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POVZETEK 

Nadarjenost je kombinacija nadpovprečnih sposobnosti in še nekaterih drugih izjemnih 

osebnostnih lastnosti posameznika, ki lahko pod ustreznimi pogoji privedejo do izjemnih 

dosežkov. Raziskave kažejo, da osebnostni razvoj nadarjenega otroka lahko poteka drugače kot 

pri njegovih vrstnikih. Lahko pride do osebnostne neusklajenosti oziroma do asinhronega 

razvoja, ko posameznik s svojimi kognitivnimi sposobnostmi močno presega mejo svoje 

kronološke starosti, v čustvenem in socialnem razvoju pa ostaja na stopnji svoje kronološke 

starosti. Iz tega razloga je problem socialne vključenosti nadarjenih učencev v šoli strokovno 

zanimiv, saj lahko na osnovi prepoznavanja socialnih in čustvenih značilnosti nadarjenih 

učencev ustrezno strokovno delujemo; jih podpremo ali oblikujemo ustrezne intervencijske 

strategije. Socialni odnosi namreč pomembno vplivajo na učence in njihovo učno uspešnost. 

Otrokov razvoj pa ni odvisen le od njegovih kognitivnih in fizičnih zmožnosti, ampak ima pri 

tem pomembno vlogo okolje, v katerem otrok živi, odrašča in se razvija.  

Glavni namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kako so nadarjeni učenci socialno sprejeti v 

razredu, katere njihove osebnostne značilnosti najbolj vplivajo na socialno vključenost, kako 

jih zaznavajo sošolci ter kako nadarjeni učenci vidijo sebe v razredu. Prav tako je bil moj namen 

raziskati, ali ima v opisanem socialnem kontekstu pomembno vlogo okolje, iz katerega učenci 

izhajajo. Ne nazadnje me je zanimalo, kako razredniki spodbujajo socialno vključevanje 

nadarjenih učencev ter kakšno je njihovo ravnanje v primerih opažene socialne izključenosti 

nadarjenih učencev. V raziskavo je bilo vključenih 263 učencev iz 2 mestnih osnovnih šol 

vzhodne Slovenije (od tega 49 nadarjenih učencev) ter 242 učencev iz 3 podeželskih osnovnih 

šol vzhodne Slovenije (od tega 49 nadarjenih učencev) od 6. do 9. razreda ter njihovi razredniki. 

Učenci so izpolnili vprašalnik sociometrične preizkušnje, razredniki vprašalnik za razrednike, 

nadarjeni učenci pa so izpolnili še preizkušnjo drevo razreda. Rezultati so pokazali, da ima 

največ nadarjenih učencev srednji sociometrični status, nekaj jih ima visok sociometrični status, 

zelo majhen delež pa nizek sociometrični status, kar kaže na to, da so nadarjeni učenci večinoma 

dobro sprejeti v razredu tako med poukom kot tudi med odmori in v prostem času in niso 

socialno izključeni, kar so potrdili tudi razredniki. Pri lastnostih nadarjenih učencev so tako 

razredniki kot tudi sošolci izpostavili več pozitivnih kot negativnih lastnosti, med katerimi 

prevladujejo komunikativnost, družabnost, prijaznost, bogata domišljija, delavnost in 

pripravljenost pomagati. Večjih razlik med nadarjenimi učenci iz mestnih in podeželskih šol v 

raziskavi nismo ugotovili.  

KLJUČNE BESEDE: nadarjenost, socialna vključenost, podeželska osnovna šola, mestna 

osnovna šola, izobraževanje nadarjenih in razredniki. 



 
 

ABSTRACT 

Giftedness is a combination of above-average abilities and some other exceptional personality 

traits that can lead to exceptional achievements under appropriate conditions. Research shows 

that the personal development of a gifted child runs differently than with his peers. Personality 

mismatch or asynchronous development can occur when an individual with his cognitive 

abilities greatly exceeds the limit of his chronological age and remains in his emotional and 

social development at the level of his chronological age. For this reason, the problem of social 

inclusion of gifted pupils at school is professionally interesting, since on the basis of recognition 

of the social and emotional characteristics of gifted pupils we can work accordingly 

professionally; we support them or formulate appropriate intervention strategies. Social 

relations have a significant impact on pupils and their learning success. Children's development, 

however, depends not only on his cognitive and physical abilities, but the environment, in which 

the child lives, grows and develops also, plays an important role.  

The main purpose of the master's thesis was to find out how gifted pupils are socially accepted 

in the classroom, whose personality traits have the greatest impact on social inclusion, how they 

are perceived by classmates and how gifted pupils see themselves in the classroom. My 

intention was also to investigate whether the environment in which pupils derive plays an 

important role in the described social context. Last but not least, I was interested in how class 

teachers promote the social inclusion of gifted pupils and what their behavior is in the cases of 

observed social exclusions of gifted pupils. The survey included 263 pupils from 2 city primary 

schools in eastern Slovenia (of which 49 gifted pupils) and 242 pupils from 3 rural primary 

schools in eastern Slovenia (of which 49 gifted pupils) from grade 6 to 9, and their class 

teachers. The pupils filled out a questionnaire of sociometric testing, the class teachers filled 

out a questionnaire for class teachers, and gifted pupils completed a class tree test. The results 

showed that most gifted pupils have a middle sociometric status, some have a high sociometric 

status, and a very small proportion have a low sociometric status, which indicates that gifted 

pupils are generally well received in the classroom both during classes and during breaks and 

in their free time and are not socially excluded, as confirmed by their class teachers. For the 

characteristics of gifted pupils, both class teachers and classmates pointed out several positive 

and negative characteristics, among which communication, sociability, friendliness, rich 

imagination, hard work and readiness to help prevail. We did not find any major differences 

between gifted pupils from urban and rural schools in the survey. 

KEY WORDS: giftedness, social inclusion, rural primary school, city primary school, 

education of gifted and class teachers. 
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UVOD 

Nadarjeni posamezniki so v različnih kulturah in različnih obdobjih s svojimi izjemnimi 

sposobnostmi, idejami in dosežki vzbujali zanimanje strokovnjakov in širše javnosti. Skozi leta 

se je ohranjal in krepil interes za natančno razumevanje koncepta nadarjenosti. Teorije 

nadarjenosti so različne, obravnavamo jih po različnih obdobjih in z različnih vidikov. Čeprav 

so njihovi koncepti različni, se vse teorije nadarjenosti ukvarjajo s podobnimi problemi, 

odgovoriti skušajo na ključni vprašanji o prepoznavanju in ohranjanju nadarjenosti. 

Nadarjenost je kompleksen, dinamičen in kontekstno pogojen fenomen, ki je rezultat hkratnega 

in prepletenega delovanja bioloških, psiholoških, pedagoških in psihosocialnih dejavnikov 

(Juriševič, 2012).  

V teoriji se velikokrat srečamo z opredelitvijo socialne vključenosti nadarjenih učencev, s 

stališči, ki zagovarjajo njihovo sprejetost ter z argumenti, ki le-tej nasprotujejo. Srečamo se z 

različnimi metodami in strategijami, ki nas usmerjajo pri reševanju socialnih težav med 

nadarjenimi in njihovimi vrstniki. Nemalokrat ob prebranih teoretičnih dejstvih in naštetih 

objektivnih značilnostih pozabimo na stanje v praksi, pozabimo na metode in strategije 

razvijanja socialnih veščin, ki so v razredu učinkovite, pozabimo na nadarjenega učenca, na 

njegove potrebe po sprejetosti in na njegovo dobro počutje med sošolci, saj smo preveč 

osredotočeni na spodbujanje njegovih učnih dosežkov. Za razliko od prevelike osredotočenosti 

na izobraževalno področje, ki je sicer pomembno, sem se sama osredotočila na socialno 

področje, natančneje na socialno vključenost oz. sprejetost nadarjenih učencev v osnovni šoli, 

saj je to področje pogosto v ozadju. Socialna vključenost je namreč pomembna prav za vse in 

tudi nadarjeni učenci pri tem niso nobena izjema. Socialna vključenost in primerni socialni 

odnosi v razredu namreč prispevajo k občutku varnosti in enakovrednosti ter k razvoju 

pozitivne samopodobe in samospoštovanja. Vendar pa na socialno vključenost nadarjenih 

učencev ne vplivajo le njihove osebnostne značilnosti, kognitivne in motorične sposobnosti, 

ampak ima velik vpliv tudi okolje, v katerem živijo, odraščajo, se razvijajo, preživljajo prosti 

čas in hodijo v šolo.  

V magistrskem delu sem imela namen ugotoviti, kakšen sociometrični status imajo nadarjeni 

učenci v razredu ter kakšna je raven socialne sprejetosti nadarjenih učencev v treh situacijah: 

med poukom, med odmori in v prostem času. Prav tako sem imela namen empirično ugotoviti, 

kakšno je mnenje razrednikov o socialni vključenosti nadarjenih učencev, na kakšen način sami 

spodbujajo socialno vključevanje učencev, kadar opazijo, da je kdo izmed učencev izključen. 
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Pri vsem skupaj pa me je zanimalo, ali obstajajo pomembne razlike v socialni vključenosti med 

nadarjenimi učenci, ki izhajajo iz mestnega okolja, in tistimi, ki izhajajo iz podeželskega okolja.  
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 OPREDELITEV NADARJENOSTI 

Nadarjeni posamezniki so v različnih kulturah in različnih obdobjih s svojimi izjemnimi 

sposobnostmi, idejami in dosežki vzbujali zanimanje strokovnjakov in širše javnosti. Skozi leta 

se je ohranjal in krepil interes za natančno razumevanje koncepta nadarjenosti (Juriševič, 2012).  

Pojem nadarjenosti je star toliko kot človeštvo. V primitivnih skupnostih je bil nadarjen tisti, ki 

je bil dober lovec. V času selitve narodov in zavzemanja ozemelj je bil nadarjen tisti, ki se je 

izkazal za najboljšega bojevnika. Stari Grki so kot nadarjene priznavali dobre govornike, 

filozofe, umetnike in zmagovalce v posameznih športih na olimpijskih igrah. V srednjem veku 

so za nadarjene veljali vojskovodje, filozofi, retoriki, gradbeniki in umetniki. V industrijski 

družbi se je ta seznam še razširil, iskali so nadarjene astronome, fizike, kemike, matematike, 

pedagoge, kiparje … Družbene potrebe narekujejo dojemanje nadarjenih, zanimanje zanje se 

širi (Jurman, 2004). 

 

Gringer (1985, v Juriševič, 2012) opredeljuje 3 zgodovinska obdobja, skozi katera se je 

razvijalo osnovno pojmovanje in razumevanje fenomena nadarjenosti.  

1. Nadarjenost in božansko: v obdobju antike so izjemne talente posameznikov razumeli 

kot božji dar, navdih zanje pa so pripisovali muzam. 

2. Nadarjenost in nevroze: v obdobju renesanse so nadarjene posameznike pogosto 

povezovali z različnimi nevrotičnimi motnjami, saj je humanistična usmerjenost 

posvečala pozornost posamezniku kot subjektu raziskovanja, medicinske študije v tem 

obdobju pa so predstavljale osnovo za preučevanje povezav med človekovim telesom 

in njegovim vedenjem. 

3. Nadarjenost in testiranje inteligentnosti: novejše obdobje, obdobje mentalnega 

testiranja, ki predstavlja začetek znanstvenega pristopa k raziskovanju nadarjenosti. V 

tem kontekstu je nadarjenost opredeljena kot dedno pogojena značilnost posameznika, 

ki jo lahko prepoznamo na podlagi testov intelektualnih sposobnosti.  

 

Teorije nadarjenosti so različne, obravnavamo jih po različnih obdobjih in iz različnih vidikov. 

Sodobne teorije so rezultat razvoja različnih idej skozi zgodovino, obogatenih z novimi 

ugotovitvami, ki izhajajo iz novejših raziskav. Čeprav so njihovi koncepti različni, se vse teorije 

nadarjenosti ukvarjajo s podobnimi problemi. Odgovoriti skušajo na ključni vprašanji o 
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prepoznavanju in ohranjanju nadarjenosti. Nadarjenost je kompleksen, dinamičen in kontekstno 

pogojen fenomen, ki je rezultat hkratnega in prepletenega delovanja bioloških, psiholoških, 

pedagoških in psihosocialnih dejavnikov (Juriševič, 2012).  

 

Kaufman in Sternberg (2008, v Juriševič, 2012) navajata 4 različne cikle v procesu 

konceptualizacije nadarjenosti, v katerih prevladujejo in se prepletajo različni teoretski modeli, 

ki so se skozi čas dopolnjevali in nadgrajevali.  

1.1.1 Splošni modeli nadarjenosti 

Zgodnje znanstveno raziskovanje nadarjenosti je temeljilo na splošnejši razlagi nadarjenosti. 

Pojmi nadarjenost, genialnost in talentiranost so bili razumljeni kot sinonimi.  

 

V prvem ciklu so bili pomembni naslednji raziskovalci: 

− Galton, F. (od leta 1869): izdal je prvo knjigo o teoriji genialnosti, ki je bila pojmovana 

kot visoka prirojena sposobnost. 

− Spearman, C. (od leta 1904): uporabil je faktorsko analizo, na podlagi katere je ugotovil, 

da različni testi sposobnosti merijo enak faktor, tj. splošno inteligentnost oz. g-faktor, 

ki je posamezniku prirojen, del variance pa ostaja specifičen za vsak posamezni test, kar 

je poimenoval specifična sposobnost oz. s-faktor.  

− Binet, A. in Simon, T. (od leta 1916): avtorja prvega mentalnega testa za razvrščanje 

otrok v šole s prilagojenim programom zaradi nižjih sposobnosti.  

− Terman, L. (od leta 1916): Galtonovo teorijo dednosti nadarjenosti je izenačil s splošno 

inteligentnostjo in izdelal kriterije za klasifikacijo nadarjenosti.  

1.1.2 Specifični modeli nadarjenosti 

V tem ciklu raziskovalci nadarjenosti niso preprosto enačili s splošno inteligentnostjo, ampak 

so predpostavljali, da je posameznik lahko nadarjen na različnih področjih. Modeli, ki so nastali 

v tem obdobju, imajo pomembno vlogo na izobraževalnem področju, saj so prinesli pomembne 

spremembe predvsem na področju akceleracije in obogatitvenih dejavnosti, s katerimi lahko 

učenci napredujejo v skladu s svojimi razvojnimi sposobnostmi. Ti modeli pri konceptualizaciji 

nadarjenosti niso pripisovali pomembnosti psihološkim procesom, saj jih niso dojemali kot 

sestavino nadarjenosti, ampak kot rezultat nadarjenosti.  
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Pomembni raziskovalci drugega cikla so: 

− Thurstone, L. M. (od leta 1938): uporabil je faktorsko analizo, s katero je dokazal obstoj 

sedmih osnovnih mentalnih sposobnosti, ki so med seboj neodvisne – hierarhični 

faktorski model inteligentnosti. 

− Horn, J. L. in Cattelli, R. B. (od leta 1966): dokazala sta, da splošna inteligentnost 

združuje dva faktorja in sicer fluidno inteligentnost, ki je odvisna od učinkovitega 

delovanja centralnega živčnega sistema, in kristalizirano inteligentnost, ki je odvisna 

od posameznikovih izkušenj in okolja.  

− Stanley, J. C. (od leta 1971): ugotovil je, da nadarjenost ni področno splošna, ampak 

področno specifična, kar je odraz posameznikovega hitrega razvoja na posameznem, 

specifičnem področju.  

− Gardner, H. (od leta 1983): avtor Multiplega modela intelektualnih sposobnosti, kjer 

multipla inteligentnost ni le statična hierarhija sposobnosti, temveč gre za neodvisen, 

kognitivni sistem. Predpostavlja osem inteligentnosti: jezikovno, logično-matematično, 

prostorsko, glasbeno, telesno-gibalno, znotrajosebno, medosebno in naravoslovno. 

Kasneje je bila dodana še deveta, eksistencialistična inteligentnost.  

− Carroll, J. B. (od leta 1993): avtor Tristratumskega modela nadarjenosti. Prvi stratum 

izraža visoko specializirane sposobnosti, drugi stratum izraža specializirane 

sposobnosti, ki so prisotne na širšem področju posameznikovega inteligentnega vedenja 

ter tretji stratum, ki ima splošno mentalno sposobnost.  

− Integrirana Cattell-Horn-Carrol teorija: ta teorija je močno vplivala na razvoj različnih 

testov inteligentnosti.  

1.1.3 Sistemski modeli nadarjenosti  

Bistvo modelov v tem ciklu je, da nadarjenost razumejo kot sistem odnosov med posameznimi 

psihološkimi procesi, ki so med seboj prepleteni.  

 

Pomembna raziskovalca tega cikla sta: 

− Renzulli, J. S. (od leta 1978): avtor svetovno znanega in uveljavljenega Trikrožnega 

modela nadarjenosti, v katerem je nadarjenost opredeljena kot produkt interakcije med 

tremi dejavniki – nadpovprečne sposobnosti, ustvarjalnost ter predanost nalogi oz. 

motiviranost. Teorija razlikuje med dvema različnima vrstama nadarjenosti – 

nadarjenost za šolsko delo in nadarjenost za ustvarjalne produkte.  
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− Sternberg, R. J. (od leta 2003): avtor Triarhičnega modela nadarjenosti (WICS model 

nadarjenosti). Izhajal je iz spoznanja, da za izražanje izvirnih idej potrebujemo 

ustvarjalnost, analitične zmožnosti za oceno idej, praktične zmožnosti za izvedbo idej 

in modrost, ki zagotavlja, da naše ideje spodbudijo splošno dobro in ne le ozko 

zadovoljevanje posameznikovih potreb.  

1.1.4 Sodobni razvojni modeli 

Sodobni razvojni modeli so nastali v zadnjih tridesetih letih kot odgovor na pretirano, 

enostransko poudarjanje genetskih osnov pri raziskovanju in razvijanju nadarjenosti. Razvojni 

modeli nadarjenost opredeljujejo veliko širše, saj vsebujejo elemente zunanjih dejavnikov, za 

katere se predpostavlja, da lahko v interakciji z notranjimi dejavniki vodijo k razvoju 

nadarjenosti. Ti modeli skušajo pojasniti prehod od genetskih potencialov k uresničevanju 

specifičnih talentov v okviru razvojnega konteksta.  

 

Pomembni raziskovalci v tem ciklu so:  

− Tannebaum, A. J. (od leta 1986): spoznal je, da je nadarjenost produkt interaktivnega 

delovanja med spremenljivkami, ki povezujejo posameznikove potenciale z realizacijo 

njihovih talentov. Te spremenljivke so visoka inteligentnost, izjemne specifične 

sposobnosti, neintelektualne spremenljivke (medosebne spretnosti, motivacija, 

vztrajnost), vplivi okolja in priložnosti (podedovani geni, družinske razmere, 

geografske značilnosti).  

