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POVZETEK S KLJUČNIMI BESEDAMI V SLOVENŠČINI 

 

V skupino otrok s posebnimi potrebami, poleg številnih drugih, spadajo tudi gluhi in naglušni 

otroci, sama pa sem se v diplomskem delu osredotočila zgolj na naglušne otroke. Izpostavila 

sem več problemov, vsi pa se nanašajo na poučevanje naglušnih učencev, ki so vključeni v 

program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. Naglušne učence namreč 

vsi dojemajo kot slišeče, saj slišijo nekatere glasove, vendar pa imajo določene posebnosti v 

razvoju, na katere moramo biti pozorni. Naglušni otroci imajo namreč težave z oddaljenimi 

glasovi. Slišeči otroci se takoj, ko začnejo govoriti, opirajo na besedni zaklad in se na tej 

osnovi sporazumevajo s svojo okolico, naglušni pa teh možnosti žal nimajo. Imajo pa željo in 

potrebo po sporazumevanju. Primanjkuje jim besed, odnosno pa so le-te zelo okrnjene in 

slabo razumljive. Velikokrat so neuspešni v sporazumevanju, kar vodi v odklanjanje 

komunikacije. Slišeči se naučijo združevati govorico z njenim smislom, naglušni pa se morajo 

naučiti združevati govorico, kretnje telesa in izraz na obrazu. Zato velikokrat tudi ne dojamejo 

bistva povedanega (Omerza, 1964). Naglušni učenci se mnogo iger ne morejo udeležiti le 

zaradi svojega pomanjkljivega sluha. Pri tistih igrah, kjer bi sicer lahko sodelovali, pa ne 

dojamejo bistva. Zato je povsem naravno, da se takšni otroci raje umaknejo iz igre in ostanejo 

opazovalci. Prav zaradi svojih posebnosti zato naglušni učenci v procesu šolanja potrebujejo 

določene prilagoditve − tako na splošno pri poučevanju kot tudi pri posameznih šolskih 

predmetih. Te prilagoditve so izvedljive in niso pomembne le za naglušne, ampak prav za vse 

učence. Menim, da je tudi to eden glavnih problemov mojega diplomskega dela. Obstaja več 

vrst prilagoditev, ki jih moramo upoštevati, in sicer: prilagoditve v prostoru, organizaciji, 

komunikaciji in pri posameznih predmetih. S pomočjo anketnega vprašalnika in 

polstrukturiranega intervjuja sem dobila vpogled v najpogostejše metode oziroma 

prilagoditve, ki jih uporabljajo učitelji pri poučevanju naglušnih učencev, ki so vključeni v 

program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. Spoznala sem stališča 

učiteljev do poučevanja naglušnih otrok. Učitelji po večini podpirajo vključevanje naglušnih 

otrok v redne osnovne šole, vendar se čutijo premalo usposobljene za kvalitetno poučevanje 

teh otrok. Dobila sem tudi odgovore na vprašanja, povezana z izkušnjami in ravnanji učiteljev 

razrednega pouka pri poučevanju naglušnih otrok. Anketiranke menijo, da pri poučevanju 

nimajo dovolj podpore s strani zunanjih institucij. Po njihovem mnenju je tej problematiki 

potrebno posvetiti več časa in pozornosti. Ugotovila sem, da anketiranke poznajo osnovne 

posebnosti/značilnosti naglušnih otrok in nekatere osnovne prilagoditve učnega procesa za 

naglušne otroke. Poznajo tudi načine komunikacije z naglušnimi učenci. Rezultati so 
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pokazali, da je več kot polovica anketirank mnenja, da se z naglušnim učencem dobro 

razumejo. Večina anketirank je mnenja, da naglušnega učenca ne more kvalitetno poučevati, 

razlog za takšno splošno mnenje pa je lahko v tem, da so vse anketiranke mnenja, da nimajo 

dovolj didaktičnih in tehničnih pripomočkov, ki bi jim omogočalo nemoteno poučevanje 

naglušnih otrok. Pri poučevanju naglušnih otrok pa so zelo pomembni tudi slušni in tehnični 

pripomočki, ki so na voljo. Večina otrok z okvaro sluha uporablja slušni aparat, to so pokazali 

tudi rezultati anketnega vprašalnika. »Slušni aparat je elektroakustični aparat, ki pomaga 

premagovati okvare sluha. Poleg ojačanja slušni aparat zvok tudi filtrira in nudi uporabniku 

različne frekvenčne razpone odvisno od tega, na katerih področjih ima ostanke sluha.« 

(Hernja in drugi 2010, str. 36) V prostorih, kjer je večji odboj zvoka, in tam, kjer je veliko 

hrupa, torej tudi v učilnicah, je nujno ustvariti pogoje za boljše poslušanje. Obstaja več 

načinov, kako lahko te pogoje tudi ustvarimo. Sistem ozvočenja, kjer učitelj govori v 

mikrofon, učenci pa zvok slišijo preko zvočnikov, ki so razporejeni po učilnici, je 

anketirankam znan, vendar ga po večini ne uporabljajo. V veliki meri pa uporabljajo 

frekvenčno modulirane radijske sisteme (FM-sisteme). Ti so lahko individualni ali pa 

skupinski. »Skupinski sistem je primeren za učilnice ali dvorane, kjer se na en oddajnik 

priključi več sprejemnikov. Individualni sistem sestavljata oddajnik ter sprejemnik. Na 

oddajnik je najpogosteje priključen mikrofon, ki ga ima učitelj. Sprejemnik nosi učenec in 

ima nanj priključena slušna aparata ali polžev vsadek.« (Hernja in drugi 2010, str. 43) 

Obstajata pa še dva načina, s katerimi lahko ustvarimo pogoje za boljše poslušanje, in sicer 

infrardeči sistem (IR-sistem) in indukcijska zanka. S pomočjo anketnih vprašalnikov sem 

dobila tudi nekaj predlogov za izboljšanje obstoječega stanja. Ugotavljam, da je potrebno 

poučevanju naglušnih učencev v rednih osnovnih šolah posvetiti večjo pozornost, kot je v 

praksi sedaj, ter predvsem bolj usposobiti in motivirati tako študente kot tudi učitelje 

razrednega pouka, ki se v praksi srečujejo z naglušnimi učenci. Predlagam, da pri načrtovanju 

učnih dejavnosti za naglušnega učenca učitelju pomaga čim več strokovnjakov (specialni in 

rehabilitacijski pedagog, socialni pedagog …) ter da si učitelji, ki že imajo izkušnje s 

tovrstnim poučevanjem, izmenjajo primere dobre prakse in med seboj pomagajo. Učiteljem bi 

že v naprej prilagojeni didaktični pripomočki za naglušne učence in bolj opremljene učilnice s 

sodobnimi tehničnimi pripomočki zelo olajšali delo. Glede na to, da se vključevanju otrok s 

posebnimi potrebami v redne šole zadnje čase daje večji poudarek, je pomembno, da se 

poglobljeno izobraževanje in motiviranje kadra, ki bo nekoč poučeval otroke s posebnimi 

potrebami, začne že na pedagoških fakultetah.  
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ABSTRACT 
 

Among many others, the group of children with special needs consists of deaf and the 

hearing-impaired; in my thesis, I focused solely on the hearing-impaired. I have brought into 

focus several problems, all of which deal with teaching hearing-impaired children who are 

part of an adapted program with additional professional help. Hearing-impaired pupils are 

generally treated as though they can hear, because they hear certain sounds, but they do have 

certain peculiarities in development which we need to watch out for. Hearing-impaired 

children have trouble with faraway sounds. Children with no impediment rely automatically 

on their vocabulary when they begin speaking, and using that foundation they communicate 

with their surroundings, an option which the hearing-impaired lack. What they do have is a 

wish and need for communicating. They lack vocabulary, and that which they have is very 

limited and not easily understood. Often they are unsuccessful in communicating, which leads 

to denying communication altogether. Children who hear normally learn to combine speech 

with sense, while the hearing-impaired must learn to combine speech, body language and 

facial expressions. This is often the reason why they do not understand the point of what is 

spoken (Omerza, 1964). The hearing-impaired cannot join in some games because of their 

impediment. In games they could participate in, however, they do not understand the point. 

This is why it is natural for these children to pull out of the game and remain as spectators. 

Because of their special needs the hearing-impaired pupils need certain adjustments in the 

schooling process in general, as well as with separate subjects. These adjustments are doable 

and are not important only for the hearing-impaired, but for all the pupils and I believe that 

this is also one of the main problems of my thesis. There are many types of adjustments we 

must take into account: adjusting the space, organisation, communication and with separate 

subjects. With the help of a questionnaire and a half-structured interview I was given access 

to the most used methods and adjustments that teachers use while working with the hearing-

impaired who are part of an adapted program with additional professional help. I learned 

where teachers stood regarding teaching the hearing-impaired. Teachers generally support 

including hearing-impaired children in regular grammar schools, but they also feel they are 

not adequately trained to give these children quality lessons. I also found answers to questions 

dealing with experience and handlings of grammar school teachers with regards to teaching 

hearing-impaired children. Interviewees think that they do not have enough support from 

outside institutions. According to them, this problem deserves more time and attention. I have 

concluded that the interviewees know the basic peculiarities/trademarks of the hearing-
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impaired and some basic adjustments to the teaching process for them. They are also familiar 

with ways of communicating with these students. Results have shown that more than half of 

the interviewees agree they get along well with a pupil who is hearing-impaired. Most of them 

also believe they cannot give such a pupil quality lessons; the reason for such a general 

opinion may be found in the belief that there are not enough didactical and technical 

accessories on hand which would enable untroubled teaching of the hearing-impaired. An 

important part in teaching these children are the hearing and technical accessories which are 

at hand. Most hearing-impaired use hearing aid, a solution supported by questionnaire results. 

»Hearing aid is an electro-acoustic appliance which helps overcome hearing impediments. 

Besides amplifying, a hearing aid also filters sound and offers its users different frequencies 

depending on the fields where the hearing fails.« (Hernja and others 2010, p. 36) In rooms 

where the rebound of sound is bigger and where there is an abundance of noise, which also 

includes classrooms, it is imperative to create conditions for better listening. There are many 

ways which can be employed to create them. The acoustic system where the teacher speaks 

into a microphone and the students listen to the sound over speakers situated around the 

classroom is known to the interviewees, but mostly unused. In most cases they use the 

frequency modulation radio systems (FM systems). They can be individual or for a group. »A 

group system works best in classrooms or halls where more receivers can be hooked to one 

transmitter. An individual system is made up of a transmitter and receiver. The transmitter 

usually comes with a microphone, handled by the teacher. The receiver is carried by the 

student and can be connected to the hearing aid or the snail implant.« (Hernja and others 

2010, p. 43) There are two other ways to create better listening conditions, the infrared system 

(IR system) and the induction loop. With the help of questionnaires I was also able to get 

some suggestions to improve the current situation. I have found that more focus should be 

given to teaching hearing-impaired pupils in grammar schools than there is now, and 

especially train and motivate both students and teachers in grammar schools who come face to 

face with such pupils. I propose that when planning study activities for the hearing-impaired 

pupil as many professionals as possible (a special rehabilitation educator, social educator ...) 

are there to help the teacher, and that teachers who already have experience with this kind of 

situation exchange examples of good practice and help each other. Teachers would benefit 

from previously-prepared didactic accessories for the hearing-impaired and better-equipped 

classrooms with modern technological gadgets. Considering the fact that there is an emphasis 

on including children with special needs in regular schools, it is important that in-depth 
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education and motivation of personnel, who will someday teach children with special needs 

already begins at the faculties of education. 

 

KEY WORDS: hearing-impaired pupils, teaching, including children with special needs in 

regular school forms, adjustments for hearing-impaired pupils 
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1 UVOD 

 

Odnos do otrok s posebnimi potrebami se je skozi zgodovino zelo spreminjal. Danes je 

poudarek predvsem na zagotavljanju komunikacijske dostopnosti tem osebam, zlasti pri 

njihovem šolanju in poučevanju. Povsod po svetu se število otrok s posebnimi potrebami, ki 

se šolajo skupaj s svojimi vrstniki, povečuje, kar kaže na to, da smo začeli sprejemati 

vključevanje teh otrok v redne oblike šolanja in da večina vključenih otrok pridobi več, kot če 

bi se šolali v za to prilagojenih ustanovah.  

V diplomskem delu se bom osredotočila predvsem na šolanje naglušnih otrok v rednih 

osnovnih šolah ter uporabo komunikacijskih sredstev. Naglušne otroke dojemamo kot slišeče, 

saj je zvok zanje dostopen in nas lahko slišijo, vendar pa imajo nekatere posebnosti v razvoju, 

v katerih se razlikujejo od slišečih otrok. Pomembno je, da se zavedamo, da otroci z izgubo 

sluha potrebujejo prilagojen, vendar spet ne tako zelo drugačen pristop za razvoj in šolanje. 

Naglušni otroci imajo pravico živeti prav tako življenje kot njihovi slišeči vrstniki. Ti otroci 

niso tako zelo »drugačni« od slišečih otrok, vendarle pa se jim moramo med šolanjem še 

dodatno posvetiti in jim omogočiti dostopnost do učne snovi. Med šolanjem potrebujejo 

dodatno pozornost in skrb, seveda pa tudi posebne prilagoditve (Kolenec, 2011). Te 

prilagoditve niso pomembne in koristne le za naglušne, ampak tudi za slišeče učence, saj 

omogočajo boljšo vizualizacijo, krepijo razredno klimo in dobre socialne odnose … 

Naglušni učenci imajo v času šolanja pogosto velike težave pri razumevanju in uporabi jezika, 

težje se učijo in razumejo obravnavano snov, prav tako se težko vključijo v socialno okolje, 

saj se počutijo odrinjene od ostalih otrok. Razlog verjetno ni v tem, da jih slišeči otroci ne bi 

marali, ampak se naglušni otroci velikokrat raje odmaknejo iz njihove igre, saj se z njimi ne 

morejo povsem uspešno sporazumevati in se ne počutijo enakovredne sošolcem. Vse te ovire 

lahko zelo prizadenejo učenčevo samopodobo. Učitelji naglušnim otrokom marsikdaj ne znajo 

najbolje pomagati. Razlogov za to je lahko več: strah pred poučevanjem naglušnih otrok, 

občutki nekompetentnosti poučevanja (neuspešno sporazumevanje in pomanjkanje ustreznega 

znanja o načinih sporazumevanja ter drugih značilnosti teh otrok in prilagojenih dejavnosti pri 

določenih predmetih v osnovni šoli).  

Raziskave kažejo, da v praksi predstavljajo problem tudi stališča učiteljev do poučevanja 

naglušnih otrok. Učitelji, ki še nikoli niso poučevali naglušnega učenca, imajo velike težave 

pri oblikovanju učnih dejavnosti za takšne otroke. Naglušni učenci pa morajo prav tako kot 
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slišeči učenci doseči vsaj minimalne standarde znanja in učitelj jim mora pri tem pomagati in 

zagotoviti optimalne pogoje za učenje. 

Zaradi teh težav sem se odločila to področje podrobneje raziskati. Želim dobiti vpogled v 

obstoječe stanje in v dobre primere prakse poučevanja učencev z naglušnostjo v osnovnih 

šolah ter spoznati stališča učiteljev do poučevanja takšnih otrok. Pripravila bom primere učnih 

dejavnosti za različne predmete, prilagojene za naglušne učence. Prispevek diplomskega dela 

bodo sugestije za izboljšanje obstoječega stanja.  

Cilji, ki sem si jih zastavila, so: 

- dobiti vpogled v stališča učiteljev do poučevanja naglušnih otrok; 

- dobiti vpogled v najpogostejše metode oziroma prilagoditve, ki jih uporabljajo učitelji pri 

poučevanju naglušnih učencev, ki so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in z 

dodatno strokovno pomočjo; 

- pripraviti primere učnih dejavnosti za različne predmete, ki bodo prilagojene za naglušne 

učence, in tako prispevati h kakovostnejšemu znanju. 

 

Za pridobivanje potrebnih podatkov bom uporabila več merskih instrumentov: anketni 

vprašalnik za učitelje in polstrukturirani intervju. 

Vzorec bodo predstavljali učitelji v prvi triadi in učitelji v četrtem in petem razredu druge 

triade v velenjskih osnovnih šolah, ki so že poučevali naglušnega otroka. Vzorčenje bo 

potekalo na slučajnostni način, vprašancem bo zagotovljena anonimnost. 

V okviru raziskave bom opravila še polstrukturirani intervju z učiteljem, ki je že poučeval 

naglušnega otroka, s katerim bom dobila še natančnejše odgovore na zastavljena vprašanja in 

tako lažje interpretirala rezultate.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Vključevanje gluhih in naglušnih otrok v redne oblike izobraževanja 

 
Otroci s posebnimi potrebami se včasih niso šolali v rednih oblikah vzgoje in izobraževanja, 

zdaj pa temu ni več tako, saj se zadnje čase vedno bolj uveljavljata pojma integracija oziroma 

inkluzija. Tudi gluhim in naglušnim učencem je omogočeno šolanje v programih s 

prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. V Programu za otroke in mladino 

2006─2016 Republike Slovenije so poudarjene enake možnosti za vzgojo in izobraževanje, 

krepitev dostopnosti do izobraževanja, kakovostna vzgoja in izobraževanje učencev za 

medsebojno strpnost, zmanjševanje neenakosti v družbi, spoštovanje različnosti in 

drugačnosti ter uveljavljanje vseživljenjskega učenja na vseh področjih (Grašič in drugi, 

2010). 

 

V nadaljevanju se bom posvetila pojmoma integracija in inkluzija. Pojma sta si zelo podobna, 

vendar pa jih po mnenju številnih avtorjev nikakor ne smemo enačiti. Avtorici Peček Čuk in 

Lesar menita, da se pojma razlikujeta v opredelitvi, populaciji, pojmovanju oviranosti, 

vzrokih oviranosti, usmerjenosti pri iskanju rešitve, potrebnosti formalizacije rešitev, 

diskurzih, vidikih prilagajanja in pa v cilju oziroma namenu. »Integracijo najpogosteje 

definirajo kot vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami v redni šoli, inkluzijo 

pa kot težnjo po zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov in razvrednotenj učencev bodisi 

na osnovi motenj, rase, spola, let, etničnosti, spolne orientacije, religije ali česarkoli drugega, 

kar nekaterim učencem nepotrebno oteži šolsko življenje. Integracija govori le o učencih s 

posebnimi potrebami, inkluzija pa o vseh učencih, ki so jim šolsko življenje, učenje in 

participacija na kakršen koli način oteženi. Z vidika inkluzivnega šolanja je potrebno na vse 

učence gledati kot na učeče se z enakimi pravicami, ki pa se tekom šolanja soočajo z (lažjimi 

in nekoliko zahtevnejšimi) ovirami. Integracija išče razloge za primanjkljaje le v 

posamezniku, inkluzija pa v socialnem okolju in šolskem sistemu.« (Peček Čuk, Lesar 2009, 

str. 191-192) To je le nekaj razlik med pojmoma integracija in inkluzija.  

