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POVZETEK 

Učitelji se pri svojem delu pogosto srečujejo z nadarjenimi učenci. V Beli knjigi o 

vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (2011) je zapisano, da so nadarjeni otroci 

po določenih nacionalnih kriterijih visoko nadpovprečni učenci in jih je v populaciji do 

10 %. Nadpovprečnost se ocenjuje glede na dosledne doseţke teh učencev na 

intelektualnem, ustvarjalnem, učnem (jezikovnem, matematičnem, druţboslovnem, 

naravoslovnem, tehniškem), umetniškem (glasbenem, likovnem, dramskem, literarnem 

…) in telesno-gibalnem oziroma športnem področju. Nadarjene učence je treba 

obravnavati kot samostojno skupino učencev, ki ima na področju učenja izjemne 

potenciale oziroma doseţke, ki upravičujejo individualizirane prilagoditve v okviru 

osnovnega in srednjega šolanja. Pri delu z nadarjenimi učenci se od učitelja zahteva 

drugačne strategije dela v razredu, takšne, ki bodo spodbujale nadarjene in jim 

pomagale razviti njihove potenciale. Le s prilagojenim vzgojno-izobraţevalnim delom 

se nadarjeni lahko razvijejo v zdrave in ustvarjalne osebe, ki bodo vplivale na razvoj 

celotne druţbe. Na učiteljevo strokovnost pri vzgojno-izobraţevalnem delu z 

nadarjenimi pa vplivajo tudi njegova stališča, ki jih ima do nadarjenih učencev in 

vzgojno-izobraţevalnega dela z njimi. Ker stališča pomembno vplivajo na učiteljevo 

delo z nadarjenimi učenci, sem to temo podrobneje opredelila in raziskala v 

diplomskem delu. 

Osrednji namen mojega raziskovanja je bil ugotoviti, kakšna so stališča učiteljev do 

vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev. V ta namen sem izvedla empirično 

raziskavo, v kateri je sodelovalo 80 osnovnošolskih učiteljev predmetne in razredne 

stopnje. Zanimalo me je, ali se pojavljajo razlike med učitelji glede na njihovo delovno 

dobo, razred, ki ga poučujejo, glede na spol in glede na pedagoške izkušnje, ki jih imajo 

z nadarjenimi učenci na področjih stališč, ki sem jih preučevala. Zanimalo me je tudi, 

ali se pojavljajo kakšne povezave med določenimi skupinami preučevanih stališč. 

S pomočjo raziskave sem ugotovila, da večjih razlik v različnih stališčih do vzgoje in 

izobraţevanja nadarjenih med učitelji glede na merjene spremenljivke (spol, delovna 

doba, razred, izkušnje s poučevanjem nadarjenih) ni. Osnovnošolski učitelji sicer bolj 

podpirajo diferenciacijo in akceleracijo nadarjenih učencev kot učiteljice, statistično 

pomembne razlike pa se v stališčih med učitelji glede na njihovo delovno dobo in 

pedagoške izkušnje niso potrdile. Raziskovalni rezultati kaţejo tudi, da se učitelji 
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predmetne stopnje bistveno bolj zavedajo pomena druţbene vrednosti nadarjenih 

učencev kot učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji. Prav tako sem z raziskavo 

ugotovila šibke do srednje močne povezave med določenimi skupinami stališč učiteljev 

do vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev. 

KLJUČNE BESEDE: nadarjeni učenci, učitelji, osnovna šola, stališča do nadarjenih, 

vzgoja in izobraţevanje nadarjenih 
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ABSTRACT 

In the course of their work, teachers often come across gifted pupils. According to the 

White Paper of Education in the Republic of Slovenia (2011), gifted children are 

defined with national criteria as high-above average pupils and represent less than 10 

per cent of the population. Their superiority is measured according to the achievements 

of those pupils in the intellectual, creative, learning (language, mathematics, social 

sciences, science and technology), artistic (music, art, drama, literature) and kinaesthetic 

or sports areas. Gifted pupils need to be treated as an independent group of pupils with 

special potentials or achievements in the area of learning, therefore, justifying 

individualized adaptations in the sphere of primary and secondary education. Working 

with gifted pupils, a teacher is required to use different strategies, which will encourage 

the gifted and help them develop their potentials. Only by means of the adapted 

educational work, gifted students can develop into healthy and creative individuals, 

affecting the evolution of the society as a whole. A teacher’s expertise in dealing with 

the gifted is influenced by his/ her attitude to the gifted and to his/her work alike.  

Since their views on teaching the gifted strongly affect the teacher’s work, the topic is 

specified and closely studied in the thesis. The main purpose of my study was to 

discover teachers’ attitudes towards training and educating the gifted pupils. For this 

reason, I have carried out an empirical research including 80 primary school teachers. I 

was interested whether there are any differences in the teachers’ views due to their years 

of service, the class they teach, the gender and their pedagogical experience with gifted 

pupils. I also wanted to find out if there are any links among specific groups of the 

attitudes studied.  

I have realised, by means of the research, that there are no great differences in different 

attitudes of the teachers according to the variables measured (gender, years of service, 

class, experience in teaching the gifted). It is true that primary school male teachers give 

a slightly stronger support to differentiation and acceleration of the gifted than their 

female colleagues, but there were statistically no great differences according to the 

period of time they have been teaching and their pedagogical experience. The results 

equally show that teachers working with teenagers are much more aware of the social 

value of the gifted pupils than teachers working with younger children. Finally, I have 
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discovered the weak to moderately strong links among specific groups of teachers’ 

attitudes to teaching and educating gifted pupils. 

 

KEY WORDS: gifted pupils, teachers, primary school, attitudes to the gifted, training 

and education of the gifted.   
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1 UVOD 

 

»V življenju imamo dve možnosti: lahko sledimo splošnim tokovom ali se ločimo in gremo svoja pota. 

Kdor se odloči za ločitev, mora biti drugačen. Biti drugačen pomeni, prizadevati si biti takšen, kot si 

lahko le ti in nihče drug.« (Alan Ashley Pitt) 

 

Po predlogu Bele knjige o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (2011) naj bi se 

nadarjene učence obravnavalo kot samostojno skupino učencev, ki imajo na področju 

učenja izjemne potenciale, ki upravičujejo individualizirane prilagoditve v okviru 

osnovnega šolanja. Tako kot vsi otroci tudi nadarjeni v šoli potrebujejo ustrezno pomoč. 

Potrebujejo čas in prostor, da lahko sledijo svojim interesom na njim ustreznem nivoju. 

To lahko doseţemo le, če oblikujemo spodbudno šolsko okolje in bogato izobraţevanje. 

V izobraţevalnem procesu nadarjenih je vloga učitelja nezamenljiva. Nadarjenim 

učencem omogoča aktualizacijo njihovih potencialov, zagotavlja in poskrbi za 

ustvarjalnost učnega okolja, kjer nadarjeni učenci pokaţejo svoje darove in talente, ter 

ustvarja pogoje, v katerih se bodo nadarjeni učenci lahko razvili in dozoreli. 

Ker učitelj odigra glavno vlogo pri delu z nadarjenimi v šoli, mora le ta imeti veliko 

znanja in izkušenj, s katerimi bo lahko učinkovito izvajal delo z nadarjenimi učenci. Pri 

tem imajo veliko vlogo tudi stališča, ki vplivajo na delo učiteljev. Le učitelj, ki bo 

ustrezno informiran in izobraţen, bo razvil pozitivna stališča do nadarjenih učencev in 

njihovega izobraţevanja. Delo z nadarjenimi bo učitelju predstavljalo izziv in ne strahu 

ali morebitne obremenitve.  

Učitelj, ki se je zmoţen nenehno razvijati znotraj učeče se šole, lahko zagotovi ustrezne 

pogoje v vzgojno-izobraţevalnem procesu za razvoj posameznega učenca. Poudarja 

pomen partnerstva in omogoča aktivno sodelovanje učencev. Usmerja procese in ne le 

končne cilje. Spodbuja notranjo motivacijo, omogoča in uči spretnosti reflektiranja 

učnega procesa in medosebnih odnosov, ki se oblikujejo v razredni interakciji 

(Breceljnik, 2003). 
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Oblikam izobraţevanja o delu z nadarjenimi učenci bo potrebno nameniti več 

pozornosti, saj mnogi učitelji prav zaradi pomanjkljivega znanja ne poskrbijo za 

nadarjene, kar se odraţa tudi v negativnih stališčih do nadarjenih učencev. V prvi vrsti 

jih ne prepoznavajo, nadalje pa nimajo ustreznih znanj s področja metodike in didaktike 

za ustrezno delo z njimi. Za učinkovit sistem podpore in razvoja skrbi za nadarjene pa 

učitelji niso edini kandidati za izobraţevanje na tem področju. Sem sodijo tudi 

ravnatelji, svetovalni delavci, starši in vsi, ki imajo kakršen koli opravek s populacijo 

nadarjenih (Ritonja, 2003). 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 STALIŠČA 

2.1.1 ZNAČILNOSTI STALIŠČ 

»Do pomembnih dogodkov, pojavov, predmetov in oseb navadno nimamo povsem 

nevtralnega odnosa; ocenjujemo jih, vrednotimo, zavzemamo se zanje ali pa jih 

odklanjamo. Ljudje se razlikujemo po svojem odnosu do bliţnjih oseb, do zgodovinskih 

osebnosti, do političnih voditeljev, pa tudi do predmetov, ţivali, dogodkov in pojavov, 

na primer do svobode, vojne, narodnosti, gospodarskih vprašanj, umetnosti, verskih 

zadev itd. Ni pomembnega dogodka, stvari ali osebe, do katerih ne bi zavzeli takšnega 

ali drugačnega stališča« (Musek, 1993, str. 33). 

Posameznik skozi ţivljenje oblikuje veliko različnih stališč. Ţe od zgodnjega otroštva 

dalje sprejema različne informacije, pridobiva zglede in čustveno obarvane izkušnje. 

Močan dejavnik za oblikovanje stališč je predvsem druţina, danes pa imajo pomembno 

vlogo tudi mnoţični mediji. 

Zaradi kompleksnosti pojma definicije stališč so si mnogi avtorji pri opredelitvi različni.  

Marentič Poţarnik (2008) stališča opredeli kot trajnejše miselne, čustvene in vrednostne 

naravnanosti do različnih predmetov, oseb, dogodkov in pojavov. Pravi, da ima vsako 

stališče svojo spoznavno, čustveno in vedenjsko sestavino, tj. pripravljenost za ustrezno 

ravnanje. 

»Stališča so sistem kognitivnih, emocionalnih in konativnih tendenc in predstavljajo 

mentalno pripravljenost za določen način reagiranja. Vplivajo na to, kako bomo 

zaznavali posamezne predmete, osebe ali situacije, kaj bomo o njih mislili, kako se 

bomo nanje čustveno odzivali. Stališča imajo vedno tudi dinamično funkcijo, delujejo 

kot motivi in spodbujajo ter usmerjajo naše ravnanje. Znaten del stališč postane del naše 

osebnosti« (Rot, 1983, v Razdevšek Pučko, 1990, str. 8). 

Rosenberg in Hovland (1990, v Ule 2009) pravita, da so stališča predispozicije ljudi za 

pozitiven ali negativen odgovor na določeno dogajanje ali situacijo v socialnem svetu. 

David Krech, Richard Crutchfield in Egerton Ballachey (1962, v Ule, 2009) 
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opredeljujejo stališča kot trajni sitem pozitivnega ali negativnega ocenjevanja, občutenja 

in aktivnosti v odnosu do različnih socialnih situacij in objektov. 

Po teh in drugih definicijah stališč Ule (2009) povzame naslednje značilnosti pojma 

stališč: 

 stališča so trajna duševna pripravljenost za določen način reagiranja; 

 stališča pridobivamo v teku ţivljenja, v procesih socializacije; 

 stališča imajo direktivni in dinamični vpliv na obnašanje in vplivajo na 

doslednost oziroma konsistentnost človekovega obnašanja; 

 stališča so integracija treh osnovnih duševnih funkcij: kognitivne, čustvene in 

motivacijske. 

Kognitivna komponenta stališč so znanja, izkušnje, informacije, tudi vrednotne 

sodbe in argumenti v zvezi z objektom, dogodkom, osebo ali situacijo, o kateri 

oblikujemo stališče. 

Čustvena komponenta stališč so pozitivna ali negativna občutja in ocenjevanja 

objektov stališč. Kognitivna in čustvena komponenta sta običajno usklajeni med 

seboj. Če pride do razlik med njima, to skoraj nujno vodi do spremembe stališča, 

bodisi z dodajanjem novih informacij bodisi s pozivom na naša čustva. Rus (1994) 

navaja, da je za emocije značilno stanje vzburjenosti. Emocije postanejo pozitivne 

ali negativne šele na osnovi kognitivne interpretacije. 

Motivacijska komponenta je teţnja človeka, da deluje na določen način glede na 

objekt stališč, ko na primer podpre tiste objekte ali situacije, do katerih ima 

pozitivna stališča, oziroma prepreči tiste pojave ali situacije, do katerih ima 

negativna stališča. 
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Slika 1: Model stališč (Ule, 2009, str. 127) 

 

Billig (1991) je pri opredelitvi pojma kritičen do tridelne naravnanosti stališč. Meni, da 

je struktura stališč podobna razpravi, torej ima poleg kognitivnih, čustvenih in 

motivacijskih sestavin tudi razne oblike argumentacij, kritik in obrambe stališč, zato 

predlaga še diskurzivno oziroma argumentativno komponento. 

Stališča se razlikujejo tudi po stopnji kompleksnosti in diferenciranosti. V grobem sta se 

v socialni psihologiji razvila dva pogleda na stališča: konvencionalni in sociohistorični 

(Sampson, 1991 v Ule, 2009).  

Po konvencionalnem pogledu so stališča: 

 umeščena v duševnosti oziroma zavesti ljudi, neodvisno od druţbenega okolja; 

 imajo značilne lastnosti, ki jih lahko raziščemo in opišemo; 

 nanje lahko sklepamo iz vedenja ljudi, ne moremo pa jih neposredno opazovati; 

 so povezana z našim vedenjem. 

Sociohistorični pogled pa poudarja, da stališča: 

 niso predvsem individualni koncepti, ampak so zgodovinske in kulturne 

stvaritve; 

 ne nastajajo v duševnosti ljudi, ampak jih uveljavlja določena druţba, kultura za 

določene namene; 

 so ukoreninjena v našem socialnem vedenju in niso psihološki dejavnik zunaj 

njega. 
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2.1.2 FUNKCIJA STALIŠČ 

 

Socialni psihologi so ugotavljali, da ljudje sprejemajo stališča, ker pomagajo zadovoljiti 

njihove osnovne potrebe. Stališča vplivajo na mentalno pripravljenost za določen način 

reagiranja in zato vplivajo na to, kako zaznavamo in doţivljamo določene situacije in 

objekte, kako o njih mislimo in nanje čustveno reagiramo. Stališča usmerjajo pozornost, 

torej delujejo na selektivnost zaznavanja (Ule, 2009). 

Psiholog Daniel Katz (1967, v Ule, 2009) v svoji teoriji o funkcionalnem karakterju 

stališč govori predvsem o naslednjih funkcijah stališč: 

 obrambna funkcija; 

 vrednotno-ekspresivna funkcija; 

 instrumentalna oziroma prilagoditvena funkcija; 

 kognitivna funkcija. 

Obrambna funkcija stališč predpostavlja, da nam nekatera stališča sluţijo za to, da 

ohranjamo stabilno samopodobo in nas branijo pred negativnimi spoznanji o nas samih. 

Sluţijo kot obrambni mehanizmi, ki nas branijo pred ogroţanjem sebstva in 

samospoštovanja. 

Vrednotno-ekspresivna funkcija pomeni, da imajo ljudje potrebo po izraţanju tistih 

stališč, ki jim omogočajo posredovanje svojih vrednotnih predstav ali pomembnih 

komponent njihovih predstav o sebi. Takšna stališča krepijo občutek samorealizacije in 

samoizraţanja. 

Instrumentalna oziroma prilagoditvena funkcija pomeni, da stališča lahko pomagajo 

ljudem, da se prilagodijo na trde stvarnosti ţivljenja, da razvijejo in uveljavljajo svoj 

ţivljenjski slog, da doseţejo zaţelene cilje, nagrade ali se izognejo nezaţelenim 

dogodkom ali kaznim. 

Kognitivna funkcija stališč pa predpostavlja, da lahko stališča pomagajo organizirati in 

strukturirati predstavo o svetu. Pomagajo nam klasificirati nove informacije in izkušnje 

ter poenostaviti in bolje razumeti svet, v katerem ţivimo. 
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2.1.3 OBLIKOVANJE IN SPREMINJANJE STALIŠČ 

 

Stališča so med najpomembnejšimi rezultati socialne konstrukcije človeka, saj zanje 

nimamo nobenih bioloških predispozicij in so socialno pridobljene strukture. Celo 

ţivljenje jih spreminjamo in oblikujemo skupaj s sprejemanjem socialnega znanja 

izkušenj in norm iz okolja, v katerem ţivimo (Ule, 2009).  

Rus (1994) meni, da se tudi stališč nenehno učimo. Pravi, da so stališča rezultat in 

učinek socializacije, ki poteka skozi različne procese učenja in ob različnih agensih 

socializacije. 

Pri oblikovanju stališč so močno pomembne tiste lastnosti človeka, ki določajo njegovo 

samopodobo in odnos do samega sebe. Ljudje s pozitivno samopodobo imajo bolj 

usklajeno in trdnejšo strukturo stališč, medtem ko imajo osebe s šibkejšo samopodobo 

pogosteje nestabilna in medsebojno neusklajena stališča (Ule, 2009).  

Rus (1994) še navaja, da je eden najpomembnejših procesov pri oblikovanju stališč 

kategorizacija. V svetu, v katerem ţivimo, nas obdaja na milijone draţljajev, pri tem pa 

nam kategorije omogočajo, da podobne draţljaje obdelamo kot skoraj identične 

informacije. Kategorizacija je neke vrste »urejanje« sveta, zato je povezana s potrebo po 

varnosti. 