− Feldman, D. H. (od leta 1992): avtor je izpostavil 7 dimenzij, ki imajo izjemen pomen 

za razvoj nadarjenosti. Te dimenzije so kognitivni procesi, socialno-emocionalni 

procesi, družina, formalno in neformalno izobraževanje, značilnosti specifičnih področij 

razvoja, socialno-kulturni kontekstni vidiki in zgodovinska dejstva.  

− Mönks, F. J. (od leta 1992): avtor Multifaktorskega modela nadarjenosti, ki je 

spremenjen, dopolnjen model Renzullijevega trikrožnega modela nadarjenosti, v 

katerega je vključil pomen družine, vrstnikov in šole.  

− Feldhusen, J. F. (od leta 1998): na osnovi spoznanj raziskovalcev iz predhodnih ciklov 

je oblikoval Razvojni model nadarjenosti, ki vključuje tako genetsko pogojene 

sposobnosti kot tudi vpliv socialno-kulturnega konteksta na realizacijo posameznikovih 

talentov od rojstva do odraslosti.  

− Gagné, F. (od leta 2005): avtor je s svojim raziskovanjem prispeval pomemben 

doprinos, predvsem na področju razvoja talentov. Izdelal je DMGT model nadarjenosti, 
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ki poleg kognitivnih elementov vključuje tudi pomembne okoljske in neintelektualne 

dejavnike ter poudarja pomen učenja (vaje, treninga, ponavljanja in utrjevanja), ki 

osnovno nadarjenost spremeni v specifičen talent na določenem področju 

posameznikove aktivnosti.   

 

Poleg razvojno naravnanih modelov nadarjenosti obstajajo še naslednji, prav tako zanimivi 

modeli (v Juriševič, 2012): 

− Piramidni model razvoja talentov (J. Piirito, 2008): avtorica poleg različnih psiholoških 

značilnosti (vztrajnost, ustvarjalnost, strast) poudarja pomen vrednot znotraj 

posameznikovega socialno-kulturnega okolja za uresničevanje talentov, prav tako pa 

poudarja, da so talenti tudi kulturno pogojeni. 

− Model J. Van-Tassel Baske (Van-Tassel Baska, 2005): avtorica poudarja specifičnost 

področij, na katerih se lahko ob določenih pogojih uresničijo določeni splošni 

potenciali, vendar mora okolje te potenciale prepoznati, saj lahko v nasprotnem primeru 

potenciali ostanejo neuresničeni.  

− Mega model razvoja talentov (Subotnik s sodelavci, 2011): model v osnovi združuje 

najbolj uveljavljena spoznanja vseh preteklih razvojnih modelov. Razvoj otrokovih 

potencialov, ki pripeljejo do cenjenih in uspešnih odraslih, pojasnjujejo s stališča 

razvojnega obdobja, v katerem se lahko nadarjenost najbolje izrazi, s stališča časa, kdaj 

otrok doseže primerno telesno zrelost za razvoj določenega talenta, poglobljenosti 

izkušnje in izpostavljenosti.  

 

Glede na predstavljen zgodovinski pregled razumevanja in opredeljevanja nadarjenosti, 

razvojnih modelov ter raziskovalcev, ki so največ prispevali k razvoju opredeljevanja in 

pojmovanja nadarjenosti, so nastale različne opredelitve nadarjenosti, iz katerih lahko 

izpeljemo glavne značilnosti nadarjenih učencev.  

1.1.5 Definicije nadarjenosti 

V eni izmed najpogosteje uporabljenih definicij nadarjenosti, ki je zapisana v ameriškem 

Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978 in jo uporabljamo tudi v slovenskem prostoru, 

so kot nadarjeni opredeljeni tisti učenci, ki na predšolski, šolski ali srednješolski ravni 

izobraževanja kažejo visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično 

akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in zaradi specifičnih potreb poleg rednega 

izobraževalnega programa potrebujejo še posebej prilagojene programe in aktivnosti (Travers, 
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Elliott in Kratochwill, 1993, v Horvat in Košir, 2013). Na podlagi te definicije je bil leta 1999 

oblikovan tudi Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (v nadaljevanju Koncept), na 

podlagi katerega poteka delo z nadarjenimi učenci v slovenskih osnovnih šolah.  

 

Ameriško nacionalno združenje za nadarjene otroke (NAGC) pa navaja naslednjo opredelitev 

nadarjenosti: »Nadarjen posameznik je nekdo, ki kaže izjemno raven nadarjenosti (definirana 

kot izjemna sposobnost razmišljanja in učenja) ali sposobnosti (dokazana uspešnost ali dosežki 

med 10 % najboljših) na enem ali več področjih. Tukaj je vključeno katerokoli strukturirano 

področje dejavnosti z lastnim sistemom simbolov (npr. matematika, glasba, jezik) ali pa sklop 

senzoričnih spretnosti (ples, risanje, šport)« (What is Giftedness, b. d.). 

 

V Sloveniji so nadarjeni učenci v 11. členu Zakona o osnovni šoli, opredeljeni kot »učenci, ki 

izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih 

učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo 

in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči 

vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela« 

(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Zosn-H), 2011).  

 

Nadarjeni niso več obravnavani kot ena od skupin učencev s posebnimi potrebami, ki v šoli 

potrebujejo predvsem pomoč, ampak kot samostojna skupina, ki za svoj razvoj potrebuje 

predvsem spodbude in podporo v sociokulturnem smislu (Juriševič, 2012).   

 

Razvoj spretnosti ali daru je vseživljenjski proces. Lahko je razviden že pri mlajših otrocih kot 

izredna uspešnost pri testih, lahko se kaže kot hitra sposobnost učenja v primerjavi z drugimi 

učenci iste starosti ali pa v dejanskih dosežkih na nekem področju. Ko se posamezniki razvijajo, 

postajajo dosežki in visok nivo motivacije na nekem področju primarna značilnost njihove 

nadarjenosti. Različni dejavniki lahko bodisi povečajo bodisi zavirajo razvoj in izražanje 

sposobnosti. 

 

Otrokove sposobnosti se lahko pokažejo v različnih življenjskih obdobjih. Pokažejo se lahko 

na enem področju (npr. v likovni umetnosti ali glasbi) ali pa v kombinaciji na več področjih. 

Prav tako nadarjene učence srečamo v vseh družbenih skupinah in okoljih (George, 1997).  
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1.2 ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV 

Skupina nadarjenih učencev je zelo nehomogena, med posamezniki obstajajo velike razlike. Pri 

njih se pojavljajo različne značilnosti, zato ne smemo pričakovati, da bomo pri vseh našli vse 

spodaj predstavljene značilnosti. Pri nekaterih so te značilnosti bolj intenzivne in opazne, pri 

drugih manj, pri nekaterih pa se sploh ne pojavijo.  

 

Različni avtorji opredeljujejo različne značilnosti nadarjenih učencev, vendar lahko med njimi 

potegnemo vzporednice in iz njih izluščimo glavne lastnosti nadarjenih učencev. Navedene 

značilnosti se med seboj močno prepletajo in dopolnjujejo (Barnes, 2007, Chapman, 2005, 

Eyre, 2006 in Sandling, 2003, v Kukanja Gabrijelčič, 2015; Nagel, 1987). 

 

1. Značilnosti na učno-storilnostnem in miselno-spoznavnem področju: 

− imajo zelo raznolike interese in so radovedni, 

− so navdušeni bralci, veliko berejo (tudi zahtevnejšo literaturo), 

− sposobni so kritičnega in analitičnega branja, analize in vrednotenja, 

− sposobni so kritičnega vrednotenja in poglobljenega razumevanja, 

− imajo veliko znanja o različnih stvareh, 

− imajo zelo dobre verbalne sposobnosti in bogat besedni zaklad, 

− hitro sprejemajo, procesirajo in pomnijo informacije, 

− so selektivni pri procesiranju informacij, 

− imajo obsežen spomin, zapomnijo si nenavadno veliko informacij, 

− imajo željo po samostojnem raziskovanju in razvijanju teorij, 

− hitro in uspešno uvidijo vzročno-posledične odnose, odkrivajo povezave med pojmi in 

pojavi, 

− učinkovito povezujejo znanja z različnih področij, 

− so dobri in natančni opazovalci, 

− pri reševanju problemov imajo kreativen in originalen pristop, na problem gledajo 

celovito, najdejo dobre in različne rešitve, 

− imajo dobro razvito logično mišljenje, 

− hitro usvojijo abstraktno raven mišljenja, 

− uporabljajo veliko miselnih strategij. 
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2. Značilnosti na področju motivacije in ustvarjalnosti: 

− imajo veliko notranje motivacije za učenje, 

− kadar jih naloga ne zanima ali je zanje preveč enostavna, se zlahka dolgočasijo, 

− so vztrajni, 

− uživajo v svojih dosežkih, 

− imajo željo po samostojnem raziskovanju in postavljanju problemskih vprašanj, 

− zanimajo jih »odrasli« problemi (spolnost, religija, politika), 

− radi delajo sami, neodvisno od drugih, da imajo dovolj časa za razmišljanje, 

− zastavljajo si visoke storilnostne cilje, 

− so zelo samokritični, vedno težijo k popolnosti, 

− neprestano sprašujejo o vsem mogočem, 

− svojega mnenja ne skrivajo, 

− imajo veliko idej in rešitev, ki so domiselne, originalne, nenavadne in redke, 

− imajo bogato domišljijo, 

− veliko tvegajo, 

− imajo izostren občutek za humor, so komični, 

− so radovedni in vedoželjni, 

− zanimajo se za ustvarjalne dejavnosti (ples, petje, literatura, glasba), 

− so zelo ustvarjani in originalni pri ustnem, pisnem in umetniškem izražanju, 

− so nekonformistični in individualistični, 

− pogosto improvizirajo. 

 

3. Značilnosti na socialno-čustvenem področju: 

− zavedajo se pomembnosti preteklih dogodkov in jih kritično vrednotijo, 

− so zelo empatični in sočutni, 

− so pravični in pošteni, 

− so nenavadno občutljivi na čustva in pričakovanja drugih, 

− čustvene izkušnje doživljajo bolj intenzivno kot vrstniki, 

− razumejo sebe in druge, so tolerantni, solidarni in vredni zaupanja, 

− ne bojijo se biti drugačni,  

− veliko se ukvarjajo s pojmi pravica-krivica, dobro-zlo, 

− ne sprejemajo mnenja avtoritete, ne da bi ga prej kritično preverili in analizirali, 

− radi prevzamejo odgovornost, pri načrtovanju in organizaciji so zanesljivi, 

− praviloma dobro shajajo z vrstniki in odraslimi, 
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− raje se družijo z nekoliko starejšimi učenci, 

− zelo radi se navežejo na enega ali največ dva prijatelja, sklepajo trdne prijateljske vezi 

v manjših krogih ter odklanjajo druženje v večjih vrstniških skupinah, 

− usmerjajo aktivnosti in želijo prevladovati nad drugimi, 

− nagnjeni so k odločanju o drugih in poteku dejavnosti, 

− so neodvisni. 

1.2.1 Težave nadarjenih učencev 

Nadarjeni učenci pa so lahko kljub nadarjenosti učno neuspešni in pri njih najdemo značilnosti, 

ki jih ovirajo pri šolskem delu (Koncept, 1999):  

− nezainteresiranost za šolo,  

− strah pred ocenjevanjem,  

− nizka samopodoba,  

− pomanjkanje samozaupanja,  

− težave pri skupinskem delu,  

− ni jih možno motivirati z običajnimi spodbudami,  

− slabša pozornost,  

− hiperaktivnost,  

− čustvena in socialna nezrelost. 

 

George (1997) je izpostavil naslednje značilnosti učno neuspešnih nadarjenih učencev: 

− doseganje slabih rezultatov pri preverjanju znanja,  

− dobro ustno izražanje, slabše pisno izražanje, 

− zdolgočasenost, 

− nemirnost in raztresenost, 

− površno opravljene ali neopravljene dnevne obveznosti, 

− odklanjanje praktičnega dela, 

− življenje v svojem svetu, 

− doseganje ocen pri glavnih predmetih pod pričakovanjem, 

− neobzirnost in nestrpnost do počasnejših sošolcev, 

− pretirana samokritičnost,  

− težave pri vzpostavljanju odnosov z vrstniki in učitelji, 

− čustvena nestabilnost,  

− slabo mnenje o sebi, 
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− zadržanost,  

− občasno agresivno vedenje. 

 

Nagel (1987) je opredelil naslednje težave, ki se lahko pojavijo pri nadarjenih učencih:  

− drugačnost,  

− odpor do učenja, 

− dolgočasenje med poukom,  

− svoje nadarjenosti se ne zavedajo, dvomijo vase in v svoje sposobnosti, 

− zahtevnost do sebe in drugih, 

− ranljivost, 

− nekonformizem v konformni družbi, 

− agresivnost, 

− bahavost,  

− osamljenost in socialna izolacija, 

− nestrpnost, 

− pojav depresije. 

 

Poleg tega se lahko pri nadarjenih učencih pojavijo še naslednje težave (Codd, 2007, v 

Rostohar, 2012):  

− so nepotrpežljivi,  

− zavračajo osnovna rutinska opravila, 

− se upirajo navodilom, 

− odklanjajo nejasne in nelogične stvari, 

− so zaskrbljeni zaradi problemov celotnega človeštva, 

− drugi jih pogosto doživljajo kot oblastne, 

− besedno manipulirajo z drugimi, 

− v šoli in med vrstniki se dolgočasijo,  

− so netolerantni in perfekcionistični, 

− v določenih situacijah lahko odreagirajo depresivno, 

− zanemarjajo dolžnosti, 

− radi kljubujejo,  

− so občutljivi na kritike, 

− ob neaktivnosti lahko doživljajo občutek frustriranosti,  

− odklanjajo sodelovanje s starši in z vrstniki,  



13 

− zaradi raznovrstnosti interesov lahko postanejo neorganizirani in raztreseni, 

− vrstniki ne razumejo njihovega specifičnega smisla za humor, 

− v želji po pozornosti sošolcev lahko postanejo razredni klovni. 

 

Ker je tema magistrskega dela socialna vključenost nadarjenih učencev, bo to področje 

učenčevega razvoja v nadaljevanju podrobneje obravnavano.   

 

Kadar se dotaknemo socialnega področja, se srečamo z nekaterimi osnovnimi pojmi, kot so 

socialni kapital, socialne spretnosti, socialna vključenost, socialna izključenost, ki si jih 

moramo zaradi lažjega nadaljnjega razumevanja razjasniti že na začetku. Vsi ti pojmi so med 

seboj prepleteni in soodvisni. 

1.3 SOCIALNI KAPITAL 

Socialni kapital ima veliko različnih opredelitev. V literaturi najdemo tako tiste bolj enostavne 

opredelitve, kot tudi zahtevnejše oz. kompleksnejše. Fukuyama (1995) in Putnam (1995, v Zrim 

Martinjak, 2014) sta socialni kapital opredelila kot socialne mreže in vezi med ljudmi, pri čemer 

je pomembna tudi stopnja zaupanja med ljudmi. Socialni kapital razumemo kot družbeni in 

individualni vir, pri katerem je pomembno vlaganje v medosebne odnose in je v podporo 

socialnemu vključevanju v sodobni družbi. Socialni kapital se povezuje s številnimi družbenimi 

pojavi (Zrim Martinjak, 2006).  

 

Socialni kapital posameznika se kaže v medosebnih odnosih, socialnih izmenjavah in prispeva 

k posameznikovemu socialnemu vključevanju, dostopu do različnih virov in k doseganju 

zastavljenih ciljev. Pomembno vlogo ima pri motivaciji in uspehu ter uporabi znanja, veščin in 

dosežkov. Socialni kapital ima tako dve funkciji, lahko ga dojemamo kot sredstvo oz. kot cilj. 

Lahko nas spodbuja ali pa zavira na naši poti do uspeha (Zrim Martinjak, 2014). 

 

Primarni vir socialnega kapitala je družina, saj le ta predstavlja prvo pomembno okolje, kjer se 

posamezniki seznanijo z normami, pravili in različnimi vlogami. Znotraj družine se pri 

posamezniku razvijejo vrednote, prepričanja, pričakovanja in vedenjski vzorci, od katerih je 

odvisen socialni kapital. Znotraj družine se posameznik nauči, kako sodelovati v socialnih 

skupinah in kako vzpostavljati odnose z drugimi. Drug pomemben vir socialnega kapitala pa je 

šola oz. posamezni učitelj, ki učenca spodbuja, mu namenja pozornost in ga usmerja. Seveda 

pa je ključnega pomena sodelovanje med družino in šolo (Zrim Martinjak, 2014). 
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Glavna značilnost socialnega kapitala so pozitivni odnosi. Pomembni sta tako količina kot tudi 

kakovost socialnih stikov, ki jih vzpostavlja posameznik v okolju, v katerem živi in dela, se 

pravi, v družini, v šoli, med vrstniki in v širši skupnosti. 

 

Socialni kapital označujejo (Opredelitev socialnega in kulturnega kapitala, b. d.): 

− skupna pravila in vrednote, 

− dobro razvite socialne mreže, 

− visoka raven zaupanja, 

− visoka državljanska zavzetost, 

− simboli in obredi, 

− soodvisnost in vzajemnost, 

− prostovoljstvo in dejavnosti skupnosti. 

 

Višji kot je otrokov socialni kapital, bolj se čuti povezanega s skupnostjo, večji je njegov 

občutek notranjega zadovoljstva in večja je verjetnost, da bo v šoli uspešen ter bo v njej vztrajal.  

1.4 SOCIALNE SPRETNOSTI 

Luckasson idr. (2002, v Tassé, Havercamp in Thompson, 2006) so socialne spretnosti opisali 

kot tiste spretnosti, ki vsebujejo prijateljstvo (oblikovanje in vzdrževanje odnosov), interakcije 

z drugimi, socialno udeležbo, socialno mišljenje, vključevanje, osebno varnost, sledenje 

zakonom in medosebno zaupljivost.  

 

Socialne spretnosti temeljijo na sistemu stališč, interesov, vrednot in socialnih norm. 

Posamezniku omogočajo, da razume samega sebe in svoje okolje ter se na podlagi tega odzove 

na dogajanje v danem trenutku. Socialne spretnosti obsegajo vedenje, ki ga mora posameznik 

obvladati, da se lahko učinkovito vključi v socialno okolje. Socialne spretnosti izhajajo iz realno 

izoblikovanega in ozaveščenega odnosa do samega sebe, drugih ljudi in sveta. Razvoj socialnih 

spretnosti mora temeljiti na konceptu otrokovih pravic. Naloga učiteljev je, da organizirajo 

raznolike priložnosti za učinkovito učenje socialnih spretnosti v različnih kontekstih. S svojim 

zgledom in ravnanjem učitelji predstavljajo načine in oblike socialnega ravnanja, ki je socialno 

sprejemljivo v določenih situacijah (Bizjak, Tome, Justinek, Čater in Vec, 2010).  