 

»Inkluzija na eni strani pomeni večdimenzionalni družbeni koncept, ki je sestavljen iz novih 

principov, zasnovanih na koheziji postmoderne družbe, na drugi strani pa pomeni novo 
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paradigmo različnih intervencij za socialno izločene skupine. Inkluzija vsakemu posamezniku 

omogoča, da sodeluje, kolikor zmore.« (Kogovšek, Ozbič, Košir 2009, str. 393) 

 

Inkluzija ponuja veliko možnosti uporabe različnih metod in pristopov, ki bodo zadostili 

potrebam gluhega ali naglušnega učenca. Moramo pa se zavedati, da so te različne metode in 

pristopi obstajali že pred uzakonitvijo inkluzije in so imeli učitelji prav tako kot sedaj dovolj 

možnosti za izvajanje prilagoditev za takšne otroke. Vsi na nek način živimo v inkluzivnem 

svetu, vsi smo del tega procesa in vsi lahko ustvarjamo ustrezne pogoje za dobro vključevanje 

naglušnih otrok med polnočutne. Tukaj pa se pojavlja vprašanje, ali smo vsi pripravljeni na 

takšno prilagajanje in izzive. Nekateri so pripravljeni na vključevanje gluhih in naglušnih 

otrok med polnočutne, spet drugi ne. Veliko negativnih stališč do inkluzije se je namreč 

oblikovalo zaradi premajhnega poznavanja pomena izrazov in upoštevanja kontinuuma 

posebnih potreb ter kontinuuma možnosti za njihovo uresničevanje. Učitelji so namreč 

postavljeni pred nove spremembe, na katere morajo pristati. Zato je izredno pomembno 

učitelje na te spremembe pripraviti že v času študija, jih seznaniti z učinkovitimi metodami in 

tehnikami poučevanja ter jim omogočiti tudi dodatne oblike izobraževanja. Učitelji namreč 

navajajo, da niso dovolj pripravljeni na navedene spremembe in da sami ne zmorejo 

organizirati vseh potrebnih pomoči in prilagoditev (Grašič in drugi, 2010). Če pa uporabimo 

napačne pristope h komunikaciji in ne prilagodimo načina poučevanja za učence s posebnimi 

potrebami, je takšno poučevanje vse prej kot inkluzivno (Kogovšek, Ozbič, Košir, 2009). 

Inkluzija ne ustreza samo potrebam otrok s posebnimi potrebami, ampak vsem otrokom, zato 

mora zanimati vso javnost in ne sme biti le obrobna tema. Biti mora eden izmed 

najpomembnejših prijemov družbe (Grašič in drugi, 2010). 

 

2.1.1 Zakonske osnove 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, Ur. l. RS, št. 58/2011) opredeljuje 

problematiko otrok s posebnimi potrebami in določa, da so otroci s posebnimi potrebami tisti, 

ki odstopajo od pričakovanih zmožnosti in sposobnosti, ki so definirane v določenem okolju 

in potrebujejo dodatno pozornost in skrb. Tako v skupino otrok s posebnimi potrebami med 

drugim spadajo tudi gluhi in naglušni otroci.  

Zgoraj navedeni zakon ureja tudi usmerjanje otrok, načine in oblike dela ter posebne 

prilagoditve, ki jih otrok potrebuje.  
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Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami mora tako temeljiti predvsem na 

zagotavljanju največje koristi otroka, celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja ter 

na upoštevanju enakih možnosti in različnih potreb otrok.  

Tako kot za vse otroke s posebnimi potrebami je tudi za naglušne učence potrebno izdelati 

individualiziran program in zagotoviti ustrezne pogoje, ki takšnemu otroku omogočajo 

optimalen razvoj. 

 

Pred vključitvijo v osnovne šole morajo otroci s posebnimi potrebami iti skozi postopek 

usmerjanja. Komisije pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo vodijo postopek in 

v strokovnem mnenju opredelijo vrsto in stopnjo otrokovega primanjkljaja, ovire oziroma 

motnje ter na podlagi ugotovljenih vzgojno-izobraževalnih potreb otroka podajo predlog 

njegove usmeritve v ustrezen vzgojno-izobraževalni program. Odločbo o usmeritvi v program 

vzgoje in izobraževanja izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo, s katero odloči o vseh 

vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka, zlasti o programu in zavodu vzgoje in izobraževanja, 

v katerega bo otrok vključen, obsegu, obliki in izvajalcu posamezne dodatne strokovne 

pomoči itn. 

 

2.1.2 Individualiziran program 

 

V roku 30 dni po dokončnosti odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami mora 

vzgojno-izobraževalni ali socialnovarstveni zavod za otroka izdelati individualiziran program. 

Ravnatelj ali vodja zavoda mora imenovati skupino, ki bo oblikovala individualiziran 

program in ga kasneje tudi izvajala. Z zakonom je določeno, da lahko pri oblikovanju 

individualiziranega programa sodelujejo tudi otrokovi zakoniti zastopniki in pa otrok sam, 

upoštevaje njegovo starost in zrelost. Oblikovanje individualiziranega programa je timsko 

delo. Individualiziran program je nujno evalvirati najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. Če je potrebno, ga mora imenovana skupina tudi spremeniti.  

Z individualiziranim programom se določi organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči 

za premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih storitev in izvajanje učne pomoči. 

Učitelj lahko samostojno izvaja le učno pomoč. Sem spada ponovna razlaga, pomoč pri 

učenju in podobno. Učitelj lahko oziroma mora sodelovati tudi pri izvajanju svetovalnih 

storitev. To so pogovori z otrokom, s strokovnimi delavci in tudi s starši. To je izmenjevanje 

mnenj in nenehno usklajevanje. Premagovanje primanjkljajev pa mora izvajati strokovnjak. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nuša Otorepec; diplomsko delo 

-6- 
 

Z individualiziranim programom dela se določijo tudi (ZUOPP, Ur. l. RS, št. 58/2011):  

- cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, 

- strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, 

- potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 

napredovanju, 

- uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, 

- izvajanje fizične pomoči, 

- izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, 

- prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, 

- časovna razporeditev pouka, 

- veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt 

vključitve v zaposlitev. 

 

2.2 Naglušnost in gluhota  

 

Gluh je otrok, ki ne sliši zvokov in glasov iz svojega okolja, naglušen pa jih sprejema le 

delno. V preteklosti sta se uporabljala tudi termina slušno prizadet in slušno moten, ki sta 

skušala zajeti vso paleto slušnih izgub ─ od lažje naglušnosti do popolne gluhote. (Kuhar, 

1993). Ta dva pojma sta zastarela in ju ne uporabljamo več, saj sta neustrezna. Na prvo mesto 

moramo vedno postaviti osebo. Oseba ni motena, oseba ima motnjo.  

 

Večina gluhih otrok ima slišeče starše (vendar ne vsi). Starši dolgo ne ugotovijo, da njihov 

otrok ne sliši dobro, saj je otrokov razvoj v prvih mesecih zelo podoben razvoju slišečega 

otroka. Gluhi otroci ne reagirajo na zvok in se ne obračajo h govorcu. Jok, gruljenje in 

bebljanje je mogoče opaziti tudi pri gluhih otrocih, vendar to do prvega leta počasi izgine. 

Otroci namreč utihnejo, ker ne slišijo svojega glasu. Pri gluhih otrocih je na področju 

jezikovnega razvoja do drugega ali tretjega leta nekakšna stagnacija. Pri naglušnih otrocih je 

drugače, saj ti zmorejo sprejemati jezik po slušni poti. Zaradi popačenosti je razvoj jezika 

sicer upočasnjen, vendar se lahko zaostanek popravi s pomočjo slušnih aparatov in vaje 

(Kuhar, 1993). 

 

Glede na stopnjo slušne motnje ločimo: 

- naglušnost (lažje, srednje in težje stopnje), 
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- praktično gluhost in gluhoto. 

Z zdravim ušesom slišimo govor z razdalje šestih metrov, srednje naglušni slišijo z razdalje 

enega do štirih metrov, hudo naglušni pa manj kot en meter daleč. Gluhi ne slišijo govora niti 

ob ušesu. Gluh je človek, ki ima sluh prizadet do te mere, da mu je razumevanje govora tudi s 

pomočjo slušnega aparata onemogočeno. Naglušen pa je človek, ki ima sluh prizadet do te 

mere, da mu je razumevanje govora oteženo, vendar ne preprečeno (Moores, 1978 v Kuhar, 

1993). 

Zelo pomemben je podatek, kdaj je bila pri otroku prisotna izguba sluha. Otroci, pri katerih je 

bila izguba sluha prisotna že ob porodu ali pa je nastopila pred razvojem govora in jezika, 

niso nikoli sprejemali zvokov in govora, zato je njihovo usposabljanje težje in napredek 

posledično počasnejši. To imenujemo prelingvalna gluhost. Nasprotno pa imajo otroci, pri 

katerih je izguba nastopila po razvoju govora in jezika, že določene izkušnje z govorom in 

tudi jezikom, zato je njihovo govorno usposabljanje mnogo lažje in hitrejše. To pa imenujemo 

postlingvalna gluhost (Kuhar, 1993). 

 

2.2.1 Stopnje in tipi izgube sluha 

 

Strokovnjaki so gluhe in naglušne otroke razdelili na več različnih skupin glede na to, koliko 

sluha jim je še ostalo. Spodnja tabela predstavlja, pri kolikšnih decibelih slišeči ljudje 

zaznamo določen zvok. Tako si lahko lažje predstavljamo spodnjo mejo slišnosti ali slišni 

prag.  

DECIBELI SITUACIJA 

0-20 Zaznamo zvok – normalni slišni prag 

30 Šepetanje 

40 Tihi govor 

60 Normalni govor – sporazumevanje 

80 Kričanje 

110 Avtomobilska hupa, kričanje ob ušesu 

120 Zvok težkega motorja 

150 Prag bolečine, zvok reaktivca 

 

Tabela 2.2.1.1: Stopnja izgube sluha (Levec, 2002) 
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Značilnosti posameznih skupin gluhih in naglušnih otrok avtorica Levec (2002) deli na: 

- Otroci z lažjo izgubo sluha (26-40 DB) funkcionirajo tudi brez slušnih aparatov. 

Zagotovljeni morajo biti optimalni pogoji, da bodo ti otroci v šoli uspešni, saj ne slišijo 

oddaljenih glasov in velikokrat preslišijo pomembne informacije. Učitelji jih ravno 

zaradi tega velikokrat opisujejo kot sanjače.  

- Otroci z zmerno izgubo sluha (41-55 DB) že uporabljajo slušni aparat in tudi za njih 

morajo biti zagotovljeni optimalni pogoji. 

- Otroci s težjo izgubo sluha (56-70 DB) 

- Otroci s težko izgubo sluha (71-90 DB) 

- Otroci z najtežjo izgubo sluha niso več sposobni slišati in razumeti govora, tudi če je ta 

ojačan.  

- Otroci s popolno izgubo sluha ne ločijo niti dveh jakosti zvoka niti ne dveh frekvenc, 

niso sposobni slišati ali razumeti govora, tudi če je ta ojačan. 

 

Naglušni učenci, vključeni v izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem 

in z dodatno strokovno pomočjo, imajo po večini konduktivno ali prevodno motnjo sluha. Pri 

tej okvari je moteno prevajanje zvoka. Motnja je lahko začasna in se lahko odpravi z 

zdravniško intervencijo. Tem otrokom ojačevalci zvoka omogočijo, da se vključijo v 

osnovnošolske programe s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo.  

 

 

Slika 2.2.1.1.: Prevodna naglušnost (Omerza, 1964) 
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2.3 Razvoj in vzgoja gluhega in naglušnega otroka 

 

Razvoj gluhega in naglušnega otroka ima nekatere posebnosti. Izguba sluha vpliva na razvoj 

jezika, govora in komunikacije. To pa je ozko povezano tudi z drugimi področji in vpliva na 

spoznavni, socialni in osebnostni razvoj otroka. Razvoj jezika in komunikacije je slabši, zato 

ti otroci ne razumevajo dovolj zakonitosti sveta okoli sebe, primanjkuje jim informacij in 

razlag, njihovi socialni stiki so omejeni in možnost frustracij je večja. To pa se lahko odrazi v 

razvoju ali napredku otroka (Kuhar, 1993). Otrokove karakterne značilnosti se začnejo 

razvijati že v ranem otroštvu, in sicer v družini, zato je nujno potrebno poznati težave 

naglušnega otroka, ker se nam le tako pokaže najboljša, najpravilnejša pot za njegov nadaljnji 

razvoj in celotno smer vzgoje in pouka (Omerza, 1964).  

Gluhi in naglušni učenci se soočajo s številnimi težavami: 

- težave s sporazumevanjem in poslušanjem govora in z drugimi vrstami poslušanja,  

- oviranost v orientaciji,  

- vedenjske težave,  

- težave pri pridobivanju znanja, 

- oviranost pri vključevanju v družbo.  

 

Pri omogočanju dostopnosti učne snovi ima zelo pomembno vlogo tudi učitelj, ki je dolžan 

gluhemu ali naglušnemu učencu nuditi podporo tako pri poučevanju kot tudi pri vključevanju 

v šolsko okolje. Upoštevati je treba namreč otroka kot celoto, ki živi vse svoje življenje s 

slušno napako v zanj svojevrstnih okoliščinah.  

Naglušen otrok, vključen v redne oblike izobraževanja, se sooča z velikimi preprekami. 

Vprašanje je, ali imajo ti otroci enak dostop do učne snovi kot slišeči. »Ker slabo sliši, ne 

more povsem razumeti govorice slišečih. Ker se tudi sam precej nejasno in nerazumljivo 

izraža, ga tudi drugi težko razumejo. Psihični in socialni razvoj naglušnega otroka je oviran 

zaradi njegovega pomanjkljivega razumevanja govora in slabših izraževalnih sposobnosti. S 

tem se čedalje bolj širi prepad med razvojnimi sposobnostmi njegove starostne dobe in 

njegovimi stvarnimi možnostmi za vzgojo in izobrazbo, ker mu je slednja zaradi slabega sluha 

mnogo teže dostopna.« (Omerza 1964, str. 35). Kako se bo tak otrok vključil v družbo in v 

njej funkcioniral, pa je v veliki meri odvisno od njegovega značaja in preteklih izkušenj. Zelo 

pomembno vlogo pri vključevanju naglušnih otrok v redne oblike šolanja ima tudi družina. 

Velikokrat se lahko težave gluhih in naglušnih otrok začnejo prav v družini, kjer je 
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sporazumevanje oteženo in pomanjkljivo, kar lahko vodi do osamljenosti, nerazumevanja 

norm, občutka nesprejetosti in odrinjenosti. Vendar pa ima družina na drugi strani zelo 

pomembno in pozitivno vlogo, saj otrok v njej dobi prve najosnovnejše informacije, napotke 

za življenje, prvo znanje, vrednote in spodbude, kar je za takšne otroke zelo pomembno. 

Naglušni otroci so zelo dojemljivi za občutja, zato ni zanj ničesar važnejšega od čustvenih 

odnosov in obnašanja, s katerimi se sreča v družini. Zato nikakor ne moremo vedno 

posplošiti, da ima naglušen otrok težave le zaradi družine, v kateri je odraščal. Težave v šoli 

lahko nastanejo tudi zaradi pomanjkljivega sporazumevanja s slišečimi vrstniki, kar lahko 

povzroči občutek odrinjenosti in vodi v osamljenost in socialno izolacijo. Velikokrat se zgodi 

tudi, da so ti otroci lahko preobremenjeni s šolskim delom, saj morajo v učenje in pisanje 

domačih nalog vložiti veliko več časa kot pa slišeči otroci. Učitelji se morajo tega zavedati in 

kar se da tudi upoštevati.  

 

2.4 Značilnosti gluhih in naglušnih učencev 

 

Intelektualne zmožnosti 

Veliko ljudi ima napačno predstavo o tem, da so gluhi ali naglušni otroci intelektualno manj 

zmožni kot slišeči otroci. Od konca druge svetovne vojne pa do konca šestdesetih let je 

prevladovalo stališče, da gluhi niso intelektualno manjvredni, vendar pa obstajajo določene 

razlike v znanju. Gluhi naj bi bili enakovredni slišečim predvsem na konkretni ravni, nikakor 

pa ne na abstraktni. Danes je s pomočjo prirejenih in na gluhi populaciji standardiziranih 

testih dokazano, da imajo gluhi in naglušni ljudje podobno distribucijo inteligentnosti kot 

celotna populacija. Študije potrjujejo, da ni direktne povezave med gluhoto in inteligenco 

(Kuhar, 1993). 

 

Abstraktno mišljenje 

Tudi o abstraktnem mišljenju gluhih in naglušnih oseb prevladuje mnenje, da niso sposobni 

abstraktnega mišljenja. Vendar raziskave, ki proučujejo povezanost jezika in mišljenja, 

kažejo, da so te sposobnosti pri gluhih enake kot pri slišečih. Nekateri gluhi ljudje so v 

matematiki celo vrhunski (Kuhar, 1993). 
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Govor in jezik 

Gluhi in naglušni otroci imajo težave z oddaljenimi glasovi. Slišeči otroci se takoj, ko začnejo 

govoriti, opirajo se na besedni zaklad in se na tej osnovi sporazumevajo s svojo okolico. Tudi 

naglušni otroci imajo željo in potrebo po sporazumevanju. Primanjkuje pa jim besed, odnosno 

so te besede zelo okrnjene in slabo razumljive. Velikokrat so naglušni otroci neuspešni v 

sporazumevanju, kar vodi v odklanjanje komunikacije. Obstaja veliko primerjav med 

slišečimi in naglušnimi otroci. Prvi sliši modulirane glasove v govoru drugih ljudi in mnogo 

drugih glasov v svoji okolici, medtem ko drugi sliši ne povsem jasno pogovorni glas, a še tega 

samo od blizu. Slišeči se naučijo združevati govorico z njenim smislom, naglušni pa se 

morajo naučiti združevati govorico, kretnje telesa in izraz na obrazu. Zato velikokrat tudi ne 

dojamejo bistva povedanega. (Omerza, 1964). 

 

Socialni razvoj  

Socialni razvoj je odvisen od zmožnosti uporabe komunikacije. Opaziti je manj socialnih 

interakcij, saj se gluhi in naglušni otroci raje igrajo sami ali v paru, izogibajo se domišljijskim 

igram, manj je tudi sodelovanja. Gluhi otroci so bolj nesamostojni, odvisni od učitelja, 

neodgovorni, dejavnosti so bolj kratkotrajne, slabše predvidevajo posledice svojih dejanj … 

Naglušni učenci se mnogo iger ne morejo udeležiti le zaradi svojega pomanjkljivega sluha. 

Pri tistih igrah, kjer bi sicer lahko sodelovali, pa ne dojamejo bistva. Zato je povsem naravno, 

da se takšni otroci raje umaknejo iz igre in ostanejo opazovalci. To zelo porazno vpliva na 

njihovo čustveno življenje, saj ne razumejo obnašanja svojih sošolcev in si ga zato velikokrat 

razlagajo po svoje. Začenjajo se nagibati k asocialnosti in dostikrat razdiralno vplivajo na igre 

drugih otrok. Učiteljeva naloga je torej načrtno spodbujati sodelovanje in čim več socialnih 

interakcij. Preprečiti mora izolacijo. Socialno nezrelost lahko poveže tudi s pretirano 

zaščitniškim odnosom staršev. To lahko prepreči tako, da zagotovi čim bolj zgodnjo in 

kvalitetno komunikacijo s starši in z okolico, da otroka uči odgovornosti, neodvisnosti in 

samostojnosti, da ga ne ščiti pretirano, saj bi s tem oviral njegov normalen razvoj (Omerza, 

1964). 