Marentič Poţarnik (2008) pravi, da je za razvoj stališč potrebno nebesedno, intuitivno, 

čutno in čustveno doţivljanje, pa tudi razumsko, analitično spoznavanje in sklepanje. 

Pomembno je, da se prepletata in srečujeta v interakciji, kjer spoznavni vidik črpa 

energijo iz čustvenega in čustveni globino iz razumevanja. 

Pomembno vlogo pri oblikovanju stališč imajo neposredne izkušnje in znanje, saj je to 

najenostavnejša oblika pridobivanja in spreminjanja stališč. Vpliv neposredne izkušnje 

na oblikovanje stališč v psihologiji pojasnjujejo s pogojevanjem in učenjem po modelu. 

Če smo dalj časa izpostavljeni podobnim sporočilom oziroma situacijam, teţimo k 

takšnim stališčem, ki so skladna z našimi odzivi na ta sporočila oziroma situacije. 

Človek se pri oblikovanju in spreminjanju stališč pogosto ravna glede na to, kako se 

vedejo osebe, ki so posamezniku vzor oziroma so mu kako drugače pomembne (Ule, 

2009). V situacijah, ki jih ne moremo neposredno izkusiti, pa imajo pomembno vlogo 

pri formiranju stališč informacije. Pomemben vir informacij je predvsem komunikacija. 
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Stališča so razmeroma trajna in dosledna, a se pod vplivom določenih pogojev in 

okoliščin tudi spreminjajo. Ta največkrat spremenimo pod vplivom izkušenj, pa tudi 

zaradi potreb po njihovem usklajevanju (Musek, 1993).  

Rus (1994) meni, da se stališča lahko spreminjajo na različne načine. Pravi, da ţe 

informacija, ki jo prejmemo v osebnem kontaktu ali preko medijev, lahko spremeni 

kognitivno komponento naših stališč. Ker pri stališčih obstaja tendenca po konsistenci 

med komponentami, bo tako sprememba ene komponente sproţila spremembe tudi v 

drugih dveh komponentah. 

Spreminjanje stališč je odvisno predvsem od njihovih karakteristik, to so ekstremnost, 

kompleksnost in usklajenost stališč. Le-ta se lahko spreminjajo v intenziteti (od bolj k 

manj ekstremnim in obratno) in v smeri (od pozitivnih k negativnim ali obratno). 

Raziskave kaţejo, da se bolj ekstremna, bolj kompleksna in bolj usklajena stališča teţje 

spreminjajo kot ostala. Pri poskusu spreminjanja takega stališča lahko privede do 

bumerang-efekta, ki še bolj okrepi stališče, namesto da bi ga spremenilo (Ule, 2009). 

Spreminjanje stališč je povezano tudi s spreminjanjem socialnega konteksta in ideologij. 

Trdnost stališča je najbolj odvisna od tega, koliko neko stališče potrjuje koncept 

samopodobe in samospoštovanja ljudi. Če je stališče udeleţeno pri oblikovanju in 

ohranjanju središčnih lastnosti podobe o sebi, bo človek tako stališče ţelel obdrţati 

(Scherif, 1984, v Ule, 2009). Raziskave tudi kaţejo, da spremembe v druţbenih odnosih 

lahko vodijo do spreminjanja stališč ljudi, vendar ni avtomatizma ali neposredne 

vzročne zveze. 

Rus (1994) še navaja, da se vsako spreminjanje stališč začne pri izvoru stališčnih 

sprememb. Izvor je tisti dejavnik, ki na različne načine vpliva na spremembo v stališčih. 

Izvor vplivanja je socialen takrat, ko gre za posameznika – osebo ali skupino. Ko 

socialen izvor vpliva na socialno vedenje, govorimo o socialnem vplivu. Vsako socialno 

vplivanje pa je neke vrste komunikacija. Izvor socialnega vplivanja je v tem primeru 

oddajnik – izvor oblikuje določeno sporočilo in ga kot oddajnik preko določenega 

kanala prenese prejemniku oziroma cilju komunikacije. To je lahko nekaj govorjenega 

ali storjenega s strani posameznika ali pa skupinske odločitve, novice, revije ali 

televizije. Tretja kategorija, ki poleg izvora in sporočila določa obseg sprememb, pa je 

občinstvo. Osebnostne karakteristike, ki prevladujejo med občinstvom, so tiste, ki 

povečujejo oziroma zmanjšujejo vpliv določenega sporočila. 
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Na oblikovanje in spreminjanje stališč najpomembneje vplivajo naslednji dejavniki 

(Ule, 2009): 

 skupinska pripadnost – predvsem vpliv primarnih in referenčnih skupin; 

 informacije in znanje – izobraţevalne institucije in mediji; 

 osebnostne značilnosti – izkušnje, samopodoba, potrebe in ţelje. 

Ule (prav tam) poudarja, da imajo skupine posebno vlogo pri oblikovanju in 

spreminjanju stališč. Svoj vpliv uveljavljajo predvsem s poudarjanjem skupnega 

vrednotnega sistema skupine, z dajanjem socialne podpore tistim ljudem v skupini, ki 

delujejo v skladu s skupnim vrednotnim sistemom, s sankcioniranjem (nagrajevanjem, 

kaznovanjem) tistih članov, ki ne delujejo v skladu s skupnim vrednotnim sistemom, z 

izborom in cenzuro informacij, ki naj bi prišle do članov skupine. 

Pri oblikovanju in spreminjanju stališč imajo pomembno vlogo primarne skupine, to so 

druţina, prijatelji, vrstniki. Tukaj človek odrašča, si pridobiva prve izkušnje, poleg tega 

pa se spletejo tesne čustvene vezi, ki imajo močan vpliv na človeka. V vsakem obdobju 

ţivljenja imajo velik vpliv na človeka tudi referenčne skupine, in če je primarna skupina 

hkrati tudi referenčna, je njihov vpliv še posebej velik. Referenčna skupina je tista, 

katere vrednotni sistem človek najbolj sprejema in se z njim identificira. Referenčne 

skupine so tudi tiste, ki jim oseba ne pripada, pa jim ţeli pripadati (Ule, 2009).  

Jelenc (1986) meni, da spreminjanje posameznikovega delovanja ni mogoče »od zunaj« 

v mehaničnem smislu, ob tem zahteva subjektivno sodelovanje in motivacijo. 

Posameznik mora vedeti, da v procesu transformacije sodeluje, poleg tega pa mora imeti 

moţnost kontrole lastnega spreminjanja. Pomembno je, da je izpolnjeno načelo 

andragoškega dela »spreminjam se« in ne »spreminjajo me.« 

Na splošno lahko povzamemo, da je temeljni princip spreminjanja stališč sledeč: najprej 

se spremeni ena od komponent, nato pa se aktivira trend komponentne konsistence. 

Značilnosti posameznih komponent teţijo k medsebojni usklajenosti (Rus, 1994). 
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2.1.4 UGOTAVLJANJE IN MERJENJE STALIŠČ 

 

V današnjem svetu je velikokrat pomembno, da spoznamo stališča posameznih oseb 

oziroma skupin. Da bi vsebino stališč čim bolj zanesljivo in objektivno ugotavljali in 

določali njihovo stopnjo jakosti ter intenzivnosti, so v psihologiji razvili posebne 

metode, imenovane lestvice stališč. S pomočjo le teh ugotavljamo in primerjamo 

stališča posameznikov ali skupin glede najrazličnejših stvari, npr. stališča 

osnovnošolskih učiteljev do vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev (Musek, 2009). 

Z lestvicami stališč merimo le verbalne reakcije ali kognitivno dimenzijo stališča ali 

tudi miselno komponento, ne pa akcijske komponente (Cencič, 2009).  

Lestvice stališč so najpogosteje sestavljene iz večjega števila posameznih ocenjevalnih 

lestvic, ki se nanašajo na področje, do katerega zavzemamo stališče – na primer tako, da 

posameznik na lestvici označi stopnjo strinjanja z izraţenim stališčem: 

»Nadarjeni učenci potrebujejo posebno pozornost, da bi lahko popolnoma razvili svoje 

talente.« 

5 4 3 2 1 

popolnoma se 

strinjam 

delno se strinjam sem neodločen/-

a 

delno se ne 

strinjam 

nikakor se ne 

strinjam 

Vir: Gagné, F., Nadeau. L. (1991).  

S posebnimi postopki lahko na podlagi večjega števila odgovorov na posameznih 

ocenjevalnih lestvicah, ki se nanašajo na predmet, ki nas zanima, dokaj zanesljivo 

razberemo, kakšno je stališče posameznika. Lahko ugotavljamo tudi razlike v stališčih 

do tega predmeta med posamezniki oziroma med skupinami (Musek, 1993). 
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2.1.5 VPLIV STALIŠČ NA VEDENJE 

 

Številne raziskave niso povsem potrdile pričakovanj psihologov o zvezi med stališči in 

obnašanjem ter o ključni vlogi stališč pri nadzoru človekovega vedenja. Kaţejo, da ni 

nobenih trdnih pravil, ki bi narekovale, kako stališča vplivajo na vedenje ali obratno.  

Marentič Poţarnik (2008) pravi, da stališč ne moremo vedno enačiti z ravnanjem. Le ta 

so prešibka, protislovna ali pa jih nadvlada konformizem ter strah pred podcenjevanjem. 

Odnos med človekovim znanjem, moralnim presojanjem, čustvi in odločanjem je 

sestavljen in teţko predvidljiv. 

Vpliv stališč na vedenje je odvisen od nekaj bistvenih pogojev (Ule, 2009): 

 od konteksta oziroma situacije, v katerih se izraţajo stališča, 

 od značilnosti samih stališč, 

 od osebnostnih lastnosti nosilca stališč, 

 od stopnje vpletenosti človeka v vsebino stališč. 

Jasno je, da imamo nekatera stališča »hitreje pri roki« kot druga. Razlika v hitrosti, s 

katero smo pripravljeni zavzeti stališče do neke stvari, pomeni razliko v dostopnosti 

stališč. Če so stališča bolj pri roki, le-ta bolj vplivajo na vedenje. Taka stališča se tudi 

laţje spreminjajo kot manj dostopna stališča. Različni dejavniki odločajo, katero stališče 

je bolj in katero manj dostopno. Kadar stališča gradimo na neposredni izkušnji z 

objektom stališča, je stališče prej na voljo kot takrat, ko ga gradimo na indirektni 

izkušnji. Poleg dostopnosti stališč je pomembna tudi stopnja središčnosti stališč. 

Nekatera stališča so bolj obrobna in laţe stojijo sama zase, medtem pa so določena 

stališča močno odvisna od drugih stališč. Središčnost stališč je povezana z dostopnostjo 

stališč. Bolj središčna stališča so navadno dostopnejša in zato v večji meri vplivajo na 

vedenje. Omeniti pa je treba, da so bolj središčna stališča bolj konsistentna med seboj 

ter posledično tudi odpornejša do sprememb (Ule, 2009). 

Fazio in Williams sta v raziskavi ameriške predsedniške kampanje leta 1984 ugotovila, 

da so osebe, ki so hitreje oblikovale svoja mnenja o objektu stališč (o predsedniških 

kandidatih), pokazale večjo skladnost med svojimi stališči in vedenjem kot pa osebe, ki 

so svoja mnenja oblikovala počasneje (Ule, 2009). 
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Rus (1994) meni, da so stališča dober napovedovalec vedenja tedaj, ko niso v konfliktu 

z normami. 

Ule (2009) še navaja, da osebe, ki se v svojem obnašanju zanašajo predvsem na lastne 

občutke, misli in stališča ter manj na to, kaj od njih pričakuje socialno okolje, kaţejo 

večje ujemanje med svojimi stališči in vedenjem, kot tiste osebe, ki se prilagajajo 

različnim situacijam in so bolj pozorne na mnenja drugih kot na lastna stališča. 

Odnos med stališči in vedenjem ni enosmeren odnos vzroka (stališče) in učinka 

(vedenja). Stališča se razvijejo iz predhodnih informacij, argumentov in izkustev 

človeka, na tej kognitivni osnovi se zgradi čustven odnos, temu pa se pridruţi 

motivacija, ki privede do dejanj (vedenja). Odnos stališče – vedenje se lahko tudi obrne, 

tako da stališča sledijo spremembam vedenja. 

Povezanost med vedenjem in stališči pojasnjuje predvsem teorija Fishbeina in Ajzena, 

ki sta v več raziskavah predstavila pregleden model spreminjanja vedenja in stališč. 

 

Slika 2: Fishbeinov in Ajzenov model indirektnega vpliva zunanjih variabel na vedenje 

(Ule, 2009, str. 162) 

Po zgornjem modelu je človekova namera osnovni dejavnik, ki povzroči spreminjanje 

vedenja ali stališč. Ta pa je odvisna še od dveh drugih dejavnikov, in sicer od stališč 

posameznika in od norm, ki jih upošteva. Povezanost stališč in obnašanja je odvisna še 

od dveh dejavnikov: od pričakovanja rezultata in od vrednosti rezultata vedenja. 
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Ljudje pogosto teţimo k temu, da to, kar počnemo, opravičujemo kot pravilno in dobro. 

Raziskave rasizma so opozorile, da vsakdanje obnašanje ljudi, ki so podvrţeni rasnim 

predsodkom, bistveno vpliva na obnavljanje rasnih predsodkov. To ne pomeni le, da 

branimo svoja stališča z lastnimi dejanji, temveč tudi s svojimi stališči branimo lastna 

dejanja (Myers, 1994 v Ule, 2009). 

Razdevšek Pučko (1993) meni, da je zveza med stališči in vedenjem delna, saj je na 

podlagi stališč nezanesljivo predvidevati specifično ravnanje posameznika. Bolj 

zanesljivo je obratno sklepanje: iz vedenja na stališča, kar pojasnjuje z mislijo 

Abelsona, ki meni, da smo ljudje dokaj uspešni pri razlagi svojega vedenja, manj 

uspešni pa smo takrat, ko bi morali napraviti nekaj, za kar se zavzemamo v besedah in 

stališčih. 

 

2.1.6 VPLIV UČITELJEVIH STALIŠČ NA PEDAGOŠKO DELO 

 

Pedagoški delavci si v svojem miselnem sistemu oblikujejo določene mentalne 

konstrukte, individualne predstave realnosti, ki predstavljajo integrirano celoto 

posameznikovih pogledov, stališč, vrednot in idealov z nekega oţjega delovnega 

področja (npr. učenja, znanja, discipline). Omenjene konstrukte imenujemo subjektivne 

ali implicitne teorije, ki so zveze več osebnih pojmovanj o določenem področju 

pedagoške prakse (npr. o znanju, učenju, disciplini) (Polak, 2008). 

Marentič Poţarnik (1998) pojmovanja opredeljuje kot subjektivno obarvane, ne povsem 

zavestne in med seboj skladne konstrukte, ki jih posameznik oblikuje na osnovi 

nakopičenih ţivljenjskih izkušenj. 

Polak (2008) subjektivne teorije učiteljev opredeljuje kot delno ali popolnoma 

implicitne, relativno nespremenljive zveze več posameznih osebnih pojmovanj s 

specifičnih področji pedagoškega dela. Le-ta se oblikujejo v procesu pridobivanja 

znanja, izkušenj in vrednot znotraj specifičnega socialnega in šolskega konteksta. 

Pojavljajo se v obliki osebnih prepričanj, predstav ali shem. Med seboj se povezujejo v 

znotraj povezano strukturo, za katero je posameznik pripravljen nenehno iskati nove 

argumente ter selekcionirano zaznavati in integrirati nove informacije, ki so bolj 

usklajene s to strukturo. Te subjektivne teorije učitelju predstavljajo vodilo za 
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pedagoško ravnanje v konkretnih situacijah, medtem ko jih teţje srečamo v verbalizirani 

in posplošeni obliki. 

Osebna pojmovanja, ki gradijo subjektivne teorije učiteljev, so pomembna, ker učitelju 

ter preko njega učencem določajo, kaj je bistvo šolskega znanja, učenja in poučevanja 

(Marentič Poţarnik, 1998).  

Pojmovanja o tem, kaj je bistvo učenja, znanja in poučevanja, močno vplivajo na 

učiteljeve učne odločitve, tudi na to, katere svoje zmoţnosti bo razvijal in uveljavljal 

(Marentič Poţarnik, 2007). 

Marentič Poţarnik (1987) opredeljuje pedagoška stališča kot dispozicije ali 

pripravljenost za različno ravnanje v vzgojnih situacijah. Stališča, ki imajo svojo 

spoznavno, čustveno in akcijsko sestavino, s svoje strani krmarijo ravnanje, vendar pa 

zveza med stališči in ravnanjem ni neposredna. 

Razdevšek Pučko (1990) opredeli skupine relevantnih vzgojno-izobraţevalnih stališč 

takole: 

 Splošna vzgojno-izobraţevalna stališča: k tej skupini spadajo splošna stališča do 

vzgoje, mladine, pomena znanja in izobraţevanja, do pomena učiteljevega dela 

in moţnosti njegovega vplivanja, vzgojno-izobraţevalnega sistema ter do 

različnih pedagoških in psiholoških doktrin. 

 Vzgojno-izobraţevalna stališča na ravni šole: k tej skupini so uvrščena stališča 

do šole in vseh aktov, ki urejajo delo na šoli, do vodstva šole in načina vodenja, 

do sodelavcev in staršev. 

 Vzgojno-izobraţevalna stališča na ravni razreda: v to skupino spadajo stališča 

do posebnosti dela v posamezni razredih ter predmetih, stališča do različnih 

postopkov poučevanja ter preverjanja in ocenjevanja znanja, do novosti v 

metodah poučevanja. 

 Stališča o problemih v zvezi z odnosi med učiteljem in učenci: v to skupino 

stališč so uvrščena stališča do načinov vodenja in vplivanja na učence, do oblik 

vzdrţevanja discipline, do načinov in stopnje kontrole učencev, do načinov 

obravnave drugačnih (po sposobnostih in vedenju) otrok, do razlik med učenci, 

do uspeha in neuspeha učencev. 
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Woolfolk (2002) navaja, da so učiteljeva stališča pomembna, saj le ta vplivajo na 

učence. Učiteljeva stališča imajo pomembno vlogo pri oblikovanju razredne klime, ki 

vpliva na učenčevo učinkovitost in posledično na učenčevo vedenje.  