 

Socialne spretnosti so torej naučene, izhajajo iz specifične situacije in se odražajo v 

učinkovitem medsebojnem odnosu (Van Hasseelt, Hersen in Whitehill, 1979, v Schmidt, 2001). 
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Socialne spretnosti so veščine, ki se odvijajo na treh nivojih (Rozman, 2006):  

− osebni nivo (izgrajevanje samopodobe, reševanje lastnih težav, izražanje lastnih 

zamisli), 

− nivo odnosov (pogajanje in sodelovanje, sklepanje kompromisov, gradnja in 

vzdrževanje socialnih mrež), 

− nivo širše družbe (občutljivost za druge, prispevanje k blaginji države). 

 

Ključno vlogo pri učenju socialnih spretnosti imajo pozitivni odnosi med vrstniki ter interakcije 

med njimi (Bierman in McCauley, 1987, v Pečjak in Košir, 2002). Pomembno je, da učence 

spodbujamo k temu, da se naučijo različnih socialnih spretnosti, ki izboljšajo odnose v razredu 

in socialni status posameznika (Marentič Požarnik, 2000).  

 

Mladostniki v socialnih stikih pridobivajo nova socialna spoznanja in spretnosti, preizkušajo 

nove vloge, opredeljujejo svoje življenjske cilje, prepričanja in vrednote ter na takšen način 

oblikujejo lastno identiteto (Ule, 1995, v Zupančič in Svetina, 2004).  

 

Težave učencev, ki imajo primanjkljaj na področju socialnih spretnosti, se največkrat kažejo v 

naslednjih oblikah vedenja: 

− ne uporabljajo enakih socialnih spretnosti kot njihovi vrstniki, 

− niso sposobni predvideti posledic lastnega vedenja, 

− ne vedo, v kakšnih situacijah je posamezno vedenje primerno.  

Posledica takšnega vedenja je lahko zavračanje in preziranje s strani sošolcev, kar privede do 

socialne izključenosti (Pečjak in Košir, 2002). 

1.5 SOCIALNA VKLJUČENOST IN IZKLJUČENOST 

Vsak posameznik je na nek način vpet v dogajanje v družbi. Socialna vključenost pomeni, da 

imajo vsi posamezniki in družbene skupine enake pravice, dostop do različnih priložnosti in 

virov, kar jim omogoča, da lahko v določeni skupini preživijo in so uspešni. V najširšem 

pomenu se s spodbujanjem socialne vključenosti zavzemamo za enakost, pravičnost in 

solidarnost. Pri socialni vključenosti gre za to, da se posameznik vključi v družbeno okolje, 

vendar pri tem ohrani lastno identiteto (Mesojedec, Pucelj Lukan, Milenković Kikelj, Mrak 

Merhar in Grbec, 2013). 
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Socialna sprejetost se pogosto opredeli tudi kot rezultat posameznikovih socialnih spretnosti. 

Kvaliteta odnosov med vrstniki in s tem tudi socialna sprejetost je v veliki meri odvisna od tega, 

kako učinkovito posamezniki navežejo stike z vrstniki, pri čemer se pokaže njihova uporaba 

socialnih spretnosti. Pri tem pa ne gre za enosmeren proces. Ne le da uporaba socialnih 

spretnosti pripomore k večji socialni sprejetosti, ampak tudi kakovostni odnosi med vrstniki 

vplivajo na razvoj socialnih spretnosti (Pečjak in Košir, 2002).  

 

Socialna sprejetost v skupini ima posredne in neposredne učinke na otrokovo funkcioniranje 

(Kennedy, 1990, v Pečjak in Košir, 2002). 

 

Na drugi strani pa se srečamo s pojmom socialne izključenosti. Socialna izključenost pomeni 

nesprejetost posameznika ali skupine ljudi s strani družbenega okolja, s čimer so posamezniki 

potisnjeni ob rob. Socialna izključenost se lahko skriva že v vsakdanjih dejavnostih, kjer je 

pogosto sploh ne opazimo (Mesojedec idr., 2013).  

 

Socialna izključenost se navezuje na socialne odnose, stopnjo posameznikove udeležbe v 

socialnem življenju in možnost sprejemanja za posameznika pomembnih odločitev. Vendar pri 

tem ne gre le za objektivno merljive dejavnike, ampak tudi za občutke pomanjkanja družbenega 

priznanja in dostojanstva ter občutek nemoči, da bi lahko sami spremenili situacijo, v kateri so 

se znašli (Martinjak, 2004).  

 

Vzroki socialne izključenosti so različni (Pierson, 2002, v Martinjak, 2004): 

1. Ekonomski vzroki:  

− nizek ekonomski status in ekonomski standard, 

− otežen dostop do izobraževanja, 

− omejen dostop do trga dela, 

− slaba informiranost. 

 

2. Socialni vzroki: 

− šibka socialna podpora, 

− odtujeni odnosi, 

− malo socialnih mrež in nizek socialni kapital, 

− vpliv lokalnega okolja, 

− družinsko ozadje, 
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− izključenost iz javnih institucij, 

− zdravstvene ovire, 

− družbena pripadnost (razlikovanje na podlagi religije, rase, družbenih skupin). 

 

3. Psihološki vzroki 

− čustvena nestabilnost, 

− nizka samopodoba in samozavest, 

− pomanjkanje motivacije, 

− socialna izolacija in dolgotrajna osamljenost, 

− pomanjkanje kompetenc. 

 

Na socialno izključenost pa pomembno vplivajo tudi sodobni družbeni procesi, kot sta 

individualizacija in globalizacija.  

1.6 SOCIALNA VKLJUČENOST IN NADARJENI UČENCI  

Socialna vključenost je pomembna prav za vse in tudi nadarjeni učenci pri tem niso nobena 

izjema. Socialna vključenost in primerni socialni odnosi v razredu namreč prispevajo k občutku 

varnosti in enakovrednosti ter k razvoju pozitivne samopodobe in samospoštovanja. Vse to pa 

ima vpliv tudi na kognitivne sposobnosti posameznika. Nadarjeni učenci imajo prav tako kot 

vsi ostali potrebo po socialni vključenosti in primernih vrstniških odnosih v razredu. Vsi 

nadarjeni učenci se morajo med svojimi vrstniki počutiti udobno in zadovoljno, saj bodo le tako 

lahko razvili svoje potenciale.  

 

Skozi obdobja raziskovanja nadarjenosti in socialne vključenosti so se razvile različne teorije o 

tem, ali so nadarjeni učenci dobro socialno prilagojeni, ali so socialno vključeni v svojem okolju 

in v šoli med vrstniki, kakšno so njihove socialne spretnosti in socialni kapital. Nekateri avtorji 

zagovarjajo dejstvo, da so nadarjeni učenci dobro socialno sprejeti (Al-Onizat, 2012; Luftig in 

Nichols, 1990; Primožič, 2010; Robinson, 2008), drugi opredeljujejo in dokazujejo njihovo 

socialno izključenost in težave na tem področju (Fonseca, 2011; Lowecky, 1995; Nagel, 1987; 

Neihart, 2002; Tunnicliffe, 2010). Zato so v nadaljevanju predstavljena in povzeta spoznanja 

različnih avtorjev, tako tistih, ki govorijo o dobri socialni vključenosti, kot tudi tistih, ki 

govorijo o težavah na tem področju.  
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Številne raziskave ugotavljajo, da so nadarjeni učenci bolj zreli na socialnem področju kot 

njihovi vrstniki. Bolj zreli so predvsem na področju prijateljstev, osebnosti, vedenja in interesa 

za igranje. Nadarjeni učenci predstavljajo skupino otrok, ki je bolj odporna na socialnem 

področju kot njihovi vrstniki, vendar kljub temu niso povsem imuni na pojav socialno-

emocionalnih težav (Robinson, 2008). Socialne potrebe nadarjenih učencev se ne razlikujejo 

od socialnih potreb njihovih vrstnikov. Prav tako kot vsi imajo tudi oni potrebo po stabilnosti, 

varnosti, bližini, podpori, sprejemanju, prijateljstvu, deljenju interesov z vrstniki, priložnosti za 

razvijanje interesov in samostojnosti (Robinson, 2008).  

 

Ameriška avtorja Luftig in Nichols (1990, v Juriševič, 2011) sta z empirično raziskavo potrdila, 

da so nadarjeni učenci v svojih razredih bolje socialno sprejeti od njihovih nenadarjenih 

sošolcev. Pri tem sta še posebej izpostavila nadarjene dečke, ki so bili ocenjeni kot zabavni 

posamezniki, ki imajo veliko smisla za humor, so kreativni in manj agresivni od vrstnikov ter 

telesno bolj privlačni od ostalih sošolcev.  

 

Košir in Pečjak (2007) sta v svoji raziskavi opozorili, da predstavlja učna uspešnost pomemben 

dejavnik socialne sprejetosti v različnih obdobjih šolanja. Tako so najbolj priljubljeni tisti 

učenci, ki so učno uspešni.  

 

Primožič (2010, v Juriševič, 2011) je v svoji diplomski raziskavi ugotovila, da med 

sociometričnimi statusi nadarjenih učencev in njihovih sošolcev ni statistično pomembnih 

razlik. Večina nadarjenih se v svojem razredu dobro počuti. Učenci svoje nadarjene sošolce 

opisujejo kot posameznike, ki jim radi pomagajo, jim rečejo kaj prijaznega, a jim hkrati vedno 

želijo ukazovati. 

  

Al-Onizat (2012) je v empirični raziskavi ugotovil, da imajo nadarjeni učenci dobre zmožnosti 

pri izgrajevanju pozitivnih odnosov z vrstniki. Zmožni so razviti uspešne in učinkovite socialne 

odnose z drugimi, pri tem pa občutijo zadovoljstvo. Visoki učni dosežki pozitivno vplivajo na 

razvoj samozavesti, samospoštovanja in varnosti, ki učencu pomagajo pri soočenju s težavami 

na socialnem področju. Prav tako je ugotovil, da so nadarjeni učenci bolj prilagodljivi v 

socialnih situacijah kot njihovi nenadarjeni vrstniki. Pri tem jim je v veliko pomoč sposobnost 

učinkovitega iskanja rešitev in večja občutljivost na družbene in okoljske spremembe. 

Nadarjeni učenci se učinkovito spoprijemajo s stresorji in konflikti, ki nastajajo v socialnih 

situacijah, kar je posledica sposobnosti samokontrole, zavedanja lastnih čustev ter čustev 
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drugih, empatije in želje pomagati drugim. Prav to pa je ključnega pomena pri socialnih 

interakcijah ter izgradnji pozitivnih socialnih odnosov. 

 

Zmotno je prepričanje, da nadarjeni učenci nimajo težav na socialnem področju in pri sklepanju 

prijateljstev. Nadarjeni učenci pogosto izpadejo arogantni in nepovezani z vrstniki, saj se 

zanimajo za stvari, ki ne predstavljajo tipičnih interesov njihovih vrstnikov. Raje se ukvarjajo 

z zares pomembnimi stvarmi, ki so bolj kompleksne in abstraktne. Prav zaradi tega pogosto 

občutijo frustracije in se raje izogibajo svojim vrstnikom. Velikokrat delujejo gospodovalno 

(Fonseca, 2011).  

 

Že Nagel (1987) je ugotovil, da sta osamljenost in socialna izključenost problema, s katerima 

se pogosto spopadajo nadarjeni učenci. Zaradi drugačnih interesov pri sošolcih in vrstnikih 

pogosto naletijo na nerazumevanje, nezanimanje in zavračanje. Sošolci jih pogosto označijo 

kot posebneže, samotarje in samosvoje osebe, ki so nestrpne in ošabne. Socialno izključenost 

pa še bolj okrepijo nevoščljivost, škodoželjnost in zavist.  

 

Lovecky (1995) meni, da težave na socialnem področju pri nadarjenih učencih nastanejo 

predvsem zaradi velike razlike med kognitivnim in socialnim razvojem. Asinhronost v razvoju 

povzroča pojavljanje neprimernega vedenja (prekinjanje in motenje vrstnikov med poukom, 

tekmovalnost, nepripravljenost deliti svoje ideje in material z drugimi …), kar lahko vodi do 

vrstniškega izključevanja. Prav tako pogosto v različnih socialnih situacijah odreagirajo 

neprimerno glede na svojo starost (jok, izogibanje, poročanje učiteljem). 

 

Neihart (2002) izpostavlja, da so nadarjeni učenci pogosto socialno nezreli in nespretni. Pogosto 

namreč starši in učitelji od njih glede na visoke intelektualne potenciale pričakujejo zrelo, 

odraslo vedenje. Prav tako imajo do njih visoka pričakovanja in zahteve, kar prej predstavlja 

oviro kot spodbudo za nadarjenega učenca. Kar se tiče moralnega zaključevanja, pričakovanj 

do prijateljev, oblikovanja identitete, interesov in načina reševanja problemov, so nadarjeni bolj 

podobni nekaj let starejšim učencem, kot svojim vrstnikom. Zato v situaciji med sošolci pogosto 

odreagirajo z vedenjem, ki socialno ni sprejemljivo. Svoje socialne in čustvene potrebe lažje 

zadovoljijo v družbi starejših učencev ali odraslih oseb, zato se med svojimi vrstniki pogosto 

počutijo nesprejete in manjvredne.  
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Čeprav so nadarjeni učenci uspešni na mnogih področjih, se pogosto srečujejo s težavami, ki 

so povezane z njihovimi višjimi sposobnostmi (izključenost, frustracije, nestrpnost, jeza, 

posnemanje obnašanja drugih, arogantnost) (Tunnicliffe, 2010).  

 

Uspešno vključevanje nadarjenih učencev med vrstnike predstavlja za šolo velik izziv, vendar 

je nujno, da šola to doseže in s tem nadarjenim učencem omogoči, da ohranijo samospoštovanje 

ter se hkrati naučijo spoštovati in upoštevati mišljenje in vrednote drugih (Tunnicliffe, 2010). 

1.7 SOCIALNA VKLJUČENOST IN OKOLJE 

Nekoč so mislili, da je otrokov učni uspeh odvisen le od njegovih kognitivnih in fizičnih 

zmožnosti. Pozneje so ugotovili, da imajo pomembno vlogo pri otrokovem razvoju in 

uspešnosti v šoli tudi socialne in kulturne razmere, v katerih otrok živi. Prav tako je pri tem 

treba upoštevati tudi splošno družbeno in ekonomsko ureditev, šolski sistem in vrednote, ki so 

značilne za neko družbo (Toličič in Zorman, 1977).  

 

Na učenčeve dosežke, razvoj in uspeh tako vpliva več dejavnikov, in sicer (Žakelj in Cankar, 

2009): 

− socialni dejavniki (starševstvo, družinsko življenje, kakovost življenja v skupnosti, 

vpliv družbenega razreda, relativna raven bogastva in revščine), 

− osebni dejavniki (spol, prikrajšanost, narodna pripadnost, pripravljenost za učenje, 

motivacija, nadarjenost, ambicije), 

− šola. 

 

Centra in Potter (1980) sta preučevala različne spremenljivke, ki naj bi vplivale na dosežke 

učencev. Te spremenljivke sta združila v 7 področij, v modelu (slika 1) pa sta prikazala njihov 

medsebojni vpliv. Nekatere spremenljivke so med seboj povezane vzročno, nekatere pa krožno.
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Slika 1. Spremenljivke, ki vplivajo na dosežke učencev (Centra in Potter, 1980) 
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Spremenljivka šola in šolski okoliš je vzročno povezana z značilnostmi učiteljev in notranjimi 

pogoji šole. Spremenljivki značilnosti učiteljev in notranji pogoji šole sta med seboj krožno 

povezani, saj vplivata druga na drugo. Na učiteljevo poučevanje imajo vpliv tako značilnosti 

učiteljev kot tudi značilnosti učencev, učiteljevo vedenje pa je vzajemno povezano z vedenjem 

učencev. Na učenčevo vedenje imajo vpliv tako notranji pogoji šole kot tudi učenčeve 

značilnosti. Učenčevo vedenje in učenčeve značilnosti pa vplivajo tudi na učenčeve učne 

rezultate. 

 

Iz tega modela (slika 1) je razvidno, da je med seboj vse zelo prepleteno in povezano, zato pri 

preučevanju dejavnikov, ki vplivajo na razvoj in dosežke posameznika, ne smemo zanemariti 

nobenega pomembnega dejavnika. 

1.7.1 Šolsko okolje 

Socialna vključenost je pogosto odvisna predvsem od šolskega okolja. Če ima šola dobro 

urejeno področje dela z nadarjenimi učenci, lahko nadarjeni učenci pokažejo svoje zmožnosti 

in močna področja in si ustvarijo dober socialni položaj. Njihova drugačnost je tako boljše 

sprejeta, nadarjeni učenci se lažje odzivajo na šolske izzive, vrstniki pa jih ne zbadajo (Eddles-

Hirsch, 2012). 

 

Učno okolje mora čim bolj spodbujati učenčev razvoj na vseh področjih, tako na kognitivnem 

področju kot tudi fizičnem, socialnem in čustvenem področju. V spodbudnem učnem okolju 

učenci doživljajo občutek varnosti in sprejetosti, so uspešni, ustvarjalni in samoiniciativni. 

Spodbudno učno okolje preprečuje negativne odnose in vedenja, omogoča enake možnosti za 

vse učence, izboljša motivacijo in učenčevo samopodobo. Prav tako učinkovito učno okolje 

učencem nudi izzive in zmanjšuje stres (Jereb, 2011). Otrok lahko kljub neugodnim družinskim 

razmeram v šoli utrjuje in izboljša svojo samopodobo, če je sprejet in uspešen.  

 

Učenci se med seboj razlikujejo na različnih področjih, ki so bistveni za učenje. Razlikujejo se 

po predznanju, sposobnostih, dojemanju učenja, učnih stilih in strategijah, interesih, motivaciji, 

prepričanjih glede samoučinkovitosti in čustev kot tudi po družbeno-okoljskih pogojih, kot so 

jezikovno, kulturno in socialno ozadje. Temeljni izziv za šolo in šolsko okolje predstavlja 

upoštevanje teh individualnih razlik in hkrati zagotavljanje sodelovalnega učenja v skupnih 

izobraževalnih in kulturnih okvirjih (Slavin, 2013). 
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Šolsko učno okolje delimo na fizično, didaktično, kurikularno in socialno šolsko okolje (Jereb, 

2011). Dobro fizično okolje predstavljajo urejeni in uporabni šolski prostori. Didaktično učno 

okolje vključuje učne pripomočke in materiale, ki jih učitelj uporablja pri poučevanju. 

Kurikularno učno okolje vključuje kakovost in ustreznost šolskega kurikula, kamor spadajo 

predmetni učni načrti s specialno didaktičnimi predlogi za obravnavo snovi ter letni delovni 

načrt učitelja, kamor zapiše tudi različne prilagoditve, ki jih bo izvajal med šolskim letom. 

Učinkovito socialno okolje pa predstavljajo predvsem kakovostni odnosi med učenci in učitelji. 

