Waco: Prufrock Press, Inc. 

 

Silverman, L. K. (1990). Issues in affective development of the gifted. V J. VanTassel Baska (ur.), A 

practical guide to counseling the gifted in a school setting (str. 15-30). Virginia: The Council for 

exceptional children. 

 

Strmčnik, F. (1998). Pedagoški vidik spodbujanja nadarjenih učencev. V T. Bezid, F. Strmčnik, I. Ferbežer, 

J. Norbert, B. Dobnik, J. Artač idr. (ur.), Nadarjeni, šola, šolsko svetovalno delo (str. 11-31). Ljubljana: 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 



Vrbič, B. (2011). Vloga socialnega pedagoga pri delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo, Ljubljana: PeF 

79 

 

Šmit, N. (1997). Socialni pedagog med svetovalnimi delavci v osnovni šoli. Socialna pedagogika, 1(4), 63-

74. 

 

Uzelac, S. (1998). Socialna pedagogika - vprašanje identitete (ali: o nujni vrnitvi na nekatera začetna 

izhodišča). Socialna pedagogika, 2(1), 23-31. 

 

VanTassel Baska, J. (1990a). Collaboration of teachers and counselors in serving affective needs of gifted 

students. V J. VanTassel Baska (ur.), A practical guide to counseling the gifted in a school setting (str. 

40-53). Virginia: The Council for exceptional children. 

 

VanTassel Baska, J. (1990b). Introduction. V J. VanTassel Baska (ur.), A practical guide to counseling the 

gifted in a school setting (str. 1-5). Virginia: The Council for exceptional children. 

 

VanTassel Baska, J. (1990c). Recent trends and issues in counseling the gifted. V J. VanTassel Baska (ur.), 

A practical guide to counseling the gifted in a school setting (str. 6-14). Virginia: The Council for 

exceptional children. 

 

Virk-Rode, J. in Belak-Ožbolt, J. (1990). Razred kot socialna skupina in socialne igre. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Žagar, D. (2006). Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli: zakaj tako. V 

Bezid, T., Blažič, A., Boben, D., Brinar Huš, M., Marovt, M., Nagy, M. idr. Odkrivanje nadarjenih 

učencev in vzgojno-izobraževalno delo z njimi (str. 10-19). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo.  

 

Žagar, D. (2009). Psihologija za učitelje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Center za 

pedagoško izobraževanje. 

  

http://www.zzsp.org/revija/sp1998_1.htm#2
http://www.zzsp.org/revija/sp1998_1.htm#2


Vrbič, B. (2011). Vloga socialnega pedagoga pri delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo, Ljubljana: PeF 

80 

 

VI PRILOGA 

 

Spoštovani, 

sem študentka socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pišem diplomsko nalogo na temo 

socialno pedagoško delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli in del le-te je tudi anketni vprašalnik, ki je 

pred Vami. Vljudno Vas prosim za sodelovanje. 

Anketni vprašalnik je namenjen izključno socialnemu pedagogu zaposlenemu na Vaši šoli.  

Anketni vprašalnik rešujete tako, da ustrezno okence pred izbranim odgovorom označite z X, obkrožite 

številko ali na prazno črto napišete odgovor. Prosim, da odgovorite na vsa vprašanja. Pravilnih in 

napačnih odgovorov ni, anketa je anonimna. 

Prosim Vas, da izpolnjen anketni vprašalnik vrnete v priloženi kuverti, ki je že opremljena z naslovom in 

znamko. 

V primeru, da Vas v zvezi z raziskavo ali njenimi rezultati še kaj zanima, mi lahko pišete na elektronski 

naslov: bv3012@gmail.com . 

 

Vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje in pomoč! 

 

Barbara Vrbič 

 

 

 

1. Število učencev na Vaši šoli: ____________ 

 

2. Vrsta šole: 1 □ mestna 2 □ podeželska 

 

3. Delovno mesto:  1 □ svetovalni delavec 2 □ drugo: ______________________________ 

 

4. V svetovalni službi na Vaši šoli so zastopani naslednji strokovni profili (možnih več odgovorov): 

1 □ pedagog   2 □ psiholog   3 □ socialni delavec  

4 □ socialni pedagog  5 □ specialni pedagog  
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5. Ali na Vaši šoli poteka sistematično delo z nadarjenimi učenci? 

1 □ da  2 □ ne 

 

Če ste na 5. vprašanje odgovorili pritrdilno, nadaljujte z vprašanjem št. 6; če ste na 5. vprašanje 

odgovorili nikalno, nadaljujte z vprašanjem št. 7. 

 

6. V svetovalni službi na Vaši šoli se z nadarjenimi učenci ukvarja naslednji strokovnjak (možnih več 

odgovorov): 

1 □ pedagog   2 □ psiholog   3 □ socialni delavec 

4 □ socialni pedagog  5 □ specialni pedagog  

 

V kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami? 
1 

 
Se ne 

strinjam 

2 

 
Se delno 
strinjam 

3 

 
Se 

večinoma 
strinjam 

4 

 
Se 

popolnoma 
strinjam 

7. Socialni pedagog ima vse potrebne strokovne 
kompetence za delo z nadarjenimi učenci. 

        1                   2                      3                    4 

8. Delo z nadarjenimi učenci je pomembno 
področje svetovalnega dela socialnega 
pedagoga. 

        1                   2                      3                    4 

9. Za delo z nadarjenimi učenci bi v šoli 
potrebovali posebnega strokovnjaka, ki bi 
delal le na tem področju. 

        1                   2                      3                    4 

10. Nadarjeni učenci potrebujejo posebno 
svetovanje oz. pomoč, ki se razlikuje od 
pomoči ostalim učencem. 

        1                   2                      3                    4 

11. Socialni pedagog je za delo z nadarjenimi 
učenci vsaj tako usposobljen kot ostali profili 
svetovalnih delavcev. 

        1                   2                      3                    4 

12. Na naši šoli je področje dela z nadarjenimi 
učenci premalo razvito. 

        1                   2                      3                    4 

 