Razdevšek Pučko (1990) v svoji doktorski disertaciji iz različnih raziskav povzema, da 

pride med študijem pri bodočih učiteljih do zaţelenih sprememb v stališčih, ki postajajo 

bolj permisivna, demokratična in manj toga. Močan vpliv na stališča bodočih učiteljev 

pa imajo njihovi mentorji. Navaja še, da je pri učitelju začetniku še posebej kritično 

začetno obdobje, kjer se opazi tipično sliko kognitivne disonance. Stališča, ki so jih 

mladi učitelji izoblikovali v času študija, se velikokrat ne skladajo z vedenjem večine 

učiteljev. V stanju kognitivnega konflikta, ko je njihovo vedenje disonantno s stališči, se 

odločijo za pot, ki je najlaţja, in sicer spremenijo stališča, ki so v začetku šibka in jih ni 

teţko spremeniti. Ob spreminjanju stališč si mladi učitelj olajša vstop v sprejetje 

skupine, saj ga pri tem skupina podpira. Avtorica poudarja, da so potrebne spremembe 

po drugačnem izobraţevanju učiteljev, kjer bodo učitelji ob učitelju mentorju 

pridobljena stališča utrdili tudi z lastnimi pozitivnimi izkušnjami v praksi. 

Shavelson in Stern (1981, v Razdevšek Pučko, 1990) postavljata tezo, da imajo stališča 

in prepričanja učiteljev o učencih in poučevanju pomemben vpliv na odločitve in 

vedenje učiteljev predvsem v primerih, ko učitelj nima na razpolago relevantnejših, 

objektivnih podatkov za svoje odločitve. Stališča učiteljev imajo tudi večji vpliv in 

pomen v tistih situacijah, ki niso strogo določene, torej takrat, ko ima učitelj moţnost 

izbiranja in se sam odloči za rešitev. 

Razdevšek Pučko (1990) navaja, da dajejo tradicionalna stališča do poučevanja učitelju 

določen občutek varnosti, saj pri delu ne tvegajo in lahko napovedo reakcije učencev. 

Pri eksperimentiranju pa učitelj vnaša nekaj novega, nepoznanega, kar lahko pomeni 

motnjo v razredu in posledično večjo napetost pri vsakdanjem delu v razredu. 

Stones (1979) meni, da stališča pomembno vplivajo na učiteljevo delo, vendar pa niso 

odločilnega pomena.  

Razdevšek Pučko (1990) pravi, da bodo učitelji z različnimi stališči (demokratičnimi, 

permisivnimi, avtokratičnimi) enako neuspešni, če ne bodo obvladovali učnih vsebin in 

metod poučevanja. S pridobljenim znanjem bodo uspešnejši, a bodo svojo 
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usposobljenost izraţali na različne načine, kjer pa se bodo zrcalila njihova pedagoška 

stališča in prepričanja. 
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2.2 NADARJENI UČENCI 

 

»Vsakdo med nami ima kakšen dar. To je morda želvin dar vztrajnosti, lisičji dar zvitosti, pasji dar 

zvestobe, vrabčkov dar veselja ali labodov dar elegantnega gibanja.« (Haughes Mearns) 

 

2.2.1 OPREDELITEV POJMA NADARJENOSTI 

 

Dolgo časa so si nadarjenost razlagali kot dar neba, kot nadčloveško inspiracijo, dokler 

je niso pred dobrimi sto leti začeli znanstveno raziskovati. Nastalo je mnogo definicij, 

kjer vsaka poudarja kakšen drug vidik nadarjenosti (Ferbeţer, Teţak, Korez, 2008). 

V strokovni literaturi lahko dobimo mnogo različnih opredelitev pojma nadarjenosti. 

Nekatere definicije opredeljujejo zgolj umsko sposobnost posameznika, druge pa se 

naslanjajo na pomembnost raznolikih zunanjih vplivov na posameznika ter njihovo 

samoaktivnost.  

Najpogosteje uporabljena definicija je zapisana v Ameriškem zakonu o izobraţevanju 

nadarjenih iz leta 1978. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in 

mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke 

doseţke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, 

vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa 

potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti (Travers, Elliot in Kratochwill, 

1987, v Koncept – Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 

1999). 

Definicija poudarja, da so nadarjeni tisti, ki imajo dejansko visoke doseţke, pa tudi tisti, 

ki imajo potencialne zmoţnosti za doseţke na naslednjih področjih: 

 splošna intelektualna sposobnost, 

 specifična akademska (šolska) zmoţnost, 

 kreativno ali produktivno mišljenje,  

 sposobnost vodenja, 

 sposobnost za vizualne in tako imenovane izvajalske umetnosti. 
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Definicija posebej ne izpostavlja psihomotoričnih sposobnosti, kot tudi ne visoke 

splošne intelektualne sposobnosti, temveč govori o talentih na specifičnih akademskih 

področjih, v umetnosti, ustvarjalnosti in na področju vodenja. To pomeni, da je 

nadarjenost lahko splošna ali specifična. Za visoko splošno sposobnost, ki omogoča 

doseganje izjemnih rezultatov na več področjih hkrati, se v definiciji uporablja izraz 

»nadarjenost«, za visoke specifične sposobnosti, ki vodijo do uspeha na posebnih 

področjih, pa se uporablja izraz »talentiranost«. (Koncept – Odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999). 

Nacionalno zdruţenje za nadarjene otroke (http://www.nagc.org/index.aspx?id=574&ir) 

definicijo nadarjenosti opredeljuje takole: »Nadarjen posameznik je nekdo, ki kaţe 

izjemno raven nadarjenosti (definirana kot izjemna sposobnost razmišljanja in učenja) 

ali sposobnosti (dokazana dela ali doseţki med 10 % najboljših) na enem ali več 

področjih. Tukaj je vključeno katero koli področje dejavnosti z lastnimi sistemi 

simbolov (npr.: matematika, glasba, jezik) ali pa senzorične spretnosti oz. znanja (ples, 

risanje, šport)«. Razvoj spretnosti ali daru je vseţivljenjski proces. Očiten je lahko ţe 

pri mladih otrocih kot izjemna zmogljivost pri testih ali drugih sposobnostih, lahko se 

kaţe tudi v hitri sposobnosti učenja v primerjavi z drugimi učenci iste starosti ali v 

dejanskih doseţkih na nekem področju. Ko se posamezniki razvijajo prek otroštva do 

pubertete, postajajo doseţki in visok nivo motivacije na nekem področju primarna 

značilnost njihove nadarjenosti. Različni dejavniki lahko bodisi povečajo bodisi 

zavirajo razvoj in izraţanje sposobnosti. 

V svetu je močno priznana tudi Renzullijeva definicija nadarjenosti, ki vključuje 

socialno komponento in pravi, da je »nadarjenost sestavljena iz interakcije med tremi 

osnovnimi grozdi človeških potez: nadpovprečne splošne intelektualne sposobnosti, 

visoke stopnje zavzetosti za izpolnjevanje nalog (motivacija) in visoke stopnje 

ustvarjalnosti« (Ferbeţer, 2002, str. 35). 
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2.2.2 RAZLIČNI MODELI NADARJENOSTI 

 

V strokovni literaturi pogosto navajajo Renzullijev trikroţni model, ko poskušajo 

pojasniti naravo nadarjenosti (Ţagar, 2006). 

Renzullijev model predstavlja jasen okvir nadarjenosti, saj ustreza temeljnim zahtevam 

dobrega modela. To so: konsistentnost, logičnost, enostavnost in izčrpnost (Prav tam, 

str. 10).  

 

 

 

Slika 3: Renzullijev trikroţni model nadarjenosti (Ţagar, 2006, str. 10) 

 

V nadaljevanju bom razčlenila Renzullijev trikroţni model in pojasnila vsako sestavino 

posebej. 

Vedenjski kazalniki nadpovprečnih sposobnosti se kaţejo v splošnih sposobnostih, ki 

jih navadno merijo testi inteligentnosti, do izraza pa pridejo večinoma v šoli. 

Pomembne so tudi specifične sposobnosti (npr. na področju fizike, kemije, matematike, 

fotografije), ki pa jih presojamo s pomočjo opazovalnih tehnik, s katerimi ocenjujemo 

dejavnosti ali produkte. 
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Vedenjski kazalniki zavzetosti za reševanje nalog so: visoka stopnja 

zainteresiranosti, navdušenost, entuziazem, vpletenost v problem ipd. Večino teh 

lastnosti ugotavljamo s pomočjo opazovalnih tehnik. 

Vedenjski kazalniki nadpovprečne kreativnosti pa se kaţejo v fluentnosti, 

fleksibilnosti in izvirnosti mišljenja, odprtosti za izkušnje in vse, kar je novo in 

drugačno. Te sposobnosti in lastnosti ugotavljamo s testi kreativnosti in tehnikami 

opazovanja (Ţagar, 2006). 

Skupno učinkovanje vseh treh sestavin privede do uspešnih rezultatov. Za doseganje 

visokih doseţkov pa se morajo področja Renzullijevega modela prekrivati. 

Poleg Renzullijevega trikroţnega modela nadarjenosti bom predstavila še Gagnéjev 

model nadarjenosti in talentiranosti: 

 

Slika 4: Gagnéjev diferenciran model nadarjenosti in talentiranosti 

(http://www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/policies/gats/assets/pdf/poldmgtc

olrdiag.pdf) 
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Gagné (v Gigger, 2006) meni, da se vsi talenti razvijejo iz naravnih sposobnosti s 

pomočjo učenja in pod vplivom notranjih in zunanjih dejavnikov. Glavne sestavine 

Gagnéjevega modela bom predstavila v naslednjih točkah: 

 Naravne sposobnosti: 

Gagné navaja štiri področja naravnih sposobnosti, za katere meni, da so predvsem 

genetsko pogojene: 

 intelektualne sposobnosti: sklepanje, spomin, občutek za opazovanje, sodbe in 

metakognicija; 

 ustvarjalne sposobnosti: izvirnost, domišljija, iznajdljivost in fluentnost; 

 druţbene sposobnosti: bistrovidnost, empatija, stiki, vplivnost; 

 senzomotorične sposobnosti: občutljivost, moč, vzdrţljivost, koordinacija. 

 

 Talent: 

Različna področja so odprta za obširnejšo argumentacijo kot naravne sposobnosti. 

Gagné meni, da so naslednja področja obvezna za šoloobvezno populacijo: 

 akademsko (učno) področje; 

 umetnost; 

 podjetnost; 

 prosti čas; 

 socialna naklonjenost; 

 šport; 

 tehnologija. 

 

 Medosebni dejavniki: 

Nekateri dejavniki, ki vplivajo na uči proces – negativno ali pozitivno: 

 fizikalne lastnosti; 

 motivacija in volja; 

 samoupravljanje; 

 osebnost (temperament, samopodoba ...). 
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 Dejavniki okolja:  

Gagné je poimenoval štiri skupine okoljskih vplivov, ki so pomembni za razvoj 

talentov: 

 okolje (kulturno, druţinsko); 

 osebe; 

 predpisi (programi, dejavnosti, storitve); 

 dogodki. 

 

 Moţnost/priloţnost: 

Priloţnost je zadnji faktor, ki vpliva na dejavnike (okolja in medosebnosti) ter na 

naravne sposobnosti. Faktor moţnosti s pomočjo rekombinacije genov določa, za 

katero področje je otrok nadarjen in v kolikšnem obsegu. 

 

2.2.3 VRSTE NADARJENOSTI 

Nadarjeni učenci niso homogena skupina. Vsak ima svoje posebnosti in značilnosti. Da 

bi učitelji laţje prepoznavali nadarjenost posameznih učencev, je vsekakor pomembno, 

da so seznanjeni z različnimi vrstami nadarjenosti. 

Nadarjenosti se po večini med seboj prepletajo in se le redko pojavljajo izolirano. Nagel 

(1987) izpostavi štiri vrste nadarjenosti, ki se lahko pojavljajo na različnih področjih: 

SPLOŠNA INTELEKTUALNA NADARJENOST 

Zajema hitro dojemljivost, dobro učljivost, veliko spominsko sposobnost in sposobnost 

za duhovne doseţke na mnogih področjih, npr. naravoslovje, jezik, logično mišljenje. V 

nasprotju z veljavnim mnenjem pa se intelektualna nadarjenost redko omeji na eno 

samo vedo. V večini primerov zajema več področij. 

UMETNOSTNA NADARJENOST 

Usposablja otroka za doseţke na področju muz, če so otroku zagotovljene ustrezne 

moţnosti. Pojavi se ţe zelo zgodaj (igranje inštrumentov, risanje). 
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PSIHOMOTORIČNA NADARJENOST 

Je pomembna na vseh področjih, kjer gre za telesno spretnost, torej pri športniku in 

plesalcu v enaki meri kot pri finomehaniku ali rezbarju. 

SOCIALNA NADARJENOST 

Označuje človekovo sposobnost, da zna dobro komunicirati z ljudmi, se vanje vţivljati, 

nanje pravilno učinkovati in jim pomagati.  

Renzulli (v Ţagar, 2006) pa razlikuje dve vrsti nadarjenosti:  

 akademsko nadarjenost: najlaţe jo je identificirati s standardiziranimi testi 

inteligentnosti ali drugimi testi kognitivnih sposobnosti. Učenci s to vrsto 

nadarjenosti so navadno uspešni pri šolskem učenju, manj pa v realnih 

ţivljenjskih situacijah. 

 kreativno-produktivno nadarjenost: kaţe se v uporabi informacij in miselnih 

procesov na integriran in izviren način. Ti učenci so zlasti uspešni pri reševanju 

odprtih ţivljenjskih problemov, ki dopuščajo različne moţne rešitve (Ţagar, 

2006). 
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2.2.4 ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV 

 

»Otrokov odgovor nikdar ni napačen, je le odgovor na drugačno vprašanje. Naša naloga je, da 

najdemo vprašanje, na katero je pravilno odgovoril, in cenimo njegovo znanje.« (Bob Samples) 

 

Gerbec (2004) navaja, da so psihologi z opazovanjem nadarjenih otrok ţeleli ugotoviti, 

ali obstajajo neke tipične značilnosti nadarjenih otrok, po katerih bi učitelji laţje 

prepoznavali nadarjene učence.  

Prelc (2003) meni, da je iz vedenja nadarjenih mogoče sklepati na njihove osebnostne 

lastnosti. Poudarja tudi, da gre za osebnostne lastnosti, ki jih imajo samo nadarjeni, 

oziroma pri vedenju nadarjenih bolj izstopajo kot pri ostalih v populaciji enako starih 

posameznikov.  

Ugotavljam, da imajo nadarjeni učenci določene osebnostne značilnosti, ki se 

razlikujejo od učencev, ki niso nadarjeni. 

Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo v skupini nadarjenih, se nanašajo na različna 

področja: miselno spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko, socialno-čustveno. 

Najbolj tipične med njimi so naslednje (Koncept – Odkrivanje in delo z nadarjenimi 

učenci v devetletni osnovni šoli, 1999): 

 Miselno spoznavno področje – razvito divergentno mišljenje (fluentnost, 

fleksibilnost, originalnost, elaboracija), razvito logično mišljenje (analiza, 

abstrahiranje, posploševanje, sposobnost, sklepanja), nenavadna domišljija, 

natančnost opazovanja, dober spomin, smisel za humor. 

 Učno-storilnostno področje – široka razgledanost, visoka učna uspešnost, 

bogato besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, 

ples, risanje, dramatizacija itd.), motorična spretnost in vzdrţljivost. 

 Motivacija – visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, 

raznoliki in močno izraţeni interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka 

storilnostna motivacija, uţivanje v doseţkih. 

 Socialno-čustveno področje – nekonformizem, močno razvit občutek za 

pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na 

druge, izrazit smisel za organizacijo, empatičnost. 
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Nagel (1987) opredeli naslednje značilnosti, ki jih pogosto srečamo pri nadarjenih 

učencih, takole: 

 Učne značilnosti – nadarjeni veliko vedo o različnih stvareh, njihov besednjak 

je za njihovo starost nenavaden, imajo bogat, tekoč in izdelan jezik in si hitro 

zapomnijo dejstva. Hitro uvidijo vzročno-posledične odnose in iščejo skupne 

značilnosti in razlike ter hitro spoznajo načela, na katerih temeljijo stvari. So 

dobri opazovalci in hitro ustvarijo veljavne posplošitve, na svojo pobudo veliko 

berejo in dajejo prednost knjigam za odrasle. Zapletene stvari poskušajo 

razumeti tako, da jih razstavljajo v preglednice, v svojih izvajanjih pa kaţejo, da 

mislijo kritično, neodvisno in vrednostno. 

 Motivacija – nadarjeni se določenim problemom povsem predajo, prizadevajo 

si, da bi naloge vedno v celoti rešili, pri rutinskih nalogah se zlahka dolgočasijo 

in če jih naloga zanima, ne potrebujejo skoraj nobene zunanje motivacije. Vedno 

teţijo k popolnosti in so samokritični. Ne zadovoljijo se s svojim tempom ali 

rezultatom, radi delajo neodvisno, da bi imeli dovolj časa za razmišljanje o 

problemu. Zastavljajo si visoke storilnostne cilje in rešujejo zastavljene naloge z 

minimalnimi navodili in s pomočjo odraslih. Zanimajo jih tudi mnogi 'odrasli 

problemi', kot so religija, politika, spolnost. 

 Ustvarjalnost – nadarjeni stalno vprašujejo o vsem mogočem, poraja se jim 

veliko idej ali problemskih rešitev, pogosto dajejo nenavadne, redke ali bistre 

odgovore ter svojega mnenja ne prikrivajo. Nobene vrednosti ne odmerjajo 

rutinskim rešitvam in pri reševanju problema tudi tvegajo, v mislih si zamišljajo 

poloţaje in spreminjajo ideje, kaţejo izrazit čut za humor, ljubijo lepoto in so 

odprti za okusne detajle, izrazito se zanimajo za ustvarjalne dejavnosti in imajo 

domiselne, originalne predstave. 