Sestavljeno je iz vseh ključnih odnosov v šoli – odnosov med učitelji, med učitelji in svetovalno 

službo, med učitelji in vodstvom šole, med učenci, med učiteljem in starši, med učiteljem in 

učenci. Pozitivno socialno učno okolje omogoča enakovredno sodelovanje vseh učencev, 

zagotavlja občutek sprejetosti in varno okolje za izražanje talentov (Jereb, 2011).  

 

Pri delu z nadarjenimi učenci v šoli naj bi upoštevali naslednja načela (Koncept, 1999, str. 6):  

− širjenje 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, 

− skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem šolskem okolju ustrezno sprejeti,  

− ustvarjanje možnosti za druženje učencev glede na njihove posebne potrebe in interese. 

 

Upoštevanje in uresničevanje načel pripomore k uspešnejšemu in kakovostnejšemu učenju in 

poučevanju nadarjenih učencev, prav tako pa spodbuja njihovo socialno vključenost v šolsko 

okolje.  

1.7.1.1 Vloga učitelja 

Doseganje ravnovesja med spodbujanjem kognitivnega in socialnega razvoja in s tem tudi 

boljše socialne vključenosti, predstavlja za šolo velik izziv, vendar je nujno, da šola kot 

vzgojno-izobraževalna ustanova posveti pozornost prepoznavanju socialne izključenosti in 
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strategijam socialnega vključevanja nadarjenih učencev. Socialna sprejetost namreč vpliva na 

kakovost odnosov v razredu, prav tako pa tudi odnosi v razredu vplivajo na socialno sprejetost. 

Pri tem imajo zelo pomembno vlogo učitelji, saj predstavljajo model, ki ima velik vpliv na 

oblikovanje predstav vseh učencev. Učiteljeva podpora predstavlja pomemben dejavnik za 

izboljšanje socialne sprejetosti učencev (Pečjak, 2008). 

 

Pri delu z nadarjenimi učenci naj bi vsak učitelj upošteval naslednje smernice (Kukanja 

Gabrijelčič, 2015): 

− učitelj mora vsem učencem zagotoviti okolje, v katerem se bodo počutili varno, sprejeto 

in razumljeno, 

− učitelj ne sme zadrževati učenčevega napredovanja, ga pri tem ovirati in mu jemati 

svobode izražanja idej, 

− učitelj mora pri svojem delu uporabljati čim več različnih strategij in pristopov, 

− učitelj mora poleg svoje strokovne usposobljenosti imeti razvite še psihološko-

pedagoške in organizacijske sposobnosti, 

− učitelj mora biti mentor, poslušalec, prijatelj, motivator, usmerjevalec in vodnik.  

 

Vendar učitelj vsega tega ne bo zmogel opraviti sam, zato pri svojem delu potrebuje pomoč in 

podporo vodstva šole, šolske svetovalne službe in ostalih učiteljev (Kukanja Gabrijelčič, 2015).  

 

Učitelj mora spodbujati in usmerjati učenčev razvoj na vseh pomembnih področjih njegovega 

funkcioniranja (Ferbežer in Kukanja, 2008): 

 

1. Osebno-socialno področje: 

− razvijanje občutljivosti za lasten razvoj, 

− prilagajanje in tolerantnost, 

− uveljavljanje lastnega mnenja in občutkov, 

− sodelovanje z drugimi, 

− spodbujanje pozitivnega mišljenja do družbe, dela in življenja, 

− razvijanje sposobnosti moralnega presojanja in odločanja,  

− razvijanje sposobnosti reševanja konfliktnih situacij, 

− razumevanje sprememb v razvoju in sprejemanje le-teh,  

− razumevanje osebnih stisk in problemov, 

− spodbujanje k samostojnemu iskanju rešitev, 
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− spodbujanje samostojnosti in odgovornosti. 

 

2. Izobraževalno področje: 

− razvijanje pozitivnega odnosa do šole in učenja, 

− usklajenost med šolskimi in obšolskimi dejavnostmi, 

− spodbujanje aktivne udeležbe pri vseh šolskih aktivnostih, 

− pridobivanje znanja in veščin, ki so potrebni za razumevanje in reševanje problemov, 

− postavljanje in doseganje zastavljenih ciljev, 

− spodbujanje vedoželjnosti in raziskovanja na različnih učnih področjih, 

− samostojnost pri učenju, 

− razumevanje učnih težav in iskanje rešitev zanje,  

− razvijanje višjih kognitivnih procesov in učnih strategij,  

− spodbujanje kreativnosti in originalnosti,  

− vključevanje v načrtovanje in izpeljavo vzgojno-izobraževalnega procesa. 

  

3. Poklicno-karierno področje: 

− sodelovanje in spodbujanje razvoja pozitivnih občutkov o samem sebi, svojem delu in 

napredku, 

− spodbujanje pri raziskovanju in analiziranju lastnih želja, sposobnosti in zunanjih 

pritiskov, 

− spodbujanje k teoretičnemu spoznavanju različnih poklicev, 

− spodbujanje k praktičnemu spoznavanju različnih poklicev.  

1.7.1.2 Pomoč socialno nesprejetim učencem in dejavnosti za izboljšanje medosebnih 

odnosov v razredu 

Nadarjeni učenci, ki v razredu niso dobro sprejeti, potrebujejo pomoč. Le-ta je najbolj 

učinkovita, kadar vključimo vse – učenca, ki ima težave, ostale sošolce in učitelja. Pri tem je 

pomembno tako delo s posameznikom (trening socialnih veščin, igre vlog) kot tudi delo s 

celotnim razredom (Pečjak, 2008).  

 

Učinkovite dejavnosti v razredu, ki spodbujajo socialno vključenost vseh učencev (Pečjak, 

2008): 

− sodelovalno učenje, 

− pogovor o medosebnih odnosih, 
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− igre vlog, 

− učenje in modeliranje konstruktivnega reševanja konfliktov, 

− učenje socialnih spretnosti v razredu, 

− spodbujanje in organiziranje medsebojne pomoči v razredu,  

− zmanjšanje socialne razcepljenosti v razredu. 

 

Iz Analize spremljanja dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli za šolsko leto 2009/2010 (Bezić 

in Deutch, 2011, v Juriševič, 2011, str. 8) je razvidno, da šole načrtno izvajajo različne 

dejavnosti za spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja nadarjenih. Najpogosteje se 

izvajajo naslednje dejavnosti: 

− socialne igre pri razrednih urah, 

− tematske razredne ure, 

− pomoč drugim učencem (inštrukcije, socialna pomoč), 

− individualno svetovanje za socialni in čustveni razvoj, 

− načrtno druženje nadarjenih učencev različnih starosti, 

− sodelovalno učenje, 

− prostovoljno delo, 

− posebne delavnice za razvijanje socialnih veščin, 

− usposabljanje za reševanje konfliktov, 

− vaje sproščanja, 

− mladinske delavnice, 

− usposabljanje za mediacijsko delo, 

− debatni klubi, 

− sobotne šole za osebni in socialni razvoj,  

− interakcijske delavnice,  

− razvijanje čustvene inteligence,  

− vaje v moralnem presojanju.  

 

Učitelji socialno vključevanje nadarjenih učencev in njihov socialni razvoj spodbujajo na 

različne načine (Primožič, 2010, v Juriševič, 2011, str. 10): 

− spodbujanje k nudenju učne pomoči drugim, 

− uporaba različnih socialnih iger in iger vlog, 

− vključevanje v delo v paru ali v skupini, 

− vključevanje v projekte, raziskovalne naloge in natečaje, 
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− spodbujanje k delu v razredni skupnosti,  

− vključevanje v različne dejavnosti.  

1.7.2 Družinsko okolje 

Na razvoj otrokove osebnosti in socialnega prilagajanja naj bi odločilno vplivalo družinsko 

okolje. Družina je namreč otrokova prva skupina, v katero je vključen. V njej se prvič sreča z 

moralnimi, intelektualnimi, socialnimi in družbenimi vrednotami. V njej poteka socializacija 

otroka, njegov kognitivni, socialni, čustveni in gibalni razvoj (Kavčič, 2005).  

 

Družina daje otroku emocionalno trdnost. Pomembno je, da se otrok doma počuti varnega in 

ve, kam spada. Samo v tem primeru bo lahko radovedno spoznaval svoje okolje, razvijal svoje 

potenciale, se loteval novih nalog in reševanja problemov. Starši morajo otrokom predstavljati 

dober zgled, saj se le-ti največ naučijo prav s posnemanjem pozitivnih vzorcev (Nagel, 1987).  

 

Družina je eden od pomembnejših kontekstov v sistemu vzgoje in izobraževanja vsakega 

posameznika. Na prepoznavanje otrokovih potencialov vplivajo starševska vključenost v 

otrokovo izobraževanje, podpora, navdušenje in pričakovanja. Prav tako sodobne družine 

otroke vključujejo v različne dejavnosti, skozi katere otrok pridobiva znanje in kompetence ter 

razvija svoje potenciale. Ključno vlogo ima že sam dostop do socialnih virov ter širjenje in 

uporaba socialne mreže, ki potrdi in utrdi otrokov potencial (Zrim Martinjak, 2014). Pomembno 

je, da starši pokažejo razumevanje za otrokove dejavnosti in poskrbijo za ustrezno pomoč in 

podporo (Nagel, 1987).  

 

Družina je lahko funkcionalna oz. nefunkcionalna (Tomori, 1994).  

Za funkcionalno družino je značilno, da: 

− svojim članom daje možnost razvoja zaupanja vase in v druge, 

− jim pomaga zgraditi pozitiven odnos do samega sebe, drugih in sveta, 

− se posameznik znotraj nje nauči navezovati čustvene odnose z drugimi in razvijati 

bližino, 

− posameznika nauči vzpostavljanja ustreznih mej med sabo in drugimi, saj so le te 

potrebne za razvoj osebne avtonomije, samostojnega razmišljanja in samopotrjevanja,  

− posameznik preko odnosov z drugimi člani družine in preko izkušenj uri svoje 

sposobnosti sprejemanja in dajanja opore, prilagaja svoje potrebe potrebam drugih, 

− se nauči sporočati o sebi, sprejemati in prepoznavati izraze drugih članov, 
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− se nauči izraziti svoje mnenje, 

− razvija komunikacijske spretnosti, ki so potrebne za razvijanje odnosov znotraj in zunaj 

družine,  

− pomaga posamezniku, da zna prisluhniti svojim čustvom, jih sprejemati in izražati na 

družbeno sprejemljiv in razumljiv način,  

− se nauči empatije, razumevanja in spoštovanja drugih, 

− v njej otrok doživi prve čustvene stiske, skrbi in bojazni, vendar mu funkcionalna 

družina nudi oporo pri premagovanju stisk in ga nauči ustreznega ravnanja v takšnih 

situacijah, 

− se uči samostojnega odločanja in opredeljevanja,  

− se otrok nauči spretnosti, ki so potrebne za različne dejavnosti, 

− začne posameznik pridobivati podatke o okolju in zakonitostih, ki vladajo v njem, 

− se posameznik uči pripadnosti večji skupnosti. 

 

Vse družine pa niso funkcionalne. Za nefunkcionalne družine je značilno naslednje:  

− slabša komunikacija med člani družine, 

− šibko izražanje čustev, 

− slabše splošne življenjske razmere, 

− stres v družini, 

− osebnostna problematika pri enem izmed staršev (alkoholizem, zasvojenost, duševne ali 

nevrotične motnje), 

− pritiski na družino iz zunanjega okolja, 

− neustrezna razporeditev vlog v družinskem sistemu, 

− prevelika togost družinskih vlog, kar lahko povzroči negotovost in zmedo (prav tam). 

 

Da bi razumeli, kako družina vpliva na učenje otrok, je treba upoštevati tako biološke kot tudi 

okoljske pogoje, ki so odločilni v razvojnem procesu znotraj vsake družine. Na razvoj in učenje 

znotraj družine močno vpliva socialnoekonomski status (SES) družine, ki vključuje dohodek 

družine, izobrazbo staršev, zaposlitev staršev, strukturo družine in družbeni položaj družine 

(mesto družine na družbeni lestvici). Posameznikov položaj na družbeni lestvici vpliva na 

oblikovanje vrednot, usmerja posameznikov odnos do dela, do šole, do drugih posameznikov 

in družbenih skupin. To se prenaša tudi na otroke. Številne raziskave so pokazale močno 

povezanost med socialnoekonomskim statusom družine in dosežki učencev, saj učenci, ki 

izhajajo iz družin z višjim socialnoekonomskim statusom, dosegajo boljše izobraževalne 
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dosežke. Starši imajo namreč na voljo več ekonomskih in družbenih virov, njihova 

izobraževalna pričakovanja so višja (Schneider, Keesler in Morlock, 2013). Za razvoj 

nadarjenega učenca je pomembno, da se družina udeležuje čim več kulturnih prireditev, 

obiskuje knjižnice in kulturne ustanove, skupni prosti čas pa izkoristijo čim bolj aktivno in 

dejavno (Knafelc, 2003). 

 

V nasprotju pa so otroci, ki izhajajo iz družin z nižjim socialnoekonomskim statusom bolj 

izpostavljeni tveganju, da bodo ponavljali razred, predčasno zapustili šolo, dosegli nižjo raven 

izobrazbe, dobili manj stabilno in zanesljivo zaposlitev (Schneider, Keesler in Morlock, 2013).  

 

Nadarjeni učenci iz družin z nižjim socialnoekonomskim statusom imajo več težav, ki izvirajo 

iz finančnih težav, s katerimi se sooča družina. Posledice so lahko različne, od slabše prehrane, 

slabših bivalnih pogojev, slabšega zdravstvenega stanja, zmanjšane možnosti izobraževanja, 

neustreznega varstva do nezmožnosti sodelovanja na kulturnih, športnih in interesnih 

dejavnostih, kar lahko prispeva k prikrajšanosti in izključenosti in vpliva na otrokovo 

samopodobo. Otroci postanejo bolj ranljivi, manj odporni ter manj srečni. Prav tako ne dobijo 

ustrezne podpore in zato ne razvijejo vseh svojih potencialov (Knafelc, 2003). 

 

Raziskave so pokazale, da otroci, ki so vključeni v šole, kjer je veliko otrok, ki izhajajo iz družin 

z nižjim SES, dosegajo slabše rezultate kot učenci, ki so vključeni v šole, kjer je takšnih otrok 

manj. Strokovnjaki pa si še niso enotni, ali na to vpliva samo nižji SES ali tudi širše okolje 

(Khattri, Riley in Kane, 1997).  

 

Tudi raziskave v Sloveniji so pokazale, da učenčeve izobraževalne možnosti in njegove učne 

dosežke določata njegovo družinsko in družbeno okolje. Otroci iz družin z višjim dohodkom in 

višjo izobrazbo staršev dosegajo v šoli boljše rezultate in se šolajo dlje. Pokazale so se tudi 

pomembne razlike po regijah, kar pomeni, da šole ne uspejo izenačiti možnosti otrok iz okolij 

z različnim ekonomskim in družbenim razvojem (Žakelj in Cankar, 2009). 

1.7.3 Širše okolje 

Na razvoj nadarjenosti ima velik vpliv tudi okolje, v katerem nadarjen otrok odrašča (Knafelc, 

2003).  
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V vsakdanjem življenju mnogi ljudje na nadarjene posameznike gledajo z mešanico 

občudovanja in zavračanja. Takšno vedenje ima lahko dva vzroka: nevednost, saj mnogi ne 

vedo in težko razumejo, da obstaja nekdo, ki ima zelo dober spomin, veselje do učenja in ga 

zanima veliko različnih stvari, ter nevoščljivost (Nagel, 1987).  

1.7.3.1 Podeželsko okolje 

Vsako okolje ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Prednost podeželskega okolja 

strokovnjaki vidijo v tem, da so razredi manj številčni, šola ima podporo okolja in širše 

skupnosti (Russo, 1999 in Wooley, 1999, v Gentry, Rizza in Gable, 2001). Trdna vez s 

skupnostjo in sodelovanje z učenci izven šolskih zidov (sodelovanje šole z lokalno skupnostjo, 

podjetniki, socialnimi organizacijami, družinami in z drugimi manjšimi šolami v bližini), 

predstavlja veliko prednost podeželskega okolja, saj učenci na takšen način dobijo občutek 

pripadnosti. Skupnost izkoristijo kot vir učenja. S tem spodbujajo učence, da ostanejo v 

domačem okolju in se v njem zaposlijo. Strokovnjaki so si enotni, da je takšen način dela zelo 

uspešen in ima veliko pozitivnih učinkov. Pri tem je pomembna podpora s strani učiteljev, 

podjetnikov in drugih članov skupnosti. Pomembno je, da pri tem sodelujejo tudi starši, ki so 

ves čas v stiku z učitelji ter se z učenci pogovarjajo o prihodnosti. Po drugi strani pa vidijo 

strokovnjaki v tem tudi problem, saj želijo na podeželju obdržati miselnost, da je povezava med 

ljudmi najpomembnejša, da je občutek pripadnosti skupnosti zelo pomemben in se ne prepustiš 

novostim. Ker se veliko mladih, izobraženih ljudi ne strinja s takšnim mišljenjem ter zaradi 

urbanizacije veliko ljudi zapusti podeželje, svoje domače okolje in odide v mesto (Khattri, Riley 

in Kane, 1997). 

 

Prednost podeželskega okolja je tudi v tem, da so učitelji bolj avtonomni. Ker so razredi manjši, 

se lahko učitelji bolj posvečajo posameznikom (Russo, 1999 in Wooley, 1999, v Gentry, Rizza 

in Gable, 2001). Po drugi strani pa se lahko tu srečamo s problemom, da imajo učitelji združenih 

več predmetov ali celo več razredov, zato je kakovost poučevanja slabša (Ballou in Podgursky, 

1995; Crowson, Debacker in White, 2007, v Fraley, 2013). Večina raziskovalcev se strinja, da 

so manjše šole bolj učinkovite kot večje, mestne osnovne šole, saj se lahko učitelji bolj posvetijo 

posameznikom, prav tako pa so tudi bolj povezani s skupnostjo. Prav tako je zaznati bolj 

pozitivno šolsko klimo, okolje je bolj urejeno (Khattri, Riley in Kane, 1997).  

 

Včasih so kot največji problem na podeželju strokovnjaki izpostavljali finančne težave, ki jih 

povzročajo obnove starejših zgradb in zamenjava zastarelih virov (Russo, 1999 in Wooley, 



31 

1999, v Gentry, Rizza in Gable, 2001). Ker so imele podeželske osnovne šole manjši proračun, 

so si lahko privoščile manj stvari (npr. manjši nabor izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti, 

obogatitvenih programov). Pri podeželskih šolah je bil problem tudi prevoz, saj so šole običajno 

bolj oddaljene, kar predstavlja dodatne stroške (Khattri, Riley in Kane, 1997).  

 

Kot pomanjkljivost so strokovnjaki izpostavili tudi pomanjkanje podpore nadarjenim učencem. 