 

Osebnostne lastnosti 

Pri gluhih in naglušnih otrocih so nekatere osebnostne značilnosti bolj prisotne kot pri slišečih 

(agresivnost, impulzivnost, rigidnost, egocentričnost, sugestibilnost …). »Čustveno življenje 

naglušnega otroka se precej razlikuje od čustvenega življenja slišečega otroka, enako se tudi 

odnosi obeh do soljudi precej razlikujejo. Naglušni učenci po večini živijo v svojstvenem 
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svetu. Naglušen otrok je zelo podvržen nagonom in trenutnim impulzom, zato tudi njegovo 

čustveno življenje prevladuje nad razumskim v znatno večji meri kot bi sicer, če bi normalno 

slišal.« (Omerza 1964, str. 38) Naglušni otroci so po navadi bolj razdražljivi kakor slišeči, saj 

potrebujejo mnogo več časa, da se prilagodijo razmeram, v katerih živijo. Osnovni vzrok je v 

dejstvu, da med slišečimi in otroci z motnjami sluha obstaja komunikacijska prepreka, ki 

gluhim in naglušnim povzroča veliko težav. Večina otrok z motnjo sluha se namreč rodi 

slišečim staršem, ki ne poznajo ne gluhote in ne kretenj, s katerimi bi se sporazumeli z 

otrokom. Slabša komunikacija vodi v osamljenost tako znotraj družine kot tudi na sploh v 

slišečem svetu, zato so povsem razumljivi občutki zapostavljenosti, neljubljenosti, 

zavrnjenosti, kar seveda vodi v umikanje, zaprtost vase, sumničavost, depresivnost … Če ne 

razumemo gluhega in naglušnega otroka, ta doživlja napetosti, frustracije, rezultat pa so lahko 

tudi napadi besa in agresivnost. Večina teh omenjenih slabih lastnosti je posledica 

pomanjkljivih možnosti sporazumevanja med slišečimi in gluhimi oziroma naglušnimi. Če se 

torej pri gluhih pojavljajo negativne lastnosti, te nikakor niso posledica gluhote same, ampak 

posledica nerazumevanja in napačnih postopkov slišečega sveta do gluhega človeka (Kuhar, 

1993). 

 

Akademske veščine 

Čeprav so nekateri gluhi ljudje dosegli najvišje znanstvene naslove, pa so povprečno gluhi 

ljudje manj izobraženi kot slišeči. Tudi zaposlujejo se na manj zahtevnih delovnih mestih. V 

procesu izobraževanja gluhi in naglušni otroci dosegajo slabše rezultate že pri branju in 

pisanju. Zakaj prihaja do razlike med intelektualnimi potenciali in učnimi dosežki? Zaradi 

tega, ker je svet, v katerem živimo, prilagojen svetu slišečih in po njih se merijo šolski in 

poklicni kriteriji. Drugi razlog za nizke poklicne dosežke je predvsem praktične narave. 

Zaradi premajhnega števila gluhih in naglušnih otrok je zelo težko zagotavljati šolanje na 

prilagojen način za različne poklice in stopnje šolanja (Kuhar, 1993). 

 

2.5 Poučevanje naglušnih otrok 

 

Učitelj se mora za poučevanje naglušnega otroka posebej pripraviti. Poučevanje poteka na 

podlagi individualiziranega programa dela. Zelo pomembno je stališče učitelja do takega 

otroka. Oblikovanje stališč je začetek učiteljevega dela, ni pa dovolj le to. Učitelji morajo 

namreč poznati značilnosti otroka, ki ga poučujejo, se s tem seznaniti in poučiti. Zavedati se 
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morajo, da poučevanje teh otrok ni le poučevanje akademskih veščin. Razvijati morajo tudi 

dobre socialne odnose in krepiti dobro razredno klimo. To ni pomembno le za naglušne, 

temveč za vse učence. Učitelji, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami, večino časa 

preživijo v oddelku brez dodatne strokovne pomoči, zato je še toliko bolj pomembna dobra 

strokovna usposobljenost učiteljev. Učitelj potrebuje za dobro osnovno strokovno 

usposobljenost za delo z učenci s posebnimi potrebami osnovna splošna in nekatera osnovna 

specifična znanja v zvezi s poučevanim učencem, ki omogočajo razumevanje posebnih 

primanjkljajev in njihovih posledic na učenje ter seznanjanje z nekaterimi najpomembnejšimi 

načeli in oblikami prilagoditev tem učencem. Učitelji po navadi poznajo primere dobre 

poučevalne prakse za polnočutne učence. Zavedati se je potrebno, da so vsa ta načela za 

učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja posebnega in ključnega pomena. Vsak 

učenec je individuum, zato morata biti učitelj in morebiten izvajalec strokovne pomoči dovolj 

senzibilizirana za prepoznavanje učenčevih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb. Učitelj 

mora identificirati tiste metode in pristope, ki posameznemu učencu olajšajo učenje in mu s 

tem omogočajo uspešno učenje (Košir in drugi, 2008).  

 

2.5.1 Prilagojeno izvajanje pouka za naglušne učence 

 

2.5.1.1 Slušni pripomočki 

 

Osnovni princip delovanja slušnih pripomočkov je enak kot pred mnogo leti, oblika in pa 

tehnika pa se je velikokrat spremenila in seveda izboljšala. »Skupna lastnost prvih naprav je 

bila ojačitev zvočnega signala na poti do poslušalca, kasneje pa je razvoj tekel predvsem v 

smeri miniaturizacije in izboljšanja kakovosti prenosa zvočnega signala.« (Hernja in drugi 

2010, str. 35) 

Vse slušne aparate je potrebno programirati z računalnikom, postopek se prilagaja 

individualnim potrebam uporabnika. Upoštevati je potrebno izgubo sluha, prag neugodja ob 

zaznavi zvoka in okolje, v katerem posameznik posluša.  

 

Ko otrok dobi slušni aparat, je to šele prvi korak v slušni rehabilitaciji. Temu pa sledi njegova 

tehnična adaptacija, ki temelji na individualnih zmožnostih pacienta (učenca, otroka …). 

Najprej je potrebno izvesti prilagajanje na nošnjo slušnega aparata, posebej pri majhnih 

otrocih, nato je obvezno potrebno izvesti slušni trening, ki zajema ne samo psihološki proces 

ponovnega učenja poslušanja tujega in svojega govora, temveč tudi popravljanje svoje 
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izgovorjave posameznih glasov. Izgovorjava naglušnih in gluhih otrok postane napačna zaradi 

fiziološke nekontrole govora in napačne fonacije, ki je posledica pomanjkanja povratnih 

informacij (Savić, 1994). 

 

Slušni aparat 

»Slušni aparat je elektroakustični aparat, ki pomaga premagovati okvare sluha. Poleg ojačanja 

slušni aparat zvok tudi filtrira in nudi uporabniku različne frekvenčne razpone odvisno od 

tega, na katerih področjih ima ostanke sluha. Vsak slušni aparat ima tudi možnost jakostne 

prilagoditve, ki si jo uporabnik lahko sproti spreminja.« (Hernja in drugi 2010, str. 36) 

Prvi slušni aparati so bili akustični. V 19. stoletju so bili slušni pripomočki razni lijaki 

oziroma slušne troblje. Te so s svojo veliko odprtino lovile zvočno valovanje ter ga vodile v 

slušni kanal. Nato so se pojavili karbonski slušni aparati (20. stoletje), ki so bili zelo podobni 

takratnim telefonskim aparatom in so tudi zelo popačili prenos govora. Po letu 1920 pa je 

nastala tretja generacija slušnih aparatov. Ti aparati so zelo povečali kakovost prenosa od 

mikrofona do slušalke. Po letu 1952, ko so izumili tranzistorje, so postali slušni aparati 

manjši.  

»Slušni aparat ima ohišje, v katerem je mikrofon za sprejem zvoka, zvočnik (slušalka) za 

oddajanje zvoka in sistem za ojačanje, filtriranje in varovanje. Slušni aparati potrebujejo 

energijo, ki jo dobivajo iz majhne baterije ali akumulatorja. Tipi aparatov, ki so danes na 

tržišču, so po obliki zauheljni, vušesni in sluhovodni.« (Hernja in drugi 2010, str. 36) 

»Zvok se v uho prenaša preko ušesnega vložka (olive). Ušesni vložek je izdelan po odtisu 

posameznikovega sluhovoda. Dobro prilegajoč ušesni vložek pomaga pri preprečevanju 

zvočnega povratnega vpliva – nadležnega piskanja.« (Hernja in drugi 2010, str. 36) 

 

Slušni pripomočki, ki premagujejo prevodne in zaznavne okvare sluha 

Ti pripomočki premagujejo težave, ki jih ostali slušni aparati ne zmorejo. Namenjeni so 

uporabnikom s specifičnimi težavami sluha. V Sloveniji še niso pogosti. Vibrant Soundbridge 

je implantni sistem, namenjen starejšim osebam, ki imajo zmerno senzonevralno izgubo 

sluha. Primeren je tudi za konduktivno in mešano izgubo sluha. Uspešen je pri osebah, ki 

nikakor ne morejo nositi slušnih aparatov. Sestavljen je iz dveh delov. Zunanji del – slušni 

procesor je nameščen v lasišču za uhljem in ga sestavljajo mikrofon, magnet, baterija in 

signalno-procesna enota. Notranji del je potrebno operativno vgraditi v srednje uho. 

Sestavljen je iz magneta, ki je obdan s sprejemno tuljavo, demulatorja signalov, transmisijske 
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zanke in vibracijskega magneta. Zvočno valovanje se od mikrofona prenese neposredno na 

slušno verigo koščic srednjega ušesa (Gros, 2008). 

 

2.5.1.2 Tehnični pripomočki za poslušanje v težjih prostorskih pogojih  

 

V prostorih, kjer je večji odboj zvoka, in tam, kjer je veliko hrupa (učilnice, dvorane …), je 

nujno ustvariti pogoje za boljše poslušanje.  

 

Sistem ozvočenja 

Če je prostor opremljen z zvočniki, ima cela skupina poslušalcev boljše pogoje za poslušanje. 

Učitelj oziroma govorec govori v mikrofon, razpored zvočnikov po prostoru pa omogoči, da 

otroci oziroma poslušalci dobro sprejemajo zvoke. Tako so poslušalci zbrani, manj utrujeni, 

manj pa je tudi napačnega poslušanja (Hernja in drugi, 2010). 

 

Aparati za boljše sporazumevanje – frekvenčno modulirani radijski sistemi 

»Frekvenčno modulirani radijski sistemi (FM-sistemi) so lahko individualni ali pa skupinski. 

Skupinski sistem je primeren za učilnice ali dvorane, kjer se na en oddajnik priključi več 

sprejemnikov. Individualni sistem sestavljata oddajnik ter sprejemnik. Na oddajnik je 

najpogosteje priključen mikrofon, ki ga ima učitelj (lahko pa nanj priključimo avdionapravo – 

radio, televizijo …). Sprejemnik nosi učenec in ima nanj priključena slušna aparata ali polžev 

vsadek. Priklop na sprejemnik je lahko neposreden ali prek indukcijske zanke, ki jo učenec 

nosi okrog vratu. Na tržišču pa so tudi FM-sprejemniki, ki so tako majhni, da jih preprosto 

nataknemo na slušni aparat.« (Hernja in drugi 2010, str. 43) 

FM-sistem ima veliko prednosti, ena izmed teh je tudi ta, da imajo radijski valovi velik domet 

in potujejo v vse smeri, tudi skozi ovire, kot so zid, les, zato nas uporabnik lahko sliši tudi v 

drugem prostoru.  

 

Infrardeči (IR) sistem 

IR-sistemi so zelo podobni FM-sistemom; razlika je le v tem, da je prenosni medij za zvok pri 

IR-sistemu infrardeča svetloba.  

»Oddajnik z zvočnim signalom modulira infrardečo svetlobo ter jo oddaja do sprejemnika, ki 

jo sprejme in jo pretvori nazaj v zvok. Za delovanje IR-sistema je potrebna optična povezava 

med oddajnikom in sprejemnikom, zato morata biti nameščena statično, kar pa seveda 

povzroči, da je gibanje omejeno, saj med oddajnik in sprejemnik ne sme priti nobena ovira. 
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Prednost tega sistema je izjemno kakovosten prenos zvoka ter neobčutljivost za 

elektromagnetne motnje okolice. Na oddajnik je po navadi vključena avdionaprava, na 

sprejemnik pa priključimo slušalke, slušni aparat ali polžev vsadek.« (Hernja in drugi 2010, 

str. 44) 

 

Indukcijska zanka 

»Indukcijska zanka zvok prenese na indukcijsko zanko, ki je nameščena v prostoru, tako da je 

poslušalec vedno znotraj nje. Zanka proizvaja elektromagnetno polje, ki deluje na tuljavico v 

slušnem aparatu ali polževem vsadku. Zvok se prenese prek indukcije. Prednost tega sistema 

je, da ne potrebujemo dodatnih sprejemnikov, saj imajo slušni aparati, pa tudi nekateri polževi 

vsadki, vgrajeno indukcijsko tuljavico. Slabost tega sistema pa je velik vpliv 

elektromagnetnih motenj iz okolice.« (Hernja in drugi 2010, str. 44) 

 

Poznamo pa še razne aparate za individualno in skupinsko rehabilitacijo, pri katerih lahko 

glede na izvedbo nastavljamo potrebne frekvenčne karakteristike. Uporabljajo se predvsem za 

diagnostiko in rehabilitacijo. Pri nas so najpogostejši aparati Suvag oziroma Verboton ter 

Logopedski set (Hernja in drugi, 2010). 

 

2.5.1.3 Prilagoditve učnega procesa za naglušne učence 

 

Za učence s posebnimi potrebami moramo malce spremeniti kurikul. Ustrezna in uspešna so 

tista prilagajanja kurikula, ki temeljijo na zasnovah dejavnega, konstruktivističnega učenja in 

razvojno primerni praksi, v okviru katerih se poudarja konstrukcija lastnega znanja, 

razumevanje in obvladovanje temeljnih pojmov, idej, povezovanje obravnavanih tem z 

učenčevimi življenjskimi izkušnjami, razvoj kognitivnih veščin in metakognitivnih veščin … 

(Košir in drugi, 2008) 

 

»Okolje, v katerem biva otrok z okvaro sluha, mora biti prilagojeno tako, da ta lahko s svojo 

zmožnostjo zaznavanja zvoka optimalno sodeluje, razvija svoje spretnosti, pridobiva in 

izkazuje svoje znanje ter se počuti sprejetega in pripadajočega skupnosti.« (Hernja in drugi 

2010, str. 91) 

Poslušanje je za osebe z okvaro sluha zelo utrudljivo, zato je potrebno poskrbeti za 

prilagoditve, ki bodo tem osebam omogočile najboljše možno sledenje vsebini 

posredovanega. 
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 Prilagoditve v prostoru 

»Prostor vedno vpliva na kakovost komunikacije udeležencev, ustrezni akustični pogoji v 

prostoru olajšajo proces poslušanja in govora tako vzgojitelju in učitelju kot otrokom. Za 

otroke z okvaro sluha je ustrezen prostor še pomembnejši.« (Hernja in drugi 2010, str. 92) 

Otroci z okvaro sluha najlažje poslušajo v bližini govorca, saj je tam tudi manjši vpliv hrupa 

okolja. Tako je otroku omogočeno tudi dobro odgledovanje obraza govorca, učitelj pa lahko 

najlažje preveri, ali učenec še sledi razlagi. Učenci, ki šele razvijajo veščino poslušanja, bodo 

na začetku imeli malce več težav in bodo potrebovali več vizualnih opor, kot so na primer 

miselni vzorci, naravne kretnje, slike, e-prosojnice ... 

Če imamo v razredu naglušnega otroka, je oblikovanje sedežnega reda zelo pomemben 

dejavnik za uspešno poučevanje in vključevanje otroka v razred. Zato moramo pri določanju 

sedežnega reda upoštevati več stvari (Košir in drugi, 2008):  

- Ker je potreba po tesnejšem in pozornejšem stiku učitelj-učenec oziroma učenec-učitelj 

velika, naj učenec sedi čim bližje učitelji oziroma tako, da bo ta stik čim bolj mogoč. Če 

uporabimo frontalno obliko, sta za učenca primerni le prva ali druga klop. 

- Učenec naj sedi na prostoru, ki mu omogoča biti pazljiv in pomaga pri osredotočenosti 

na šolsko delo (bližina table, proč od vrat, klimatskih naprav, grafoskopa, računalnika, 

akvarija …). 

- Učenec naj sedi zraven sošolcev, ki so mu najbolj pripravljeni pomagati, ki ga znajo 

podpreti pri konkretnih nalogah in morebitnih stiskah (npr. kaj prebrati, ponoviti 

navodilo, mu kaj prepisati …). 

- Če učenec želi sedeti sam, mu poskusimo to omogočiti.  

- Učenec naj sedi s hrbtom proti svetlobi, saj je drugače odgledovanje in branje z ustnic 

oteženo. 

- Če učenec na eno uho sliši bolje, naj sedi tako, da bo z bolje slišečim ušesom obrnjen 

proti učitelju. 

- Učitelj naj bo pri pripovedovanju in razlagi z obrazom neposredno obrnjen proti učencu. 

- Če uporabimo skupinsko delo, moramo poskrbeti, da ima naglušen učenec pregled nas 

vsemi sošolci. Primerna je namestitev v krogu ali v obliki črke U. Učitelj mora vedno 

nakazati smer, kjer je trenutni govorec. Če se tema razgovora vmes spremeni, 

naglušnega učenca na to opozorimo. 

- Če uporabimo samostojno delo, naj bo skupina z naglušnim učencem manjša (trije, 

štirje člani).  
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Vsi učitelji stremijo k tihemu delu in ne preglasnih učencih. Ko pa je v razredu še naglušen 

učenec, mora biti učitelj na to še bolj pozoren, saj je za takšnega otroka hrup največja težava 

pri razumevanju govora, torej pri sporazumevanju in pridobivanju znanj. Na hrup, ki ga 

povzročajo otroci, lahko učitelji vplivajo sami. Vzgajati jih je potrebno v občutljivosti za 

hrup. Za kontrolo notranjega hrupa lahko učitelji uporabijo razne indikatorje, ki nakazujejo na 

višino hrupa. Poseben indikator sem preizkusila tudi sama, in sicer na praksi, kjer sem 

poučevala prvošolčke. Poimenovala sem ga semafor. Sistem je vsekakor deloval, saj sem jim 

na začetku dela povedala, kaj ta semafor sploh pomeni in jih dosledno opozarjala na to. 

Učenci so se tekom mojega poučevanja nanj zelo navadili in ko je bila puščica na rdeči luči, 

so videli, da so preglasni in takoj so znižali ton. 

 

Razred, v katerem je naglušen učenec, naj ne bo v hrupnem delu šole. Posebej pri šolah, kjer 

mimo poteka glavna cesta ali glavna železniška postaja, je to nujno upoštevati. Če želi učitelj 

otrokom posredovati pomembne informacije, naj počaka, da se vsi učenci umirijo in nehajo 

povzročati hrup (dajanje stvari iz torbe, hoja po razredu, pogovarjanje …). Kadar se 

nepričakovano pojavi izrazit hrup, je jasno, da naglušen učenec informacij od učitelja ni dobil. 

Zato mora učitelj to preveriti in mu informacije ponoviti. Učitelji, ki poučujejo naglušnega 

otroka, naj uporabljajo FM-sistem in s tem omogočijo poslušanje brez hrupa. 

 

Zelo pomembna je tudi organizacija prostora v učilnici. Ta mora namreč omogočati več 

individualnosti in več individualne obravnave (individualni kotički, tihi kotički …). Učitelj 

naj pripravi več aktivnosti, kjer bodo učenci delali v parih ali majhnih skupinah. Poleg tega pa 

je treba predvideti prostor, kjer se bodo shranjevali učni in tehnični pripomočki. Ti naj bodo 

potem na stalnem mestu v učilnici (Košir in drugi, 2008).  