 Socialne lastnosti – nadarjeni se veliko ukvarjajo s pojmi pravica-krivica, 

dobro-zlo, in so se pripravljeni angaţirati proti avtoritetam, ne bojijo se biti 

drugačni in izzivati, so individualisti, ne sprejemajo nobenega mnenja avtoritet, 

ne da bi ga prej kritično preverili, prevzemajo odgovornost in so pri načrtovanju 

in organizaciji zanesljivi, praviloma enako dobro shajajo z vrstniki in odraslimi, 

vendar raje poiščejo prijateljstvo med enako sposobnimi, nagnjeni so k 
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odločanju o drugih in o poloţajih ter se znajo vţiveti v druge in so zato dovzetni 

za politične in socialne probleme. 

 

Čeprav imajo nadarjeni določene osebnostne lastnosti, po katerih se razlikujejo od 

nenadarjenih učencev, ne smemo pozabiti, da nadarjeni niso homogena skupina. 

Zavedati se moramo, da ni točno določenega seznama, na katerem bi bile vse te 

osebnostne lastnosti zapisane. Nadarjenih tako ne moremo enačiti le po osebnostnih 

lastnostih, saj se tudi znotraj skupine nadarjenih pojavljajo individualne razlike. 

Pomembno je, da učenca spremljamo in opazujemo v raznovrstnih situacijah ter pri 

oblikovanju mnenja in sodb upoštevamo tudi mnenja drugih strokovnih delavcev.  
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2.3 NADARJENI UČENCI SKOZI OGLEDALO ZAKONODAJE 

 

Pri delu z nadarjenimi učenci je pomembno, da je učitelj v osnovi seznanjen s 

pravicami, ki so zakonsko sprejete, saj je le ustrezno izobraţen in informiran učitelj 

zmoţen razviti prava stališča do nadarjenih učencev ter njihove vzgoje in izobraţevanja. 

Šolska zakonodaja predstavlja pomembno izhodišče za delo z nadarjenimi učenci, zato 

bom v nadaljevanju izpostavila najpomembnejše člene slovenskih zakonov.  

Zakon o osnovni šoli v 11. členu nadarjene opredeli takole: »Nadarjeni učenci so 

učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne doseţke na 

posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja 

ustrezne pogoje za vzgojo in izobraţevanje 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, 2011). 

 

V šolski zakonodaji je opredeljena tudi moţnost o hitrejšem napredovanju nadarjenih 

učencev. 79. člen Zakona o osnovni šoli pravi takole: »Učencem, ki dosegajo 

nadpovprečne rezultate v učenju, mora osnovna šola na predlog staršev, učiteljev ali 

šolske svetovalne sluţbe omogočiti, da prej kot v devetih letih končajo osnovnošolsko 

izobraţevanje in s tem izpolnijo osnovnošolsko obveznost. O hitrejšem napredovanju 

učenca odloča učiteljski zbor v soglasju s starši« (Zakon o osnovni šoli, 1996). 

 

62. člen Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraţevanja (ZOFVI) določa, 

da »… oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraţevalno problematiko v 

oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci, vajenci oziroma dijaki …« 

(ZOFVI, 1996). 

 

Zakon o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraţevanja v 81. členu predpisuje še, 

da se: »Iz drţavnega proračuna zagotavljajo tudi sredstva za dejavnosti in naloge, ki so 

potrebne za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraţevanja: 

- sredstva za tekmovanja učencev, vajencev in dijakov ter študentov višjih šol in za 
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posebne oblike dela z nadarjenimi« (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraţevanja, 1996). 

Šolska zakonodaja daje dober temelj za odkrivanje in spodbujanje razvoja nadarjenih 

učencev. Kakšno pa je dejansko stanje skrbi za nadarjene učence v naših osnovnih 

šolah? Vsaka šola ima svojo vizijo ter strokovni kader za delo z nadarjenimi učenci. Pri 

tem so pomembni še zunanji dejavniki, kot so finančno stanje, ambicije posamezne šole, 

usposobljenost ter strokovnost pedagoškega kadra, njihova motivacija in šolska klima. 

Ne glede na teţave vsake šole, bi morali dosledno upoštevati zakonodajo in nadarjenim 

učencem nuditi najmanj tisto, kar jim v osnovi pripada. 
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2.4 PREPOZNAVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

 

»Šola mora učence tako daleč peljati po poti v življenje, da morejo potem že sami dalje potovati.« 

(Andrej Praprotnik) 

Stališča učiteljev do nadarjenih učencev se močno odraţajo ţe pri odkrivanju in kasneje 

pri pedagoškem delu, ki ga nadarjeni učenci potrebujejo. Negativna stališča učiteljev do 

nadarjenih otrok lahko pomembno ovirajo identifikacijo in kurikularno aktivnost, kar je 

lahko odraz nezadostne informiranosti učiteljev. Pomembno je, da učitelji poznajo 

probleme nadarjenih otrok, njihove specifične potrebe in vzroke za njihove teţave ter 

didaktične moţnosti, ki jih je treba uresničevati pri pouku. 

Nadarjene v druţbi srečujemo ţe od nekdaj. Nekoč so nanje gledali kot na nekaj, kar je 

dano in potrebno le odkriti, šele kasneje pa so spoznali, da je talent potencial, ki ga je 

treba vzgojiti in razviti. 

Z odkrivanjem in spodbujanjem nadarjenosti je treba začeti zgodaj. V predšolskem in na 

začetku šolskega obdobja sta primerni predvsem odkrivanje in spodbujanje 

nadarjenosti.  

Pri odkrivanju nadarjenih v šoli ima ključno vlogo učiteljevo opazovanje. Učenca 

najbolje opazuje in spoznava, ko je aktiven pri pouku, med seboj lahko primerja 

posameznike, ker je pri pouku več učencev iste starosti. 

Kljub vsemu se lahko zgodi, da učitelj nadarjenega učenca tudi spregleda. Razlogov je 

lahko več: enačenje šolske uspešnosti z inteligentnostjo, slabo razlikovanje med 

inteligentnostjo in drugimi specifičnimi sposobnostmi, teţko odkrivanje nadarjenih 

učencev, ki nimajo učnih in delovnih navad, čustvena prizadetost učencev onemogoča 

realno oceno nadarjenosti, pomanjkljiva strokovna pripravljenost učiteljev za 

ocenjevalne postopke . 

V svetu in pri nas se srečujemo z dvema konceptoma dela, in sicer s selekcijskim in 

integracijskim (Penca, 2003). 

Selekcijski koncept se zavzema za ločeno edukacijo nadarjenih. Le-ti so vključeni v 

posebne razrede, v specialne šole za nadarjene in v posebne skupine nadarjenih. 

Integracijski koncept pa se zavzema za skupno edukacijo nadarjenih učencev in 
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njihovih vrstnikov pri rednem pouku ter za ustrezno diferenciacijo v okviru izvenšolskih 

aktivnosti. Pri nas se najbolj uveljavlja integracijski koncept (Blaţič, 1994). 

 

2.4.1 STOPNJE ODKRIVANJA NADARJENIH UČENCEV 

 

»Današnji nadarjeni otroci so jutrišnje razvojne smeri.« (D. Porter) 

 

Odkrivanje naj bi po konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 

osnovni šoli potekalo v treh stopnjah, in sicer (http://www.zrss.si): 

1. Evidentiranje; 

2. Identifikacija; 

3. Seznanitev in mnenje staršev. 

 

Preglednica 1: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovnem šolanju po 

Konceptu: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ (1999) (Bela knjiga 

o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji 2011, str. 336). 

Razred OŠ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

OPAZOVANJE učencev – značilnosti, potrebe, interesi - INDIVIDUALIZACIJA 

   EVIDENTIRANJE 

Kriteriji: učni uspeh, izjemni doseţki, tekmovanja, hobiji, mnenje učitelja 

ali ŠSS 

    IDENTIFICIRANJE 

Kriteriji: ocena učitelja, test sposobnosti, test ustvarjalnosti 

 SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV 

    INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI 

 

 

1. Evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, poteka na osnovi različnih 

kriterijev, brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. V tem 

procesu so predlagani sledeči kriteriji: 
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 Učni uspeh – učenec mora dosledno izkazovati odličen učni uspeh, v primeru 

opisnih ocen pa upoštevamo doseţene standarde znanja, kjer mora učenec 

dosegati najvišje standarde znanja. 

 Doseţki – upoštevajo se izjemni doseţki pri likovni, glasbeni, tehnični in športni 

vzgoji ter pri drugih interesnih in šolskih dejavnostih. 

 Učiteljevo mnenje – učitelj poda mnenje o učencu, ki si ga je oblikoval med 

vzgojno-izobraţevalnim procesom. Posebno pozornost naj bi učitelj posvetil 

tistim učencem, ki kaţejo znake nadarjenosti in nimajo odličnega uspeha, ki 

prihajajo iz socialno depriviranega okolja, drugačnega kulturnega okolja ali 

imajo specifične učne ali vedenjske teţave. 

 Tekmovanja – upošteva se udeleţba in dobri rezultati na regijskih in drţavnih 

tekmovanjih. 

 Hobiji – upoštevajo se trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes 

in dosega nadpovprečne rezultate. 

 Mnenje šolske svetovalne sluţbe – ta oblikuje mnenje na podlagi obstoječe 

evidence o učencu, z vzgojiteljicami iz vrtca, razrednimi in drugimi učitelji, 

knjiţničarjem in mentorji interesnih dejavnosti. 

Cilj evidentiranja je predvsem izpopolniti postopek odkrivanja nadarjenih učencev in se 

z izborom učencev, ki kaţejo znake nadarjenosti, izogniti zamudnemu testiranju vseh 

učencev na šoli. Teh šest kriterijev zajema širok obseg dejavnosti, kjer učenci izkazujejo 

nadarjenost. Evidentirani učenci, kamor sodijo vsi, ki izpolnjujejo ţe enega od 

navedenih kriterijev, se po seznanitvi vključijo v proces identifikacije.  

2. Identifikacija vključuje poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih 

učencev in poteka s pomočjo učiteljeve ocene, v kateri učitelj poda oceno o ţe 

evidentiranih učencih s pomočjo posebnega ocenjevalnega pripomočka, ki 

zajema splošno – intelektualno, akademsko, ustvarjalno, voditeljsko, umetniško 

in psihomotorično področje. 

Identifikacija poteka tudi s pomočjo ustreznega testa sposobnosti (individualni 

ali skupinski test, npr. WISC, Ravenove progresivne matrice) in testa 

ustvarjalnosti, npr. Jellen-Urbanov TCT-DP, Torranceovi testi ustvarjalnega 

mišljenja. Ta dva testa izvede in ovrednoti šolski psiholog. 
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Učenec je identificiran kot nadarjen oziroma talentiran, če na vsaj enem od kriterijev 

doseţe nadpovprečen rezultat. Na testu inteligentnosti je IQ enak ali večji od 120, na 

testu ustvarjalnosti sodi rezultat med 10 odstotkov najboljših rezultatov evidentiranih 

učencev, na ocenjevalni lestvici za učitelje pa je učenec dobil nadpovprečno oceno na 

posameznem področju nadarjenosti. 

Na sestanku razrednega učiteljskega zbora sprejmejo ugotovitev, da je učenec nadarjen, 

pri tem sodelujeta tudi šolska svetovalna sluţba in koordinator za delo z nadarjenimi. 

3. Zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih učencev je seznanitev staršev in 

pridobitev njihovega mnenja. Svetovalna sluţba skupaj z razrednikom seznani 

starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo 

mnenje o otroku.  

Postopek odkrivanja nadarjenih učencev ni enak v vseh treh obdobjih devetletne 

osnovne šole. V prvem obdobju se izvedeta samo prva in tretja stopnja postopka, v 

drugem oziroma tretjem obdobju pa se izvede tudi druga stopnja postopka 

(identifikacija) ter se ponovno seznani starše in pridobi njihovo mnenje o otroku. 

Za učence, ki so bili zaradi različnih vzrokov pri postopku odkrivanja izpuščeni oziroma 

spregledani, se postopek izvede v celoti v drugi ali tretji triadi. 

Nadarjene učence se tekoče spremlja, dokumentacijo o nadarjenih učencih pa se arhivira 

in jo vodi šolska svetovalna sluţba (Koncept – Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci 

v devetletni osnovni šoli, 1999). 
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2.4.2 DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

 

»Nič ni bolj neenakega, kot je enaka obravnava neenakih.« (Paul F. Brandwein) 

 

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999) 

opredeljuje naslednja temeljna načela pri delu z nadarjenimi učenci: 

 širitev in poglabljanje temeljnega znanja; 

 hitrejše napredovanje v procesu učenja; 

 razvijanje ustvarjalnosti; 

 uporaba višjih oblik učenja; 

 uporaba sodelovalnih oblik učenja; 

 upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov; 

 upoštevanje individualnosti; 

 spodbujanje samostojnosti in odgovornosti; 

 skrb za celostni osebnostni razvoj; 

 raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem; 

 uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi 

izvajalci programa; 

 skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju 

ustrezno sprejeti; 

 ustvarjanje moţnosti za občasno druţenje glede na njihove posebne potrebe in 

interese. 

Našteta načela je treba upoštevati v vseh obdobjih osnovne šole, pri vseh 

organizacijskih oblikah dela in v vseh vzgojno-izobraţevalnih dejavnostih za nadarjene 

učence.  
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OBLIKE DELA IN DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE 

Oblike dela z nadarjenimi učenci in nosilci aktivnosti po predlogu Koncepta (1999): 

Prvo triletje 

Delo z nadarjenimi učenci naj bi v prvem triletju potekalo predvsem v okviru matičnega 

razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka, poleg tega pa je priporočljivo občasno 

krajše ločevanje nadarjenih učencev iz razreda (dodatni pouk, interesne dejavnosti, 

samostojno učenje). 

TRILETJE OBLIKE IN DEJAVNOSTI KDO 

 

 

 

 

Prvo 

 Notranja diferenciacija 

- individualne zadolţitve učencev, 

- individualiziran pouk, 

- kooperativno učenje in druge 

oblike skupinskega dela, 

- posebne domače zadolţitve. 

 Dnevi dejavnosti; 

 Interesne dejavnosti; 

 Hitrejše napredovanje; 

 Dodatni pouk. 

- učitelji, 

- učitelji PB, 

- svetovalna sluţba, 

- mentorji, 

- knjiţničar, 

- vodstvo šole, 

- glasbena šola in 

druge javne umetniške 

šole. 

 

 

Drugo in tretje triletje 

V drugem in tretjem triletju se delo z nadarjenimi razširi tudi na druge oblike, ki se 

večinoma organizirajo v okviru fleksibilne in delne zunanje diferenciacije. Po Zakonu o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (1996) 81. člen opredeljuje, da se za 

nadarjene učence lahko uporabi tudi pol ure individualne in skupinske pomoči na 

oddelek. 

TRILETJE OBLIKE IN DEJAVNOSTI KDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo 

 

 Notranja diferenciacija (oblike 

so enake kot v 1. triadi); 

 Fleksibilna diferenciacija: 

- dodatni pouk, 

- individualizirani programi za 

delo z nadarjenimi, 

- vzporedni programi (pull-out), 

- obogatitveni programi (sobotne 

šole, itd). 

 Športne in kulturne sekcije; 

 Interesne dejavnosti; 

 Dnevi dejavnosti; 

 Kreativne delavnice; 

- učitelji, 

- svetovalna sluţba, 

- mentorji, 

- knjiţničar, 

- vodstvo šole,  

- glasbena šola in druge 

umetniške šole. 



 Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Klobučar Anja; diplomsko delo 

- 35 - 
 

 Raziskovalni tabori; 

 Priprava za udeleţbo na 

tekmovanjih; 

 Programi za razvijanje 

socialnih spretnosti; 

 Programi za osebni in socialni 

razvoj; 

 Hitrejše napredovanje; 

 Osebno svetovanje učencem in 

staršem. 

TRILETJE OBLIKE IN DEJAVNOSTI KDO 

 

 

 

 

 

 

 

Tretje 

 Notranja diferenciacija 

(oblike so enake kot v 1. 

triadi); 

 Fleksibilna diferenciacija: 

- dodatni pouk, 

- individualizirani programi 

za delo z nadarjenimi, 

- vzporedni programi (pull-

out). 

 Delna zunanja 

diferenciacija (8. in 9. 

razred); 

 Izbirni predmeti; 

 Seminarske naloge; 

 Raziskovalne naloge; 

 Športne in kulturne 

sekcije; 

 Obogatitveni programi; 

 Interesne dejavnosti; 

 Dnevi dejavnosti; 

 Kreativne delavnice; 

 Raziskovalni tabori; 

 Priprava za udeleţbo na 

tekmovanjih; 

 Programi za razvijanje 

socialnih spretnosti; 

 Programi za osebni in 

socialni razvoj; 

 Hitrejše napredovanje; 

 Osebno svetovanje 

učencem in staršem; 

 Svetovanje nadarjenim 

pri izbiri poklica. 

- učitelji, 

- svetovalna sluţba, 

- mentorji, 

- knjiţničar, 

- zavod RS za zaposlovanje, 

- vodstvo šole,  

- glasbena šola in druge 

umetniške šole 

 

Pri izdelavi posebnih programov za nadarjene je treba upoštevati naslednje pogoje 

(George, 1997): 

 da izbrana metoda dovolj poudarja razvijanje višjih miselnih procesov in 

konceptov; 
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 da je metoda dovolj fleksibilna in odprta, da otroku omogoča lasten tempo 

razvoja; 

 da zagotavlja učno okolje, ki daje otroku hkrati čustveno varnost in intelektualne 

izzive; 

 da izbrana metoda otroka ne bo odtujila od vrstnikov ali škodljivo vplivala na 

nadaljnje učenje, ki bi lahko zaradi ponavljajočih se vzorcev pripeljala do 

dolgočasja; 

 da izbrana metoda daje prednost procesu po meri otroka. 