Starši so bili manj izobraženi, zato so imeli do svojih otrok nižja pričakovanja, prav tako pa jim 

zaradi zahtevnosti programa sami niso zmogli pomagati (Russo, 1999 in Wooley, 1999, v 

Gentry, Rizza in Gable, 2001). Ker pa se časi spreminjajo, prav tako pa tudi kakovost življenja 

tako v mestih kot tudi na podeželju, zgornjih trditev ne moremo posplošiti za vsa okolja, saj se 

le-ta med seboj razlikujejo; nekatera se razvijajo hitreje, druga počasneje.  

1.7.3.2 Mestno okolje 

Ravno to, kar strokovnjaki navajajo kot prednost podeželskega okolja, naj bi predstavljalo 

pomanjkljivost mestnih osnovnih šol in obratno. V mestih so razredi večji, šola navadno ni tako 

povezana z okoljem in skupnostjo, na voljo je veliko različnih programov in aktivnosti, pri 

katerih pa je lahko pod vprašajem njihova kakovost. Mestne osnovne šole imajo navadno na 

voljo več finančnih sredstev, drugo vprašanje pa je, kako jih porabijo (Russo, 1999 in Wooley, 

1999, v Gentry, Rizza in Gable, 2001).  

1.7.3.3 Vpliv okolja na učence 

Že pred časom (Toličič in Zorman, 1977; Makarovič, 1984) so se ukvarjali z vprašanjem, ali 

obstajajo pomembne razlike med učenci, ki izhajajo iz podeželskega okolja, in tistimi, ki 

izhajajo iz mestnega okolja. Toličič in Zorman (1977) sta v svoji raziskavi ugotovila, da so 

razlike v osebnostnih lastnostih med učenci, ki prihajajo iz podeželskega okolja, in tistimi, ki 

prihajajo iz mestnega okolja, zelo majhne ali pa jih sploh ni. Razlike se pojavijo pri socialnih 

odnosih do vrstnikov in iskanju lastne socialne vloge. Učenci iz podeželskega okolja bolje 

sodelujejo s svojimi vrstniki, v socialnih odnosih pa so si čustveno manj odtujeni. Ugotovila sta 

tudi, da socialna in kulturna razvitost okolja močno vpliva na šolsko uspešnost in nekatere druge 

lastnosti učencev.  
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Na socialno vključenost in uspešnost pa poleg tega vplivajo še naslednji faktorji (Khattri, Riley 

in Kane, 1997): 

− nepoznavanje jezika, 

− življenje samo z enim izmed staršev (slabše ocene, več jih pusti šolo), 

− slabša izobraženost staršev, 

− invalidnost, druge težave. 

 

Tuji raziskovalci so ugotovili, da imajo več znanja in se več učijo tisti učenci, ki izhajajo iz 

podeželskega okolja. Učenci so boljši pri matematiki, znanosti in pisanju (Khattri, Riley in 

Kane, 1997). V raziskavi, ki sta jo izvedla Toličič in Zorman (1977), pa so bile ugotovitve ravno 

nasprotne. Ugotovila sta, da učenci, ki živijo in se šolajo na podeželju, v znanju zaostajajo za 

svojimi vrstniki, ki živijo v mestu. Največje razlike med njimi se pojavljajo na področju branja 

− učenci iz podeželskega okolja imajo slabši besedni zaklad, berejo počasneje in slabše 

razumejo prebrano. Prav tako podeželsko okolje otroku ne daje dovolj raznolikih spodbud za 

kognitivni in osebnostni razvoj, saj je bolj enolično in manj razvito.  

 

Otroci, ki izhajajo iz mestnega okolja, imajo več možnosti za udeležbo na kulturnih prireditvah, 

obiskujejo muzeje, razstave, knjižnice, prav tako pa imajo tudi več možnosti, da ob različnih 

priložnostih pokažejo svoje sposobnosti. Tako jih tudi širša okolica hitreje opazi, jih spodbuja 

in jim pomaga pri razvijanju spretnosti (Knafelc, 2003). 

 

Raziskovalci so ugotovili, da je pri otrocih, ki izhajajo iz podeželja, manjši odstotek tistih, ki 

pustijo srednjo šolo. Tisti, ki pa šolo zapustijo, se tja nikoli več ne vrnejo, medtem ko se tisti, 

ki izhajajo iz mestnega okolja, tudi če šolo zapustijo, čez kakšno leto ali dve ponovno vključijo 

vanjo in jo tudi dokončajo. Pri učencih, ki izhajajo iz podeželskega okolja, je manjši odstotek 

tistih, ki šolanje nadaljujejo na fakulteti (Khattri, Riley in Kane, 1997). Učenci, ki prihajajo iz 

podeželskega okolja, imajo občutno nižje poklicne in izobraževalne aspiracije kot njihovi 

vrstniki iz mesta (Toličič in Zorman, 1977).  
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2 EMPIRIČNI DEL  

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pri nadarjenih učencih je mogoče opaziti asinhroni razvoj. Pri nekaterih nadarjenih 

posameznikih je mogoče opaziti, da razvoj kognitivnih sposobnosti, socialno-čustveni razvoj 

in motorični razvoj med seboj niso usklajeni. Višje kot so učenčeve intelektualne sposobnosti, 

večje so razlike v razvoju. Iz tega izhajajo tudi posebne potrebe nadarjenih učencev – 

potrebujejo tako spodbude in izzive na intelektualnem področju kot tudi čustveno oporo in 

spodbude na socialnem področju (Rostohar, 2012).  

 

Doseganje ravnovesja med spodbujanjem kognitivnega in socialnega razvoja in s tem tudi 

boljše socialne vključenosti predstavlja za šolo velik izziv, vendar je nujno, da šola kot vzgojno-

izobraževalna ustanova posveti pozornost prepoznavanju socialne izključenosti in strategijam 

socialnega vključevanja nadarjenih učencev. Socialna sprejetost namreč vpliva na kakovost 

odnosov v razredu, prav tako pa tudi odnosi v oddelku vplivajo na socialno sprejetost. Pri tem 

imajo zelo pomembno vlogo razredniki, saj predstavljajo model, ki ima velik vpliv na 

oblikovanje predstav vseh učencev. Njihova podpora predstavlja pomemben dejavnik za 

izboljšanje socialne sprejetosti učencev (Pečjak, 2008). 

2.2 CILJI RAZISKAVE  

Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, kako so nadarjeni učenci socialno sprejeti v razredu, katere 

njihove osebnostne značilnosti najbolj vplivajo na socialno vključenost, kako jih zaznavajo 

sošolci ter kako nadarjeni učenci vidijo sebe v razredu. Prav tako je bil moj namen raziskati, ali 

ima v opisanem socialnem kontekstu pomembno vlogo okolje (mestno, podeželsko), iz katerega 

učenci izhajajo. Ne nazadnje me je zanimalo, kako razredniki spodbujajo socialno vključevanje 

nadarjenih učencev ter kakšno je njihovo ravnanje v primerih opažene socialne izključenosti 

nadarjenih učencev. 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Postavila sem naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako so nadarjeni učenci socialno vključeni v razred na podeželskih in v mestnih 

osnovnih šolah? 

2. Kako razredniki spodbujajo socialno vključevanje nadarjenih učencev? 
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3. Kako nadarjeni učenci dojemajo lastno socialno vlogo v razredu na podeželskih in kako 

v mestnih osnovnih šolah? 

2.4 RAZISKOVALNA METODA 

V magistrskem delu sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. 

2.5 VZOREC 

Raziskavo sem izvedla januarja 2017 na dveh mestnih osnovnih šolah vzhodne Slovenije in 

treh podeželskih osnovnih šolah vzhodne Slovenije. Sodelovali so učenci od 6. do 9. razreda 

ter njihovi razredniki. Pred izvedbo raziskave so bila pridobljena soglasja staršev za 

sodelovanje njihovih otrok v raziskavi. Zaradi zagotavljanja anonimnosti šol in učencev nazivi 

šol niso navedeni. Natančnejši podatki so shranjeni v dokumentaciji magistrskega dela.  

2.5.1 Raziskovalni vzorec učencev 

V raziskavi je sodelovalo 263 učencev iz dveh mestnih osnovnih šol vzhodne Slovenije ter 242 

učencev treh podeželskih osnovnih šol vzhodne Slovenije. Učenci so v šolskem letu 2016/2017 

obiskovali drugo triletje osnovne šole (6. razred) in tretje triletje osnovne šole (7. razred, 8. 

razred in 9. razred). V vzorec so bili vključeni tisti oddelki, v katerih je bil identificiran vsaj en 

nadarjen učenec.  

 

Tabela 1.  

Struktura vzorca učencev glede na nadarjenost 

 MESTNE OSNOVNE 

ŠOLE 

PODEŽELSKE OSNOVNE 

ŠOLE 

 f f  % f f  % 

NADARJENI UČENCI 49 18,63 49 20,25 

OSTALI SOŠOLCI 214 81,37 193 79,75 

SKUPAJ 263 100 242 100 

 

V nadaljevanju je predstavljena natančna struktura vzorca učencev po posameznih šolah, ki so 

bili vključeni v raziskavo.  
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Tabela 2.  

Struktura vzorca učencev glede na nadarjenost in razred - 1. mestna osnovna šola 

1. MESTNA 

OSNOVNA ŠOLA 

NADARJENI 

UČENCI 

OSTALI SOŠOLCI SKUPAJ 

RAZRED f f  % f f  % f f  % 

7. a-razred 3 13,64 19 86,36 22 100 

7. b-razred 4 18,18 18 81,82 22 100 

8. a-razred 1 4,00 24 96,00 25 100 

8. b-razred 6 25,00 18 75,00 24 100 

9. a-razred 2 7,69 24 92,31 26 100 

9. b-razred 5 20,00 20 80,00 25 100 

SKUPAJ 21 14,58 123 85,42 144 100 

 

Tabela 3.  

Struktura vzorca učencev glede na nadarjenost in razred - 2. mestna osnovna šola 

2. MESTNA 

OSNOVNA ŠOLA 

NADARJENI 

UČENCI 

OSTALI SOŠOLCI SKUPAJ 

RAZRED f f  % f f  % f f  % 

6. a-razred 4 20,00 16 80,00 20 100 

6. b-razred 5 25,00 15 75,00 20 100 

7. razred 7 31,82 15 68,18 22 100 

8. razred 4 20,00 16 80,00 20 100 

9. a-razred 3 16,67 15 83,33 18 100 

9. b-razred 5 26,32 14 73,68 19 100 

SKUPAJ 28 23,53 91 76,47 119 100 
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Tabela 4.  

Struktura vzorca učencev glede na nadarjenost in razred - 1. podeželska osnovna šola 

1. PODEŽELSKA 

OSNOVNA ŠOLA 

NADARJENI 

UČENCI 

OSTALI SOŠOLCI SKUPAJ 

RAZRED f f  % f f  % f f  % 

6. razred 5 22,73 17 77,27 22 100 

7. razred 4 30,77 9 69,23 13 100 

8. razred 5 23,81 16 76,19 21 100 

9. razred 2 16,67 10 83,33 12 100 

SKUPAJ 16 23,53 52 76,47 68 100 

 

Tabela 5.  

Struktura vzorca učencev glede na nadarjenost in razred - 2. podeželska osnovna šola 

2. PODEŽELSKA 

OSNOVNA ŠOLA 

NADARJENI 

UČENCI 

OSTALI SOŠOLCI SKUPAJ 

RAZRED f f  % f f  % f f  % 

6. razred 3 20,00 12 80,00 15 100 

7. razred 2 12,50 14 87,50 16 100 

8. razred 2 11,76 15 88,24 17 100 

9. razred 5 41,67 7 58,33 12 100 

SKUPAJ 12 20,00 48 80,00 60 100 

 

Tabela 6.  

Struktura vzorca učencev glede na nadarjenost in razred - 3. podeželska osnovna šola 

3. PODEŽELSKA 

OSNOVNA ŠOLA 

NADARJENI 

UČENCI 

OSTALI SOŠOLCI SKUPAJ 

RAZRED f f  % f f % f f  % 

6. a-razred 2 12,50 14 87,50 16 100 

6. b-razred 6 23,08 20 76,92 26 100 

7. a-razred 4 25,00 12 75,00 16 100 

7. b-razred 2 13,33 13 86,67 15 100 

8. razred 2 12,50 14 87,50 16 100 

9. razred 5 20,00 20 80,00 25 100 

SKUPAJ 21 18,42 93 81,58 114 100 
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2.5.2 Raziskovalni vzorec razrednikov 

V raziskavi je sodelovalo 14 učiteljev − razrednikov iz dveh mestnih osnovnih šol vzhodne 

Slovenije ter 14 učiteljev − razrednikov iz treh podeželskih osnovnih šol vzhodne Slovenije, ki 

so bili v šolskem letu 2016/2017 razredniki v drugem triletju osnovne šole (6. razred) ter v 

tretjem triletju osnovne šole (7. razred, 8. razred in 9. razred). Sodelovali so tisti razredniki, ki 

imajo v svojem oddelku vsaj 1 identificiranega nadarjenega učenca. 

2.6  RAZISKOVALNI INSTRUMENTI 

Za namen magistrskega dela so bili sestavljeni in uporabljeni naslednji merski instrumenti:  

− sociometrična preizkušnja, 

− vprašalnik za razrednike, 

− drevo razreda za nadarjene učence. 

2.6.1 Sociometrična preizkušnja (priloga 1) 

Sociometrična preizkušnja je metoda, katere utemeljitelj je Jakob Levy Moreno (1889–1974) 

in naj bi nastala leta 1934. V sociometričnem postopku osebe razvrščajo druga drugo v skupine 

glede na določen kriterij, najpogosteje uporabljen kriterij pa je kriterij skupnega druženja 

(Pečjak in Košir, 2002). S sociometrično preizkušnjo želimo izmeriti socialne odnose v neki 

skupini in položaj posameznika v tej skupini. Z njo opredelimo, ali je določen posameznik v 

skupini priljubljen ali osamljen, ali je dobro vključen v skupino ali je morda iz nje izločen ter v 

kolikšni meri se s člani skupine razume, se z njimi rad druži ali ne (Kajtna, 2009). V uvodnem 

delu je bil predstavljen namen raziskave ter podana pisna navodila za izpolnjevanje. Vključena 

sta bila dva pozitivna sociometrična kriterija (s kom bi želel sedeti pri pouku, s kom bi se želel 

družiti med odmori in v prostem času) z omejenim številom izbir (3). Učenci so tako na črte 

zapisali imena treh svojih sošolk oz. sošolcev.  

2.6.2 Vprašalnik za razrednike (priloga 2) 

Vprašalnik je bil na podlagi predelane strokovne literature sestavljen za empirični del 

magistrskega dela. V uvodnem delu vprašalnika je bil predstavljen namen raziskave in podana 

pisna navodila za izpolnjevanje. Z vprašalnikom sem imela namen ugotoviti, kako razredniki 

spodbujajo socialno vključevanje nadarjenih učencev ter kakšno je njihovo ravnanje v primeru 

opažene socialne izključenosti nadarjenih učencev. Poleg vprašanj, ki so vključevala osnovne 
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podatke o učencih (spol, starost, razred, šola), je bilo nekaj vprašanj zaprtega tipa (3), nekaj 

vprašanj odprtega tipa (5), nekaj pa je bila kombinacija obojega (2).  

2.6.3 Drevo razreda (priloga 3) 

Metoda Drevo razreda temelji na projekcijskih psiholoških tehnikah in nam omogoča bolj 

svobodno interpretacijo rezultatov, zato je same po sebi ne razumemo kot strogo znanstveno 

metodo ter se navadno uporablja v kombinaciji z drugimi metodami znanstvenega raziskovanja. 

Skozi to metodo lahko pridobimo pomembne informacije, ki nas usmerjajo pri nadaljnjem 

delovanju in raziskovanju (Cvetković-Lay, 2015). Drevo razreda so izpolnili le nadarjeni 

učenci. S to metodo sem imela namen ugotoviti, kakšen je položaj nadarjenih učencev v 

razredu, kako nadarjeni učenci dojemajo sebe, sošolce in razrednika.  

2.7 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskava je bila izvedena na dveh mestnih osnovnih šolah vzhodne Slovenije in treh 

podeželskih osnovnih šolah vzhodne Slovenije, in sicer januarja 2017. Najprej sem se 

dogovorila z ravnatelji vseh petih šol, ki so odobrili izvedbo raziskave na njihovi šoli. Nato sem 

stopila v stik s svetovalnimi delavci na posamezni šoli, ki koordinirajo delo z nadarjenimi 

učenci in z razredniki posameznih oddelkov. Pripravila sem obrazec za soglasje staršev, s 

katerim so potrdili sodelovanje njihovih otrok v raziskavi. Ko sem dobila vrnjena vsa podpisana 

soglasja, sem se dogovorila za nadaljnji potek raziskave.  

 

Svetovalnim delavcem in razrednikom sem predstavila raziskovalni problem, raziskovalna 

vprašanja in namen raziskave. Vprašalniki so bili razdeljeni osebno po oddelčnih skupnostih, 

skupaj z jasnimi pisnimi in ustnimi navodili za izpolnjevanje. Postopek pridobivanja podatkov 

je bil na vseh šolah enak. Učenci so za izpolnjevanje vprašalnika pri sociometrični preizkušnji 

porabili približno 5 minut, nadarjeni učenci pa so porabili še dodatnih 10 minut za barvanje 

drevesa razreda. Prav tako so v enakem času dobili vprašalnike tudi razredniki, ki pa so jih 

izpolnili naknadno, v miru, da so imeli dovolj časa za razmislek. Izpolnjene vprašalnike sem 

tako osebno prevzela po preteku tedna dni, kot smo se dogovorili na začetku.  

 

Uporabljeni vprašalniki niso bili anonimni. Učencem in učiteljem sem zagotovila, da bodo 

osebni podatki uporabljeni izključno za raziskovalne potrebe magistrskega dela.  
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2.8 OBDELAVA PODATKOV 

Podatke, pridobljene z vprašalnikom za razrednike, sem kvalitativno in kvantitativno 

analizirala. Pri primerjavi odgovorov razrednikov, ki poučujejo v mestnih osnovnih šolah, s 

tistimi razredniki, ki poučujejo na podeželskih osnovnih šolah, sem uporabila t-test za 

neodvisne vzorce. Uporabila sem ustrezne postopke deskriptivne in interferenčne statistične 

analize. Pri statistični obdelavi sem uporabila računalniški program SPSS.  