 

 Prilagoditve v organizaciji 

»Otroku z okvaro sluha, njegovim vrstnikom, pa tudi vzgojitelju oziroma učitelju lahko z 

organizacijo, ki bo upoštevala otrokove potrebe, bistveno olajšamo sprejemanje informacij, 

njihovo procesiranje ter oblikovanje in podajanje odgovora.« (Hernja in drugi 2010, str. 96). 

 

Načrtovanje kadrov 

Vsaka šola bi morala poskrbeti za to, da je kadrovskih sprememb kar se le da malo. Prvi 

razlog je v tem, da mora imeti vsak strokovni delavec določeno predznanje o gluhoti oziroma 

naglušnosti pri otrocih, še preden prevzame skupino, kar je težko zagotoviti pri pogostih 
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menjavah. Čas prilagajanja strokovnega delavca na skupino, v kateri je otrok z okvaro sluha, 

je daljši. Drugi razlog pa je v tem, da se otrok z okvaro sluha težje prilagaja sogovornikom, ki 

jih ni vajen. Zato so zanje vse menjave težje kakor otrokom brez okvare sluha (Hernja in 

drugi, 2010). 

 

Urnik 

»Pri sestavi urnika za skupino ali razred, v katerem je otrok z okvaro sluha, je treba upoštevati 

večji napor, ki ga ta potrebuje za poslušanje.« (Hernja in drugi 2010, str. 96). 

Učenci z okvaro sluha so po koncu šole zelo utrujeni in izčrpani, kar je potrebno pri 

načrtovanju urnika tudi upoštevati. Urnike je potrebno načrtovati tako, da bodo govorno-

jezikovno zahtevnejši predmeti v prvih urah, ko so učenci še spočiti.  

»Urnik naj bo sestavljen tudi tako, da se izmenjujejo slušno zahtevni predmeti s tistimi, pri 

katerih ni potrebna tolikšna pozornost na verbalno podane informacije.« (Hernja in drugi 

2010, str. 96). Časovne prilagoditve so izredno potrebne pri pridobivanju in preverjanju 

znanja. Pomembno je, da se učencu zagotovi dovolj časa, da ne občuti časovnega pritiska 

(Košir in drugi, 2008). 

 

Poslušanje v razredu  

Poslušanje je otrokom z okvaro sluha zelo naporno in od njih zahteva veliko koncentracijo. 

Zato mora učitelj omogočiti, da se pri pouku aktivnosti poslušanja izmenjujejo z drugimi 

aktivnostmi. Kadar je poslušanje za učence prenaporno, se nehajo truditi in se zaposlijo 

drugače. Otroci z okvaro sluha mnogokrat ne zmorejo opozoriti, da jim posamezna beseda ni 

znana. Na njen pomen sklepajo na temelju celotnega stavka in ne ugotovijo, da so napačno 

sklepali.  

Nekaj napotkov za učitelje (Hernja in drugi, 2010): 

- Najbolje je, da otrokovo pozornost za poslušanje pridobite po slušni poti: pokličite ga 

po imenu, za nekaj sekund utihnete …. Ne navadite ga na to, da ga vedno vidno 

pritegnete na njegov pogled. Ne trepljajte ga in ne mahajte mu zato, da bi vas videl.  

- Spremljanje vašega govora mu olajšate tako, da vas vidi v obraz.  

- Med razlago ne hodite po prostoru. 

- Navodila za domače naloge, sporočila za starše zapisujte otroku v beležko.  

- Ob verbalni razlagi uporabljajte še vizualne demonstracije. 

- Ponovite odgovore, ki jih na vaša vprašanja dajejo ostali učenci, saj jim otrok z okvaro 

sluha ne more slediti.  
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- Poudarite manj slišne glasove v besedi, da bo otrok nanje pozoren. 

- Otrok naj izbira med omejenim številom možnih odgovorov.  

- Poudarite nove besede, jih po potrebi razložite in zapišite na tablo. 

- Pri nareku uporabljajte znane besede, narekujte kratke stavke.  

 

 Prilagoditve v komunikaciji 

»Otrok z okvaro sluha se bo najbolje vključil v skupino ali razred, če bomo odrasli pozorni na 

njegove komunikacijske potrebe in bomo našo komunikacijo prilagodili njegovemu nivoju. 

To odrasli v komunikaciji z otroki sicer stalno počnemo, pri otroku z okvaro sluha pa je nivo 

govorno-jezikovnih in komunikacijskih sposobnosti praviloma nižji kot pri njegovih 

vrstnikih. Zato se moramo pri skupinskem delu vedno preverjati, ali podajamo govorne 

informacije na tak način, da jih zmore sprejemati tudi otrok z okvaro sluha.« (Hernja in drugi 

2010, str. 106) 

»Otrok z okvaro sluha ima ob vstopu v osnovno šolo že oblikovan vzorec komunikacije, ki je 

odvisen od njegovih slušnih in govornih sposobnosti. Mnogokrat se izraža slovnično 

nepravilno, v kratkih stavkih s slabšo izgovorjavo.« (Hernja in drugi 2010, str. 110) 

»Za vse otroke naj veljajo ista pravila. Otrok z okvaro sluha naj sodeluje pri vseh aktivnostih. 

Počutiti se mora del skupine. Bodimo pa pozorni, da ne bo postal dežurni krivec za vse kršitve 

pravil, prepire in kršitve. Verbalno spretnejši učenci lahko situacijo pojasnijo hitreje in 

prikrojeno po svojih interesih. Zato naj ima tudi otrok z okvaro sluha dovolj časa, da v 

umirjenem in strpnem ozračju pojasni svoje videnje nesporazuma.« (Hernja in drugi 2010, str. 

112) 

 

Kadar začnemo pogovor, moramo počakati na otrokov odziv oziroma odgovor. Ko otrok 

odgovori, to sprejmemo in ponovimo v pravilni slovnični obliki, nato dodamo neko novo 

sporočilo oziroma vprašanje. Pogovor moramo podaljševati tako, da zadržujemo otrokovo 

pozornost in ga motiviramo, da vsakokrat zdrži malo dalj časa v pogovoru. Pomembno je, da 

otrok doživi zadovoljstvo v pogovoru.  

 

Za dobro komunikacijo z otrokom z naglušnim otrokom moramo upoštevati naslednja splošna 

pravila (Hernja in drugi, 2010): 

- Z otrokom govorimo v počasnejšem tempu in puščamo daljše pavze. Otroku damo 

dovolj časa za zaznavo, prepoznavo in predelavo našega sporočila in za oblikovanje 

lastnega odgovora. 
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- Uporabljamo znane teme, znana besedišča in krajše stavke. Manj kot bo tema znana, 

daljši bodo stavki in več bo premorov. Velja naj pravilo: če otrok z okvaro sluha ne 

odgovori v času, v katerem preštejemo do deset, verjetno ni dojel sporočila, zato ga 

ponovimo, ali mu kako drugače pomagamo pri razumevanju.  

- Prepričajmo se, da govorimo o isti temi.  

- Prilagajajmo besedišče. Otroci z okvaro sluha poznajo le tiste besede, ki so uporabljene 

v komunikaciji z njimi.  

- Določanje smeri, iz katere prihaja govor. Otroci z okvaro sluha potrebujejo več časa za 

določanje smeri izvora sluha. Med tem časom pa uide velik del verbalnih informacij.  

 

2.5.2 Prilagoditve pri posredovanju znanja v šoli  

 

Poučevanje otrok s posebnimi potrebami ni samo poučevanje akademskih znanj. Otroku 

moramo omogočiti tudi razvoj njegovega samonadzora oziroma lastne odgovornosti. To 

lahko učitelj naredi na več načinov (Košir in drugi, 2008):  

- Z občasno telesno bližino ali dotikom (roka na rami …). 

- S pogostejšim očesnim stikom pred podajanjem pomembne informacije. 

- S primernimi vprašanji spodbuja učenčevo samoevalvacijo. Primerneje je, da to stori 

individualno, ne pred celotnim razredom. 

- Z učenjem strategij samonadzora (»Vdihni, preden izrečeš.«, »Daj znak.«, »Preštej do 

pet in nato povej.«) 

 

Učitelj pa mora zagotoviti tudi razvoj učenčeve kompetentnosti na kognitivnem, čustvenem in 

socialnem področju. To omogoči (Košir in drugi, 2008): 

- Z razvijanjem prilagojenih načinov pristopanja k učenju (učenec mora biti usmerjen na 

nalogo, ki jo rešuje). 

- Z zmanjševanjem občutkov negotovosti in ogroženosti (izogibanje učenju …). 

- S spodbujanjem in z opogumljanjem. Otroku se mora znati približati, mu prisluhniti, 

prepoznati njegove stiske in mu dati potrebno oporo.  

- S pozornim spremljanjem njegovega napredka. 

- Z razporeditvijo v skupino otrok, ki ga sprejema in se z njimi dobro počuti. 

- Z odkrivanjem, s spodbujanjem in poudarjanjem učenčevih močnih področij, 

- S strpnostjo, potrpežljivostjo in z razumevanjem. 
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Za učinkovito poučevanje naglušnih otrok upoštevamo naslednje strategije (Hernja in drugi, 

2010):   

- Spontano poslušanje. To, kar se slišeči otroci naučijo spontano, je treba otroke z 

okvaro sluha naučiti. Naučiti se morajo razlikovati pomembne zvoke od nepomembnih.  

- Naključno učenje. Slišeči otroci pasivno sprejemajo informacije iz okolja in jih 

vključijo v svoj spoznavni svet, kar imenujemo naključno učenje. Otrok z okvaro sluha 

pa ni zmožen pasivno poslušati in to je poglaviten razlog, zakaj veliko pomembnih 

informacij tudi ne sprejme.  

- Govor učitelja. Govor učitelja mora biti spontan, v normalnem tempu, normalno glasen. 

Po učilnici naj se ne premika, medtem ko govori. Prav tako pa naj ne govori medtem ko 

je obrnjen v tablo. Učitelj mora biti vedno pozoren na svoj govor, saj bo samo z analizo 

lastnih napak lahko prilagodil svoj govor.  

- Utrudljivost poslušanja. Poslušanje, ki je mnogokrat povezano z odgledovanjem, je za 

otroka z okvaro sluha izjemno naporno. Zato naj učitelj vedno upošteva možnost, da je 

učencu morda poslušanje prenaporno in da ne zmore več.  

- Vpliv okvare sluha na govor in jezikovne sposobnosti. Ob vstopu v šolo imajo otroci z 

okvaro sluha zelo različne sposobnosti. Mnogi komunicirajo primerno svoji kronološki 

starosti, drugi pa svoji slušni starosti. Zato je treba vedno upoštevati otrokovo stopnjo 

govorno-jezikovnega razvoja in jezikovne zahteve oblikovati tako, da spodbujajo 

njegov razvoj. Učenje jezikovnih pravil na pamet ne vodi k uspehu.  

- Razumevanje. Otrok z okvaro sluha mnogokrat ni sposoben slediti jezikovno zahtevani 

vsebini. Zaradi pomanjkljivega besedišča morda razume le določene besede ali pa 

razume le enega od številnih pomenov besede. Kadar mora slediti daljši razlagi, po 

navadi ne zmore več in se takoj zaposli kako drugače. Zato naj učitelj sproti preverja, 

koliko si je otrok dejansko zapomnil.  

- Napačno razumevanje. Otrok z okvaro sluha mnogokrat napačno razume. Besed 

velikokrat ne prepozna, ne ve, kaj beseda sploh pomeni ali pa napačno sklepa. Največ 

težav imajo pri razumevanju fraz in pregovorov.  

- Tematski okvir. Preskakovanje s teme na temo brez opozorila lahko pri otroku z okvaro 

sluha povzroči, da vsebini ne more več slediti. Zato naj se učitelj izogiba nepotrebnim 

preskokom s teme na temo.  

- Multisenzorni pristop. Pristop pri poučevanju naj bo multisenzoren, zato naj učitelj ob 

razlagi izdeluje miselne vzorce, ključne besede zapisuje na tablo … 
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- Organizacija zapiskov. Otrok z okvaro sluha ne more hkrati slediti razlagi in si delati 

zapiske. Zato je pomembno, da učitelj poskrbi za kvalitetne zapiske.  

- Predučenje. Predučenje je predhodno spoznavanje teme, predvsem spoznavanje besed, 

ki so ključne za razumevanje teme. Če je otrok z okvaro sluha povsem nepripravljen na 

določeno temo, je njegovo razumevanje zelo vprašljivo, utrujenost nastopi zelo hitro in 

zato predčasno neha slediti vsebini.  

- Delo v skupini. Delo v skupini je za otroka z okvaro sluha zelo zahtevno, saj mora 

slediti hitri izmenjati mnenj. V veliki skupini učencev otrok ne bo mogel normalno 

slediti in bo ostal pasiven. Zato naj učitelj posrbi za optimalno število članov v skupini. 

 

2.5.3 Prilagoditve pri posameznih predmetih 

 

a. Prilagoditve pri poučevanju slovenskega jezika 

 

Značilnosti otrok z okvaro sluha v povezavi s slovenskim jezikom (Hernja in drugi, 2010): 

- Slabše razvit jezikovni sistem kakor njihovi vrstniki. 

- Skromno besedišče. 

- Poznajo malo več besed, kot jih uporabljajo. 

- Dalj časa potrebujejo za zapomnitev novih besed. 

- Težave imajo pri razumevanju besed s prenesenim pomenom, fraz, pregovorov. 

- Zaradi podaljšanega procesiranja je otežen priklic besed. 

- Skladnja stavkov ni avtomatizirana.  

- Slovničnih pravil se ne morejo naučiti v kratkem času.  

- Sporazumevanje je oteženo, upočasnjeno, sploh kadar je okolje, v katerem se otrok 

nahaja, hrupno. 

- Težave imajo pri sledenju filmov, predvajanju posnetkov … 

- Branje je monotono, brez melodije in težje razumljivo.  

- Besede, ki so jim neznane, mnogokrat narobe naglasijo. 

- Težko sledijo glasnemu branju sošolcev. 

- Besede zapisujejo tako, kot so jih slišali, zato se pojavljajo značilne napake.  

- Tudi pri pisnem izražanju se pojavljajo težave. Vsebina zapisanega je skromna, učenci 

uporabljajo krajše stavke, ponavljajo iste izraze. 

- Stavki so nepopolni in slabo sporočilni.  
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- Izpuščajo določene besedne vrste.  

- Zamenjujejo ali izpuščajo črke ali dele besed. 

 

Zaradi navedenega moramo zagotoviti naslednje prilagoditve:  

Poslušanje: Zagotovljeni morajo biti optimalni pogoji za poslušanje (prostor brez hrupa, 

sproščeno okolje, poznan sogovornik, pričakovana tema). 

Branje: Besedilo, ki ga učenci z okvaro sluha berejo v obdobju usvajanja branja, naj bo 

takšno, da bodo poznali večino besed. Tako bodo razvijali tudi razumevanje prebranega. Vse 

to ima pomembno vlogo tudi pri obravnavi neumetnostnega besedila in poeziji. Bistvo 

neumetnostnega ali umetnostnega besedila jim približamo s pomočjo slikovnega materiala, 

razlage posameznih oziroma ključnih besed ter pomena le-teh v povedih. Po potrebi celotno 

besedilo skrajšamo, vendar pazimo, da sporočilo besedila ostane neokrnjeno. Otrok z okvaro 

sluha naj bere prvi ali pa mu takrat, kadar je na vrsti za branje, pomagajmo, da najde 

izhodiščni stavek. Glasno naj bere le tisto besedilo, ki ga je predhodno spoznal in ga razume. 

Obseg čtiva za domače branje prilagodimo njihovim zmožnostim – preberejo naj dve ali tri 

črtice iz knjige s črticami ali del zgodbe. Vnaprej naj poznajo vprašanja in naloge, ki se bodo 

navezovale na prebrano čtivo, saj bodo tako pozorni na bistvene točke. Otroci z okvaro sluha 

naj se na pamet naučijo manjše število pesmic kakor sošolci. Izberemo manj zahtevne ali le 

eno ali dve kitici zahtevnejših pesmi (Hernja in drugi, 2010). 

Pisanje: Pisni izdelki naj učitelju služijo kot vzorec za prilagoditve. Otrok z okvaro sluha se 

naj uri v pisanju nareka, vendar naj bo ta njemu prilagojen. Pri obnovah, spisih in esejih naj 

mu bo dovoljeno uporabljati na uri dodatne strokovne pomoči izdelan opomnik o bistvenih 

elementih, ki jih mora zajemati izdelek (Hernja in drugi, 2010). 

Govorni nastopi: Govorni nastopi naj bodo vnaprej pripravljeni, krajši, njihova vsebina naj 

bo konkretna, vezana na okolje in doživljanje. Otroku z okvaro sluha naj bo dovoljena 

uporaba vizualne pomoči – slik, miselnih vzorcev, ključnih besed, računalniških predstavitev. 

Upoštevati moramo otrokove individualne sposobnosti (Hernja in drugi, 2010). 

 

b. Prilagoditve pri poučevanju tujega jezika 

 

Značilnosti otrok z okvaro sluha v povezavi s tujim jezikom jezikom (Hernja in drugi, 2010): 

- Otroci z okvaro sluha ne morejo spremljati besedil, predvajanih po radiu, CD-ju …  

- Velike težave imajo takrat, kadar pridobivanje nove snovi sloni na uporabi poslušanja 

zvočnih posnetkov. 
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- Lažje razumejo pričakovano vsebino, kratke in jasno izgovorjene stavke.  

- Razumejo navodila, ki jih učitelj stalno ponavlja (rutinska navodila), težje razumejo 

nepričakovana navodila in vprašanja. 

- Težave imajo pri razumevanju besed in vsebine besedila. 

- Pogoste so težave s pravilno izgovorjavo.  

- Napake se pojavljajo tudi pri pravilnosti zapisa besed.  

 

Zaradi navedenega moramo zagotoviti naslednje prilagoditve:  

Poslušanje: Da bo otrok z okvaro sluha najbolje usvojil novo besedo, mora to nekajkrat 

slišati v optimalnih pogojih. Bolje je, da jo najprej le posluša, jo ponovi in šele nato pogleda. 

Če jo najprej pogleda, slušna pozornost ne bo več optimalna. Kadar uporabljamo kakršne koli 

posnetke, naj ima otrok z okvaro sluha celotno vsebino posnetka tudi zapisano. Število 

pesmic, ki se jih mora otrok z okvaro sluha naučiti na pamet, mora biti manjše, kakor za 

ostale učence, izbrane naj bodo preprostejše pesmi (Hernja in drugi, 2010). 

Razumevanje: Pomembno je, da je učitelj pozoren na to, v katerem jeziku daje navodila. 

Kadar je otrok navajen, da učitelj daje vsa navodila v tujem jeziku, bo poslušal v 

pripravljenosti, da bo slišal nove besede. Učitelj, ki navodila podaja izmenoma v slovenskem 

in tujem jeziku, naj z dogovorjeno kretnjo ali namigom pokaže otroku z okvaro sluha, v 

katerem jeziku bo govoril (Hernja in drugi, 2010). 

 

c. Prilagoditve pri poučevanju matematike 

 

Otroci z okvaro sluha in matematika: 

- Matematika je eden izmed predmetov, ki otrokom z okvaro sluha po večini ne dela 

težav.  

- To je predmet, kjer so učenci z okvaro sluha zelo uspešni.  

- Tudi pri matematiki je nekaj specifičnih ciljev, ki so za otroke z okvaro sluha težje 

uresničljivi.  