 

V nadaljevanju se bom dotaknila treh najpomembnejših prilagoditev za nadarjene 

učence, ki bi jih učitelji morali izvajati v osnovnih šolah. Menim, da učitelji, ki sledeče 

prilagoditve izvajajo kakovostno in brez odpora ter strahu, razvijajo in imajo 

pozitivnejša stališča do nadarjenih učencev, kot učitelji, ki se tem prilagoditvam 

izogibajo ali jih izvajajo le površinsko. Še enkrat bi rada poudarila, da lahko učitelj 

razvije pozitivna stališča do nadarjenih učencev le, če je o značilnostih in delu z 

nadarjenimi učenci ustrezno informiran in se je hkrati pripravljen nenehno izobraţevati 

in izpopolnjevati na omenjenem področju. Poleg tega pa je pomembno, da je tudi šola, v 

kateri učitelj deluje, pripravljena nuditi ustrezne pripomočke in izobraţevanja ter 

spodbujati vizijo kakovostnega obravnavanja in dela z nadarjenimi učenci. 

Individualizacija in diferenciacija 

Šola je tisti dejavnik, ki za nadarjene poskrbi tudi v organizacijskem smislu. Pedagoška 

praksa nudi pomoč nadarjenim učencem s pomočjo individualizacije in diferenciacije. S 

tem prilagaja tempo, stopnjo teţavnosti in načine ustvarjanja znanj. Poznamo različne 

oblike diferenciacije in individualizacije. Pri notranji diferenciaciji in individualizaciji 

učitelj poskrbi za nadarjene učence znotraj rednega učnega dela, kjer učenci niso ne 

prostorsko ne časovno ločeni. Tudi pri fleksibilni diferenciaciji in individualizaciji 

učitelj za nadarjene poskrbi znotraj rednega dela, le da so nadarjeni občasno ločeni v 

homogene skupine, kjer se srečujejo s prilagojenimi nalogami. Pri zunanji diferenciaciji 

pa so učenci trajno ločeni od ostalih učencev (Pirc, 2003). 

Strmčnik (1993) učno diferenciacijo pojasnjuje kot organizacijski ukrep, s katerim šola 

bolj demokratično in humano usmerja učence po določenih učnih in drugih razlikah v 
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občasne ali stalne, homogene ali heterogene učne skupine, da bi jim posredovanje učne 

snovi in učenje čim bolj prilagodila. Učna individualizacija pa dopolnjuje diferenciacijo 

učencev, saj zajema tiste razlike med njimi, ki jih samo z diferenciacijo ni mogoče 

upoštevati. 

Učna diferenciacija in individualizacija sta temeljna pogoja za razvoj nadarjenih. 

Čeprav se je v svetu pojavila mnoţica najrazličnejših organizacijskih modelov, vsi 

temeljijo na dveh izhodiščih: na razširjanju in poglabljanju vsebinskih programov ali na 

hitrejšem tempu napredovanja. Izhodišči se medsebojno razlikujeta, a hkrati tudi 

prepletata (Platiše, 2003).  

Notranja diferenciacija je z načeli šole še najbolj usklajena in obetavna v niţjih razredih 

osnovne šole. Le-ta temelji na prepričanju, da učenci preidejo v svojem učnem in 

osebnostnem razvoju podobne stadije in ovire, a v različnem tempu, kakovosti, obsegu 

in stopnji samostojnosti. Pri tem gre za različno kombiniranje učnih metod in oblik ter s 

tem sprotno prilagajanje učnim razlikam med učenci. Bistvo je poudarek na prilagajanju 

učne vsebine, sredstev, metod, didaktičnem vodenju, učnem času, sodelovanju učencev 

itd., ki občasno za krajši čas odstopajo od skupnega učnega poteka (Platiše, 2003). 

Pri notranji diferenciaciji nadarjeni učenci niso prostorsko in časovno ločeni od 

matičnega razreda. Strmčnik (1994) navaja najpogostejše oblike notranje diferenciacije 

takole: intenziviranje učne aktivnosti, učna pomoč sošolcem ali učiteljem, posebna 

pozornost skozi ves pouk, vpletanje zahtevnejše snovi in nalog, domače zadolţitve, 

navajanje na iskanje informacij preko različnih virov in uvajanje v samostojno učenje in 

raziskovalne dejavnosti. 

Šola mora imeti oblikovano jasno mnenje o potrebah nadarjenih otrok. Poskrbeti mora, 

da bo učni program fleksibilen do take mere, da bo omogočal diferenciacijo in 

individualizacijo. Zasnovan mora biti na višjih psihičnih procesih in omogočati 

raznolike stile učenja.  

Vključevanje diferenciacije in individualizacije je odvisno od učiteljeve priloţnosti, 

občutljivosti ter dobrega poznavanja učne snovi. Bogatitev in širitev programa je 

pomembna za vse učence ne glede na njihovo sposobnost, saj se le tako poveča 

kakovost ţivljenja v razredu in boljša dojemljivost (Platiše, 2003). 



 Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Klobučar Anja; diplomsko delo 

- 38 - 
 

Platiše (2003) poudarja, da je za uspešno diferenciacijo in individualizacijo potrebno 

dobro poznati duševni razvoj učencev, saj so razlike v duševnih zmoţnostih, 

sposobnostih in procesih lahko zelo velike. 

S tem se strinjajo tudi Kalin, Valenčič – Zuljan in Vogrinc (http://e-ucenje.ff.uni-

lj.si/file.php/1603/uvodni/kalin_etal.pdf) ter poleg poznavanja učencev in njihovih 

značilnosti izpostavljajo še pomembnost, da je učitelj zelo dobro didaktično-metodično 

usposobljen, da ga odlikuje odličnost na področju didaktičnih pristopov. Učitelj mora 

natančno poznati učno vsebino, njen obseg in globino; imeti mora sposobnosti 

analiziranja učne vsebine ter prilagajanja učnih ciljev posameznim učencem. Učitelj 

mora biti dovolj ustvarjalen in fleksibilen pri uporabi različnih učnih metod in oblik. 

Poleg tega pa je treba zagotoviti tudi ustrezne zunanje pogoje (prostorske moţnosti, 

didaktični material, ustrezna učna sredstva ipd.).  

Dodatni pouk 

V Beli knjigi (1995) piše, da razširjeni program, ki ga mora šola ponuditi, vključuje 

poleg podaljšanega bivanja, interesnih dejavnosti, šole v naravi, dopolnilnega pouka, 

tudi dodatni pouk. Namenjen je nadpovprečno sposobnim in zainteresiranim učenkam 

in učencem od 1. do 9. razreda, kjer je v ospredju samostojno delo. 

23. člen Zakona o osnovni šoli predpisuje, da je dodatni pouk sestavni del razširjenega 

programa in ga organiziramo za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo 

določene standarde znanj (Zakon o osnovni šoli, 2006). 

Dodatni pouk se organizira za učence od 1. do 9. razreda devetletke in praviloma poteka 

po pouku, redkeje pa v zgodnjih jutranjih urah ali pozneje popoldan (Kočar, 2003).  

Po Kočarjevi (2003) so temeljne značilnosti dodatnega pouka naslednje: 

 pri dodatnem pouku si širijo in poglabljajo znanje učenci, ki to zmorejo in ţelijo; 

 nadarjeni učenci si pospešeno razvijajo svoje sposobnosti in osebnost; 

 omogoča se razvoj izjemnih sposobnosti posameznih učencev; 

 razvijajo se učni in drugi interesi ter se dviga nivo aspiracije; 

 pri učencih se oblikuje zavest, da je posameznik dolţan delati in ustvarjati 

toliko, kolikor zmore; 
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 v popolnejši meri aktivira učenčeve psihofizične sile ter ga zavestno usmerja k 

samoizobraţevanju in smotrnemu izkoriščanju prostega časa; 

 omogoča učencem, da spoznajo svoje splošne sposobnosti, posebne zmoţnosti, 

interese ter druge osebnostne lastnosti, da jih odgovorneje razvijajo in 

ţivljenjsko ter poklicno usmerjajo; 

 omogoča učiteljem, da bolje spoznajo učence, njihove splošne in posebne 

sposobnosti. 

Da bi dodatni pouk zadostil svojemu namenu, mora biti natančno organiziran. Sestavine 

dodatnega pouka (časovni vidik, programiranje, metode in oblike dela, materialne 

moţnosti ter evalviranje rezultatov) morajo biti pri izvajanju premišljeno organizirane. 

Vsak nosilec dodatnega pouka se mora zavedati, da ga obiskujejo le tisti učenci, ki so 

tega sposobni in si tega ţelijo. Pomembno je, da so o obiskovanju dodatnega pouka 

seznanjeni tudi starši, ki se morajo s tem tudi strinjati (Pirc, 2003). 

Kočar (2003) navaja, da je izbor vsebin pri dodatnem pouku ena od zahtevnejših nalog 

v načrtovanju, saj terja od učitelja veliko naporov in pripravljanja. Program naj bi 

zajemal tudi vsebine, ki jih ne moremo poglobljeno obdelati v okviru rednega pouka, so 

pa pomembne za sposobnejše učence. Treba je upoštevati tudi ţelje in interese otrok ter 

z njimi konzultirati o izboru nalog oziroma problemov ţe pri samem načrtovanju, saj bo 

aktivno sodelovanje učencev prispevalo k realnejšemu programiranju. Hkrati ima ta 

vidik pomembno motivacijsko vlogo, občutek zaupanja s strani učitelja pa povečuje 

učenčevo odgovornost za sprejemanje in uresničevanje dogovorjenega programa. 

V okviru dodatnega pouka mora učitelj ponuditi širšo in poglobljeno učno snov, 

problemske situacije na produktivni ravni, ki vključujejo višje taksonomske nivoje in 

spodbujajo produkcijo originalnih idej, divergentnih miselnih poti in rešitev (Breceljnik, 

2003). 

Pirc (2003) navaja, da učitelj s klasičnimi učnimi oblikami in metodami ne bo pritegnil 

učencev. Tako mora ponuditi drugačne oblike in načine dela ter se postaviti v vlogo 

svetovalca, ki je močna. Poudarja še, da naj bo frontalnega dela pri dodatnem pouku 

čim manj, mogoče le v začetnem in sklepnem delu. Prevladujejo naj vse oblike 

individualnega dela, od individualne, tandema, do skupinske. Za dobro organizacijo in 

izvedbo dodatnega pouka pa je treba voditi evidenco, saj beţno evidentiranje ni dovolj. 

Učitelj si mora zamisliti tako vrsto evidence, ki bo omogočala kakovostno spremljanje 
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in evidentiranje te dejavnosti. Uspeh pri delu pa je odvisen tudi od vodstva šole, ki mora 

zagotoviti ustrezne materialne pogoje. 

Akceleracija – hitrejše napredovanje 

V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni 

osnovni šoli (2008) je podan 30. člen o hitrejšem napredovanju učenca in pravi: 

»Učenec, ki dosega nadpovprečne rezultate v učenju, lahko na predlog staršev, učiteljev 

ali šolske svetovalne sluţbe prej kot v devetih letih konča osnovnošolsko izobraţevanje 

in s tem izpolni osnovnošolsko obveznost. O hitrejšem napredovanju učenca odloča 

učiteljski zbor v soglasju s starši. Učenec pri napredovanju v višji razred ne opravlja 

izpitov. Odločitev o hitrejšem napredovanju učenca v višji razred mora biti vpisana v 

šolsko dokumentacijo.«  

Davis in Rimm (1985, v Ferbeţer, Kukanja, 2008) opredeljujeta akceleracijo kot prakso, 

ki umesti učenca na višje nivoje izobraţevanja.  

Ferbeţer in Kukanja (2008) navajata, da mnogi učitelji menijo, da so akcelerirani 

nadarjeni učenci »potisnjeni« skozi šolanje, da doţivljajo stres, ki je povezan s 

sodelovanjem s starejšimi in zrelejšimi učenci, ter da je zato oškodovan njihov 

emocionalni razvoj. Učitelji se tudi bojijo, da bodo akcelerirani nadarjeni učenci imeli 

vrzeli v znanju pri določenih predmetih oziroma področjih. 

Rogers in Kimpston (1992) sta izvedla metaanalizo raziskav, ki so se ukvarjale z učinki 

in posledicami akceleracije. Njuna sklepna ugotovitev je bila, da akceleracija omogoča 

hitrejše doseganje rezultatov in ne ogroţa socialno emocionalnega razvoja nadarjenih 

učencev. 

Ferbeţer (2006; 2008) navaja, da se je šolska akceleracija pokazala za škodljivo samo 

za učence, ki so bili napačno uvrščeni zaradi neustrezne evalvacije njihovih 

sposobnosti, ali za učence, ki so imeli vedenjske in osebnostne motnje, nepovezane z 

nadarjenostjo.   

Ferbeţer (2008, str. 46) zato opozarja, da se je treba pri presoji vzgojno-izobraţevalnega 

uspeha šolske akceleracije vprašati, kakšna mora biti struktura otrokove osebnosti, da 

zadosti pogojem za hitrejše napredovanje. Odgovor je, da diagnosticirane visoke 

intelektualne sposobnosti niso zadosten in edini pogoj za izbiro nadarjenih učencev za 

akceleracijo. Zgolj visoke intelektualne sposobnosti niso dovolj zanesljive za prognozo 
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uspešnega hitrejšega napredovanja nadarjenih učencev v osnovni šoli. Problem se 

zaplete z moţnostjo asinhronosti, nesočasnosti v razvoju. Za vzgojno-izobraţevalno 

uspešno šolsko akceleracijo morajo biti nadarjeni učenci poleg intelektualnih zmoţnosti 

tudi socialno, emocionalno, telesno razvitejši in morajo v zadostni meri obvladati 

predhodno znanje, spretnosti in navade.  

Čeprav rezultati raziskav govorijo v prid šolski akceleraciji, zasledimo veliko mero 

nezaupanja do njenega izvajanja v praksi. Menim, da vzrok lahko pripišemo predvsem 

strahu staršev in učiteljev, ki menijo, da se bodo zaradi šolske akceleracije pri učencu 

lahko pojavili problemi socialne in emocionalne prilagoditve. Potreben bo temeljit 

korak in dodatno izobraţevanje učiteljev, da se bo akceleracija pogosteje izvajala tudi v 

našem šolstvu. 
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2.4.3 NOVE SMERNICE PRI VZGOJI IN IZOBRAŢEVANJU NADARJENIH V 

IZPOPOLNJENI IZDAJI BELE KNJIGE O VZGOJI IN IZOBRAŢEVANJU V 

REPUBLIKI SLOVENIJI 

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (2011) so podani predlogi 

za rešitve na področju vzgoje in izobraţevanja nadarjenih. 

Ključen predlog je obravnava nadarjenih kot samostojne skupine učencev izven skupine 

učencev s posebnimi potrebami. Predlagana rešitev je vsekakor smiselna, saj nadarjeni 

nimajo primanjkljajev ali teţav pri učenju, temveč potrebujejo drugačne vrste 

prilagoditev kot skupina otrok s posebnimi potrebami. Nadarjenim je treba pri pouku 

nameniti dovolj časa in pozornosti, kar pa je na osnovi nedavne opredelitve za učitelje 

teţko izvedljivo. Predlog iz Bele knjige je ţe upoštevan, saj so oktobra letos spremenili 

in dopolnili Zakon o osnovni šoli. Nadarjeni niso več opredeljeni kot otroci s posebnimi 

potrebami in so v zakonu obravnavani kot samostojna skupina (glej 11. člen Zakona o 

spremembah in dopolnitvah ZOŠ). 

Poleg tega je v Beli knjigi predlagano tudi podpiranje in spodbujanje izobraţevanja 

učiteljev in koordinatorjev za delo z nadarjenimi, kar bi močno vplivalo na učiteljev 

odnos do dela z nadarjenimi učenci. Bela knjiga daje velik pomen tudi spoštovanju 

človekovih pravic, oziroma načel demokratičnosti, avtonomnosti in enakih moţnosti, 

predvsem pravic do izobraţevanja nadarjenih učencev. Pomemben je tudi predlog o 

dodatnih finančnih sredstvih in drugih podporah za izvajanje dela z nadarjenimi, saj 

bodo le tako učitelji izvajali kakovosten in učinkovit pouk za nadarjene učence. 

Novi predlogi Bele knjige o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji kaţejo le 

pozitivne premike k še boljši obravnavi in delu z nadarjenimi ter hkrati dajejo moţnost, 

da razbijemo predsodke in spremenimo morebitna negativna stališča učiteljev ter 

vplivamo na usklajenost med učiteljevimi stališči in njihovim ravnanjem. 
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2.5 UČITELJ NADARJENEGA UČENCA 

 

»Nadarjen učitelj se nikdar ne trudi, da bi razložil svoje videnje stvari – preprosto povabi te, da se 

postaviš poleg njega in se prepričaš na lastne oči.« (R. Inman) 

 

2.5.1 VLOGA UČITELJA PRI DELU Z NADARJENIMI UČENCI IN NJEGOVE 

ZNAČILNOSTI 

 

Vsak nadarjen otrok je posebno bitje z lastnim in enkratnim razvojem. Hkrati pa je tudi 

del okolja, ki ustvarja spodbude za razvoj njegovih duševnih, telesnih in čustvenih 

značilnosti. Zato od učitelja zahteva skrbno načrtovanje dela za posameznega 

nadarjenega učenca. 

Učitelji in vzgojitelji morajo biti ustrezno usposobljeni za odkrivanje nadarjenih otrok, 

med svojim študijem pa bi se morali ustrezno usposobiti za delo z nadarjenimi otroki. 

Potrebe nadarjenih učencev zadovolji učitelj, ki posveča veliko pozornosti 

individualnim razlikam, uporablja različne oblike, metode ter stile poučevanja in učenja 

in prenaša različne učne izkušnje in vire za različne sposobne oziroma različno 

zainteresirane otroke (Ferbeţer, 1998). 