 

Podatke, pridobljene s sociometrično preizkušnjo, sem vnesla v računalniški program Group 

Dynamics, s pomočjo katerega sem izdelala sociograme za vsako vprašanje in tako določila 

sociometrični status nadarjenih učencev v razredu. Sociometrični status nam pove, koliko je 

posameznik priljubljen v skupini. Višji kot je njegov status, bolj je priljubljen. Ker sem pri 

sociometrični preizkušnji uporabila le pozitiven kriterij, sem sociometrični status nadarjenih 

(SSn) izračunala po naslednji formuli (Kajtna, 2009): 

 

                   ∑ izbir – M izbir   

SSn = 1 +           N – 1   

 

M – število izbir, ki jih je posameznik imel na voljo  

N – število udeležencev preizkusa 

 

Za analizo sem uporabila naslednji kriterij: 

SSn < 0, 90 ………………………. nizek sociometrični status 

0, 90 < SSn < 1,19…………………….. srednji sociometrični status 

1,19 < SSn …………………………….. visok sociometrični status 

 

Podatke, pridobljene s pomočjo metode Drevo razreda, sem kvalitativno analizirala.   

2.9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

2.9.1 Sprejetost nadarjenih učencev med poukom  

Najprej me je zanimalo, kako so nadarjeni učenci socialno sprejeti v razredu med poukom na 

podeželskih in v mestnih osnovnih šolah. Zaradi boljše preglednosti so podatki predstavljeni v 

tabeli, natančni rezultati vseh izbir pa so v prilogi (prilogi 4 in 5).  
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Tabela 7.  

Sociometrični status nadarjenih učencev v mestnih osnovnih šolah (sprejetost med poukom) 
MESTNE OSNOVNE ŠOLE 

Razred Nadarjen učenec Število izbir SSn 
6. razred 1 6 1,158 

 2 6 1,158 

 3 4 1,053 

 4 1 0,895 

 5 2 0,947 

 6 7 1,211 

 7 3 1,000 

 8 1 0,895 

 9 3 1,000 

7. razred 1 8 1,238 

 2 4 1,048 

 3 5 1,095 

 4 9 1,286 

 5 4 1,048 

 6 3 1,000 

 7 0 0,857 

 8 3 1,000 

 9 4 1,048 

 10 2 0,952 

 11 1 0,905 

 12 4 1,048 

 13 6 1,143 

 14 4 1,048 

8. razred 1 4 1,042 

 2 6 1,130 

 3 5 1,087 

 4 1 0,913 

 5 3 1,000 

 6 4 1,043 

 7 1 0,913 

 8 3 1,000 

 9 2 0,947 

 10 4 1,053 

 11 5 1,105 

9. razred 1 1 0,920 

 2 4 1,040 

 3 3 1,000 

 4 4 1,042 

 5 3 1,000 

 6 0 0,875 

 7 2 0,958 

 8 3 1,000 

 9 4 1,059 

 10 4 1,059 

 11 3 1,000 

 12 6 1,167 

 13 3 1,000 

 14 5 1,111 

 15 4 1,056 

*Opomba: na belih poljih so predstavljeni 

podatki nadarjenih učenk, na modrih poljih 

pa podatki nadarjenih učencev.   
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Tabela 8. 

Sociometrični status nadarjenih učencev na podeželskih osnovnih šolah (sprejetost med 

poukom) 
PODEŽELSKE OSNOVNE ŠOLE 

Razred Nadarjen učenec Število izbir SSn 
6. razred 1 5 1,095 

 2 0 0,857 

 3 1 0,905 

 4 2 0,952 

 5 2 0,952 

 6 1 0,857 

 7 1 0,857 

 8 2 0,929 

 9 5 1,133 

 10 2 0,933 

 11 4 1,040 

 12 5 1,080 

 13 4 1,040 

 14 5 1,080 

 15 5 1,080 

 16 0 0,880 

7. razred 1 3 1,000 

 2 4 1,083 

 3 2 0,917 

 4 4 1,083 

 5 4 1,067 

 6 4 1,067 

 7 4 1,067 

 8 0 0,800 

 9 3 1,000 

 10 3 1,000 

 11 1 0,857 

 12 6 1,214 

8. razred 1 7 1,200 

 2 4 1,050 

 3 6 1,150 

 4 2 0,950 

 5 1 0,900 

 6 3 1,000 

 7 4 1,063 

 8 4 1,067 

 9 7 1,267 

9. razred 1 5 1,182 

 2 8 1,455 

 3 2 0,909 

 4 7 1,364 

 5 2 0,909 

 6 3 1,000 

   7 6 1,273 

 8 3 1,000 

 9 5 1,083 

 10 3 1,000 

 11 4 1,042 

 12 3 1,000 

 

*Opomba: na belih poljih so predstavljeni 

podatki nadarjenih učenk, na modrih poljih 

pa podatki nadarjenih učencev.  
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Povprečno število izbir nadarjenih učencev za kriterij sedenje pri pouku v mestnih osnovnih 

šolah je 3,61 (SD = 1,93). 

  

Povprečno število izbir nadarjenih učencev za kriterij sedenje pri pouku na podeželskih 

osnovnih šolah je 3,49 (SD = 1,95).  

 

Med mestnimi in podeželskimi osnovnimi šolami ni statistično pomembnih razlik v sprejetosti 

nadarjenih učencev pri pouku (t = -0,348, df = 8, p = 0,737). Na podeželskih osnovnih šolah trije 

nadarjeni učenci niso bili nikoli izbrani za sedenje pri pouku, medtem ko sta bila v mestnih 

osnovnih šolah takšna dva učenca. Ker je bil pri sociometrični preizkušnji uporabljen samo 

pozitivni kriterij, na podlagi tega težko sklepamo, ali so ti učenci res osamljeni in prezrti ali 

samo niso med prvimi tremi izbirami. 

 

Na podlagi izračunanih sociometričnih statusov nadarjenih učencev v tabeli 7 in v tabeli 8, 

lahko nadarjene učence glede na višino sociometričnega statusa razdelimo v tri skupine, kar je 

predstavljeno v tabeli 9.  

 

Iz tabele 9 je razvidno, da ima večina nadarjenih učencev (85,72 % nadarjenih učencev iz 

mestnih osnovnih šol in 75,71 % nadarjenih učencev iz podeželskih osnovnih šol) srednji 

sociometrični status. Torej niso v razredu niti najbolj priljubljeni, niti prezrti oz. osamljeni. Pri 

visokem in nizkem sociometričnem statusu je razlika med mestnimi in podeželskimi osnovnimi 

šolami večja. Na podeželskih osnovnih šolah je namreč več tistih nadarjenih učencev, ki so 

priljubljeni in imajo visok sociometrični status (12,245 %, v mestnih osnovnih šolah je teh 

učencev 6,12 %) kot tudi tistih, ki so manj priljubljeni in imajo nizek sociometrični status 

(12,245 %, v mestnih osnovnih šolah je teh učencev 8,16 %). To lahko povežemo tudi z 

velikostjo razredov, saj so razredi na podeželskih osnovnih šolah manjši kot razredi v mestnih 

osnovnih šolah. Učenci so med seboj bolj povezani, kar je lahko tako prednost (več bolj 

priljubljenih nadarjenih učencev na podeželju) kot tudi slabost (več osamljenih nadarjenih 

učencev na podeželju).  
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Tabela 9. 

Razvrstitev nadarjenih učencev glede na izračunan sociometrični status 

SOCIOMETRIČNI 

STATUS 

MESTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

PODEŽELSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 f f  % f f  % 

Nizek sociometrični 

status (SSn < 0,90) 

4 8,16 6 12,245 

Srednji 

sociometrični status 

(0,90 < SSn < 1,19) 

42 85,72 37 75,51 

Visok sociometrični 

status (SSn > 1,19) 

3 6,12 6 12,245 

SKUPAJ 49 100 49 100 

 

Poleg tega, kako ostali učenci sprejemajo nadarjene učence in kako so le-ti socialno vključeni 

med poukom, me je zanimalo tudi, kako njihovo socialno vključenost oz. izključenost opažajo 

razredniki.  

 

Iz tabele 10 je razvidno, da večina razrednikov meni, da so nadarjeni učenci zelo dobro sprejeti 

s strani sošolcev med poukom. Na podeželskih osnovnih šolah je po mnenju razrednikov zelo 

dobro sprejetih 26 nadarjenih učencev (53,06 %), na mestnih osnovnih šolah pa 28 nadarjenih 

učencev (57,14 %). Dobro je med poukom na podeželskih osnovnih šolah sprejetih 18 

nadarjenih učencev (36,75 %), v mestnih osnovnih šolah pa 16 (32,66 %). Po mnenju 

razrednikov so na podeželskih osnovnih šolah 4 (8,16 %) in v mestnih osnovnih šolah trije 

nadarjeni učenci (6,12 %) včasih dobro in včasih slabo sprejeti med poukom. Slabo je na 

podeželskih osnovnih šolah sprejet en nadarjen učenec (2,04 %), v mestnih pa 2 (4,08 %). Po 

mnenju razrednikov noben nadarjen učenec ni zelo slabo sprejet s strani sošolcev med poukom.  

 

Tabela 10. 

Mnenje razrednikov o sprejetosti nadarjenih učencev med poukom 

RAZREDNIKOVA 

OCENA 

VKLJUČENOSTI 

MESTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

PODEŽELSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 f f  % f f  % 

Zelo dobro 28 57,14 26 53,06 

Dobro 16 32,66 18 36,74 

Včasih dobro, včasih 

slabo   

3 6,12 4 8,16 

Slabo 2 4,08 1 2,04 

Zelo slabo 0 0,00 0 0,00 

SKUPAJ 49 100 49 100 
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Iz zgornjih rezultatov je razvidno, da med mnenjem razrednikov, ki poučujejo v mestnih 

osnovnih šolah in med tistimi, ki poučujejo na podeželskih osnovnih šolah ni večjih razlik glede 

socialne vključenosti nadarjenih učencev med poukom. Te rezultate lahko povežemo tudi z 

rezultati mnenj učencev, ki se ujemajo z mnenjem razrednikov. Na podeželskih osnovnih šolah 

trije učenci namreč niso imeli nobene izbire za sedenje, razredniki pa menijo, da so štirje 

nadarjeni učenci včasih dobro in včasih slabo vključeni, le en pa slabo. V mestnih osnovnih 

šolah dva učenca nista bila nikoli izbrana za sedenje pri pouku, razredniki pa menijo, da sta 

slabo vključena dva nadarjena učenca, kar se povsem ujema. 

2.9.2 Sprejetost nadarjenih učencev med odmorom in v prostem času  

Prav tako me je zanimalo, kako so nadarjeni učenci socialno sprejeti v razredu med odmori in 

v prostem času na podeželskih in v mestnih osnovnih šolah. Zaradi boljše preglednosti so 

podatki predstavljeni v tabeli, natančni rezultati vseh izbir pa so v prilogi (prilogi 6 in 7).  
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Tabela 11. 

Sociometrični status nadarjenih učencev v mestnih  šolah (sprejetost med odmorom) 
MESTNE OSNOVNE ŠOLE 

Razred Nadarjen učenec Število izbir SSn 
6. razred 1 6 1,158 

 2 4 1,053 

 3 5 1,105 

 4 1 0,895 

 5 2 0,947 

 6 7 1,211 

 7 3 1,000 

 8 1 0,895 

 9 3 1,000 

7. razred 1 5 1,095 

 2 2 0,952 

 3 4 1,048 

 4 6 1,143 

 5 4 1,048 

 6 5 1,095 

 7 1 0,905 

 8 3 1,000 

 9 4 1,048 

 10 2 0,952 

 11 1 0,905 

 12 5 1,095 

 13 4 1,048 

 14 5 1,095 

8. razred 1 3 1,000 

 2 7 1,174 

 3 4 1,043 

 4 2 0,957 

 5 3 1,000 

 6 3 1,000 

 7 1 0,913 

 8 4 1,053 

 9 3 1,000 

 10 4 1,053 

 11 5 1,105 

9. razred 1 1 0,920 

 2 3 1,000 

 3 4 1,042 

 4 3 1,000 

 5 5 1,083 

 6 0 0,875 

 7 2 0,958 

 8 1 0,882 

 9 4 1,059 

 10 2 0,941 

 11 2 0,944 

 12 4 1,056 

 13 2 0,944 

 14 3 1,000 

 15 4 1,056 

*Opomba: na belih poljih so predstavljeni 

podatki nadarjenih učenk, na modrih poljih 

pa podatki nadarjenih učencev.   
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Tabela 12. 

Sociometrični status nadarjenih učencev na podeželskih osnovnih šolah (sprejetost med 

odmorom) 
PODEŽELSKE OSNOVNE ŠOLE 

Razred Nadarjen učenec Število izbir SSn 
6. razred 1 8 1,238 

 2 0 0,857 

 3 1 0,905 

 4 1 0,905 

 5 3 1,000 

 6 1 0,857 

 7 2 0,929 

 8 1 0,857 

 9 5 1,133 

 10 4 1,067 

 11 5 1,080 

 12 2 0,960 

 13 5 1,080 

 14 6 1,120 

 15 5 1,080 

 16 1 0,920 

7. razred 1 3 1,000 

 2 2 0,917 

 3 2 0,917 

 4 4 1,083 

 5 5 1,133 

 6 5 1,133 

 7 6 1,200 

 8 0 0,800 

 9 3 1,000 

 10 3 1,000 

 11 1 0,857 

 12 5 1,143 

8. razred 1 5 1,100 

 2 5 1,100 

 3 6 1,150 

 4 1 0,900 

 5 1 0,900 

 6 3 1,000 

 7 5 1,125 

 8 3 1,000 

 9 6 1,200 

9. razred 1 2 0,909 

 2 7 1.364 

 3 3 1,000 

 4 8 1,455 

 5 1 0,818 

 6 3 1,000 

 7 8 1,455 

 8 2 0,958 

 9 4 1,042 

 10 3 1,000 

 11 5 1,083 

 12 2 0,958 

*Opomba: na belih poljih so predstavljeni 

podatki nadarjenih učenk, na modrih poljih 

pa podatki nadarjenih učencev.   
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Povprečno število izbir nadarjenih učencev za kriterij druženje med odmori in v prostem času 

v mestnih osnovnih šolah je 3,31 (SD = 1,65). 

 

Povprečno število izbir nadarjenih učencev za kriterij druženje med odmori in v prostem času 

na podeželskih osnovnih šolah je 3,51 (SD = 2,15). 

 

Med mestnimi in podeželskimi osnovnimi šolami so pri tem vprašanju opazne večje razlike. Na 

podeželskih osnovnih šolah so bili nadarjeni učenci povprečno večkrat izbrani za druženje med 

odmori in v prostem času kot nadarjeni učenci v mestnih osnovnih šolah. Tudi tu ima lahko 

vpliv velikost razreda, saj so učenci, ki obiskujejo podeželske osnovne šole med seboj bolj 

povezani in se več družijo tudi v prostem času. Na podeželskih osnovnih šolah dva nadarjena 

učenca nista bila nikoli izbrana za druženje med odmori in v prostem času, v mestnih osnovnih 

šolah je bil takšen le en učenec. Tudi tu moramo biti previdni, da prehitro ne zaključimo, da so 

ti trije učenci osamljeni oz. brez prijateljev. Mogoče najboljših prijateljev nimajo v razredu, 

ampak v domačem okolju. Prav tako je možno, da niso bili med prvimi tremi izbirami. Vendar 

tudi pri tem vprašanju ni statistično pomembnih razlik med mestnimi in podeželskimi 

osnovnimi šolami (t = -1,144, df = 13, p =  0,273). 

 

Na podlagi izračunanih sociometričnih statusov nadarjenih učencev v tabeli 10 in v tabeli 11 

lahko nadarjene učence glede na višino sociometričnega statusa razdelimo v tri skupine, kar je 

predstavljeno v tabeli 13. 

 

Iz tabele 13 je razvidno, da ima večina nadarjenih učencev (89,80 % nadarjenih učencev iz 

mestnih osnovnih šol in 77,55 % nadarjenih učencev iz podeželskih osnovnih šol) srednji 

sociometrični status. Torej niso v razredu glede izbire za druženje med odmori in v prostem 

času niti najbolj priljubljeni, niti prezrti oz. osamljeni. Prav tako ni večje razlike med mestnimi 

in podeželskimi osnovnimi šolami pri številu nadarjenih učencev z nizkim sociometričnim 

statusom. V mestnih osnovnih šolah so takšni štirje nadarjeni učenci (8,16 %), na podeželskih 

osnovnih šolah pa je takšnih pet učencev (10,20 %). Pri visokem sociometričnem statusu pa je 

razlika med mestnimi in podeželskimi osnovnimi šolami večja. Na podeželskih osnovnih šolah 

je namreč nadarjenih učencev, ki imajo visok sociometrični status, 6 (12, 25 %), medtem ko je 

v mestnih osnovnih šolah takšen učenec le eden (2,04 %).  

 



48 

Tabela 13. 

Razvrstitev nadarjenih učencev glede na izračunan sociometrični status 

SOCIOMETRIČNI 

STATUS 

MESTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

PODEŽELSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 f f % f f % 

Nizek sociometrični 

status (SSn < 0,90) 

4 8,16 5 10,20 

Srednji 

sociometrični status 

(0,90 < SSn < 1,19) 

44 89,80 38 77,55 

Visok sociometrični 

status (SSn > 1,19) 

1 2,04 6 12,25 

SKUPAJ 49 100 49 100 

 

Če primerjamo tabelo 9 in tabelo 13 lahko, opazimo, da večjih razlik med sprejetostjo 

nadarjenih učencev med poukom ter med odmori in v prostem času ni. Pri učencih, ki obiskujejo 

podeželske osnovne šole, je število nadarjenih učencev v posamezni skupini skoraj identično, 

pri mestnih osnovnih šolah pa so opazne manjše razlike (manj je nadarjenih učencev z visokim 

sociometričnim statusom pri izbiri za druženje v prostem času in med odmori). Iz tega lahko 

sklepamo tisto, kar so ugotovili že številni raziskovalci. Nekateri nadarjeni učenci so dobro 

socialno sprejeti, njihovi sociometrični statusi se ne razlikujejo od njihovih nenadarjenih 

sošolcev, nekateri pa so slabše sprejeti in imajo nižji sociometrični status kot njihovi sošolci.  

 

Prav tako me je tudi pri tem vprašanju zanimalo, kaj menijo razredniki o socialni vključenosti 

nadarjenih učencev med odmori in v prostem času. 

 

Iz tabele 14 lahko sklepamo, da večina razrednikov meni, da so nadarjeni učenci zelo dobro 

sprejeti s strani sošolcev med odmori in v prostem času. Na podeželskih osnovnih šolah je po 

mnenju razrednikov med odmori in v prostem času zelo dobro sprejetih 28 nadarjenih učencev 

(57,14 %), na mestnih osnovnih šolah pa 30 nadarjenih učencev (61,22 %). Dobro je med 

odmori in v prostem času na podeželskih osnovnih šolah sprejetih 19 nadarjenih učencev (38,78 

%), v mestnih osnovnih šolah pa 16 nadarjenih učencev (32,66 %). Po mnenju razrednikov sta 

na podeželskih osnovnih šolah 2 nadarjena učenca (4,08 %) in v mestnih osnovnih šolah 3 

nadarjeni učenci (6,12 %) včasih dobro in včasih slabo sprejeti med odmori in v prostem času. 