Če ste na vprašanje št. 12 odgovorili pritrdilno (z odgovorom 3 ali 4), prosim nadaljujte z vprašanjem 

št. 13; v nasprotnem primeru nadaljujte z vprašanjem št. 14. 
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13. Katera med spodaj naštetimi trditvami nabolj opisuje razlog za premajhno razvitost področja dela z 

nadarjenimi učenci na vaši šoli? (možnih več odgovorov) 

1 □ Svetovalni delavci se čutijo preobremenjene z drugim delom, ki ga opravljajo. 

2 □ Učitelji se čutijo preobremenjene z drugim delom, ki ga opravljajo. 

3 □ Svetovalni delavci nimajo dovolj znanj za delo z nadarjenimi učenci. 

4 □ Učitelji nimajo dovolj znanj za delo z nadarjenimi učenci. 

5 □ Šoli primanjkuje finančnih sredstev za delo z nadarjenimi učenci. 

6 □ Na šoli se raje več pozornosti namenja drugim (pomembnejšim) področjem. 

7 □ Na šoli ni nadarjenih učencev. 

8 □ Drugo: _______________________________________________________ 

 

Zanima me, kako se spopadate s težavami nadarjenih učencev na Vaši šoli oz. katere dejavnosti menite, 

da bi bile potrebne in katere se Vam zdijo nepotrebne za pomoč nadarjenim učencem.  

 

1 
 

Že izvajamo 

2 
 

Bi bilo 
potrebno 

3 
 

Se mi ne zdi 
potrebno 

14. Svetovanje na osebnostnem področju           1                        2                        3 

15. Poklicno svetovanje           1                        2                        3 

16. Projektno učno delo           1                        2                        3 

17. Sobotna šola           1                        2                        3 

18. Trening socialnih veščin           1                        2                        3 

19. Delavnica osebnostne rasti           1                        2                        3 

20. Samopomočna skupina           1                        2                        3 

21. (Delno) Poučevanje na domu           1                        2                        3 

22. Bibliotrapija            1                        2                        3 

23. Filmoterapija           1                        2                        3 

24. Drugo: ___________________________________           1                        2                        3 
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25. Kako bi ocenili raven svojih strokovnih kompetenc za delo z nadarjenimi učenci? 

1 □ Popolnoma sem prepričan/-a v svoje strokovne kompetence za delo z nadarjenimi učenci. 

2 □ Moje strokovne kompetence za delo z nadarjenimi učenci so zadovoljive. 

3 □ Moje strokovne kompetence za delo z nadarjenimi učenci so pomanjkljive. 

4 □ Sploh nimam potrebnih strokovnih kompetenc. 

 

26. Kje ste si pridobili kompetence za delo z nadarjenimi učenci? 

1 □ med študijem socialne pedagogike    

2 □ na dodatnih izobraževanjih  

3 □ s prebiranjem strokovne literature o nadarjenih učencih 

4 □ z izkušnjami na delovnem mestu 

5 □ jih nisem pridobil/-a      

6 □ drugo: ___________________________ 

 

27. Bi si želeli oz. potrebovali dodatnih znanj za delo z nadarjenimi učenci? 

1 □ da  2 □ ne 

 
Naslednja vprašanja se navezujejo na Vaše delo z nadarjenimi učenci. Če torej ne opravljate tega dela, 

je za Vas reševanje vprašalnika končano. Najlepše se Vam zahvaljujem za sodelovanje. V nasprotnem 

primeru Vas prosim, da odgovorite še na nekaj vprašanj. 

 

28. Na kratko opišite, kako poteka Vaše delo z nadarjenimi učenci. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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V kolikšni meri se, glede na Vaša opažanja, nadarjeni učenci, s katerimi ste v delovnem stiku, srečujejo z 

naslednjimi težavami? 

1 

 
Nikoli 

ali zelo 
redko  

2 

 
Redko 

3 

 
Včasih 

4 

 
Pogosto 

5 

 
Vedno 
ali zelo 

pogosto 

29. Nizka samopodoba       1               2                3                4                5 

30. Osamljenost       1               2                3                4                5 

31. Pretirana občutljivost       1               2                3                4                5 

32. Pomanjkanje učnih navad       1               2                3                4                5 

33. Občutek manjvrednosti (ob zunanji kritiki)       1               2                3                4                5 

34. Zmedenost glede nadaljnega šolanja oz. 

kariere 
      1               2                3                4                5 

35. Občutek drugačnosti, ki ga težko sprejmejo       1               2                3                4                5 

36. Perfekcionizem       1               2                3                4                5 

37. Nimajo nikakršnih težav       1               2                3                4                5 

38. Drugo: _____________________________       1               2                3                4                5 

 

39. Strokovna odprta vprašanja, problemi in dileme, s katerimi se soočate pri delu z nadarjenimi učenci: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

KONEC ANKETE – HVALA ZA SODELOVANJE! 