Po mnenju strokovnjakov naj bi bil učinkovit učitelj pri delu z nadarjenimi močna, 

emocionalno trdna osebnost, s širokimi intelektualnimi interesi, z demokratičnimi 

stališči, biti mora fleksibilen in komunikativen, imeti mora pozitivna stališča do 

samoizobraţevanja in obvladati specifična znanja za ustrezno izobraţevalno dejavnost. 

Nadarjeni učenci ne potrebujejo nadarjenih učiteljev. Pomembno je, da so le-ti ustrezno 

izobraţeni in imajo osebnostne lastnosti, zaţelene za uspešno delo z nadarjenimi 

(Koren, 1987, str. 181). 

Ritonja (2003, str. 426) pravi, da bi moral vsak dober učitelj vsakodnevno analizirati 

svoje delo, pregledati, katere aktivnosti so izvajali učenci, katere cilje so usvojili, v 

kolikšni meri so bile aktivnosti individualizirane, ali je za sposobnejše učence pripravil 

miselno zahtevnejše naloge, ali so se učenci dolgočasili, katere kreativne sposobnosti je 

razvijal, katere vire in gradiva so uporabljali učenci, ali so delali samostojno, ali je 
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diferenciral domače naloge itd. S tem bi prispeval h kakovostnejšemu načinu dela z 

vsemi učenci. Od takih učiteljev bi imeli korist vsi in ne samo nadarjeni učenci. 

Breceljnik (2003) poudarja, da mora učitelj uporabljati učinkovite stile poučevanja, ki v 

kreativnem učnem okolju zagotavljajo moţnosti, da nadarjeni učenci pokaţejo svoje 

darove in talente. Pomembno je tudi, da učitelj zna prilagoditi pouk zanimanju in 

kreativnim zamislim učencev, ki jih razvijajo v vzdušju medsebojnega spoštovanja in 

sprejemanja. Izpostavi tudi, da je naklonjen, čuteč in senzibilen učitelj sposoben 

prepoznati morebitna nesoglasja, ki se pojavijo med posameznimi učenci in vrstniki. 

Učitelj nadarjenih mora znati poskušati razumeti občutke frustracije in osamljenosti, ki 

niso redek pojav, kadar intelektualni razvoj prehiteva čustvenega in fizičnega. Pozoren 

mora biti tudi na moţna neskladja med intelektualnimi in druţbenimi potrebami – 

potrebami po hitrem intelektualnem napredovanju na eni in osnovnimi človeškimi 

druţbenimi potrebami po varnosti in sprejemanju na drugi strani. Učitelj mora biti tudi 

sam dovolj zrel in sposoben sprejemati otroke z vrhunskimi sposobnostmi. Hkrati mora 

biti tudi dovolj skromen, da se z učencem postavi v vlogo učeče osebe (George, 1997). 

Maker (1982, v George, 1997) poudarja, da mora biti učitelj nadarjenih učencev dobro 

podkovan v svoji stroki, poleg tega pa imeti še naklonjeno razumevanje za otrokov 

razvoj; samozavest; spretnost pripravljanja zanimivih in fleksibilnih gradiv; visoko 

razvito spretnost spraševanja in razlaganja; pripravljenost na vodenje namesto 

ukazovanja, kar učencem dovoljuje razvijanje samostojnega mišljenja in dejanj; uspešne 

izkušnje s poučevanjem povprečnih otrok ter sposobnost delanja in priznavanja napak. 

Po mnenju učencev mora idealen učitelj dobro obvladati svoj predmet in biti podkovan 

na vseh področjih, ne le v svoji stroki. Imeti mora smisel za humor, ustvarjati sproščeno 

ozračje v razredu ter spodbujati in dvigovati motivacijo na zabaven način. Biti mora tudi 

dober govornik in znati razloţiti bistvo zapletenih novih pojmov na nazoren in preprost 

način. Povezan mora biti z učenci in njihovim delom ter izţarevati navdušenje do 

predmeta in zanj uspeti motivirati tudi učence (George, 1997). 
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2.5.2 USPOSABLJANJE UČITELJEV ZA DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

 

» Talent se sam od sebe gasi, če se ne hrani s sokovi sreče in življenja.« (Gustav Matoš) 

 

Poklic učitelja je glede na druge poklice specifičen ravno v tem, ker zahteva nenehno 

prilagodljivost, ki se kaţe v kontinuiranem vsakodnevnem izzivu. Učitelj se pri svojem 

delu srečuje na eni strani z učenci, ki imajo velike individualne razlike, na drugi strani 

pa z učenci, ki so v permanentnem razvoju. Le učitelj, ki ima osebnost, v kateri so 

zdruţene ustrezne sposobnosti, lastnosti temperamenta in karakterja ter interesi in 

motivacija, lahko nudi popolno podporo in skrb za nadarjene učence (Koren, 1987). 

»Inkluzivni pristop na področju edukacije nadarjenih učencev zahteva od učiteljev 

najvišjo stopnjo strokovne usposobljenosti za prepoznavanje in individualizirano 

vzgojno-izobraţevalno delo z nadarjenimi učenci. Učitelji lahko dodatno kompetentnost 

v smislu poglabljanja in/ali specializacije določenih znanj za delo z nadarjenimi učenci 

razvijajo v različnih programih stalnega strokovnega izobraţevanja in/ali ki si jih 

pridobivajo na različnih ravneh univerzitetnega študija« (Juriševič, 2011). 

 

Koren (1987) navaja različne oblike izobraţevanja in usposabljanja učiteljev za delo z 

nadarjenimi učenci: 

 Edukacija z izdelavo specialističnih, magistrskih in doktorskih nalog 

Ta oblika vključuje podiplomski študij, njena naloga pa je usposabljanje 

specialistov v določenih področjih nadarjenosti in pri odkrivanju novih spoznanj 

o nadarjenosti. 

 Edukacija s seminarskim usposabljanjem 

Naloga te oblike izobraţevanja je inoviranje znanja, pridobivanje najbolj sveţih 

informacij in izmenjava izkušenj za učitelje v praksi. Po vsebini programa so 

take oblike raznovrstne, od nekajdnevnih seminarjev, posvetovanj, poletnih šol 

do laboratorijskih vaj in praktikumov. Organizacija poteka s strani različnih 

centrov za nadarjene otroke in mladino, vzgojno-izobraţevalnih institucij, včasih 

pa tudi s strani posameznih strokovnjakov s tega področja. 
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 Organizirano permanentno samoizobraţevanje učiteljev 

To bi lahko bil kvantitativno najobseţnejši, organizacijsko najenostavnejši, 

finančno najcenejši in potencialno najučinkovitejši način dopolnilnega 

usposabljanja učiteljev na tem področju. Zagotovljena bi morala biti dva pogoja, 

in sicer: motiviranost učiteljev za tak način samoizobraţevanja ter organiziranost 

vira informacij (knjige, brošure, priročniki, oddaje, radio, računalniška tehnika, 

ipd.). 

Poudariti je treba, da so navedene oblike usposabljanja učiteljev za delo z nadarjenimi 

komplementarne in v različnih oblikah ţe preizkušene v praksi, predvsem v drţavah z 

daljšo tradicijo organizirane skrbi za podporo nadarjenih učencev. Poleg tega pa je 

pomembno še sodelovanje med učitelji in drugimi delavci v vzgojno-izobraţevalnem 

procesu (prav tam, str. 187). 

Dizdarević (1987, str. 28) pravi, da »usposobljen in dobro pripravljen učitelj hitreje 

zagleda naravo in smer ustvarjalnih interesov učencev, najde tudi boljše načine 

vrednotenja rezultatov kreativnega dela učencev, pripomore tudi k ustvarjanju ustrezne 

ustvarjalne atmosfere v šoli, brez katere ni uspešne identifikacije niti uspešnega razvoja 

kreativnih učencev.« 
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2.6 STALIŠČA UČITELJEV DO VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA 

NADARJENIH UČENCEV 

 

V tem poglavju se bom dotaknila raziskave, ki je bila izvedena s pomočjo enakega 

vprašalnika, kot sem ga uporabila v svoji raziskavi, in sicer Mnenja o nadarjenih in 

njihovi edukaciji (Gagné in Nadeau, 1991, prevod Juriševič in Rostohar, 2011). 

Predstavila bom poglavitna spoznanja, ki so jih s pomočjo omenjenega vprašalnika v 

raziskavi pridobili na Ameriški univerzi Connecticut. 

Raziskava je pokazala, da imajo učitelji na splošno nevtralne odnose do izobraţevanja 

nadarjenih. Vendar pa poudarjajo, da obstaja veliko različnih učiteljev. Nekateri so 

imeli zelo pozitiven odnos, medtem ko so drugi učitelji imeli zelo negativen odnos do 

nadarjenih.  

Raziskava navaja tudi, da samodojemanje nadarjenih učiteljev ni bilo povezano z 

njihovim odnosom do izobraţevanja nadarjenih, prav tako so prišli do ugotovitev, da 

dodatno usposabljanje učiteljev ni privedlo do pozitivnejšega odnosa do nadarjenih 

učencev. Kot zanimivost je navedena raziskava avtorjev Begin in Gagne (2004), ki 

poročata o osmih raziskavah povezave med usposabljanjem učiteljev za delo z 

nadarjenimi in njihovimi odnosi do nadarjenih. Pet od osmih raziskav so pokazale 

pomembno povezavo med usposabljanjem učiteljev za delo z nadarjenimi in njihovim 

mnenjem do nadarjenih. 

Zanimivost raziskave pa se kaţe v tem, da je dodatno izobraţevanje učiteljev pozitivno 

vplivalo na učiteljevo dojemanje samih sebe.  

Raziskava navaja še, da so učitelji, ki podpirajo posebno izobraţevanje nadarjenih, 

usmerjeni k bolj negativnemu mnenju do nadarjenih učencev. Ti učitelji izraţajo 

posebno nizko podporo izobraţevanja nadarjenih in imajo slabše mnenje do 

napredovanja, poudariti pa je treba, da je velikost teh razlik zelo majhna (McCoach, 

2007). 
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2.7 SKLEP TEORETIČNEGA DELA 

 

V sklepu teoretičnega dela lahko povzamem, da je za učitelje bistvenega pomena, kako 

so seznanjeni s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, s šolsko 

zakonodajo in z novimi predlogi iz Bele knjige (2011). Izrednega pomena je njihova 

usposobljenost za učinkovito in strokovno delo z nadarjenimi učenci.  

Le tako lahko učitelji, ki delajo z nadarjenimi učenci razvijejo pozitivna stališča do 

nadarjenih in njihove edukacije ter jim delo z nadarjenimi predstavlja izziv in ne strahu. 

Učiteljem, ki nimajo dovolj znanja in delovnih izkušenj, lahko delo z nadarjenimi 

učenci poleg izziva predstavlja tudi stres, negotovost in morebiten odpor, kar lahko 

privede do izoblikovanja negativnih stališč. 

Da bi učitelji imeli profesionalen odnos in obvladali delo z nadarjenimi, morajo šole 

zagotoviti ustrezna dodatna izobraţevanja za pedagoške delavce, da bodo le-ti dobro 

seznanjeni in usposobljeni za odkrivanje in delo z nadarjenimi. Posledično bodo učitelji 

izoblikovali tudi pozitivna stališča do nadarjenih in vzgojno-izobraţevalnega dela z 

njimi.  

Kakšna so stališča učiteljev predmetne in razredne stopnje, ali se pojavljajo razlike v 

stališčih med učitelji glede na delovno dobo, spol, pedagoške izkušnje in razred, ki ga 

poučujejo, pa bom predstavila v nadaljevanju empiričnega dela. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM in CILJI RAZISKOVANJA 

S prihodom v šolo posamezen učenec s seboj prinese raznolikost potencialov, ki jih je 

treba prepoznati in v času šolanja tudi spodbujati. Zato je pomembno, da učitelj dovolj 

zgodaj prepozna in spodbuja nadarjenost pri posameznem učencu.  

Da je učitelj pri prepoznavanju in spodbujanju razvoja nadarjenosti učinkovit, mora 

najprej znati prepoznati značilnosti nadarjenega učenca in nato upoštevati posebne 

potrebe, ki jih ima posameznik.                                                                     

Pri tem ima pomembno vlogo tudi šola, ki naj bi si prizadevala za dobro usposobljenost 

učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter jim za učinkovit in raznolik pouk z 

ustreznimi metodami zagotovila tudi potrebne didaktične pripomočke. Zato je potrebno, 

da se učitelji udeleţujejo izobraţevanj, kjer lahko pridobijo znanje s področja 

prepoznavanja nadarjenosti, didaktike in metodike za ustrezno delo z nadarjenimi 

učenci v šoli. 

Poleg zgoraj opisanih dejavnikov za skrb za nadarjene pa so pomembni tudi subjektivni 

dejavniki, ki se kaţejo v stališčih učiteljev. Le-ta namreč vplivajo na razredno klimo, 

pedagoški pristop in učno uspešnost oziroma doseţke učencev.  

Stališča so spremenljivke, ki vplivajo na vedenjske namere, predstave in sodbe. 

Negativna stališča lahko privedejo do diskriminatornega ravnanja, medtem ko pozitivna 

bolj verjetno spodbudijo boljši odnos do podpore pri izobraţevanju, prepoznavanju ter 

skrbi za nadarjene učence. 

Izkušnje, zadostno znanje in pripravljenost za nenehno izobraţevanje in delo z 

nadarjenimi so po mojem mnenju pomembni dejavniki, ki vplivajo na izoblikovanje 

pozitivnih stališč učiteljev do nadarjenih učencev.   

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kakšna so stališča osnovnošolskih učiteljev do 

nadarjenih učencev ter vzgojno-izobraţevalnega dela z njimi glede na:  

 spol učitelja, 

 delovno dobo,  

 razred, ki ga poučujejo, in  
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 pedagoške izkušnje, ki jih imajo z nadarjenimi učenci.  

Z raziskavo nameravam ugotoviti tudi, ali se pojavlja povezanost med določenimi 

spremenljivkami in skupinami stališč. 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Kakšna so stališča učiteljev do nadarjenih učencev? 

 Kakšna so stališča učiteljev do potreb in prilagojenih vzgojno-

izobraţevalnih dejavnosti za nadarjene učence? 

 Kakšna so stališča učiteljev do konceptualne naravnanosti nadarjenih 

učencev?  

 Kakšna so stališča učiteljev do druţbene vrednosti nadarjenih učencev? 

 Kakšna so stališča učiteljev do zavračanja nadarjenih učencev v 

neposrednem druţbenem okolju? 

 Kakšna so stališča učiteljev do diferenciacije nadarjenih učencev? 

 Kakšna so stališča učiteljev do akceleracije za nadarjene učence? 

 Ali imajo učitelji izkušnje pri delu z nadarjenimi učenci? 

 Kakšne so razlike v stališčih do nadarjenih učencev med učitelji glede na spol? 

 Kakšne so razlike v stališčih do nadarjenih učencev med učitelji razredne in 

predmetne stopnje? 

 Kakšne so razlike v stališčih do nadarjenih učencev med učitelji, ki imajo 

različno dolgo delovno dobo? 

 Kakšne so razlike v stališčih do nadarjenih učencev med učitelji, ki imajo 

izkušnje pedagoškega dela z nadarjenimi, in tistimi, ki jih nimajo? 

 Kakšne so povezave med določenimi skupinami stališč, ki jih imajo učitelji do 

nadarjenih učencev? 

3.3 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskovanje je bilo izvedeno s pomočjo deskriptivne neeksperimentalne raziskovalne 

metode. 
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3.4 VZOREC 

V empirični raziskavi je sodelovalo 80 učiteljev razredne in predmetne stopnje štirih 

osnovnih šol zgornjega Posočja, ki so v letu 2010/2011 delovali v sodelujočih šolah. 

V raziskavi je sodelovalo 68 (85 %) učiteljic in 12 (15 %) učiteljev (Graf 1). 

 

Graf  1: Struktura anketiranih učiteljev po spolu 
 

V raziskavi je sodelovalo 38 (47 %) učiteljev razredne stopnje in 42 (53 %) učiteljev 

predmetne stopnje (Graf 2). 

 

Graf  2: Struktura anketiranih učiteljev glede na stopnjo poučevanja 
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V raziskavi je sodelovalo 10 (13 %) učiteljev z delovno dobo od 1 do 6 let, 29 (39 %) 

učiteljev z delovno dobo od 7 do 18 let, 28 (37 %) učiteljev z delovno dobo od 19 do 30 

let in 8 (11 %) učiteljev z delovno dobo od 31 do 40 let (Graf 3). Pri izpolnjevanju 

anketnih vprašalnikov pet učiteljev ni navedlo podatka o delovni dobi. 

 

 

Graf  3: Struktura anketiranih učiteljev glede na delovno dobo poučevanja 

 

3.5 RAZISKOVALNI INŠTRUMENT 

Za empirično raziskavo sem uporabila anketni vprašalnik Mnenja o nadarjenih in 

njihovi edukaciji (Gagné in Nadeau, 1991), ki obsega 34 trditev. Trditve so razdeljene v 

šest skupin, in sicer: potrebe in prilagojene vzgojno-izobraţevalne dejavnosti (mnenja 

do potreb nadarjenih otrok in podpore za posebno pomoč), diferenciacija (mnenja do 

posebnih oddelkov, razredov, šol), akceleracija (mnenja do akceleracije oziroma 

hitrejšega napredovanja nadarjenih učencev v šolskem sistemu), druţbena vrednost 

(mnenja do druţbene koristi nadarjenih oseb), zavračanje nadarjenih (neodobravanje 

nadarjenih oseb v neposrednem druţbenem okolju) in konceptualna naravnanost 

(nestrinjanje z ideologijo in prednostnimi nalogami nadarjenih učencev). 