Po mnenju razrednikov noben nadarjen učenec ni slabo ali zelo slabo sprejet s strani sošolcev 

med odmori in v prostem času.  
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Tabela 14. 

Mnenje razrednikov o sprejetosti nadarjenih učencev med odmori in v prostem času 

RAZREDNIKOVA 

OCENA 

VKLJUČENOSTI 

MESTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

PODEŽELSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 f f  % f f  % 

Zelo dobro 30 61,22 28 57,14 

Dobro 16 32,66 19 38,78 

Včasih dobro, včasih 

slabo   

3 6,12 2 4,08 

Slabo 0 0,00 0 0,00 

Zelo slabo 0 0,00 0 0,00 

SKUPAJ 49 100 49 100 

 

Iz zgornjih rezultatov lahko zaključimo, da med mnenjem razrednikov, ki poučujejo v mestnih 

osnovnih šolah, in med tistimi, ki poučujejo na podeželskih osnovnih šolah, ni večjih razlik 

glede mnenja o socialni vključenosti nadarjenih učencev med odmori in v prostem času. Če te 

rezultate povežemo z mnenji oz. številom izbir učencev, lahko vidimo, da se delno ujemajo. V 

mestnih osnovnih šolah en nadarjen učenec ni bil nikoli izbran za druženje med odmori in v 

prostem času, medtem ko razredniki menijo, da so trije nadarjeni učenci včasih dobro sprejeti 

in včasih slabo, slabo oz. zelo slabo pa po mnenju razrednikov ni sprejet noben nadarjen učenec. 

Na podeželskih osnovnih šolah dva učenca nista imela nobene izbire za druženje med odmori 

in v prostem času, razredniki pa menijo, da sta dva učenca včasih dobro sprejeta in včasih slabo, 

kar se povsem ujema.  

 

Te ugotovitve lahko povežemo tudi s spoznanji domačih in tujih raziskovalcev, ki si niso enotni, 

ali so nadarjeni učenci dobro socialno vključeni v razred ali so socialno izključeni. Tudi 

rezultati te raziskave so nam potrdili, da so nadarjeni učenci med seboj zelo različni. Večina 

nadarjenih učencev, ki je sodelovala v raziskavi, je dobro socialno vključena v svoj razred, tako 

med poukom kot tudi med odmorom in v prostem času, je pa nekaj posameznikov, ki so 

socialno izključeni.  

2.9.3 Lastnosti nadarjenih učencev, ki vplivajo na socialno vključenost 

Na vprašalnik za sociometrično preizkušnjo sem dodala tudi vprašanje o lastnostih nadarjenih 

učencev, saj me je zanimalo, katere so tiste lastnosti nadarjenih učencev, ki vplivajo na njihovo 

sprejetost oz. izključenost po mnenju njihovih sošolcev in tudi njih samih. Vsak učenec je moral 
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našteti tri lastnosti. Dobila sem precej različnih odgovorov, ki so predstavljeni v tabeli 15. 

Zraven je tudi podatek o tem, koliko učencev je izbralo to lastnost. 

 

Iz tabele 15 je razvidno, da tako pri odgovorih učencev iz mestnih osnovnih šol, kot tudi pri 

odgovorih učencev iz podeželskih osnovnih šol pri številu izbir malo izstopajo štiri lastnosti 

nadarjenih učencev: bogata domišljija, prijaznost, pripravljenost pomagati in delavnost. Te 

lastnosti predstavljajo 22,51 % vseh izpostavljenih lastnosti. Tem izstopajočim lastnostim po 

pogostosti izbir sledijo še radovednost, poštenost, odgovornost, vztrajnost, smisel za humor, 

zanesljivost in natančnost.  

 

Tabela 15.  

Lastnosti nadarjenih učencev po mnenju sošolcev 

LASTNOSTI NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO ODGOVOROV 

MESTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

PODEŽELSKE 

OSNOVNE ŠOLE  

Pravičnost 30 33 

Samozavest 15 10 

Samostojnost 30 24 

Komunikativnost 28 30 

Zanesljivost 34 30 

Poštenost  36 38 

Iskrenost 25 20 

Natančnost 33 30 

Zaupljivost 22 15 

Empatičnost 24 26 

Odgovornost 36 30 

Bogata domišljija  42 44 

Prijaznost 40 42 

Organiziranost 13 10 

Pripravljenost pomagati 43 46 

Smisel za humor 33 32 

Umirjenost  16 18 

Delavnost  44 40 

Vljudnost 20 24 

Vztrajnost 34 30 

Občutljivost 23 20 

Prilagodljivost 30 20 

Radovednost 38 36 

Zdolgočasenost 24 20 

Domišljavost 18 15 

Sebičnost 22 16 

Zaprtost vase 12 9 

Zadržanost 14 12 

Nekomunikativnost 10 6 
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Iz tabele 15 je opazno, da sošolci nadarjenim učencem pripisujejo več pozitivnih kot negativnih 

lastnosti tako v mestnih kot tudi na podeželskih osnovnih šolah. Ta podatek je zelo spodbuden, 

saj kaže na to, da pri njihovih sošolcih ni prisotnih veliko stereotipnih predstav o nadarjenih 

učencih, ampak jih sprejemajo kot vse ostale sošolce.  

 

Zanimalo pa me je tudi, kaj menijo razredniki, katere so tiste lastnosti nadarjenih učencev, ki 

imajo največji vpliv na njihovo socialno vključenost oz. izključenost. Tudi razredniki so našteli 

precej različnih lastnosti nadarjenih učencev. Povprečno so za vsakega nadarjenega učenca 

zapisali tri lastnosti. Odgovori so predstavljeni v tabeli 16, zraven pa je tudi podatek o tem, 

koliko nadarjenim učencem razredniki pripisujejo takšne lastnosti.  

 

Iz tabele 16 je razvidno, da tako pri odgovorih razrednikov iz mestnih osnovnih šol, kot tudi pri 

odgovorih razrednikov iz podeželskih osnovnih šol izstopajo tri lastnosti nadarjenih učencev: 

komunikativnost, družabnost in prijaznost, ki predstavljajo kar 27,92 % vseh odgovorov. Tem 

izstopajočim lastnostim sledijo še samozavest, samostojnost, poštenost, natančnost, smisel za 

humor, umirjenost in druge. 

 

Tabela 16. 

Lastnosti nadarjenih učencev po mnenju razrednikov, ki vplivajo na sprejetost v razredu 

LASTNOSTI NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO ODGOVOROV 

MESTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

PODEŽELSKE 

OSNOVNE ŠOLE  

Pozitivnost 3 0 

Samozavest 5 7 

Samostojnost 5 7 

Komunikativnost 8 11 

Zanesljivost 4 3 

Poštenost  6 8 

Iskrenost 5 3 

Nekonfliktnost  1 1 

Natančnost 8 5 

Zaupljivost 1 1 

Empatičnost 4 6 

Odgovornost 6 4 

Družabnost 15 13 

Odprtost 2 4 

Prijaznost 14 18 

Organiziranost 3 2 

Pripravljenost pomagati 3 6 

Smisel za humor 8 4 

Umirjenost  6 8 
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Ustrežljivost  4 5 

Marljivost 4 3 

Vljudnost 2 2 

Vztrajnost 4 3 

Požrtvovalnost 2 3 

Občutljivost 3 2 

Preudarnost 1 1 

Prilagodljivost 1 1 

Tolerantnost 1 1 

Samoiniciativnost 1 1 

Objektivnost 1 1 

Inovativnost 1 1 

Občasna vzkipljivost 0 1 

Egoizem 1 1 

Zaprtost vase 1 0 

Zadržanost 4 7 

Nekomunikativnost 1 0 

 

Iz tabele 16 je opazno, da razredniki nadarjenim učencem pripisujejo več pozitivnih kot 

negativnih lastnosti tako v mestnih kot tudi na podeželskih osnovnih šolah. Ta podatek je zelo 

spodbuden, saj je pomembno, da pri učencih iščemo njihove pozitivne lastnosti, močna 

področja in ne njihovih šibkosti.  

 

Lastnosti nadarjenih učencev, ki so jih izpostavili sošolci in razredniki nadarjenih učencev, se 

zelo dobro povezujejo tudi z lastnostmi nadarjenih učencev, ki so jih izpostavili raziskovalci s 

tega področja. Tudi ti so namreč izpostavili, da so nadarjeni učenci empatični in sočutni, 

pošteni, imajo smisel za humor in bogato domišljijo ter so neodvisni (samostojni) (Barnes, 

2007, Chapman, 2005, Eyre, 2006 in Sandling, 2003, v Kukanja Gabrijelčič, 2015; Nagel, 

1987).   

 

Prav tako pa me je tudi zanimalo, kako nadarjeni učenci dojemajo lastno socialno vlogo v 

razredu na podeželskih in kako v mestnih osnovnih šolah. V ta namen sem uporabila tehniko 

drevo razreda, pri kateri so učenci z različnimi barvami obarvali sebe, učiteljico, najboljšega 

prijatelja in sošolca, ki ga ne marajo. Rezultati nam pokažejo, kako posameznik doživlja 

pomembne posameznike v razredu. Pri analiziranju rezultatov sem uporabila kategorizacijo 

Jasne Cvetković-Lay (Cvetković-Lay, 2015). Rezultati so predstavljeni v tabeli 17. 

 

Iz tabele 17 je razvidno, da se največji delež nadarjenih učencev tako v mestnih kot tudi na 

podeželskih osnovnih šolah počuti sprejete s strani sošolcev. 36,74 % nadarjenih učencev iz 
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mestnih osnovnih šol in 42,86 % nadarjenih učencev iz podeželskih osnovnih šol je sebe 

označilo v središču debla, z razširjeni rokami ali da mahajo, kar je znak, da se počutijo sprejete 

in povezane s sošolci. Še večji delež nadarjenih učencev (40,82 % nadarjenih učencev iz 

mestnih osnovnih šol in 44, 90 % nadarjenih učencev iz podeželskih osnovnih šol) se počuti 

dobro sprejetega, vendar v manjšem krogu učencev. Tudi ti rezultati so nam potrdili, da so 

nadarjeni učenci, ki so sodelovali v tej raziskavi, tako v mestnih kot tudi na podeželskih 

osnovnih šolah dobro socialno vključeni v svojem razredu, kar občutijo tudi sami, saj prav nihče 

izmed sodelujočih ni navedel, da je osamljen in brez prijateljev.  

 

Velik delež nadarjenih učencev (57, 14 % nadarjenih učencev iz mestnih osnovnih šol in 61,22 

% nadarjenih učencev iz podeželskih osnovnih šol) dojema učitelja kot pozitivno avtoriteto.  

 

Pri izbiri najboljšega prijatelja se je zopet pokazalo dejstvo, da se nadarjeni učenci najboljše 

počutijo v manjši skupini sošolcev, saj je 48,98 % nadarjenih učencev iz mestnih osnovnih šol 

in 57,14 % nadarjenih učencev iz podeželskih osnovnih šol svojega najboljšega prijatelja 

označilo v sredini debla, tistega, ki se druži z enim ali dvema sošolcema in je zares dober 

prijatelj. Tukaj se je potrdila lastnost nadarjenih učencev, da se zelo radi navežejo na enega ali 

največ dva prijatelja, s katerima sklenejo trdne prijateljske vezi (Barnes, 2007, Chapman, 2005, 

Eyre, 2006 in Sandling, 2003, v Kukanja Gabrijelčič, 2015; Nagel, 1987). 

 

Pri izbiri sošolca, ki ga ne marajo, pa posebej ne izstopa nobena izbira. Večina nadarjenih 

učencev vidi sošolce, ki jih ne marajo, kot osamljene (24,50 % nadarjenih učencev iz mestnih 

osnovnih šol in 22,45 % nadarjenih učencev iz podeželskih osnovnih šol), odmaknjene od 

drugih (16,33 % nadarjenih učencev iz mestnih osnovnih šol in 20,41 % nadarjenih učencev iz 

podeželskih osnovnih šol) ali pa kot nesramne in neprijazne, tiste, ki jim radi ponagajajo (28,57 

% nadarjenih učencev iz mestnih osnovnih šol in 20,41 % nadarjenih učencev iz podeželskih 

osnovnih šol).  
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Tabela 17. 

Dojemanje pomembnih posameznikov v razred s strani nadarjenih učencev 

 ŠTEVILO ODGOVOROV 

MESTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

PODEŽELSKE 

OSNOVNE ŠOLE  

 f f  % f f  % 

DOJEMANJE SAMEGA SEBE   

Na vrhu debla (nad vsemi) 5 10,20  3 6,12 

V središču debla, z razširjenimi rokami ali 

maha (sprejet, povezan s sošolci) 

18 36,74 21 42,86 

Ob strani debla z ostalimi sošolci (sprejet v 

manjši skupini) 

20 40,82 22 44,90 

Na dnu debla, gleda gor (osamljen) 0 0,00 0 0,00 

Na dnu debla, drži drugega (nudi podporo) 4 8,16 2 4,08 

Na vrhu debla, ob strani (močan, izoliran) 2 4,08 1 2,04 

DOJEMANJE UČITELJA   

Na vrhu debla (avtoriteta) 28 57,14 30 61,22 

Na sredini debla z razširjenimi rokami 

(povezuje učence) 

5 10,20 8 16,33 

Na dnu debla, gleda gor (nadzoruje) 6 12,25 7 14,29 

Na dnu debla, drži drugega (učencem nudi 

podporo) 

7 14,29 3 6,12 

Na vrhu debla, meče učence z debla 

(nesramen, neprijazen) 

3 6,12 1 2,04 

DOJEMANJE NAJBOLJŠEGA 

PRIJATELJA 

  

Na sredini debla, sedi in maha (družaben)  10 20,41 9 18,37 

Na sredini debla stoji z razširjenimi rokami 

(sprejema sošolce in jim pomaga) 

10 20,41 8 16,33 

Ob strani debla z ostalimi sošolci (dober 

prijatelj)   

24 48,98 28 57,14 

Na dnu debla, gleda gor 1 2,04 1 2,04 

Na dnu debla, se vzpenja (nudi podporo) 2 4,08 2 4,08 

Na dnu debla, se guga (zabaven) 2 4,08 1 2,04 

DOJEMANJE SOŠOLCA, KI GA NE 

MARA 

  

Vržen iz debla (najraje bi ga vrgli iz razreda) 5 10,20 7 14,29 

Na vrhu debla, meče sošolca z debla 

(nesramen, neprijazen) 

14 28,57 10 20,41 

Na vrhu debla, ob strani (močan, izoliran) 8 16,33 10 20,41 

Na sredini debla, ob strani (gleda in se 

zabava) 

2 4,08 2 4,08 

Na sredini debla z ostalimi sošolci 1 2,04 2 4,08 

Na sredini debla, sam in gleda stran 

(osamljen) 

4 8,16 4 8,16 

Na dnu debla, se guga (osamljen, žalosten) 3 6,12 3 6,12 

Leži na tleh (osamljen) 12 24,50 11 22,45 
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2.9.4 Spodbujanje socialnega vključevanja nadarjenih učencev 

Ker je socialna vključenost pogosto odvisna predvsem od šolskega okolja (Eddles-Hirsch, 

2012) in imajo pri njej zelo pomembno vlogo učitelji, saj predstavljajo model in vzor za vse 

učence (Pečjak, 2008), me je zanimalo, kako razredniki spodbujajo socialno vključevanje 

nadarjenih učencev ali uporabljajo podobne strategije kot so navedene v literaturi.  

Razredniki so našteli kar nekaj različnih načinov spodbujanja socialne vključenosti  nadarjenih 

učencev. Povprečno je vsak izmed njih zapisal tri načine. Odgovori so predstavljeni v tabeli 18, 

zraven pa je tudi podatek o tem, koliko razrednikov uporablja takšen način dela.  

 

Iz tabele 18 je razvidno, da tako pri odgovorih razrednikov iz mestnih osnovnih šol, kot tudi pri 

odgovorih razrednikov iz podeželskih osnovnih šol izstopata dva načina spodbujanja socialnega 

vključevanja nadarjenih učencev: individualni pogovori in spodbujanje k sodelovanju na 

tekmovanjih in prireditvah na šoli. Svoje nadarjene učence k sodelovanju na tekmovanjih in 

prireditvah spodbuja kar 71,43 % razrednikov iz mestnih osnovnih šol in 57,14 % razrednikov 

iz podeželskih osnovnih šol, individualne pogovore z njimi pa izvaja 57,14 % razrednikov iz 

mestnih osnovnih šol in 50,00 % razrednikov iz podeželskih osnovnih šol. Tudi pri tem 

vprašanju ni opaznih pomembnih razlik med načini, ki jih uporabljajo razredniki v mestnih 

osnovnih šolah v primerjavi s tistimi, ki jih porabljajo razredniki na podeželskih osnovnih šolah. 

 

Tabela 18.  

Spodbujanje socialne vključenosti nadarjenih učencev 

SPODBUJANJE SOCIALNE 

VKLJUČENOSTI NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO ODGOVOROV 

MESTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

PODEŽELSKE 

OSNOVNE ŠOLE  

Socialne igre 3 2 

Učenje konstruktivnega reševanja 

problemov 

2 2 

Organiziranje učne pomoči za ostale učence 4 4 

Igre vlog 1 2 

Individualni pogovori 8 7 

Vodje pri skupinskem delu 1 2 

Spodbujanje (k tekmovanjem, sodelovanjem 

na prireditvah) 

10 8 

Svetovanje in usmerjanje 6 4 

Skupinsko delo, delo v paru 2 4 

Razvijanje vrednot 0 2 

Pohvale 3 2 

Učenec ne potrebuje spodbud 2 2 
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Glede na podatke, ki jih najdemo v literaturi (Juriševič, 2011; Pečjak, 2008), kjer so 

predstavljene učinkovite dejavnosti za spodbujanje socialne vključenosti (sodelovalno učenje, 

pogovori, igre vlog, učenje konstruktivnega reševanja problemov, spodbujanje medsebojne 

pomoči, socialne igre, delo v paru ali skupini, vključevanje na tekmovanja in različne dejavnosti 

na šoli), lahko ugotovimo, da razredniki, ki so sodelovali v tej raziskavi, uporabljajo podobne 

metode, ki so se v preteklosti že izkazale za učinkovite za spodbujanje socialne vključenosti 

nadarjenih učencev.  

2.9.5 Vpliv okolja na nadarjenost 

Na razvoj nadarjenosti ima velik vpliv tudi okolje, v katerem nadarjen otrok odrašča (Knafelc, 

2003). Zanimalo me je, kje razredniki vidijo prednosti in kje slabosti večjih oz. manjših 

razredov ter ali menijo, da ima to vpliv na socialno vključenost nadarjenih učencev. Ker je bilo 

to vprašanje odprtega tipa, sem dobila veliko različnih odgovorov. Vsak razrednik je povprečno 

zapisal dva odgovora, običajno eno prednost in eno slabost, nekateri so zapisali le prednosti, 

drugi le slabosti. Ogovori so predstavljeni v tabeli 19, zraven pa je tudi podatek o številu 

razrednikov, ki imajo takšno mnenje.  