 

Upoštevati moramo naslednje prilagoditve:  

Logika in jezik: Poskrbeti je potrebno za razumevanje besedila. Učitelj mora uporabljati tudi 

neverbalno komunikacijo, slikovni material, skice … Dajati mora kratka, jasna, natančna 

navodila v prilagojenem in upočasnjenem tempu (Hernja in drugi, 2010). 
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Besedilne naloge: Besedilne naloge otrokom z okvaro sluha povzročajo največ težav, saj ne 

razumejo vseh besed. Zato je potrebno skupno branje besedila, preverjanje razumevanja in 

nato še razlaga neznanih besed. Pri reševanju tovrstnih nalog pa je potrebno obvezno vodenje 

in usmerjanje, dokler učenci niso samostojni. Naloge morajo biti kratke, jezikovno preproste 

in slikovno opremljene. Besedilne naloge lahko za te otroke tudi prilagodimo in v njih 

uporabimo besede, ki so otrokom z okvaro sluha znane, moramo pa mu zagotoviti tudi 

dodatno razlago neznanih oziroma novih besed (Hernja in drugi, 2010). 

Priklic matematičnih formul, izrazov, pravil: Novi izrazi, ki jih učenci spoznavajo pri 

matematiki (vsota, razlika, seštevanec, odštevanec …), so za otroke z okvaro sluha zelo 

abstraktni in si jih težko zapomnijo. Pomagamo jim tako, da naredimo tabelo ali seznam vseh 

težkih izrazov z navedenim zgledom. Učenec z okvaro sluha naj vedno uporablja tudi 

zapisana matematična pravila, saj ga lahko težave pri zapomnitvi in priklicu resno ovirajo pri 

izkazovanju znanja. 

 

č. Prilagoditve pri poučevanju družboslovnih predmetov 

 

Otroci z okvaro sluha in družboslovni predmeti: 

- Metode in oblike učenja, ki se uporabljajo pri družboslovnih predmetih (aktivno učenje, 

kritično vrednotenje, presojanje podatkov, analiziranje, projektno delo …) povzročajo 

otrokom z okvaro sluha največ težav.  

- Družboslovni predmeti vsebujejo veliko abstraktnih vsebin, ki so otroku z okvaro sluha 

težje razumljivi.  

- Težko sledijo razlagi in se hitro utrudijo. 

 

Prilagoditve, ki jih moramo pri družboslovnih predmetih upoštevati: 

Vsebine moramo načrtovati tako, da se verbalne vsebine izmenjujejo z neverbalnimi 

aktivnostmi. Vizualna podpora (e-prosojnice, plakati, slike …) pomaga pri razumevanju in 

zmanjšuje napor pri poslušanju. Med razlago naj učitelj uporablja čim manjši nabor besed, 

nove besede pa naj pojasni po možnosti že pred razlago (predučenje). Pri družboslovnih 

predmetih bo učenec nujno potreboval piomoč učitelja tudi pri organizaciji zapiskov. 

Učbeniki so velikokrat napisani v preveč abstraktnem jeziku in ne omogočajo samostojnega 

dela. Učitelj naj zato skrajša in poenostavi besedila, da se bo učenec z okvaro sluha lahko 

samostojno učil (Hernja in drugi, 2010). 
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Otroku z okvaro sluha bomo olajšali sledenje razlagi, če mu bomo omogočili čim več 

neposredne povezave z vsebino pouka. Tukaj imajo pomembno vlogo tudi starši.  

Razumevanje snovi pri družboslovnih predmetih lahko olajšamo tudi z izdelavo slovarja, v 

katerem so razloženi izrazi, ki se velikokrat pojavljajo pri določenem predmetu. Slovar 

izdelujemo sproti, učenec z okvaro sluha pri tem aktivno sodeluje (Hernja in drugi, 2010). 

Otroke z okvaro sluha je potrebno dobro pripraviti tudi na terensko delo. Predhodno morajo 

usvojiti znanja, ki jih s terenskim delom tudi preverijo, potrdijo in nadgradijo. Razlaga 

temeljnih pojmov med terenskim delom ni mogoča.  

 

d. Prilagoditve pri poučevanju naravoslovnih predmetov 

 

»Pouk naravoslovja zahteva metode aktivnega učenja in poučevanja, ki vključuje uporabo 

različnih virov informacij, kritično sprejemanje in presojanje podatkov, njihovo analiziranje, 

povezovanje in posploševanje, načrtovanje in izvajanje preprostih raziskav ter projektnega 

dela. Te metode in oblike učenja predstavljajo otrokom z okvaro sluha veliko težav.« (Hernja 

in drugi 2010, str. 129) 

Okvara sluha in z njo povezana jezikovna šibkost bistveno vplivata na dobro usvajanje 

naravoslovnih znanj. Učitelji naravoslovnih predmetov velikokrat namreč pričakujejo, da so 

učenci z okvaro sluha osnovne pojme, besede in sporazumevanje usvojili pri drugih 

predmetih. Vendar pa se moramo zavedati, da so otroci z okvaro sluha na področju 

sposobnosti izražanja in razumevanja pojmov, misli, čustev in mnenj manj spretni od slišečih 

otrok. Veliko težav imajo namreč pri razumevanju naravoslovnih terminov.  

Pouk naravoslovja je zelo dinamičen, izmenjujejo se pogovor, demonstracija, eksperiment, 

samostojno delo, zapis, pogovor … Enkrat govori učitelj, nato spet kakšen učenec, pogosto se 

javi naenkrat tudi več otrok hkrati. Učitelj se po navadi veliko premika po razredu. Vse to pa 

za otroka z okvaro sluha pomeni veliko oviro, ne more biti zbran in pozoren, saj ne ve, kdo 

govori, koga naj posluša in tako del vsebine (mogoče tudi zelo pomemben del) tudi ne zazna. 

Zato mora biti učitelj zelo pozoren, da ne izgubi stika z otrokom z okvaro sluha. S kretnjo ali 

besedo naj mu nakaže na menjavo dejavnosti ali na novega govorca. Učitelj mora vedno 

preveriti, ali otrok razume, kar mu govori. Ključne besede naj bodo zapisane na tabli. Otroku 

z okvaro sluha pomaga tudi, če ga učitelj vsaj dan prej seznani z vsebino ure, z grobim 

potekom, načrtom dela. Vsebina naj bo enostavna, podkrepljena s slikovnih gradivom. Otrok 

z okvaro sluha ne zmore zapisovati učno snov po učiteljevem nareku, nato naj dobi vnaprej 
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pripravljene zapiske, ki jih lahko dopolni, podčrta, poudari. Tako bo vso svojo pozornost 

usmeril razlagi. 

Usvajanje naravoslovnih vsebin je zelo velikokrat problemsko naravnano. Učitelj zastavi nek 

problem, nato pa je cela ura namenjena odkrivanju tega problema. Takšna naravnanost pouka 

temelji na predhodnem znanju učencev, oziroma na predpostavki, da imajo vsi učenci dostop 

do medijev, kjer je veliko informacij. Učitelj mora vedeti, da otroci z okvaro sluha tega 

predznanja nimajo, saj jim je informacijski svet zelo oddaljen. Radio je medij, ki mu zelo 

težko sledijo, informacije s televizije so zelo okrnjene, podnapisi tečejo prehitro …  

To težavo omilimo s tem, če v vsebinsko pripravo otroka na prihodnjo uro vključimo tudi 

problem, na katerega se ura nanaša. Razlaga naj bo enostavna, slikovno podkrepljena, z 

enostavnim besediščem, ki je čim bolj podobno otrokovemu. Strokovno terminologijo pa 

dodatno pojasnimo. Na takšen način otroku omogočimo, da zbrano sledi razlagi, da vedno ve, 

o čem teče beseda in se tako lahko aktivno vključi v pouk, kar mu krepi samozavest in 

pozitivno vpliva na usvajanje snovi.  

Učitelj mora izbrati tiste metode in pristope, ki učencu z okvaro sluha olajšajo učenje in mu 

omogočajo optimalne rezultate. 

Eksperimentiranje je sestavni del naravoslovnega pouka. Cilj eksperimenta je dosežen v večji 

meri, če otrok z okvaro sluha najprej usvoji teoretične osnove, če natančno ve, kaj mora biti 

rezultat eksperimenta, da bo potrdil ali ovrgel teoretične osnove. Veliko pozornost je treba 

nameniti varnemu eksperimentiranju, saj učenci z okvaro sluha velikokrat uporabljajo druga 

čutila. Velikokrat preverijo stvari s tipom, čeprav poznajo vse zakonitosti varnega dela. Zato 

morajo biti snov nenevarne. Otrok pri zapisu eksperimenta ali poročilu potrebuje pomoč. Pri 

zapisu naj ga vodijo kratka vprašanja, naj izpolnjuje razne tabele ali pa naj eksperiment 

nariše.  

»Del naravoslovnega pouka je tudi terensko delo. Tukaj je potrebno upoštevati, da otroci z 

okvaro sluha drugače dojemajo zvok v odprtem prostoru kot v razredu. Zunaj ne razumejo 

besed, ki jih v razredu brez težav prepoznajo. Lahko se zgodi, da ne razumejo enostavnih 

navodil, pri delu so lahko izgubljeni ali neorientirani.« (Hernja in drugi 2010, str. 132) 

Otroka moramo na terensko delo predhodno pripraviti. Delovne liste za otroka z okvaro sluha 

pripravimo posebej, z enostavnimi navodili in s preglednimi nalogami. Kompleksnejše naloge 

razdelimo na enostavnejše. Del nalog pa lahko prenesemo na domače delo (Hernja in drugi, 

2010). 
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e. Prilagoditve pri poučevanju glasbene vzgoje 

 

Glasbena vzgoja je predmet, ki otrokom z okvaro sluha povzroča kar nekaj težav. Sploh otroci 

s polžkovim vsadkom so pri poslušanju glasbe v posebnem položaju, saj določenih frekvenc 

ne zaznajo. Ker pa ti otroci dokaj dobro razumevajo, poslušajo in govorijo, si tega sploh ne 

znamo predstavljati. Zato velikokrat od njih pričakujemo več kot dejansko zmorejo. Otroci z 

okvaro sluha ne morejo slediti vsem vsebinam glasbenega pouka. Imajo kar precejšnje težave 

pri prepoznavanju inštrumentov, glasbenih zvrsti … Učitelj naj pri tem uporablja kar se da 

veliko slikovnega gradiva. Otroci z okvaro sluha imajo veliko težav tudi pri petju pesmic. 

Preden bo otrok lahko pripeval, mora naj prej spoznati besedilo. Besedila narečnih in tujih 

pesmi pa so zanj pretežka, zato naj učitelj ne izbira veliko takšnih pesmi. Glasbo naj učitelj 

povezuje z gibanjem. To ima veliko vrednost pri razumevanju in dojemanju glasbe. Od otroka 

z okvaro sluha ne sme pričakovati, da bo imel posluh. Pesmim naj pripeva v skupini. Ne sme 

ga izpostavljati pred razredom, razen če to želi sam. Poslušanje glasbe je za otroke, ki imajo 

okvaro sluha, zelo naporno, zato naj učitelj načrtuje krajše enote poslušanja, med katerimi naj 

ima otrok možnost likovnega izražanja.  

 

f. Prilagoditve pri poučevanju likovne vzgoje 

 

Vsebine likovne vzgoje lahko otrokom približamo verbalno in neverbalno. Praviloma so na 

tem področju otroci z okvaro sluha uspešni, saj se lahko samostojno izrazijo. Učitelj mora biti 

pozoren v preverjanje razumevanja razlage in navodil. Specifične pojme je potrebno dobro 

razložiti (Hernja in drugi, 2010). 

 

g. Prilagoditve pri poučevanju športne vzgoje 

 

Športna vzgoja je predmet, pri katerem se lahko otrok z okvaro sluha sprosti. Poslušanje po 

navadi nadomesti z opazovanjem sošolcev ali pa učitelja. Pri vseh aktivnostih je potrebno 

nujno poskrbeti za varnost. Uporaba tehničnega pripomočka pri športni vzgoji naj bo 

prepuščena otroku. Če otrok uporablja slušni aparat, naj ga pri športni vzgoji odloži, da ne 

pride do poškodb (pri prevalih …). Notranji del polžkovega vsadka se lahko poškoduje ob 

neposrednih udarcih, zato se izogibajmo pripomočkom, kot so na primer hokejske palice, ne 

izvajajmo kontaktnih borilnih veščin. Pri kolesarjenju in smučanju naj otroci uporabljajo 
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čelado. Otroci z okvaro sluha so praviloma dobri športniki, zato jim je potrebno omogočiti 

udeležbo na šolskih tekmovanjih (Hernja in drugi, 2010). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev problema  

 

Izpostavila sem več problemov, vsi pa se nanašajo na poučevanje naglušnih učencev, ki so 

vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. Naglušne 

otroke vsi dojemajo kot slišeče, saj slišijo nekatere glasove. Vendar pa se mnogo ljudi ne 

zaveda, da imajo takšni otroci določene posebnosti v razvoju, na katere moramo biti pozorni. 

Naglušni učenci potrebujejo prilagojene dejavnosti v šolanju, učitelji jim morajo namreč 

omogočiti dostopnost do učne snovi. Te prilagoditve so izvedljive in niso pomembne le za 

naglušne, ampak prav za vse učence, in menim, da je tudi to eden glavnih problemov mojega 

diplomskega dela. Izpostavila sem namreč vprašanje profesionalnosti učiteljev, saj je v veliki 

meri od njih odvisno, kako kvalitetno bo otrokovo šolanje. Problem predstavljajo tudi stališča 

učiteljev do poučevanja naglušnih otrok in do podpiranja vključevanja naglušnih otrok v 

redne oblike šolanja.  

 

3.2 Cilji raziskave 

 

Z izdelavo diplomskega dela želim doseči naslednje cilje: 

- dobiti vpogled v stališča učiteljev do poučevanja naglušnih otrok; 

- dobiti vpogled v najpogostejše metode oziroma prilagoditve, ki jih uporabljajo učitelji 

pri poučevanju naglušnih učencev, ki so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem 

in z dodatno strokovno pomočjo; 

- pripraviti primere učnih dejavnosti za različne predmete, ki bodo prilagojene za 

naglušne učence, in tako prispevati h kakovostnejšemu znanju. 
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3.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Na osnovi ciljev sem zasnovala raziskovalna vprašanja, na katere bom z raziskavo in izdelavo 

naloge poskušala odgovoriti.  

STALIŠČA 

1. VPRAŠANJE: Kakšna so stališča učiteljev razrednega pouka do vključevanja naglušnih 

otrok v osnovne šole in do poučevanja le-teh? 

2. VPRAŠANJE: Kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo svojo kompetentnost 

poučevanja naglušnih otrok? 

 

IZKUŠNJE, RAVNANJA 

3. VPRAŠANJE: Ali učitelji razrednega pouka mislijo, da imajo dovolj podpore pri svojem 

delu v razredu s strani zunanjih institucij (specialni pedagogi …)? 

4. VPRAŠANJE: Kaj je po mnenju učiteljev potrebno za nemoteno in kvalitetno poučevanje 

naglušnih otrok? 

5. VPRAŠANJE: Na kakšen način učitelji razrednega pouka načrtujejo učne dejavnosti za 

naglušne učence? 

 

ZNANJE 

6. VPRAŠANJE: Ali učitelji razrednega pouka poznajo osnovne posebnosti/značilnosti 

naglušnih otrok? 

7. VPRAŠANJE: Ali učitelji razrednega pouka poznajo osnovne prilagoditve učnega procesa 

za naglušne otroke? 

8. VPRAŠANJE: Ali učitelji razrednega pouka poznajo načine komunikacije z naglušnimi 

učenci? 

 

3.4 Metode dela 

 

3.4.1 Udeleženci v raziskavi 

 

V raziskavi so sodelovale učiteljice razrednega pouka v velenjskih osnovnih šolah, ki so že 

poučevale naglušnega učenca. Zaprosila sem šest osnovnih šol, od teh je ena brez utemeljitve 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nuša Otorepec; diplomsko delo 

-33- 
 

sodelovanje zavrnila. Tako je anketni vprašalnik izpolnilo 10 učiteljic. Ena učiteljica je 

sodelovala tudi pri polstrukturiranem intervjuju. Menim, da bi bilo smiselno, če se v 

prihodnosti raziskava izvede še v širši regiji ali vsej Sloveniji.  

 

3.4.2 Vzorec spremenljivk 

 

V anketnem vprašalniku so bile sledeče tri demografske spremenljivke: 

- spol, 

- stopnja izobrazbe, 

- število let delovne dobe. 

 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 10 žensk in 0 moških, torej je numerus 10. Po pričakovanjih 

prevladujejo učiteljice z doseženo univerzitetno izobrazbo in imajo več kot 15 let delovne 

dobe.  

 

 

Slika 3.4.2.1: Stopnja izobrazbe 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nuša Otorepec; diplomsko delo 

-34- 
 

 

 

Slika 3.4.2.2: Delovna doba 
 

3.4.3 Metode zbiranja in obdelave podatkov 

 

Izbrala sem anketni vprašalnik in polstrukturirani intervju. Anketo sem izbrala kot instrument 

zato, ker sem menila, da bom na takšen način prišla do kvalitetnih odgovorov. Takšna oblika 

raziskovanja je najbolj ekonomična. Ker sem želela pridobiti čim več koristnih informacij s 

strani učiteljev, sem posegla še po polstrukturiranem intervjuju in tako prišla do poglobljenih 

odgovorov na raziskovalna vprašanja.  

 

Anketni vprašalnik 

V mesecu juniju je bil po predhodnem dogovoru z vodstvom šol na velenjske osnovne šole 

razdeljen anketni vprašalnik. Izmed razdeljenih 12 anketnih vprašalnikov sem uspela pridobiti 

10 izpolnjenih vprašalnikov.  

 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 30 vprašanj, pri tem so bila prva tri vprašanja 

demografska. V nadaljevanju je bil anketni vprašalnik razdeljen na posamezne sklope 

poučevanja pedagoškega dela z naglušnimi učenci. Anketni vprašalnik je sestavljalo 8 

tematskih sklopov, in sicer: 

- podpiranje vključevanja naglušnih učencev v redne oblike šolanja; 

- ocena lastne kompetentnosti za poučevanje naglušnih učencev; 

- uporaba slušnih pripomočkov; 
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- komunikacija z naglušnim učencem; 

- sodelovanje s strokovnjaki; 

- kakovost poučevanja naglušnih učencev; 

- razlike med naglušnimi in slišečimi otroki; 

- prilagoditve učnega procesa za otroke z okvaro sluha. 

 

Vprašanja so bila tako odprtega tipa, kjer so anketiranci vpisovali svoje ocene in razlago 

svojih pristopov dela, kot tudi zaprtega tipa. Tu so imeli anketiranci ponujene odgovore ter 

vprašanja, pri katerih so izražali stopnjo strinjanja s trditvami. Na voljo so imeli 5-stopenjsko 

lestvico, kjer so svoje mnenje izražali z naslednjimi stopnjami strinjanja: 

1- sploh ne drži 

2- delno drži 

3- drži 

4- zelo drži 

5- popolnoma drži 

 

V nadaljevanju bom prikazala analizo izpolnjenih anketnih vprašalnikov po sklopih vprašanj. 

 

Polstrukturirani intervju 

»Intervju je tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, je pogovor med dvema 

osebama, od katerih ena (spraševalec) sprašuje, postavlja vprašanja, druga (vprašanec) pa 

nanje odgovarja.« (Sagadin 1995 v Vogrinc 2008, str. 100). S polstrukturiranim intervjujem 

sem želela pridobiti še več podrobnosti o različnih načinih poučevanja naglušnih učencev. 