Učitelji so na vprašalnik odgovarjali na 5-stopenjski lestvici (5 – popolnoma se 

strinjam, 4 – delno se strinjam, 3 – sem neodločen/-a, 2 – delno se strinjam in 1 – 

nikakor se ne strinjam).  
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3.6 ZBIRANJE PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu maju in prvi polovici meseca junija 2011. Za 

dovoljenje izpolnjevanja vprašalnikov sem osebno prosila ravnatelje štirih osnovnih šol, 

na katerih so učitelji anonimno izpolnili vprašalnike. Navodila za izpolnjevanje so bila 

napisana na vprašalniku, kljub temu pa sem vprašalnik izročila vsakemu učitelju 

posebej in jim na kratko predstavila, kaj bodo izpolnjevali. Učitelji so imeli tri tedne 

časa za izpolnitev vprašalnikov, le-te pa so vračali na dogovorjeno mesto, kjer sem jih 

kasneje tudi prevzela. Postopek zbiranja podatkov je bil na vseh šolah enak. 

3.7 OBDELAVA PODATKOV 

Podatki so kvantitativno obdelani v programu SPSS. Izračunala sem aritmetično sredino 

in standardni odklon. Izračunala sem tudi frekvence (f) in odstotke (f %). Za izračun 

statistično pomembnih razlik med aritmetičnimi sredinami sem uporabila t-preizkus in 

analizo variance, za ugotavljanje stopnje povezanosti med posameznimi 

spremenljivkami pa sem uporabila Pearsonov koeficient korelacije. 

Rezultati so prikazani opisno ter slikovno, v obliki tabel in grafov. 
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3.8  REZULTATI IN RAZLAGA 

3.8.1 Stališča učiteljev do vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev 

Z raziskavo sem ţelela dobiti vpogled v stališča učiteljev do vzgoje in izobraţevanja 

nadarjenih učencev. Z izračunom aritmetične sredine sem pridobila rezultate, ki 

prikazujejo, kakšno mnenje imajo učitelji o skupinah stališč do nadarjenih ter njihove 

vzgoje in izobraţevanja, ki sem jih preučevala s pomočjo anketnega vprašalnika. 

Tabela 1: Stališča učiteljev do vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev 

Stališča N Minimum Maximum Povprečje 

(M) 

S 

Potrebe in 

podpora 

80 1,88 4,75 3,71 0,57 

Konceptualna 

naravnanost 

80 1,70 4,30 2,98 0,55 

Druţbena 

vrednost 

80 1,00 5,00 3,46 0,70 

Zavračanje 80 1 4,67 2,44 0,89 

Diferenciacija 80 1 4,25 2,19 0,83 

Akceleracija 80 1,20 4,80 2,83 0,68 

 

Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, da so učitelji najbolj naklonjeni skupini stališč, ki 

zajema potrebe in prilagojene vzgojno-izobraţevalne dejavnosti za nadarjene učence  

(M = 3,71, S = 0,57), malo manj so naklonjeni stališčem do druţbene vrednosti 

nadarjenih učencev (M = 3,46, S = 0,70). Skupino stališč do konceptualne naravnanosti 

nadarjenih učencev (M = 2,99, S = 0,55) so uvrstili na tretje mesto, na četrto mesto z 

oceno M = 2,83 (S = 0,68) pa so učitelji postavili skupino stališč o področju 

akceleracije. Na predzadnje in zadnje mesto glede na povprečno vrednost ocen pa so 

učitelji uvrstili skupini stališč do zavračanja nadarjenih učencev (M = 2,44, S = 0,89) in 

diferenciacije nadarjenih učencev (M = 2,19, S = 0,83).   

Sklepam lahko, da so učitelji osnovnih šol pozitivno naravnani do nadarjenih učencev in 

se zavedajo njihovih potreb in prilagojenih vzgojno-izobraţevalnih dejavnosti. Zavedajo 

se tudi vrednosti nadarjenih v druţbi. Po rezultatih sodeč se učitelji zavedajo pomena 

diferenciacije, saj so skupino stališč o diferenciaciji ocenili z nizko oceno (M = 2,19). 

Trditve so se namreč nanašale na posebne oddelke za nadarjene učence. Menim, da se 



 Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Klobučar Anja; diplomsko delo 

- 55 - 
 

učitelji zavedajo, da lahko s kakovostno diferenciacijo v razredu učinkovito opravljajo 

poučevanje tudi za nadarjene učence. 

Nadarjenim učencem je potrebno prilagoditi vzgojno-izobraţevalni proces glede na 

njihove potrebe in jim nuditi moţnost celostnega osebnostnega razvoja, kjer bodo lahko 

razvili in uresničili njihove potenciale. 

Številne raziskave kaţejo, da ima uporaba širokega razpona različnih metod poučevanja 

večji učinek na doseţke kot pa kakršno koli razvrščanje učencev po sposobnostih in 

znanju (Marentič Poţarnik, 2008). 

Strmčnik (1994) iz različnih raziskav povzema, da so nadarjeni ob kakovostni 

diferenciaciji in individualizaciji uspešni tudi v skupni šoli in še dodaja, da ločevanje 

nadarjenih negativno vpliva na njihov osebnostni in socialni razvoj. 

3.8.2 Izkušnje učiteljev pri delu z nadarjenimi učenci 

Zanimalo me je, ali imajo učitelji pri delu z nadarjenimi pedagoške izkušnje . Učitelji so 

na vprašanje odgovarjali z da ali ne. 

 

Graf 4: Izkušnje učiteljev pri delu z nadarjenimi učenci 

 

Večina učiteljev (65 %) ima pri delu z nadarjenimi učenci pedagoške izkušnje, vendar 

pa je kar 35 % takih učiteljev, ki izkušenj na pedagoškem področju dela z nadarjenimi 

še nimajo. Pri tem ne smemo pozabiti, da je 10 učiteljev (13 %) svojo poklicno pot 

komaj začelo, saj v šolah poučujejo le do 6 let.  
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3.8.3 Razlike med učiteljicami in učitelji v stališčih do nadarjenih učencev  

Z raziskavo sem skušala ugotoviti, ali se bodo pojavile statistično pomembne razlike v 

stališčih do vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev med učitelji glede na spol. 

Ali gre za statistično pomembne razlike, sem preverila s t-preizkusom za neodvisne 

vzorce, pred tem pa sem z Leveneovim preizkusom preverila predpostavko o 

homogenosti varianc, ki je pogoj za uporabo t-preizkusa. 

Tabela 2: Primerjava stališč do vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev med 

učiteljicami in učitelji 

 

Stališča 

 

Spol 

 

N 

 

M 

 

S 

Laveneov 

preizkus 

t-preizkus za 

neenake variance 

F P t g 2P 

Potrebe in 

podpora 

Ţenske 68 29,54 4,42 0,00 0,96 -0,61 78 0,55 

Moški 12 30,42 5,48 

Konceptualna 

naravnanost 

(odpor) 

Ţenske 68 30,32 5,63 0,97 0,33 0,52 78 0,60 

Moški 12 29,42 5,09 

Druţbena 

vrednost 

Ţenske 68 13,74 2,61 0,23 0,63 -0,68 78 0,50 

Moški 12 14,33 3,80 

Zavračanje Ţenske 68 7,21 2,57 3,16 0,08 0,85 78 0,40 

Moški 12 7,92 3,29 

Diferenciacija Ţenske 68 8,44 3,24 0,11 0,74 -2,1 78 0,04 

Moški 12 10,58 3,32 

Akceleracija Ţenske 68 13,85 3,12 1,28 0,26 -1,99 78 0,05 

Moški 12 15,92 4,34 

 

Leveneov preizkus je pri stališčih o diferenciaciji in akceleraciji pokazal statistično 

pomembne razlike med variancama, zato sem pri obeh stališčih uporabila rezultate t-

preizkusa za neenake variance. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je t-preizkus pokazal statistično 

pomembne razlike med učitelji glede na spol pri skupini stališč: 

 o diferenciaciji (t = -2,11, g = 78, 2P = 0,04). Učitelji so to spremenljivko ocenili 

višje (M = 10,58, S = 3,32) kot učiteljice (M = 8,44, S = 3,24); 

  in pri skupini stališč o akceleraciji (t = -1,99, g = 78, 2P = 0,05). Učitelji so to 

spremenljivko ocenili višje (M = 15,92, S = 4,34) kot učiteljice (M = 13,85, S = 

3,12). 
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Izračuni aritmetičnih sredin kaţejo, da so učitelji moškega spola bolj naravnani k 

podpiranju diferenciacije in akceleracije pri nadarjenih učencih kot učiteljice. 

Dobljeni rezultati so nekoliko presenetljivi, saj nisem pričakovala, da se bodo rezultati 

glede na spol statistično pomembno razlikovali. Poudariti pa je treba, da razmerje med 

moškimi in ţenskami ni sorazmerno, saj je anketiranih ţensk bistveno več (68) kot 

moških (12), zato tudi rezultati niso povsem relevantni.  

3.8.4 Razlike med razrednimi in predmetnimi učitelji v stališčih, ki jih imajo do 

nadarjenih učencev  

Za ugotavljanje razlik med učitelji razredne in predmetne stopnje v stališčih, ki jih 

imajo do nadarjenih otrok in njihove vzgoje ter izobraţevanja, sem uporabila t-preizkus 

za neodvisne vzorce, pred tem pa sem z Leveneovim preizkusom preverila 

predpostavko o homogenosti varianc, ki je pogoj za uporabo t-preizkusa. 

Tabela 3: Primerjava stališč do vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev med 

razrednimi in predmetnimi učitelji 

 

Stališča 

 

Stopnja 

poučevanja 

 

N 

 

M 

 

S 

Laveneov 

preizkus 

t-preizkus za 

neenake variance 

F P t g 2P 

Potrebe in 

podpora 

Razredna 

stopnja 

38 29,18 4,30 0,68 0,41 0,91 78 0,36 

Predmetna 

stopnja 

42 30,12 4,80 

Konceptualna 

naravnanost 

(odpor) 

Razredna 

stopnja 

38 29,95 5,53 0,00 -0,37 0,37 78 0,71 

Predmetna 

stopnja 

42 30,40 5,59 

Druţbena 

vrednost 

Razredna 

stopnja 

38 13,08 2,94 0,02 0,97 -2,33 78 0,02 

Predmetna 

stopnja 

42 14,50 2,51 

Zavračanje Razredna 

stopnja 

38 7,12 2,92 1,60 0,21 -0,66 78 0,51 

Predmetna 

stopnja 

42 7,50 2,46 

Diferenciacija Razredna 

stopnja 

38 8,32 2,79 6,42 0,01

3 

-1,16 75,4

5 

0,23 

Predmetna 

stopnja 

42 9,17 3,73 

 

Akceleracija 

Razredna 

stopnja 

38 13,55 2,92 1,66 0,20 -1,55 78 0,13 

Predmetna 

stopnja 

42 14,71 3,69 
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Leveneov preizkus je pri skupini stališč o vrednotah pokazal statistično pomembne 

razlike med variancama, zato sem pri tej skupini stališč uporabila rezultate t-preizkusa 

za neenake variance. 

T-preizkus je pokazal statistično pomembne razlike med učitelji razredne in predmetne 

stopnje v skupini stališč: 

 o druţbeni vrednosti nadarjenih (t = -2,33, g = 78, 2P = 0,02). Rezultat 

aritmetičnih sredin nam pokaţe, da učitelji predmetne stopnje bolj poudarjajo 

skupino stališč o vrednotah (M = 14,50. S = 2,51) kot razredni učitelji (M = 

13,08, S= 2,94).  

Iz pridobljenih rezultatov lahko s tveganjem 2 % trdim, da se učitelji predmetne stopnje 

bolj zavedajo vrednosti nadarjenih učencev v druţbi kot učitelji, ki poučujejo na 

razredni stopnji. 

Vsi učitelji bi se morali zavedati pomena druţbene vrednosti nadarjenih. To so učenci, 

ki bodo jutri lahko socialni, intelektualni, kulturni in ekonomski voditelji, zato 

njihovega razvoja ne smemo prepustiti slučaju dogodkov. 

Georg (1997) poudarja, da imajo včasih nadarjeni otroci izjemno sposobnost, s katero bi 

lahko nekaj dali druţbi, in dolţnost vseh nas je, da pomagamo razvijati in negovati 

njihove sposobnosti, kar je tudi glavni cilj vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev. 

Menim, da se učitelji, ki se bolj zavedajo druţbenega pomena nadarjenih, bolj trudijo za 

kakovostno in učinkovito delo z nadarjenimi učenci in tako poskrbijo za večjo 

realizacijo njihovih potencialov. 
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3.8.5 Razlike med učitelji z različno dolgo delovno dobo v stališčih, ki jih imajo 

do nadarjenih učencev  

Za ugotavljanje razlik v stališčih do nadarjenih učencev med učitelji, ki imajo različno 

dolgo delovno dobo, sem uporabila analizo variance. 

Tabela 4: Primerjava stališč do vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev med 

učitelji z različno dolgo delovno dobo 

Skupine 

stališč 

Delovna 

doba 

N M S Leveneov preizkus 

 

Analiza 

variance 

 

F g1 g2 P F 2P 

Potrebe in 

podpora 

1-6 10 28,7 5,48 0,95 3 71 0,42 0,70 0,56 

7-18 29 30,10 4,45 

19-30 28 28,9 4,72 

31-40 8 31,00 3,74 

SKUPAJ 75 29,56 4,61 

Konceptualna 

naravnanost 

(odpor) 

1-6 10 28,9 4,65 0,63 3 71 0,60 0,56 0,64 

7-18 29 29,86 5,67 

19-30 28 31,29 5,30 

31-40 8 30,00 7,37 

SKUPAJ 75 30,28 5,56 

Druţbena 

vrednost 

1-6 10 14,70 2,95 1,67 3 71 0,18 0,85 0,47 

7-18 29 13,41 2,85 

19-30 28 13,57 3,13 

31-40 8 14,75 1,49 

SKUPAJ 75 13,79 2,86 

Zavračanje 1-6 10 6,60 1,71 3,07 3 71 0,03 0,68 0,57 

7-18 29 7,66 2,98 

19-30 28 7,07 2,39 

31-40 8 8,13 3,83 

SKUPAJ 75 7,35 2,72 

Diferenciacija 1-6 10 8,40 3,41 0,54 3 71 0,66 0,04 0,99 

7-18 29 8,66 3,72 

19-30 28 8,79 3,25 

31-40 8 8,88 2,64 

SKUPAJ 75 8,69 3,34 

Akceleracija 1-6 10 14,10 3,31 0,72 3 71 0,55 0,41 0,74 

7-18 29 13,90 3,77 

19-30 28 13,93 3,53 

31-40 8 15,38 1,92 

SKUPAJ 75 14,09 3,44 

 

Rezultat analize variance ni pokazal statistično pomembnih razlik v stališčih med 

učitelji z različno dolgo delovno dobo.  

Pričakovala sem, da se bodo stališča učiteljev statistično pomembno razlikovala med 

posameznimi fazami učiteljevega profesionalnega razvoja (po Fullanu in Hagreavsu, 
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1992, v Kovačič, 2011). Pri oblikovanju stališč imajo pomembno vlogo ravno 

neposredne izkušnje in znanje, zato sem pričakovala, da se bodo razlike pojavile med 

učitelji začetniki (delovna doba od 1 do 6 let) in učitelji, ki imajo za seboj ţe večji del 

učiteljskega poklica (delovna doba od 19 do 30 let ter od 31 do 40 let). 

Iz pridobljenih rezultatov lahko trdim, da različno dolga delovna doba učiteljev ne 

vpliva na razlike v stališčih do nadarjenih učencev ter njihove vzgoje in izobraţevanja.  

3.8.6 Razlike med učitelji z različnimi izkušnjami dela v stališčih, ki jih imajo do 

nadarjenih učencev  

Za ugotavljanje razlik v stališčih do nadarjenih učencev med učitelji, ki imajo izkušnje 

pedagoškega dela z nadarjenimi, in tistimi, ki jih nimajo, sem uporabila t-preizkus za 

neodvisne vzorce. 

Izračun aritmetičnih sredin je pokazal, da so v povprečju med učitelji, ki imajo izkušnje 

pedagoškega dela z nadarjenimi, in tistimi, ki izkušenj nimajo, minimalne razlike v 

stališčih. 

Tabela 5: Primerjava stališč do vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev med 

učitelji z različnimi izkušnjami dela 

 

Stališča 

 

Izkušnje 

 

N 

 

M 

 

S 

Laveneov 

preizkus 

t-preizkus za 

neenake variance 

F P t g 2P 

Potrebe in 

podpora 

Da 52 29,48 4,49 0,28 0,60 -0,52 78 0,61 

Ne 28 30,04 4,77 

Konceptualna 

naravnanost 

(odpor) 

Da 52 30,58 5,539 0,27 0,60 0,86 78 0,39 

Ne 28 29,46 5,53 

Druţbena 

vrednost 

Da 52 13,92 2,87 0,02 0,90 0,43 78 0,67 

Ne 28 13,64 2,71 

Zavračanje Da 52 7,48 2,76 0,46 0,50 0,76 78 0,45 

Ne 28 7,00 2,54 

Diferenciacija Da 52 8,71 3,43 0,31 0,58 -0,19 78 0,85 

Ne 28 8,86 3,18 

Akceleracija Da 52 14,29 3,74 3,64 0,06 0,45 78 0,65 

Ne 28 13,93 2,61 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc t-preizkus za neodvisne vzorce 

med učitelji, ki imajo izkušnje pedagoškega dela z nadarjenimi, in tistimi, ki jih nimajo, 

ni pokazal statistično pomembnih razlik. Iz pridobljenih rezultatov lahko trdim, da 
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učiteljeve izkušnje pedagoškega dela z nadarjenimi učenci ne vplivajo na razlike v 

stališčih o nadarjenih ter njihovi vzgoji in izobraţevanju.  

3.8.7 Povezanost med skupinami stališč učiteljev do vzgoje in izobraţevanja 

nadarjenih učencev 

S pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta sem ugotavljala povezanost med 

posameznimi spremenljivkami, ki pa so med seboj le šibko do srednje močno povezane 

(razpon korelacije je med 0,290 in 0,594). Rezultati so prikazani v tabeli 6.  