 

Iz tabele 19 lahko vidimo, da imajo razredniki zelo različno mnenje o tem, ali je velikost razreda 

na kakršenkoli način povezana s socialno vključenostjo nadarjenih učencev. Po številu izbir le 

malo izstopa mnenje, da je prednost manjšega razreda ta, da se učitelj lažje posveti vsakemu 

posamezniku, ki jo je izbralo 28,57 % razrednikov iz mestnih osnovnih šol in ravno toliko 

razrednikov iz podeželskih osnovnih šol. To je izpostavljeno tudi v strokovni literaturi, kjer so 

ugotovili, da se lahko tam, kjer so oddelki manjši, učitelji bolj posvečajo posameznikom 

(Russo, 1999 in Wooley, 1999, v Gentry, Rizza in Gable, 2001). Ostala mnenja pa so zastopana 

v manjših odstotkih. Kar 50,00 % razrednikov iz mestnih osnovnih šol pa je mnenja, da velikost 

razreda nima vpliva na socialno vključenost nadarjenih učencev oz. da ti dve spremenljivki 

nista povezani med seboj ter je socialna vključenost bolj odvisna od vsakega posameznika kot 

od celotne skupine. Na podeželskih osnovnih šolah ima takšno mnenje 42,86 % razrednikov.  
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Tabela 19.  

Vpliv velikosti razreda na socialno vključenost nadarjenih učencev 

 ŠTEVILO ODGOVOROV 

MESTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

PODEŽELSKE 

OSNOVNE ŠOLE  

PREDNOSTI MANJŠIH RAZREDOV   

Učenci se med seboj bolje poznajo  2 2 

Več možnosti za učno-vzgojni razvoj 

nadarjenih učencev 

1 2 

Učenci so med seboj bolj povezani 2 3 

Učitelj se lažje posveti vsakemu 

posamezniku 

4 4 

PREDNOSTI VEČJIH RAZREDOV   

Nadarjen učenec ni preveč izpostavljen   1 2 

Nadarjen učenec lahko dela v bolj homogeni 

skupini  

0 1 

Več kot je učencev v razredu, večja je 

možnost sprejetosti 

2 1 

Večja motivacija za delo, več možnosti za 

primerjanje dosežkov 

2 1 

Več možnosti za socialne interakcije  0 1 

SLABOSTI MANJŠIH RAZREDOV   

Nadarjen učenec ne najde sebi enakega  1 2 

Nadarjen učenec je bolj izpostavljen  1 2 

SLABOSTI VEČJIH RAZREDOV   

Manj priložnosti za individualno delo z 

nadarjenimi učenci 

2 1 

Učenci se med seboj slabše poznajo 2 0 

Grupiranje učencev glede na interese, 

značajske lastnosti 

1 0 

Velikost razreda ne vpliva na socialno 

vključenost nadarjenih učencev 

2 2 

Ni razlik med velikimi in majhnimi razredi 1 0 

Ne vidim povezave med velikostjo razreda 

in socialno vključenostjo nadarjenih učencev 

2 2 

Sprejetost nadarjenega učenca je odvisna od 

njega samega, njegovih osebnostnim 

lastnosti 

2 2 

 

Ti rezultati so nam potrdili mnenje, da ima vsako okolje tako svoje prednosti kot tudi slabost. 

Kar je lahko prednost podeželskega okolja (npr. učenci se med seboj bolje poznajo in so med 

seboj bolj povezani, učitelj se lahko bolj posveti vsakemu posamezniku) je lahko slabost 

mestnega okolja (učenci se med seboj slabše poznajo in so med seboj manj povezani, učitelj se 

težje posveti vsakemu posamezniku) in obratno. Tisto, kar je slabost podeželskega okolja 

(nadarjen učenec je bolj izpostavljen in ima v razredu manj možnosti, da najde sebi enakega 
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glede na zanimanje in interes), je lahko prednost mestnega okolja (nadarjeni učenci so v večjih 

razredih manj izpostavljeni in imajo več možnosti za delo v bolj homogenih skupinah). 
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3 SKLEP  

Vsak posameznik je na nek način vključen v dogajanje v družbi. Kadar govorimo o socialni 

vključenosti, mislimo na to, da se posameznik vključi v neko družbeno okolje, hkrati pa ohrani 

lastno identiteto (Mesojedec idr., 2013). Vključitev učenca v skupino oz. vrstniško družbo je 

odvisna od njegovih osebnostnih značilnosti, interesov in izobraževalnih ciljev (Brooks-Gunn 

in Roth, 2000, v Zupančič in Svetina, 2004; Gaier in Tedesco, 1988) ter od socialnih spretnosti 

(Conger, 1991, v Zupančič in Svetina, 2004). 

 

Po pregledu rezultatov sociometrične preizkušnje in rezultatov anketiranja razrednikov 

ugotavljam, da je večina nadarjenih učencev, ki so sodelovali v raziskavi, dobro sprejetih v 

razredu tako med poukom kot tudi med odmori in v prostem času. Večina nadarjenih učencev, 

tako v mestnih kot tudi na podeželskih osnovnih šolah, ima srednji sociometrični status, kar 

pomeni, da v razredu niso niti najbolj priljubljeni niti osamljeni. Podobno mnenje o njihovi 

socialni sprejetosti imajo tudi razredniki, saj o več kot polovici nadarjenih učencev menijo, da 

so zelo dobro sprejeti s strani sošolcev. Tudi nadarjeni sami zase menijo, da jih sošolci dobro 

sprejemajo, saj niti eden izmed njih pri preizkušnji Drevo razreda sebe ni označil kot 

osamljenega ali zapostavljenega s strani sošolcev. Te ugotovitve lahko povežem tudi z domačo 

raziskavo avtorice Primožičeve (2010, v Juriševič, 2011), v kateri se je pokazalo, da med 

sociometričnimi statusi nadarjenih učencev in njihovih sošolcev ni statistično pomembnih 

razlik, večina nadarjenih učencev se namreč v svojih oddelkih počuti dobro, prav tako njihov 

status priljubljenosti opisujejo tudi učitelji. Tudi avtorja Luftig in Nicholas (1990, v Juriševič, 

2011) potrjujeta zgornje ugotovitve o sprejetosti nadarjenih učencev med vrstnike oz. celo 

menita, da so nadarjeni učenci še boljše sprejeti kot njihovi nenadarjeni sošolci. Med mestnimi 

in podeželskimi osnovnimi šolami ni bilo opaznih večjih razlik, razen v primeru socialne 

vključenosti nadarjenih učencev med odmori in v prostem času, saj ima na podeželskih 

osnovnih šolah kar šest učencev (12,25 %) visok sociometrični status, so v razredu priljubljeni, 

medtem ko je v mestnih osnovnih šolah takšen nadarjen učenec le eden (2,04 %). Menim, da je 

to povezano z okoljem, v katerem je šola. Prednost podeželskega okolja je namreč v tem, da so 

razredi manjši, učenci so med seboj bolj povezani, prav tako se več družijo tudi v prostem času 

(Russo, 1999 in Wooley, 1999, v Gentry, Rizza in Gable, 2001). Pri vsakem vprašanju pa je 

bilo tudi nekaj nadarjenih učencev, ki niso bili izbrani. Na podeželskih osnovnih šolah trije 

nadarjeni učenci niso bili nikoli izbrani za sedenje pri pouku, medtem ko sta bila v mestnih 

osnovnih šolah takšna učenca dva. Na podeželskih osnovnih šolah dva nadarjena učenca nista 
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bila nikoli izbrana za druženje med odmori in v prostem času; v mestnih osnovnih šolah je bil 

takšen učenec le en. Ker je bil pri sociometrični preizkušnji uporabljen le pozitivni kriterij, na 

podlagi tega težko sklepamo, ali so ti učenci res osamljeni in prezrti ali gre za to, da najboljših 

prijateljev nimajo v razredu, ampak v domačem okolju. Prav tako je možno, da niso bili med 

prvimi tremi izbirami. 

 

V družbi je še vedno prisotnih veliko stereotipnih prepričanj o nadarjenih učencih. Nadarjenim 

učencem pripisujejo najrazličnejše lastnosti. Rezultati so me na tem področju kar malo 

presenetili, saj tako sošolci kot tudi razredniki nadarjenim učencem pripisujejo več pozitivnih 

kot negativnih lastnosti, jih sprejemajo popolnoma enako kot ostale sošolce. Pri izboru učencev 

iz mestnih in podeželskih osnovnih šol izstopajo štiri lastnosti nadarjenih učencev: bogata 

domišljija, prijaznost, pripravljenost pomagati in delavnost, medtem ko so po mnenju 

razrednikov te izstopajoče lastnosti komunikativnost, družabnost in prijaznost. 

 

Pri odnosih med učenci v razredu in socialni vključenosti imajo pomembno vlogo razredniki, 

saj predstavljajo model, ki ima velik vpliv na oblikovanje predstav vseh učencev (Pečjak, 2008). 

Razredniki, ki so sodelovali v raziskavi, socialno vključevanje nadarjenih učencev spodbujajo 

na različne načine. Pri odgovorih razrednikov iz mestnih osnovnih šol, kot tudi pri odgovorih 

razrednikov iz podeželskih osnovnih šol izstopata dva načina spodbujanja socialnega 

vključevanja nadarjenih učencev: individualni pogovori in spodbujanje k sodelovanju na 

tekmovanjih in prireditvah na šoli. Večina razrednikov tako spodbuja njihova močna področja, 

se z njimi pogovarja in spremlja njihove dosežke. Pomembnost pogovora je izpostavila tudi 

Fonseca (2011), ki pravi, da lahko učinkovita komunikacija med razrednikom in nadarjenimi 

učenci prepreči veliko majhnih vedenjskih izbruhov, ki se lahko zgodijo v učilnici. Pomembno 

je, da si razrednik vzame čas slišati in razumeti nadarjene učence, saj s tem naredi prvi in ključni 

korak k ustvarjanju spodbudnega in varnega učnega okolja. Tu pa so spet v prednosti 

podeželske osnovne šole, kjer je učencev manj in se razrednik lažje posveti vsakemu 

posamezniku.  

 

Skozi empirično raziskavo se je izkazalo, da so nadarjeni učenci zelo raznolika skupina 

učencev. Večina nadarjenih učencev je dobro socialno vključena v razred tako med poukom 

kot tudi med odmori in v prostem času, sošolci jih sprejemajo in se z njimi radi družijo tako v 

mestnih kot tudi na podeželskih osnovnih šolah. Ostaja pa majhen delež posameznikov, ki niso 

tako dobro sprejeti, vendar je ta delež zelo majhen v primerjavi s sprejetimi posamezniki. Prav 
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tako na tem področju ni večjih razlik med nadarjenimi učenci in njihovimi sošolci, saj je bilo 

tudi nekaj nenadarjenih učencev, ki niso bili nikoli izbrani za sedenje pri pouku ali druženje 

med odmori in v prostem času.  

 

Upam, da bom s pridobljenimi empiričnimi ugotovitvami v magistrskem delu prispevala k 

zavesti, da je poleg kognitivnega in motoričnega razvoja treba spodbujati tudi socialni razvoj 

nadarjenih učencev. Rezultati raziskave nam lahko služijo kot osnova za pripravo delavnic za 

učence, s katerimi bi spodbujali njihovo medsebojno povezanost in sodelovanje v razredu ter 

razvoj socialnih veščin. 
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5 PRILOGE 

PRILOGA 1: Sociometrična preizkušnja 

Ime in priimek: ____________________________________________  

Osnovna šola in razred: ______________________________________ 

Sem Nataša Jokan, absolventka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti, smer Specialna in 

rehabilitacijska pedagogika. V magistrskem delu raziskujem odnose med učenci v razredu, zato te lepo 

prosim, da iskreno odgovoriš na spodnja vprašanja. Tvojih odgovorov ne bom pokazala nikomur na šoli, 

uporabila jih bom samo za svoje študijske namene.  

Tvoje osebne podatke bom uporabila samo za analizo rezultatov, nato pa bodo uničeni. Hvala za 

sodelovanje že vnaprej! 

Pred tabo sta 2 trditvi. Trditvi natančno preberi in iskreno ter samostojno odgovori nanju. Ni ti 

potrebno napisati, s kom se v resnici družiš, ampak s kom bi se želel/a družiti, če bi lahko izbiral/a.  

Zapiši tri sošolce ali sošolke, s katerimi bi najraje sedel/a pri pouku, če bi imel/a možnost izbire. 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 

Zapiši tri sošolce ali sošolke, s katerimi bi se najraje družil/a med odmori in v prostem času, če bi 

imel/a možnost izbire. 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 

 

 

 

Kako bi s 3 lastnostmi opisal/a svoje nadarjene sošolke in sošolce. Kaj je najbolj značilno zanje? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hvala za sodelovanje! 



67 

PRILOGA 2: Vprašalnik za razrednike 

SOCIALNA VKLJUČENOST NADARJENIH UČENCEV – vprašalnik za razrednike 

Sem Nataša Jokan, absolventka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Specialna 

in rehabilitacijska pedagogika. Za svojo magistrsko nalogo sem si izbrala naslov Socialna vključenost 

nadarjenih učencev – primerjava med učenci iz šol v mestu in na podeželju. Cilj empiričnega dela je 

ugotoviti, kako so nadarjeni učenci sprejeti v razredu s strani sošolcev in ugotoviti, ali obstajajo razlike 

med nadarjenimi učenci, ki prihajajo iz podeželskih in mestnih osnovnih šol. Že vnaprej se Vam 

zahvaljujem za Vaše odgovore. 

1. Koliko nadarjenih učencev je v Vašem razredu?  

_________________________________________ 

Prosim, da za vsakega izmed nadarjenih učencev navedete ime in priimka ter izpolnite naslednji 

vprašalnik. Zagotavljam Vam, da bom upoštevala Zakon o varovanju osebnih podatkov ter imena 

učencev uporabila izključno pri analiziranju podatkov, nato pa bodo osebni podatki uničeni.  

2. Ime in priimka nadarjenega učenca: __________________________________________ 

3. Osnovna šola in razred: ____________________________________________________ 

4. Starost: ____________ 

5. Spol:  Ž M 

6. V katerem razredu je bil učenec prepoznan kot nadarjen? 

a) 1. razredu.  b) 2. razredu.  c) 3. razredu.  d) 4. razredu. 

e) 5. razredu.  f) 6. razredu.  g) 7. razredu.  h) 8. razredu. 

i) 9. razredu.  j) Ne vem.  

7. Na podlagi katerega kriterija je bil učenec evidentiran kot nadarjen? 

a) Učni uspeh.  b) Dosežki.  c) Učiteljevo mnenje.  d) Tekmovanja. 

e) Hobiji.  f) Mnenje šolske svetovalne službe.   g) Ne vem. 

8. Na podlagi katerega kriterija je bil učenec identificiran kot nadarjen, na katerem kriteriju je 

dosegel nadpovprečen rezultat? 

a) Ocena učitelja. b) Test sposobnosti. c) Test ustvarjalnosti. d) Ne vem. 

9. Prosim, opišite tipične socialne lastnosti tega (izbranega) nadarjenega učenca oz. učenke:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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10. Kako je nadarjen učenec po Vašem mnenju sprejet s strani sošolcev pri pouku? Odgovor 

prosim pojasnite. 

a) Zelo dobro.  b) Dobro.  c) Včasih dobro, včasih slabo.   

 d) Slabo.  e) Zelo slabo. 

Prosim, če bi lahko pojasnili svoj odgovor:   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11. Kako je nadarjen učenec po Vašem mnenju sprejet s strani sošolcev med odmori? Odgovor 

prosim pojasnite. 

a) Zelo dobro. b) Dobro.  c)  Včasih dobro, včasih slabo.  

d) Slabo.  e) Zelo slabo. 

Prosim, če bi lahko pojasnili svoj odgovor:   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. Katere učenčeve značajske lastnosti po Vašem mnenju vplivajo na njegovo socialno 

vključenost oz. izključenost? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13. Opazite kakšne pozitivne in/ali negativne opazke, ki jih je nadarjen učenec deležen s strani 

sošolcev? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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14. Kako Vi kot učitelj in razrednik spremljate in spodbujate nadarjenega učenca na področju 

socialnega vključevanja? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15. Kakšno je Vaše mnenje o tem, da na sprejetost nadarjenega učenca vpliva tudi število učencev 

v razredu? Kje vidite prednosti oz. slabosti večjih oz. manjših razredov? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hvala za Vaše sodelovanje! 
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PRILOGA 3: Drevo razreda za nadarjene učence 

Ime in priimek:_______________________________________________________________ 

Osnovna šola in razred: ________________________________________________________ 

DREVO RAZREDA 

Pred tabo je drevo vašega razreda. Dobro si ga oglej in na njem označi naslednje: 

- Kje si ti? Pobarvaj se z rumeno barvo. 

- Kje je učitelj/učiteljica? Pobarvaj ga/jo z rdečo barvo. 

- Kje je tvoj najboljši prijatelj/prijateljica? Pobarvaj ga/jo z zeleno barvo. 

- Kje je sošolec oz. sošolka, ki ti gre najbolj na živce? Pobarvaj ga/jo s črno barvo.  
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PRILOGA 4: Sprejetost nadarjenih učencev (število izbir) med poukom v mestnih 

osnovnih šolah   

Nadarjeni učenci imajo poleg zaporedne številke zvezdico (*). Z modro barvo so označeni 

dečki, z rožnato barvo pa deklice.  

6. RAZRED 

 

 

7. RAZRED 
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8. RAZRED 

 

 

 

9. RAZRED 
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PRILOGA 5: Sprejetost nadarjenih učencev (število izbir) med poukom na podeželskih 

osnovnih šolah   

Nadarjeni učenci imajo poleg zaporedne številke zvezdico (*). Z modro barvo so označeni 

dečki, z rožnato barvo pa deklice.  

6. RAZRED 
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7. RAZRED 
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8. RAZRED 

 

 

 

9. RAZRED 
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PRILOGA 6: Sprejetost nadarjenih učencev (število izbir) med odmori in v prostem 

času v mestnih osnovnih šolah 

Nadarjeni učenci imajo poleg zaporedne številke zvezdico (*). Z modro barvo so označeni 

dečki, z rožnato barvo pa deklice.  

6. RAZRED 

 

 

7. RAZRED 
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8. RAZRED 

 

 

 

9. RAZRED 
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PRILOGA 7: Sprejetost nadarjenih učencev (število izbir) med odmori in v prostem 

času na podeželskih osnovnih šolah 

Nadarjeni učenci imajo poleg zaporedne številke zvezdico (*). Z modro barvo so označeni 

dečki, z rožnato barvo pa deklice.  

6. RAZRED 
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7. RAZRED 
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8. RAZRED 

 

 

 

9. RAZRED 
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