Dobljene odgovore sem uporabila v interpretaciji za dodatno razjasnitev nekaterih vprašanj. 

Intervju sem izvajala na eni izmed velenjskih šol 10. 5. 2013. Učiteljica, ki sem jo 

intervjuvala, mi je sama ponudila to možnost, ko sem na šoli razdeljevala anketne 

vprašalnike. Ni pa želela biti imenovana. Osnovna vprašanja sem imela zapisana, med samim 

pogovorom pa se mi je porodilo še nekaj vprašanj, ki sem jih naknadno postavila učiteljici. V 

prilogi je zapisan celoten intervju, ki je potekal približno 45 minut.  
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4 REZULTATI IN ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 
 

4.1 Podpiranje vključevanja naglušnih učencev v redne oblike šolanja 
 

Sklop trditev, ki je ocenjeval način šolanja naglušnih učencev, je vseboval 6 trditev, izmed 

katerih sta najvišjo povprečno vrednost 3,90 pridobili trditvi »Če bi imel/a izbiro, bi 

naglušnega otroka poučeval/a le v primeru, če bi mu bila dodeljena dodatna strokovna 

pomoč« ter trditev »Podpiram integracijo naglušnih otrok v redne osnovne šole«. Najnižjo 

povprečno vrednost je pridobila trditev »Naglušni otroci bi se morali šolati v za to 

namenjenih zavodih in ne v rednih osnovnih šolah«, saj so anketiranke to trditev označile s 

povprečno oceno 2,30.  

Najvišji povprečni odklon je bil pri trditvi »Naglušni otroci pridobijo veliko več, če se šolajo 

skupaj z ostalimi učenci v rednih šolah«, kar pomeni, da so bila mnenja anketirank pri tej 

trditvi najbolj nasprotujoča. 

 

Postavljene trditve ter odgovori anketirank so razvidni iz tabele. 

 

Trditev Min Max 
Povpr. 

vrednost 
St. 

odklon 

Naglušni otroci bi se morali šolati v za to namenjenih 
zavodih in ne v rednih osnovnih šolah 

1 4 2,30 1,42 

Naglušni otroci v osnovnih šolah imajo velike težave 
pri učenju in doseganju dobrih rezultatov 

1 5 3,10 1,29 

Če bi imel/a izbiro, bi naglušnega otroka poučeval/a le 
v primeru, če bi mu bila dodeljena dodatna strokovna 

pomoč 
1 5 3,90 1,45 

Z veseljem bi proučeval/a naglušnega učenca, saj bi 
bila to zame nova izkušnja 

2 5 3,50 1,18 

Podpiram integracijo naglušnih otrok v redne osnovne 
šole 

2 5 3,90 1,29 

Naglušni otroci pridobijo veliko več, če se šolajo 
skupaj z ostalimi učenci v rednih šolah 

1 5 3,60 1,58 

 

Tabela 4.1.1: Podpiranje vključevanja naglušnih učencev v redne oblike šolanja 
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4.2 Ocena lastne kompetentnosti za poučevanje naglušnih učencev 

 

Sklop trditev, vezanih na poučevanje naglušnih učencev, je ocenjevalo 5 trditev. Analiza je 

pokazala, da so anketiranke trditvi »Mislim, da nisem dovolj kompetenten/na za poučevanje 

naglušnih otrok, ampak tudi s tem bi se spopadel/a in bi poiskal/a pomoč pri za to 

usposobljenih strokovnih delavcih« pripisale najvišjo povprečno oceno, medtem ko je trditev 

»Strah me je poučevati naglušnega otroka« dosegla najnižjo povprečno vrednost (le 2,20). 

 

Trditev Min Max 
Povprečna 
vrednost 

St. 
odklon 

Strah me je poučevati naglušnega otroka 1 5 2,20 1,62 

Naglušnega otroka me ni strah poučevati, saj obstaja 
veliko literature, ki bi mi lahko bila v pomoč 

1 5 3,10 1,52 

Mislim, da nisem dovolj kompetenten/na za poučevanje 
naglušnih otrok, ampak tudi s tem bi se spopadel/a in bi 

poiskal/a pomoč pri za to usposobljenih strokovnih 
delavcih 

1 5 3,30 1,70 

Ne čutim se dovolj usposobljen/a za poučevanje otroka z 
okvaro sluha 

1 5 3,10 1,66 

Ni me strah poučevati naglušnega otroka, saj imam na tem 
področju že nekaj izkušenj 

1 5 2,80 1,55 

 

Tabela 4.2.1: Ocena lastne kompetentnosti za poučevanje naglušnih učencev 
 
 

4.3 Uporaba slušnih pripomočkov 

 

Anketni vprašalnik je vseboval vprašanje, vezano na uporabo slušnih pripomočkov. Kar 8 od 

10 anketirank je že poučevalo naglušnega učenca, ki je uporabljal slušni pripomoček. 
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Slika 4.3.1: Ali je naglušni učenec, ki ste ga poučevali, uporabljal kakšen slušni pripomoček? 
 

V nadaljevanju me je zanimalo, katerih slušnih pripomočkov se pri delu z naglušnimi otroci 

anketiranke najbolj poslužujejo, in odgovori so pokazali, da je v praksi najbolj uporaben 

frekvenčno moduliran radijski sistem. Anketiranke so že uporabljale tudi sistem ozvočenja ter 

druge pripomočke. 

 

 

Slika 4.3.2: Katere izmed naštetih tehničnih pripomočkov ste že uporabljali pri poučevanju 
naglušnega učenca? 
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4.4 Komunikacija z naglušnim učencem 

 

Anketni vprašalnik je vseboval tudi vprašanja, ki so se nanašala na različne vidike načina 

uspešne komunikacije med učencem in pedagogom. Zanimalo me je splošno mnenje 

anketirank o tem, kako dobro se lahko sporazumevajo z naglušnim učencem. Rezultati so 

pokazali, da se 60-odstotkov anketirank z vprašanjem strinja in so mnenja, da se z naglušnim 

učencem dobro razumejo, medtem ko je kar 40-odstotkov anketirank mnenja, da se z 

naglušnim učencem slabo sporazumevajo in razumejo. 

 

 

Slika 4.4.1: Ali mislite, da se dobro sporazumevate z naglušnim učencem in vas le-ta dobro 
razume? 

 

Vse anketiranke so si bile enotne, da se komunikacija z naglušnim učencem bistveno razlikuje 

od komunikacije s slišečim učencem. Bistvene razlike so anketiranke utemeljile z naslednjimi 

odgovori: 

- V komunikaciji so razlike, saj je govor otroka manj razločen. Tudi otrok slabo razume, 

kaj mu učitelj govori. 

- Komunikacija je drugačna zaradi nenehnega preverjanja, ali te je učenec slišal oziroma 

razumel. Tudi obratno je mogoče, da ga tudi ti nisi razumel. 

- Z naglušnim učencem se moramo pogovarjati počasneje, razločneje, uporabljamo tudi 

neverbalno komunikacijo, krajše povedi in bistvene podatke. Po potrebi ponovimo. 

- Učenec marsikatere besede ne razume, ker jo sliši prvič. Pri komunikaciji moramo biti 

zelo potrpežljivi. Sama sem z učencem oblikovala svoj sistem komunikacije, ki sva ga 

razumela le jaz in on. 
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- Komunikacija se razlikuje v tem, da moraš biti pri pouku pozoren na to, da te fant gleda 

in opazuje direktno, kar je včasih težko, sploh pri velikem številu učencev. Ves čas je 

potrebno preverjati, ali razume navodila, ali razume pojme, ki so za slišeče samo po 

sebi umevni. 

- Komunikacija je uspešna, če je individualna.  

- Gluhemu učencu sem dala manj navodil naenkrat, vedno je navodila ponovil. 

- Naglušni učenec učitelja velikokrat ne razume, saj so pojmi lahko drugačni od njegovih 

pojmov. Hitro se lahko zmede in odjadra v svoj svet. Učitelj mora biti zelo potrpežljiv 

pri sporazumevanju. 

- Pozorna sem, da sem med govorom obrnjena proti njemu, da uporabljam mimiko, ki je 

primerna besedilu. Pri poslušanju sem mu postavljala dodatna vprašanja, da sem ga 

lažje razumela. 

- Več ponovitev in več razlage. 

 

V nadaljevanju sem jih prosila za navedbo splošnih pravil dobre komunikacije z naglušnim 

otrokom in anketiranke so naštele sledeča pravila dobre komunikacije: 

- Stati pred otrokom in govoriti kratko, razločno in jedrnato.  

- Pomagamo si z neverbalno komunikacijo (gibi rok, obrazna mimika). 

- Vidnost govorca. 

- Dobra artikulacija besed. 

- Nenehno preverjanje razumevanja. 

- Strpnost v komunikaciji. 

- Zapis ključnih besed na papir ali tablo. 

- Ne preskakujemo iz teme na temo. 

- Ob govoru se učitelj ne premika. 

- Otrok mora sedeti tako, da ni izpostavljen soncu, da mu ne blešči. 

- Učitelj uporablja kratke stavke in prav takšna navodila. 

- Pazimo, da vedno govori le ena oseba in ne več hkrati. 

- Uporaba demonstracije. 

- Učitelj ponudi asistenco sošolcev. 

- Vzeti si je potrebno čas in biti potrpežljiv. 

- Manjša razdalja med učiteljem in učencem. 

- Primerna osvetlitev. 
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- Strpnost v razredu (tišina in mir). 

- Če učenec ni razumel povedanega, je potrebno ponoviti. 

- Če imamo debato, moramo učenca stalno spremljati in mu javiti, če je tema 

spremenjena.  

- Nezapleteni stavki. 

4.5 Sodelovanje s strokovnjaki 
 

Naslednji sklop vprašanj je bil namenjen ugotovitvi, v kolikšni meri si pedagogi pomagajo z 

različnimi strokovnimi službami in strokovnjaki s tega področja. Kar 9 od 10 anketirank pri 

delu z naglušnim učencem sodeluje s strokovnjaki. V naslednjem vprašanju so anketiranke 

naštele načine, kako sodelujejo s strokovnjaki: 

- Pogovor o tem, kako otroku na najlažji način nekaj razložiti, kaj je zanj pomembno in 

kako otrok gleda na določeno situacijo.  

- Pogovor o vsebinah, ciljih, prednostih in slabostih določene teme. 

- Pogovor o razvijanju ali poudarkih na določenih tipih zaznav (tip, okus …). 

- Preverjanje učenčevega napredka.  

- Pogovor o pozitivnih in negativnih plateh poučevanja naglušnega otroka.  

- Prošnja za nasvete, strokovno literaturo. 

- Pomoč pri razreševanju konfliktnih situacij. 

- Pomoč pri vedenjskih težavah. 

- Učenca dve uri tedensko prevzame surdopedagoginja in z njim predela vsebine, ki 

vsebujejo mnogo kompleksnih pojmov. Skupaj utrjujeta učno snov. 

- Učenec ima dodatno strokovno pomoč pri učiteljici angleščine. 

- Sodelovanje na področju opismenjevanja, obravnave črk, branja in osnovnih 

matematičnih operacij. 

- Pogovor o tem, kako naj otrok doseže vsaj minimalne standarde. 

- Pomoč pri načrtovanju kakšne težje oziroma kompleksne snovi. 

 

Pri vprašanju »Ali vam pri delu z naglušnim učencem pomaga še kdo?« je polovica anketirank 

odgovorila pritrdilno, polovica pa pri delu z naglušnim učencem nima nobene pomoči. 

Anketiranke pomoč pridobijo pri: 

- specialnem pedagogu, 

- socialnem delavcu, 
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- sodelavcih, 

- starših naglušnega učenca. 

 

4.6 Kakovost poučevanja naglušnih učencev 
 

V anketnem vprašalniku sem poseben sklop vprašanj namenila ocenjevanju kakovosti 

poučevanja naglušnih učencev. Večji delež anketirank (kar 70-odstotkov) meni, da ne morejo 

kvalitetno in nemoteno poučevati naglušnega učenca. Eden glavnih razlogov za takšno 

splošno mnenje je lahko v tem, da kar 90-odstotkov anketirank meni, da nimajo dovolj 

didaktičnih in tehničnih pripomočkov, ki bi jim omogočali nemoteno poučevanje naglušnega 

učenca.  

 

 

Slika 4.6.1: Ali lahko kvalitetno in nemoteno poučujete naglušnega otroka? 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, s kakšnimi didaktičnimi pripomočki in tehnikami si 

anketiranke pomagajo pri poučevanju naglušnih učencev. Odgovori so bili sledeči: 

- računalnik, 

- prenosni računalnik, 

- grafoskop. 

- FM-sistem. 
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Mnenja anketirank o tem, kaj je potrebno, da bi naglušnemu otroku nudili čim bolj kvalitetno 

poučevanje, so bila sledeča: 

- Več strokovne pomoči s strani surdopedagogov, logopedov, vedenjskih strokovnjakov. 

Idealna bi bila pomoč vsaj eno uro na dan. 

- Zelo dobro narejen individualni načrt in pristop (več glav več ve). 

- Več tehničnih in didaktičnih pripomočkov. 

- Več izobraževanja za učitelje, ki poučujejo take učence (seminarji), kjer naj bodo 

poudarki na tem, kako se takšne otroke sploh poučuje. 

- Dobro bi bilo vzpostaviti povezave med učitelji, ki so že poučevali naglušnega učenca 

ter tistimi učitelji, ki se bodo s tem prvič srečali. 

- Čim več že izdelanih didaktičnih pripomočkov (pomoč med učitelji, ki so že poučevali 

takšnega otroka). 

- Boljša tehnična oprema (interaktivna tabla, projektor …). 

- Manjše skupine oziroma manj otrok v razredu. 

- Možnost indukcijske zanke v razredu. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, kako anketiranke načrtujejo učne dejavnosti za naglušne 

učence. Večina anketirank (kar 80-odstotkov) pri načrtovanju učnih dejavnosti nima nobene 

pomoči. Le manjši delež anketirank ima pri načrtovanju učnih dejavnosti pomoč. 

 

 

Slika 4.6.2: Vam pri načrtovanju učnih dejavnosti kdo pomaga? 
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Na vprašanje, na kakšen način načrtujejo učne dejavnosti za naglušne učence, so anketiranke 

navedle sledeče odgovore: 

- uporaba veliko slikovnega materiala, ponazoritev in praktičnih prikazov; 

- posebne prilagoditve za naglušnega učenca (prilagoditve časa, načina dela …); 

- učna snov, razdeljena na manjše učne korake; 

- vse zaznave temeljijo ne le na slušnih zaznavah, pač pa tudi na tipnih, okušalnih …; 

- pomoč s priročniki in z internetom; 

- izdelava svojih didaktičnih pripomočkov; 

- malce spremenjena učna priprava, kjer so dopisane tudi prilagoditve za naglušnega 

učenca; 

- pri načrtovanju pomaga tudi specialni pedagog. 

- Če je na vrsti preverjanje in ocenjevanje, ima učenec več časa in po navadi izven 

razreda (kabinet), opravičen je ocenjevanja slušnega razumevanja pri tujem jeziku. 

- Učencu so podane pisne predloge pri nalogah, ki vključujejo avdio posnetke. 

- Planirati delo z ostalimi učenci tako, da so čim bolj samostojni pri delu, da se lahko 

učitelj individualno posveti naglušnemu učencu.  

 

V enem izmed zadnjih vprašanj sem anketiranke prosila za navedbo primera dobre prakse 

oziroma eno učno dejavnost, ki bi jo same izpostavile kot primer dobre prakse dela z 

naglušnim učencem. Anketiranke so navedle sledeče odgovore: 

- Čim več konkretnega dela. 

- Učenec spoznava življenjski prostor gozd – različna živa bitja ter jih primerja med 

seboj. Pri tem je veliko tipne zaznave (vejice, iglice, plodovi, storži …). 

- Geografske značilnosti pokrajine – učenci naredijo hrib iz gline in se sprehajajo s prstki 

po pobočju, vrhu, vznožju in tako usvojijo nove pojme. 

- Uporaba didaktičnih iger pri vseh predmetih, s pomočjo katerih učenci usvojijo 

zastavljene cilje.  

- Usvajanje pojmov s pomočjo slik. 

- Pri matematiki računanje s konkretnimi predmeti.  

- Spoznavanje glasov po kibernetični metodi.  

- Pri razlagi snovi nove pojme zapisujemo na tablo, ključne besede pa kar na majhen 

listič, ki si ga učenci nato prilepijo v zvezek. 
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- Pri športni vzgoji uporabljamo poligon, kjer so navodila praktično prikazana in ni težav 

pri razumevanju.  

 

Zadnje vprašanje v anketnem vprašalniku je bilo vezano na izdelovanje didaktičnih 

pripomočkov. Vse anketiranke so odgovorile, da pripomočke izdelujejo same, največ idej pa 

pridobijo pri specialni pedagoginji, na seminarjih in internetu. 

 

4.7 Razlike med naglušnimi in slišečimi otroci 
 

Razliko med naglušnimi in slišečimi otroci sem razčlenila na štiri glavne sklope, in sicer: 

- socialni razvoj, 

- intelektualne sposobnosti, 

- govor in jezik, 

- osebnostne lastnosti. 

 

Anketiranke so prosto izrazile svoje mnenje pri posameznem sklopu: 

 

Socialni razvoj 

- Komunikacija je slabša, zato tudi socialni razvoj slabše poteka. 

- Predvsem v igri, kjer so socialni razvoj najhitreje razvija. 

- Razlik ni, če je otrok dovolj hitro vključen v skupino vrstnikov. 

- Niso tako komunikativni, držijo se bolj zase. 

- Izolirani od ostalih otrok. 

- Osamljeni. 

- Ne radi govorno nastopajo pred sošolci.  

- Starejši kot je otrok, težje se vključuje v skupino sovrstnikov, saj 

je komunikacija kompleksnejša, pravila iger zahtevnejša, 

dogajanje se hitreje odvija.  

- Nezrelost, razvajenost, ne sprejema drugih. 

- Omejen krog prijateljev, vendar so ta prijateljstva zelo trdna. 

Intelektualne 

sposobnosti 

 

- Razlik ni, potreben je le drugačen pristop. 

- Razlik ni, saj so tudi naglušni učenci inteligentni in povprečni. 

- So na istem nivoju kot slišeči, predvsem na področju 

matematike, likovne vzgoje … 
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- Pri sledenju razlage ga je potrebno spodbuditi, zmotijo ga vsi 

šumi, menja teme. 

- Manjše sposobnosti, počasnejše dojemanje. 

- Šibkost pri jezikovnih predmetih, dobra področja so matematika, 

likovna vzgoja. 

Govor in jezik 

 

- V razumevanju izgovorjenega. 

- Govor in jezik sta okrnjena. 

- Slabše razvit govor in jezik, težje razumljiv. 

- Zamenjujejo določene črke. 

- Ne razumejo pomena vseh besed. 

- Imajo slabše besedišče. 

- Izpuščanje črk. 

- Slabša izgovarjava. 

- Okorna motorika govoril, skromne povedi. 

- Menjava spolov. 

- Popačen govor. 

Osebnostne lastnosti 

 

- So bolj ali manj izražene. Če pride do nerazumevanja s strani 

družbe, se razvijejo negativna čustva in lastnosti. 

- Ni razlik. Vsak ima svoje osebnostne lastnosti. 

- Bolj čustveni. 

- Egoistični. 

- Več vedenjskih težav. 

- Impulzivnost. 