Tabela 6: Povezanost med skupinami stališč učiteljev do vzgoje in izobraţevanja 

nadarjenih učencev 

 Potrebe 

Podpora 
Odpor Vrednote Zavrnitev Diferenciacija Akceleracija 

Potrebe 

Podpora 
Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

1,000 ,328 ,594 ,267 ,193 ,408 

Stopnja 

značilnosti 

 
,003 ,000 ,017 ,086 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 
Konceptualna 

naravnanost 

(odpor) 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,328 1,000 ,223 -,149 ,290 ,278 

Stopnja 

značilnosti 
,003 ,000 ,047 ,186 ,009 ,012 

N 80 80 80 80 80 80 
Druţbena 

vrednost 
Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,594 ,223 1,000 ,095 ,108 ,312 

Stopnja 

značilnosti 
,000 ,047 

 
,401 ,339 ,005 

N 80 80 80 80 80 80 
Zavračanje Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,267 -,149 ,095 1,000 ,007 ,045 

Stopnja 

značilnosti 
,017 ,186 ,401 

 
,951 ,694 

N 80 80 80 80 80 80 
Diferenc. Pearsonov  

korelacijski 

koeficient 

,193 ,290 ,108 ,007 1,000 ,459 

Stopnja 

značilnosti 
,086 ,009 ,339 ,951 

 
,000 

N 80 80 80 80 80 80 
Akceleracija Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,408 ,278 ,312 ,045 ,459 1,000 

Stopnja 

značilnosti 
,000 ,012 ,005 ,694 ,000 

 

N 80 80 80 80 80 80 

 



 Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Klobučar Anja; diplomsko delo 

- 62 - 
 

 Učitelji, ki dajejo pomembno vrednost skupini stališč do potreb in podpore za 

nadarjene, dajejo pomembno vrednost tudi skupinam stališč do konceptualne 

naravnanosti (odpora), druţbene vrednosti in zavrnitve. Povezanost med skupino 

stališč do potreb in podpore ter druţbeno vrednostjo in odporom je srednje 

močna, medtem ko sta skupini stališč do potreb in podpore ter zavračanjem 

nadarjenih le šibko povezani. 

 Obstaja tudi šibka povezanost med skupino stališč do konceptualne naravnanosti 

(odpor) ter skupino stališč do diferenciacije nadarjenih učencev. 

 Učitelji, ki dajejo pomembno vrednost stališčem do druţbene vrednosti 

nadarjenih, dajejo pomembno vrednost tudi skupini stališč do potreb in podpore 

za nadarjene ter skupini stališč, ki spodbuja akceleracijo v šolskem sistemu. 

Povezanost med temi spremenljivkami je srednje močna. 

 Obstaja tudi srednje močna povezanost med skupinama stališč do diferenciacije 

in akceleracije v šolskem sistemu. 

 Učitelji, ki dajejo pomembno vrednost skupini stališč do akceleracije, dajejo 

pomembno vrednost tudi skupinam stališč do potreb in podpore za nadarjene, 

druţbeni vrednosti ter diferenciaciji nadarjenih učencev. Povezanost med temi 

spremenljivkami je srednje močna. 
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4 SKLEP 

 

V procesu izobraţevanja nadarjenih učencev je učiteljeva vloga nenadomestljiva, saj 

učitelj nadarjene učence med učenjem spodbuja k razvijanju njihovih potencialov. Pri 

učiteljevem delu z nadarjenimi učenci imajo pomembno vlogo tudi stališča. Za 

kakovostno in učinkovito delo z nadarjenimi učenci je pomembno, da ima vsak učitelj 

izoblikovano pozitivno mnenje do vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev, saj bo le 

tako pravičen, učinkovit in uspešen usmerjevalec nadarjenega učenca pri razvijanju 

njegovih potencialov. 

Osrednji namen mojega raziskovanja v diplomskem delu je bilo ugotoviti, kakšna 

stališča imajo učitelji razredne in predmetne stopnje do vzgoje in izobraţevanja 

nadarjenih učencev. 

Na podlagi teoretičnih spoznanj sem oblikovala cilje raziskave in raziskovalna 

vprašanja, ki sem jih tudi empirično preverila. Ugotavljala sem, kakšna stališča imajo 

učitelji do vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev in ali imajo z nadarjenimi učenci 

pedagoške izkušnje dela. Zanimalo me je, ali se pojavljajo razlike v stališčih med 

učitelji glede na spol, stopnjo poučevanja, različno delovno dobo in pedagoške izkušnje 

z nadarjenimi učenci. Poleg tega pa me je zanimala tudi povezanost med skupinami 

stališč učiteljev do vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev.  

Najprej sem preverila, kakšna stališča imajo učitelji do vzgoje in izobraţevanja 

nadarjenih učencev. Ugotovila sem, da učitelji največji pomen dajejo skupini stališč do 

podpore in prilagojenih vzgojno-izobraţevalnih dejavnosti (potreb) za nadarjene učence 

ter zavedanju o pomenu druţbene vrednosti nadarjenih. Dobljeni rezultati so vsekakor 

vzpodbudni, saj menim, da je zavedanje o podpori in potrebah nadarjenih učencev 

temelj za oblikovanje pozitivnih stališč do vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev. 

Pomembno se mi zdi, da se učitelji zavedajo druţbenega pomena nadarjenih. S tem po 

mojem mnenju pokaţejo večjo skrb in pripravljenost za učinkovito razvijanje 

potencialov, ki jih imajo nadarjeni učenci. 

Nadalje sem ugotavljala, ali imajo učitelji izkušnje pedagoškega dela z nadarjenimi 

učenci. Izkazalo se je, da ima večina anketiranih učiteljev pedagoške izkušnje pri delu z 

nadarjenimi. Učitelji si pedagoške izkušnje z nadarjenimi učenci pridobivajo šele z 
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začetkom poučevanja v razredu. Menim, da bi morali bodoči učitelji ţe v času 

izobraţevanja na fakulteti imeti več priloţnosti za pridobivanje izkušenj pri delu z 

nadarjenimi učenci pa tudi informiranosti o prepoznavanju in delu z njimi v šolskem 

sistemu bi bilo potrebno nameniti več pozornosti. Učitelj »začetnik« bi v razredu bolj 

učinkovito deloval in bi pri poučevanju nadarjenih imel manj strahu in odpora. 

Pri naslednjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšne so razlike med 

učiteljicami in učitelji v stališčih do nadarjenih učencev. Ugotovila sem, da učitelji bolj 

podpirajo diferenciacijo in akceleracijo nadarjenih učencev kot učiteljice. Čeprav me je 

ta ugotovitev presenetila, je treba poudariti, da število sodelujočih učiteljev in učiteljic 

ni bilo enakomerno, zato bi bilo zanimivo to področje še nadaljnje raziskati ter ga 

preveriti na večjem vzorcu in tako ugotoviti, ali se razlike med učitelji in učiteljicami 

res statistično pomembno razlikujejo. 

V raziskavi sem ugotavljala tudi, kakšne so razlike med razrednimi in predmetnimi 

učitelji v stališčih, ki jih imajo do nadarjenih učencev. Ugotovila sem, da se učitelji 

predmetne stopnje bistveno bolj zavedajo pomena nadarjenih v druţbi kot razredni 

učitelji. Pričakovala sem, da se bodo razlike pokazale pri kateri od drugih skupin stališč. 

Menim, da bi se morali vsi učitelji, ne glede na to, na kateri stopnji poučujejo, zavedati 

pomena nadarjenih v druţbi, saj nadarjeni predstavljajo potencial za visoke doseţke na 

različnih področjih človeku koristnih dejavnosti.  

V raziskavi sem ţelela ugotoviti tudi, kakšne so razlike med učitelji z različno dolgo 

delovno dobo v stališčih, ki jih imajo do nadarjenih učencev. Ugotovila sem, da med 

učitelji z različno dolgo delovno dobo (po fazah profesionalnega razvoja) ni statistično 

pomembnih razlik.  

Ugotavljala sem tudi, kakšne so razlike med učitelji z različnimi izkušnjami dela v 

stališčih, ki jih imajo do nadarjenih učencev. Dobljeni rezultati so pokazali, da med 

učitelji, ki imajo pedagoške izkušnje pri delu z nadarjenimi učenci, in tistimi učitelji, ki 

pedagoških izkušenj nimajo, ravno tako ni zaznati statistično pomembnih razlik v 

stališčih.  

Pričakovala sem, da se bodo razlike v stališčih pojavile ravno pri učiteljih z različno 

dolgo delovno dobo in pri učiteljih z različnimi pedagoškimi izkušnjami pri delu z 

nadarjenimi, saj se stališča oblikujejo v procesu pridobivanja znanja, izkušenj in vrednot 
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znotraj šolskega konteksta. Sklepam lahko, da se tudi učitelji začetniki in tisti učitelji, ki 

še nimajo pedagoških izkušenj z nadarjenimi prav tako zavedajo pomena vzgoje in 

izobraţevanja nadarjenih učencev. 

Nenazadnje me je zanimalo še, kakšne so povezave med skupinami stališč učiteljev do 

vzgoje in izobraţevanja. Učitelji, ki imajo bolj pozitiven odnos do potreb in podpore 

nadarjenim učencem, imajo bolj pozitivna stališča do druţbene vrednosti nadarjenih 

učencev in konceptualne naravnanosti. Tisti učitelji, ki se bolj zavedajo pomena 

nadarjenih v druţbi, imajo tudi bolj pozitivna stališča do podpore in potreb nadarjenih 

učencev ter akceleracije v šolskem sistemu za nadarjene učence. 

Vzrok za razlike med določenimi skupinami stališč pri učiteljih lahko pripišem slabši 

informiranosti in izobraţenosti učiteljev za delo z nadarjenimi učenci, zato je bistvenega 

pomena, da šolske institucije pa tudi fakultete, poskrbijo za informiranost učiteljev in 

jih seznanijo s praktičnim in metodičnim znanjem za delo z nadarjenimi učenci. 

Čeprav je zveza med stališči in ravnanjem le delna, je vselej pomembno, da ima učitelj 

pri delu z nadarjenimi izoblikovano pozitivno mnenje o vzgoji in izobraţevanju 

nadarjenih učencev. Stališča lahko pomembno vplivajo na odločitve in vedenje 

predvsem v primerih, ko učitelj nima objektivnih podatkov za svoje odločitve, ali takrat, 

ko ima učitelj moţnost izbiranja za določeno rešitev. 

S pomočjo raziskave sem prišla do spoznanj, da o velikih razlikah med spremenljivkami 

ni mogoče govoriti. Rada pa bi izpostavila, da sem v raziskavi pričakovala višje 

povprečne ocene pri posameznih skupinah stališč, ker bi to pomenilo višjo stopnjo 

izoblikovanosti pozitivnih stališč na obravnavanem področju. Menim, da bi se učitelji 

morali bolj zavedati pomena vzgoje in izobraţevanja nadarjenih, saj s tem določajo, kaj 

je bistvo šolskega znanja, učenja in poučevanja.  

Večja ozaveščenost učiteljev o pomenu vzgoje in izobraţevanja nadarjenih, spodbujanje 

učiteljev k dodatnemu izobraţevanju, boljše informiranje študentov (bodočih učiteljev), 

ter dodatna finančna pomoč za izvajanje dela z nadarjenimi učenci – menim, da bi se ob 

vsem tem učitelji močneje zavedali pomena vzgoje in izobraţevanja nadarjenih učencev 

ter jim tako v šoli vsakodnevno omogočali pravičnejše in bolj učinkovito izobraţevanje. 
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7 PRILOGE 

PRILOGA 1: Vprašalnik za učitelje predmetne in razredne stopnje 
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Mnenja učiteljev o nadarjenih in njihovi edukaciji
1
 

 

Spoštovani, 

sem Anja Klobučar, absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Pripravljam diplomsko delo o stališčih učiteljev do nadarjenih otrok in njihovi 

edukaciji. Pred vami je anonimen vprašalnik. Vljudno vas prosim, da ga izpolnite. Za 

odgovore se vam najlepše zahvaljujem. 

Spodnje trditve se nanašajo na odnos do nadarjenih otrok in njihove edukacije; zbrane 

so bile iz časopisnih člankov, knjig in drugih virov. Radi bi izvedeli, kakšno je vaše 

strinjanje oziroma nestrinjanje z navedenimi trditvami. Ni pravilnih ali napačnih 

odgovorov. Prosimo, da v odgovorih podate svoje osebno mnenje. 

 

Svoje mnenje izrazite na ocenjevalni lestvici. Za vsako trditev obkroţite tisto oceno, ki 

najbolje izraţa vaše mnenje. Odgovarjajte čim bolj spontano. Prosimo, ocenite vse 

trditve. Oceno 3 uporabite čim manj krat.  

 

Ocenjevalna lestvica:  
5 4 3 2 1 

popolnoma se 

strinjam 
delno se strinjam sem neodločen/-a 

delno se ne 

strinjam 

nikakor se ne 

strinjam 

 

 

                                                 
1 Gagné in Nadeau, 1991; Université du Québec á Montréal, Canada. Prevod: Mojca Juriševič in Gordana Rostohar, 

2011. 

 

1 
V šolah bi morali nadarjenim učencem nuditi posebne vzgojno-izobraţevalne 

storitve. 
5 4 3 2 1 

2 
Najboljši način za zadovoljitev potreb nadarjenih učencev je, da jih damo v 

posebne oddelke. 
5 4 3 2 1 

3 Otroci s teţavami najbolj potrebujejo posebne vzgojno-izobraţevalne storitve. 5 4 3 2 1 

4 Posebni programi za nadarjene otroke ustvarjajo elitizem. 5 4 3 2 1 

5 
Posebne vzgojno-izobraţevalne storitve za nadarjene otroke so znak 

privilegiranosti. 
5 4 3 2 1 

6 
Ko nadarjene učence zdruţimo v posebne oddelke, se ostali učenci počutijo 

manjvredne. 
5 4 3 2 1 

7 
Večina nadarjenih učencev, ki preskočijo razred, ima teţave s socialnim 

prilagajanjem skupini starejših učencev. 
5 4 3 2 1 

8 
Za nadarjenega učenca je bolj škodljivo, da zapravlja čas v razredu z vrstniki, 

kakor pa da se prilagodi preskoku v višji razred. 
5 4 3 2 1 

9 Nadarjeni učenci se v šoli pogosto dolgočasijo. 5 4 3 2 1 

10 Učenci, ki preskočijo razred, to običajno naredijo zaradi pritiska staršev. 5 4 3 2 1 



 Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Klobučar Anja; diplomsko delo 

- 74 - 
 

11 Nadarjeni učenci zgubljajo čas v rednih oddelkih.  5 4 3 2 1 

12 
Moralno smo bolj odgovorni nuditi posebno pomoč učencem s teţavami kot pa 

nadarjenim učencem. 
5 4 3 2 1 

13 Nadarjeni ljudje so dragocen vir za našo druţbo. 5 4 3 2 1 

14 
Posebne vzgojno-izobraţevalne potrebe nadarjenih učencev so v naših šolah 

prepogosto prezrte. 
5 4 3 2 1 

15 
Nadarjeni učenci potrebujejo posebno pozornost, da bi lahko popolnoma razvili 

svoje talente. 
5 4 3 2 1 

16 Naše šole primerno zadovoljujejo potrebe nadarjenih učencev.  5 4 3 2 1 

17 Zelo rad/-a bi bil/-a znan/-a kot nadarjena oseba.   5 4 3 2 1 

18 Starši imajo največjo odgovornost, da otrokom pomagajo razviti talente. 5 4 3 2 1 

19 
Otrok, ki je bil identificiran kot nadarjen, ima več teţav pri vzpostavljanju 

prijateljstev.  
5 4 3 2 1 

20 
Nadarjene otroke je treba pustiti v rednih oddelkih, ker drugim otrokom 

predstavljajo intelektualne spodbude.   
5 4 3 2 1 

21 
Z ločevanjem učencev na skupino nadarjenih in druge skupine utrjujemo 

označevanje otrok na močne-šibke, dobre-manj dobre… 
5 4 3 2 1 

22 
Nekateri učitelji čutijo, da je zaradi nadarjenih učencev ogroţena njihova 

avtoriteta. 
5 4 3 2 1 

23 Nadarjeni učenci so v naših šolah priljubljeni.  5 4 3 2 1 

24 Druţba mora s ciljem napredka maksimalno razvijati talente nadarjenih učencev.   5 4 3 2 1 

25 
Z zagotavljanjem posebnih vzgojno-izobraţevalnih storitev za nadarjene učence 

skrbimo za napredek druţbe v prihodnosti.  
5 4 3 2 1 

26 
Davkoplačevalcem ne bi bilo treba  plačevati za posebno izobraţevanje 

nadarjenih otrok, ki so v manjšini.  
5 4 3 2 1 

27 
Povprečni otroci so glavni vir naše druţbe, zato bi morali biti ti v središču naše 

pozornosti. 
5 4 3 2 1 

28 
 Nadarjeni otroci lahko postanejo domišljavi ali egoistični, če se jim namenja 

posebna pozornost.  
5 4 3 2 1 

29 
Pri preskakovanju razredov nadarjeni učenci ne dobijo dovolj znanja (imajo 

luknje v znanju). 
5 4 3 2 1 

30 
Glede na to, da investiramo dodatna sredstva v sklade za otroke s teţavami, bi 

morali enako narediti za nadarjene. 
5 4 3 2 1 

31 Nadarjeni otroci so pogosto zavrnjeni, saj jim ljudje zavidajo. 5 4 3 2 1 

32 Redni šolski program zavira intelektualno radovednost nadarjenih otrok. 5 4 3 2 1 
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Prosimo, da nam zaupate naslednje podatke o sebi: 

Spol:        M           Ţ                       Starost: ______ let 

Izobrazba: ___________________   Razred, v katerem poučujete: ______    Delovna 

doba: _____ let   

Imate izkušnje pedagoškega dela z nadarjenimi učenci:     DA      NE  

 

 

33 Voditelji jutrišnje druţbe so večinoma današnji nadarjeni otroci.  5 4 3 2 1 

34 Večjemu številu nadarjenih otrok bi bilo treba omogočiti preskakovanje razredov. 5 4 3 2 1 