- Na trenutke agresivnost. 

- Zaveda se šibkosti na področju branja, izražanja in pisanja. 

- Do razlik lahko pride, če se učenec pogosto srečuje z 

nerazumevanjem ostalih vrstnikov. Če se ne more vključiti 

mednje na način kot slišeči otrok, je zelo žalosten, počuti se 

odrinjenega, počuti se prizadetega.  

- Nesamozavestnost. 

- Težje dosega pozitivne, vesele občutke. 

- Radi imajo bližino, toplino. 

- Zaprti vase. 
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4.8 Prilagoditve učnega procesa za otroke z okvaro sluha 

 

Vidike prilagoditve učnega procesa sem prav tako razčlenila na štiri glavne sklope, in sicer: 

- prilagoditve prostora (sedežni red, gibanje učitelja …); 

- prilagoditve v organizaciji (urnik, načrtovanje kadrov …); 

- tehnični pripomočki; 

- prilagajanje komunikacije (govor učitelja, dajanje navodil …). 

 

Anketiranke so prav tako prosto izrazile svoje mnenje pri posameznem sklopu: 

 

Prilagoditve 

prostora (sedežni 

red, gibanje učitelja 

…) 

 

- Bližje učitelju, zaradi branja z ustnic.  

- Učitelj se naj giblje pred njim, da lahko spremlja njegovo 

odzivnost. 

- Naglušni učenec te mora nenehno videti v usta. 

- Učenec mora sedeti v prvi klopi oziroma v bližini učitelja. 

- V razredu ne sme vladati hrup. 

- Pazimo na osvetlitev in bleščanje sonca. 

- Učenec naj sedi poleg sošolca, ki mu pomaga pri zapisovanju 

snovi.  

- Učitelj se ne giba po razredu, medtem ko govori. 

- Učenec naj sedi sam, saj ga drugače vse moti. 

- Da se učenec ne počuti prikrajšanega, občasno pri nekaterih urah 

lahko sam izbere, s kom bo sedel (pri urah likovne in glasbene 

vzgoje). 

- Učenec ne sme sedeti ob izvorih hrupa (grafoskop, vrata,…). 

Prilagoditve v 

organizaciji (urnik, 

načrtovanje kadrov 

…) 

 

- Dodatna strokovna pomoč v času, ko učne ure temeljijo 

predvsem na pogovoru in ustni razlagi. 

- Potrebne so prilagoditve v urniku, v kolikor ima učenec 

surdopedagoga. 

- Ena učiteljica ga spremlja skozi celo prvo triado, saj se je učenec 

navadi in naveže nanjo. 

- Težje vsebine porazdelimo in vmes prekinemo s sprostitvenimi 
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dejavnostmi.  

- Težji predmeti (slovenščina, družboslovje) so v prvih urah, vmes 

pa je športna vzgoja, kjer se učenec sprosti.  

- Ko ima učenec uro strokovne pomoči in uro dodatne strokovne 

pomoči pri angleščini, imamo z ostalimi učenci uro, kjer 

naglušen učenec lahko snov nadomesti doma.  

- Ni posebnih prilagoditev v urniku. 

- Prilagoditve pri športni vzgoji zaradi možnosti okvare aparata. 

- Dodatni učitelj. 

Tehnični pripomočki 

 

- Slušni aparat, več video in manj avdio razlag. 

- Povezava z internetom. 

- Prenosni računalnik. 

- Avdio-video naprave. 

- FM-sistem. 

- Polžkov vsadek. 

- Indukcijska zanka. 

Prilagajanje 

komunikacije (govor 

učitelja, dajanje 

navodil …) 

 

- Navodila pisno ali slikovno izražena. Govor čim bolj preprost in 

nazoren. 

- Dobra artikulacija besed. 

- Nenehno preverjanje, ali je učenec razumel navodila. Če ga ni, 

mora učitelj ponovno razložiti.  

- Govoriti moramo počasi in razločno. 

- Dajanje natančnih navodil. 

- Ključna sporočila pisati na tablo. 

- Strpnost v komunikaciji. 

- Pri dajanju navodil ne uporabljamo preveč zapletenih besed, 

naglušnemu učencu damo navodila posebej, individualno. Za 

lažje razumevanje uporabimo tudi praktični prikaz.  
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5 INTERPRETACIJA 
 
Interpretacija uresničitve v uvodu postavljenih posameznih ciljev 

 

PRVI CILJ: Dobiti vpogled v najpogostejše metode oziroma prilagoditve, ki jih uporabljajo 

učitelji pri poučevanju naglušnih učencev, ki so vključeni v program s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo.  

 

Na osnovi tega cilja sem si zastavila raziskovalna vprašanja, na katera bom v nadaljevanju 

poskušala tudi čim bolje odgovoriti.  

 

VPRAŠANJE: Na kakšen način učitelji razrednega pouka načrtujejo učne dejavnosti za 

naglušne učence? 

VPRAŠANJE: Ali učitelji razrednega pouka poznajo osnovne posebnosti/značilnosti 

naglušnih otrok? 

VPRAŠANJE: Ali učitelji razrednega pouka poznajo osnovne prilagoditve učnega procesa za 

naglušne otroke? 

VPRAŠANJE: Ali učitelji razrednega pouka poznajo načine komunikacije z naglušnimi 

učenci? 

 

URESNIČITEV CILJA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

Pred izvedbo intervjuja in anketnega vprašalnika sem pregledala literaturo na to temo in 

spoznala prilagoditve učnega procesa za poučevanje naglušnih otrok.  

Literature na to temo je veliko, vprašanje je le, ali učitelji posežejo po njej. Res je, da je 

prilagoditev za naglušne učence veliko, vendar sem mnenja, da so vse izvedljive in 

uresničljive, saj naglušne učence dojemamo kot slišeče in niso tako zelo drugačni od slišečih 

otrok. Potreben je le dodaten čas in trud. Prilagoditve pa niso pomembne le za naglušne 

otroke, ampak so koristne prav za vse učence. Na tem mestu sem se vprašala, ali so vsi učitelji 

pripravljeni vložiti dodaten trud in čas v izvajanje prilagoditev. Dejstvo je, da ni zakona, ki bi 

določal, da morajo učitelji izvajati pouk po vseh prilagoditvah, ki so napisane v priročnikih. 

Kot smo si različni ljudje, so si različni tudi učitelji. Nekateri vložijo veliko dodatnega časa in 

energije v delo v zvezi s prilagoditvami, spet drugi pa upoštevajo le tiste prilagoditve, ki so 

najnujnejše za še kvalitetno poučevanje naglušnih otrok. Preko anketnih vprašalnikov in 
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intervjuja sem spoznala, da veliko učiteljev meni, da nimajo dovolj časa za natančno izvajanje 

prilagoditev in izvajajo le prilagoditve, za katere ni potrebno veliko dodatnega časa. Veliko 

učiteljev je tudi mnenja, da je nemogoče upoštevati prav vse prilagoditve. Vzroke pa lahko 

iščemo tudi v tem, da nekateri učitelji naglušne otroke dojemajo enakovredne slišečim in so 

mnenja, da ti otroci ne potrebujejo tako veliko prilagoditev. V raziskavi me je zanimalo, ali 

učitelji, ki so že bili v stiku z naglušnim učencem, poznajo osnovne prilagoditve učnega 

procesa, ali sploh poznajo osnovne značilnosti naglušnih otrok in ključno, kako sploh 

načrtujejo učne dejavnosti zanje. S pomočjo raziskave sem prišla do odgovorov. 

Na vprašanje »Na kakšen način učitelji razrednega pouka načrtujejo učne dejavnosti za 

naglušne učence?« sem dobila več odgovorov. Večina vprašanih pravi, da pri načrtovanju 

učnih dejavnostih nima nobene pomoči, ostalim pomaga specialni pedagog. Menim, da je ta 

podatek zaskrbljujoč, saj bi morale biti vse učne dejavnosti prilagojene naglušnemu otroku. 

Kot sem napisala že prej, sem mnenja, da te prilagoditve niso tako zelo zahtevne in 

neuresničljive, le dodaten čas je potreben. Vseeno pa menim, da bi morali učitelji imeti več 

podpore in pomoči s strani specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Strinjam se z nekaterimi 

učitelji, ki pravijo, da je že načrtovanje dobre učne ure v razredu, kjer so sami slišeči učenci, 

zahtevno in terja veliko časa in napora; če pa je v razredu še naglušen učenec, je še toliko 

težje. Zaskrbljena sem zaradi podatka, da je kar 70-odstotkov anketirank mnenja, da naglušnih 

učencev ne morejo kvalitetno in nemoteno poučevati. Prav tako pa 90-odstotkov anketirank 

meni, da imajo premalo tehničnih in didaktičnih pripomočkov, ki bi jim omogočalo nemoteno 

poučevanje naglušnih otrok. Vse anketiranke pa didaktične pripomočke izdelujejo same. Ti 

podatki nam kažejo obstoječe stanje, kateremu moramo zagotovo posvetiti še več časa in 

pozornosti.  

 

SUGESTIJE: 

- Pri načrtovanju učnih dejavnosti za naglušnega učenca naj učitelju pomaga čim več 

strokovnjakov (specialni pedagog, socialni pedagog …). 

- Že na samem začetku poučevanja naglušnega učenca naj dober tim (učitelji, specialni 

pedagog, socialni pedagog …) izdela dober individualiziran program za naglušnega 

učenca, ki bo učitelju v čim večjo pomoč. 

- Učitelji, ki so že poučevali naglušne učence, bi se morali nekako povezati in si izmenjati 

primere dobre prakse poučevanja naglušnih učencev. 
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- Učitelji, ki so že poučevali naglušne učence, bi morali sodelovati še z drugimi 

strokovnjaki s tega področja in izdelati priročnik, kjer bi bile prilagojene učne 

dejavnosti za naglušne učence že narejene oziroma opisane. 

- Prilagojeni didaktični pripomočki za naglušne učence naj bodo že narejeni in dostopni 

učiteljem, ki takšne otroke poučujejo. Tudi tukaj bi bilo dobro, da se učitelji, ki že imajo 

izkušnje s poučevanjem teh otrok, povežejo in izmenjajo ideje.  

- Bolje opremljene učilnice (projektor, računalnik, interaktivna tabla).  

 

Na vprašanje »Ali učitelji razrednega pouka poznajo osnovne posebnosti/značilnosti 

naglušnih otrok?« lahko odgovorim pritrdilno. Učitelji namreč po večini poznajo vsaj 

osnovne značilnosti naglušnih otrok. Spoznala sem, da so učiteljice na to vprašanje 

odgovarjale tako, da so opisovale naglušnega učenca, ki so ga poučevale. Tako so se nekateri 

odgovori precej razlikovali od drugih.  

 

Na vprašanje »Ali učitelji razrednega pouka poznajo osnovne prilagoditve učnega procesa za 

naglušne otroke?« prav tako lahko odgovorim pritrdilno, saj so vse anketiranke navedle 

osnovne prilagoditve, ki jih uporabljajo pri poučevanju naglušnih učencev. Vse učiteljice 

poznajo prilagoditve v prostoru (gibanje učitelja, sedežni red …). Večina učiteljic pozna 

prilagoditve v organizaciji (urnik, načrtovanje kadrov), nekaj izmed njih pa teh prilagoditev 

ne pozna in jih posledično tudi ne izvaja. Prav vse učiteljice pa poznajo prilagoditve v 

komunikaciji, kar je zelo dober znak.  

 

SUGESTIJE: 

- Učitelji, ki bodo poučevali naglušnega učenca, naj obiščejo čim več seminarjev in 

predavanj, kjer naj bodo poudarki ravno na prilagoditvah učnega procesa za naglušne 

učence. Prav vse anketiranke so namreč mnenja, da je takšnih izobraževanj premalo. 

- Več strokovne literature o poučevanju naglušnih učencev, ki bi bile učiteljem, ki se 

srečujejo s tem, v pomoč.  

- Čim več sodelovanja s strokovnjaki na tem področju (povezava z Zavodom za gluhe in 

naglušne Ljubljana). 

 

Na vprašanje »Ali učitelji razrednega pouka poznajo načine komunikacije z naglušnimi 

učenci?« lahko odgovorim pritrdilno, saj učiteljice poznajo osnovne prilagoditve v 

komunikaciji z naglušnim učencem. Vseeno pa sem preko anketnega vprašalnika tudi na tem 
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področju prišla do zaskrbljujočih podatkov, saj kar 40-odstotkov anketirank meni, da se z 

naglušnim učencem slabo sporazumeta. To vsekakor ni dober pokazatelj za dobro poučevanje. 

Uspešna komunikacija je vendarle predpogoj za uspešno učenje, saj vse izvira iz govora. 

Temu je vsekakor potrebno dati še več pozornosti in to težavo poskusiti odpraviti.  

 

SUGESTIJE: 

- Dobro sodelovanje učiteljev in strokovnjakov s tega področja. 

- Več seminarjev in strokovnega izobraževanja na temo poučevanja naglušnih učencev. 

- Predmet pedagogika otrok z motnjami v razvoju na pedagoški fakulteti naj bo še bolj 

poglobljen, saj je izredno pomembno bodoče učitelje na poučevanje otrok s posebnimi 

potrebami pripraviti že v času študija, jih seznaniti z učinkovitimi metodami in 

tehnikami poučevanja ter jim omogočiti tudi dodatne oblike izobraževanja. 

 

DRUGI CILJ: Dobiti vpogled v stališča učiteljev do poučevanja naglušnih otrok.  

 

Za ta cilj sem si postavila dve ključni raziskovalni vprašanji: 

 

VPRAŠANJE: Kakšna so stališča učiteljev razrednega pouka do vključevanja naglušnih 

otrok v osnovne šole in do poučevanja le-teh? 

VPRAŠANJE: Kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo svojo kompetentnost poučevanja 

naglušnih otrok? 

 

URESNIČITEV CILJA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA: 

Cilj sem zagotovo uresničila. Na vprašanje »Kakšna so stališča učiteljev razrednega pouka do 

vključevanja naglušnih otrok v osnovne šole in do poučevanja le-teh?« sem dobila več 

zanimivih odgovorov. Anketiranke podpirajo integracijo naglušnih otrok v redne šole, vendar 

pa bi, če bi imele izbiro, naglušnega učenca poučevale le v primeru, če bi mu bila dodeljena 

dodatna strokovna pomoč (specialni in rehabilitacijski pedagog). Anketiranke z daljšo 

delovno dobo so mnenja, da naglušni učenci sodijo v redne osnovne šole in ne v zavode, prav 

tako pa so mnenja, da imajo naglušni učenci v rednih osnovnih šolah velike težave pri učenju. 

Morda je razlog v tem, da učiteljice pred leti niso imele veliko didaktičnih in drugih 

pripomočkov, prav tako še ni bilo tako veliko dostopne literature na to tematiko. Pred leti tudi 

ni bilo veliko možnosti izobraževanja na to temo in učiteljice so se morale znajti same. 

Zanimiva ugotovitev je tudi ta, da si anketiranke z najkrajšo delovno dobo ne želijo poučevati 
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naglušnega učenca. Ta ugotovitev je zaskrbljujoča, saj bi ravno mladi učitelji morali biti polni 

navdušenja in energije za pridobivanje novih izkušenj. Menim, da je mlade učitelje 

poučevanja otrok s posebnimi potrebami nekako strah, saj se bojijo, da tega niso zmožni. 

Učiteljice z najmanj delovne dobe so tudi mnenja, da naglušni učenci ne pridobijo veliko več, 

če se šolajo skupaj z ostalimi učenci v rednih šolah, torej niso najbolj zainteresirane za 

integracijo. Tudi ta ugotovitev je skrb vzbujajoča, saj moderni koncept šole zagovarja 

vključevanje učencev s posebnimi potrebami v redne šole in ves šolski sistem stremi k temu. 

Mladi učitelji se bodo morali soočiti tudi z učenci, ki imajo posebne potrebe in na to jih je 

potrebno resno pripraviti. Vsi učitelji se zavedajo, da je vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami v redne šole zelo naporno in da je potrebno v poučevanje vložiti še več časa in 

truda kot prej. Zato je potrebno bodoče učitelje in pa seveda tudi mlade učitelje spodbuditi in 

motivirati za delo s takšnimi učenci. 

 

SUGESTIJE: 

- Več poudarka na izobraževanju študentov pedagoške fakultete na temo poučevanja 

otrok s posebnimi potrebami. Potrebno jih je motivirati za delo z učenci s posebnimi 

potrebami, saj teh učencev ni malo. Potrebno jih je je seznaniti, da bodo nekoč zagotovo 

poučevali takšne otroke. 

- Motivacija bodočih učiteljev za podpiranje integracije.  

 

Na vprašanje »Kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo svojo kompetentnost poučevanja 

naglušnih otrok?« sem prav tako dobila več odgovorov. Anketirank po večini ni strah 

poučevati naglušnega učenca, veliko pa jih je mnenja, da niso dovolj kompetentne za 

poučevanje naglušnih otrok, ampak tudi s tem bi se spopadle in poiskale pomoč. Največji 

strah pred poučevanjem naglušnega učenca imajo anketiranke z najkrajšo delovno dobo, kar 

je zopet zelo zaskrbljujoč podatek. Prav tako so anketiranke z najmanj izkušnjami dejale, da 

se ne čutijo dovolj usposobljene za poučevanje naglušnih otrok. Menim, da bi moral biti 

predmet pedagogika otrok z motnjami v razvoju na pedagoški fakulteti še bolj poglobljen in 

da bi morali profesorji študente spodbuditi in motivirati za delo z učenci s posebnimi 

potrebami. Bodoči učitelji se bodo zagotovo morali soočiti tudi z »drugačnimi« učenci. Bilo 

pa bi smiselno, da se tudi takrat počutijo kompetentne.  
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TRETJI CILJ: Pripraviti primere učnih dejavnosti za različne predmete, ki bodo 

prilagojene za naglušne učence in tako prispevati h kakovostnejšemu znanju. 

 

URESNIČITEV CILJA: 

Ta cilj sem delno dosegla, saj sem pripravila le eno učno dejavnost za naglušne učence. 

Pripravila sem učno dejavnost pri predmetu slovenščina, primerna pa je za otroke, ki so v 

drugem razredu.  

Več dejavnosti namerno nisem naredila, saj se nisem mogla odločiti, za kateri razred naj 

izdelam prilagojeno dejavnost. Mislim, da se učne dejavnosti zagotovo da zelo dobro 

spremeniti in upoštevati vse prilagoditve, ki sem jih opisala pri teoretičnem delu. Nekaj 

predlogov sem pridobila tudi od anketirank, ki so na anketnem vprašalniku izpostavile eno 

učno dejavnost oziroma primer dobre prakse poučevanja naglušnih učencev. Ti odgovori so 

zapisani pod analizo anketnih vprašalnikov.  

 

V začetku pisanja diplomskega dela sem si zastavila še dve raziskovalni vprašanji, na kateri 

sem prav tako dobila odgovore. 

VPRAŠANJE: Ali učitelji razrednega pouka mislijo, da imajo dovolj podpore pri svojem 

delu v razredu s strani zunanjih institucij (specialni pedagogi …)? 

VPRAŠANJE: Kaj je po mnenju učiteljev potrebno za nemoteno in kvalitetno poučevanje 

naglušnih otrok? 

 

Vse odgovore na te dve vprašanji sem že navedla v analizi anketnih vprašalnikov. Menim, da 

bi morali učitelji še pogosteje sodelovati s strokovnjaki s tega področja, saj sem prišla do 

ugotovitve, da veliko anketirank pomoč in sodelovanje pogreša in si želi več timskega dela.  
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6 ZAKLJUČEK 

 

Populacijo naglušnih otrok dojemamo kot "slišečo", ker za sporazumevanje uporablja govor. 

Imajo dovolj ostankov sluha, da se lahko s pomočjo slušnih aparatov izobražujejo po oralni 

poti in so večinoma vključeni v redne oblike šolanja. Ker ne poznajo znakovnega jezika, se po 

večini ne družijo z gluhimi ali drugimi naglušnimi, ampak s slišečimi. Ker je njihovo oralno 

sporazumevanje relativno dobro, se mnogo lažje kot gluhi govorno sporazumevajo s slišečim 

svetom, imajo zato bistveno boljše možnosti za uspeh v tem svetu in se lažje prilagodijo, zato 

je taka enodimenzionalna vključitev v redne oblike izobraževanja, z učiteljem, ki nima 

specialne izobrazbe, in otrokom, ki prejema enkrat tedensko pomoč specialnega pedagoga – 

surdopedagoga, za to populacijo zadovoljiva in po mojem mnenju nujna, saj so naglušni 

otroci prav tako intelektualno zmožni kot slišeči in si zaslužijo enakovredno šolanje. Zato je 

potrebno mnenje o vključitvi otrok s posebnimi potrebami v redne šole širiti med vsemi 

učitelji, tudi bodočimi, kajti takšno vključevanje je potrebno pozitivno vrednotiti. Med 

izdelavo diplomskega dela sem namreč ugotovila, da imajo nekateri učitelji nekoliko 

iracionalna prepričanja glede naglušnih učencev in vključevanja le-teh med slišeče učence. Ti 

učitelji namreč ne upoštevajo dejstva, da imajo naglušni otroci veliko skupnega s slišečimi. 

Vključitev naglušnih otrok ni pomembna samo zaradi doseganja boljše izobrazbene ravni, 

ampak tudi zaradi splošnega sprejemanja otrok s posebnimi potrebami. Polnočutno okolje se z 

integracijo uči živeti, sprejemati in spoštovati značilnosti in posebnosti »drugačnega« 

posameznika.  

Na tem mestu bi želela poudariti, da morajo učitelji težiti h kvalitetnemu poučevanju na sploh, 

ne glede na to, ali poučujejo otroka s posebnimi potrebami ali ne. Učitelji bi se morali 

zavedati, da je prav vsak učenec individuum in tako upoštevati in spoštovati tudi drugačnost 

in vsem učencem nuditi enakovredne možnosti za doseganje dobrih rezultatov. V zadnjem 

času se čedalje bolj uveljavljajo aktivne oblike učenja, učenje v avtentičnem okolju. Te oblike 

učenja so zasnovane prav po načelu enakih možnosti za vse učence. Zato bi bilo dobro, da bi 

se učitelji večkrat odločili prav za takšno poučevanje.  

Ustrezne pogoje in možnost za optimalen razvoj naglušnih otrok bi morale nuditi šole in 

učitelji, saj bi se z njihovo pomočjo in s pravilnim pristopom ti otroci lahko razvili v 

samostojne posameznike. Pri izdelavi diplomskega dela sem prišla do spoznanja, da pri tem 

nosijo učitelji veliko odgovornosti in da se velika večina zaveda, da pri poučevanju naglušnih 
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učencev niso tako uspešni, kot bi želeli biti. Za to je lahko veliko vzrokov kot npr. 

pomanjkanje ustreznega znanja, učnih in didaktičnih pripomočkov, strah, predsodki, 

odklonilen odnos ter dvom o pravilnosti odločitve o vključevanju naglušnih otrok v redno 

šolanje. Tako bo potrebno v prihodnosti še veliko več delati na izobraževanju, osveščanju in 

motivaciji učiteljev razrednega pouka, saj le-ti ocenjujejo, da nimajo dovolj specialnega 

znanja za poučevanje in vzgojo naglušnih otrok. Na pedagoški fakulteti, smer razredni pouk, 

sicer obstaja predmet pedagogika otrok z motnjami v razvoju, vendar menim, da bi moral ta 

predmet nositi večjo vlogo kot do sedaj in nuditi študentom še bolj poglobljeno znanje, saj je 

otrok s posebnimi potrebami, vključenih v redne osnovne šole, čedalje več. Raziskava je 

pokazala tudi, da se učitelji velikokrat čutijo nepripravljene in nekako »pahnjene« v 

poučevanje teh otrok. Kljub temu da obstaja veliko literature, ki je lahko v pomoč vsem 

učiteljem, ki se srečajo z naglušnim učencem, vsi učitelji niso najbolj zainteresirani za 

samoizobraževanje in nimajo dovolj motivacije za izpopolnjevanje svojega znanja. Zato 

menim, da bi se moralo redno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje učiteljev v 

organizaciji šol nadaljevati tudi po nastopu službe, saj bi se le-ti tako pridobili dovolj 

kompetenc za poučevanje naglušnih učencev. Slovenske osnovne šole bi morale postati 

pravičnejše do učencev s posebnimi potrebami oziroma do vseh učencev. Zagotoviti bi jim 

morale enake možnosti za vzgojo in izobraževanje. Potrebne bi bile učinkovite spremembe v 

vzgojno-izobraževalnem procesu. Uvesti bi se morali vsaj trije elementi učinkovite 

pedagogike za vse učence, in sicer: sprememba učiteljevih strategij poučevanja, sprememba 

učiteljevega vodenja razreda in učiteljevo prilagajanje kurikula potrebam učencem (Grašič in 

drugi, 2010). 

Kvalitetnejši in številčnejši bi morali biti učni in didaktični pripomočki ter ne nazadnje 

tehnična sredstva, ki poučevanje zelo olajšajo. Strokovne pomoči specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov bi moralo biti več, saj imajo dovolj znanja in lahko razrednim 

učiteljem zelo pomagajo. Žal pa je zaradi splošne finančne krize, v kateri je tudi Slovenija, te 

pomanjkljivosti zelo težko odpraviti. Če ni dovolj znanja, razumevanja, sprejemanja 

drugačnosti, sredstev za izvedbo programov, potem se sprašujem, zakaj obstajajo vsi zakoni 

in predpisi, ki dodeljujejo pravice, ki pa jih v praksi ni možno v celoti in kvalitetno izvajati.  

Mislim, da sem v diplomskem delu odgovorila na vsa zastavljena vprašanja. Upam, da bodo 

tisti, ki bodo posegli po njem, našli koristne informacije in dobili kakšno idejo za izboljšanje 

obstoječega stanja. 

Želim si, da se bo v prihodnosti na področju poučevanja naglušnih otrok dosti spremenilo na 

bolje in bodo naglušni učenci deležni enakega znanja kot njihovi slišeči sovrstniki. Prav tako 
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pa upam, da bom v prihodnosti tudi sama dobila priložnost poučevanja naglušnega učenca. 

Želim pa poučevati tudi gluhega učenca, saj bom tako lahko vso naučeno teorijo ter znanje 

slovenskega znakovnega jezika, ki sem ga pridobila z dodatnim šolanjem, preizkusila še v 

praksi.  
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8 PRILOGE 

 

Priloga 8.1: Anketni vprašalnik 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

ZA UČITELJE, KI SO POUČEVALI NAGLUŠNEGA UČENCA 

 

Spoštovani! 

Sem Nuša Otorepec, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni pouk. Pri 

predmetu pedagogika otrok z motnjami v razvoju pišem diplomo, ki se navezuje na otroke s 

posebnimi potrebami, in sicer na naglušne otroke. To področje želim podrobneje raziskati in v 

svoji diplomski nalogi predstaviti predloge izboljšav, ki morebiti lahko pomagajo pri 

kakovostnejšem delu učiteljev, ki se v procesu izobraževanja srečujejo z naglušnim otrokom.  

Prosim Vas za pomoč, saj bom le tako lahko pridobila koristne informacije, ki mi bodo 

pomagale pri izdelavi diplome. Anketni vprašalnik je anonimen.  

 

Spol   Ž M 

Stopnja izobrazbe  A) visokošolska 

    B) univerzitetna 

    C) magistrska 

    Č) drugo 

 

Število let delovne dobe: ____ let 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Prosim, obkrožite ali napišite odgovor, ki velja za Vas. 

 

1. V kolikšni meri spodnje trditve za vas držijo? Obkrožite številko (5 – popolnoma drži, 1 – 

sploh ne drži). 

a) Naglušni otroci bi se morali šolati v za to namenjenih zavodih in ne v 

rednih osnovnih šolah. 1 2 3 4 5 
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b) Naglušni otroci v osnovnih šolah imajo velike težave pri učenju in 

doseganju dobrih rezultatov. 1 2 3 4 5 

c) Če bi imel/a izbiro, bi naglušnega otroka poučeval/a le v primeru, če bi 

mu bila dodeljena dodatna strokovna pomoč (specialni pedagog). 1 2 3 4 5 

č)   Z veseljem bi poučeval/a naglušnega učenca, saj bi to zame bila nova          

izkušnja. 
1 2 3 4 5 

d) Podpiram integracijo naglušnih otrok v redne osnovne šole. 1 2 3 4 5 

e) Naglušni otroci pridobijo veliko več, če se šolajo skupaj z ostalimi 

učenci v rednih šolah.   1 2 3 4 5 

 

2. V kolikšni meri spodnje trditve za vas držijo? Obkrožite številko (5 – popolnoma drži, 1 – 

sploh ne drži). 

a) Strah me je poučevati naglušnega otroka. 1 2 3 4 5 

b) Naglušnega otroka me ni strah poučevati, saj obstaja veliko literature, ki 

bi mi lahko bila v pomoč. 1 2 3 4 5 

c) Mislim, da nisem dovolj kompetenten/na za poučevanje naglušnih otrok, 

ampak tudi s tem bi se spopadel/a in bi poiskal/a pomoč pri za to 

usposobljenih strokovnih delavcih.  

1 2 3 4 5 

č)   Ne čutim se dovolj usposobljen/a za poučevanje otroka z okvaro sluha. 1 2 3 4 5 

d) Ni me strah poučevati naglušnega otroka, saj imam na tem področju že 

nekaj izkušenj. 1 2 3 4 5 

 

3. V čem se naglušni otroci bistveno razlikujejo od slišečih otrok? Naštejte nekaj bistvenih 

razlik.  

a) Socialni razvoj 
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b) Intelektualne sposobnosti 

 

 

 

 

c) Govor in jezik 

 

 

 

 

č) Osebnostne lastnosti 

 

 

 

 

 

4. Napišite nekaj prilagoditev učnega procesa za otroke z okvaro sluha. 

a) Prilagoditve prostora (sedežni red, 

gibanje učitelja …) 

 

 

 

 

 

 

 

b) Prilagoditve v organizaciji (urnik, 

načrtovanje kadrov …) 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tehnični pripomočki  
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č)   Prilagajanje komunikacije (govor 

učitelja, dajanje navodil …) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ali je naglušen učenec, ki ste ga poučevali, uporabljal kakšen slušni pripomoček? 

a) Da. 

b) Ne. 

Če ste odgovorili z da, napišite prosim, katerega. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Katere izmed naštetih tehničnih pripomočkov za poslušanje v težjih prostorskih pogojih 

ste že uporabljali pri poučevanju naglušnega otroka? 

a) Sistem ozvočenja. 

b) Frekvenčno modulirani radijski sistemi (FM-sistem). 

c) Infrardeči (IR) sistem. 

d) Indukcijska zanka. 

 

7. Ali mislite, da se dobro sporazumevate z naglušnim učencem in vas le-ta dobro 

razume? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

8. Ali se komunikacija z naglušnim v čem razlikuje od komunikacije s slišečim učencem? 

Utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Naštejte nekaj splošnih pravil dobre komunikacije z otrokom z okvaro sluha. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Ali pri delu z naglušnim učencem sodelujete s strokovnjaki (surdopedagogi, specialni 

pedagogi …)? 

a) Da. 

b) Ne. 

Če ste odgovorili z da, napišite prosim, kako? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Vam pri delu z naglušnim učencem pomaga še kdo? 

a) Da. 

b) Ne. 

Če ste odgovorili z da, napišite prosim, kdo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Ali se vam zdi, da lahko nemoteno in kvalitetno poučujete naglušnega otroka? 

a) Da. 
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b) Ne. 

 

13. Ali imate dovolj didaktičnih in tehničnih pripomočkov, ki vam omogočajo nemoteno 

poučevanje naglušnega učenca?  

a) Da. 

b) Ne. 

Če ste odgovorili z da, prosim napišite, katere pripomočke (didaktične in tehnične) imate na 

voljo za poučevanje naglušnega otroka? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Kaj je po vašem mnenju potrebno, da bi naglušnemu otroku nudili čim bolj kvalitetno 

poučevanje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Na kakšen način načrtujete učne dejavnosti za naglušne učence? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Vam pri načrtovanju učnih dejavnosti kdo pomaga? 

a) Da. ______________________________________ 

b) Ne. 
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17. Navedite primer prakse oziroma eno učno dejavnost, ki bi jo izpostavili kot dober primer 

dela z naglušnim otrokom. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

18. Ali sami izdelujete didaktične pripomočke, kje dobite ideje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hvala za sodelovanje. 
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Priloga 8.2: Intervju 
 

INTERVJU Z UČITELJICO 

 

VAS JE BILO KAJ STRAH, KO STE IZVEDELI, DA BOSTE POUČEVALI 

NAGLUŠNEGA UČENCA? 

Ja, bilo me je zelo, zelo strah, saj nisem vedela, kaj naj pričakujem in kako se bom spopadla s 

tem izzivom. Ampak ja, nekako je šlo, saj nisem imela druge izbire.  

 

KAKO STE SE SPOPADLI S STRAHOM? 

Šla sem k ravnatelju, ki mi je stvar malce obrazložil in me poslal tudi na seminar v Ljubljano, 

na Zavod za gluhe in naglušne. Tam sem spoznala načine dela z naglušnimi učenci in se 

malce pomirila. Nato so prišli k nam na šolo tudi psihologi in socialni delavci z Zavoda za 

gluhe in naglušne, ki so me res pomirili in mi predstavili naglušne učence, načine in metode 

dela z njimi. Trajalo pa je kar nekaj časa, da sem se umirila in recimo izgubila strah. Tudi 

doma sem veliko premišljevala o tem, kako bo vse to šlo.  

 

KAKO STE PRISTOPILI K UČENCU? 

Učenca sem sprejela tako kot ostale učence. Prvi dan sem naglušnega učenca predstavila 

ostalim otrokom. V razred je prišla tudi mama naglušnega učenca, ki je predstavila 

naglušnost. Prinesla je slušni aparat in otrokom razložila, kako zelo pomembno je biti tih in 

strpen, ko si v prostoru z naglušno osebo. Učenci so hitro spoznali, da morajo biti tiho in ne 

smejo biti preglasni, da bo naglušen učenec sploh lahko kaj slišal. Naglušnemu učencu nisem 

nikoli popuščala, od njega sem zahtevala enako kot od slišečih otrok. Z njim sem ravnala tako 

kot z ostalimi učenci.  

 

KAKŠNA JE BILA KOMUNIKACIJA Z UČENCEM, STA SE SPLOH RAZUMELA? 

Na začetku je bilo res zelo, zelo težko, skoraj nič se nisva razumela. Mislim, da so tukaj starši 

zamudili fazo učenja govora, saj je bil učenec res zelo, zelo šibek v govoru. Če vam povem en 

primer: učenec je večkrat uporabljal izraz BOM BOM. Nisem vedela, kaj pomeni to. Pokazal 

mi je na gobo za brisanje table. Začela sem premišljevati, zakaj gobi reče BOM BOM, nato pa 

sem hitro spoznala, da je veliko gledal risanko SPONGE BOB in iz tega gobo poimenoval 

BOM BOM. Učenec je mene razumel, saj sem govorila počasneje, jasneje in res dobro 

artikulirala, jaz pa njega na začetku nisem razumela nič. Nato sem mu začela govoriti, da 
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mora pravilno povedati, da naj počasneje pove in se potrudi, da ga bom vsaj nekaj razumela. 

Tako se je med nama vzpostavila nekakšna vez, začela sva se razumeti. Nihče drug naju ni 

razumel, samo midva sva razvila svoj način komunikacije. 

 

KATERO TEŽAVO BI IZPOSTAVILI PRI POUČEVANJU NAGLUŠNEGA 

OTROKA? 

Izpostavila bi učenje branja in pisanja. Ti učenci ne razlikujejo med črko in glasom, sploh ne 

slišijo določenih glasov. Ko učencu rečeš HIŠA, on to sliši kot IA. Zelo težko je poučevati te 

otroke, sploh če še nimaš takšnih izkušenj.  

Izpostavila bi tudi težave s pozornostjo in vedenjske težave teh otrok. Učencu so se enkrat 

izpraznile baterije na aparatu, a on tega ni povedal in tako nisem vedela, da me sploh ne sliši. 

Ko pa sem zaslišala zvok aparata, ki javlja, da so baterije prazne, sem takoj ugotovila, da 

učenec sploh ni javil, da me ne sliši. Njemu je bilo to zelo smešno, meni pa niti najmanj 

(smeh). Enostavno je zataval v svoj svet in prav všeč mu je bilo, da nikogar ni slišal. Učitelj 

mora biti res zelo pozoren na takšne situacije, saj so pogoste. Prav tako pa so ti učenci res 

vedenjsko kar težavni in preizkušajo meje. Je kar zanimivo.  

 

KAKO SO OSTALI UČENCI SPREJELI NAGLUŠNEGA UČENCA? STE IMELI 

KAJ TEŽAV PRI VKLJUČEVANJU TEGA UČENCA V RAZRED? 

Učenci so naglušnega otroka res super sprejeli, bili so zelo strpni do njega. Pomagali so mu, 

ko je kaj potreboval in ga pustili na miru. Pri vključevanju nisem imela nobenih težav, kot 

sem že omenila, smo učenca slišečim otrokom predstavili zelo nazorno, jim predstavili tudi 

slušni aparat.  

 

SO BILI STARŠI NAGLUŠNEGA UČENCA PRAV TAKO NAGLUŠNI? KAKO STE 

SODELOVALI Z NJIMI? 

Ne, oba starša sta bila zdrava. Učenec je oglušel zaradi pogostih vnetij ušes. Sodelovanje s 

starši je bilo super. Imeli smo poseben zvezek, v katerega sem sama vsak dan po pouku 

zapisala, kako je potekal dan, kakšne so bile posebnosti, kaj je potrebno delati doma … 

Učenec je ta zvezek odnesel domov, mama je sporočila prebrala in prav tako napisala, kaj vse 

je ona naredila tisti dan z otrokom. Brez sodelovanja s starši vsekakor ne gre … To je nujno.  
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KAKO STE NAČRTOVALI DELO Z NAGLUŠNIM OTROKOM? JE UČENEC 

LAHKO SLEDIL VAŠI RAZLAGI? 

Ure sem načrtovala tako, da sem si na učno pripravo napisala prilagoditve za naglušnega 

učenca. Napisala sem si tudi prilagojene cilje, ki jih je učenec moral doseči. Učenec je bil pri 

pouku kar uspešen, cilje, ki smo si jih zastavili, je dosegel. Pouku je sledil normalno, vendar 

sem ga večkrat morala poklicati ali mu nakazati, da naj zopet sledi razlagi, saj je rad odjadral 

v svoj svet.  

 

STE IMELI PRI DELU DOVOLJ PODPORE S STRANI SODELAVCEV? 

Seveda, vsi so mi pomagali, ko sem to potrebovala. Lahko pa bi bilo več sodelovanja s 

specialnimi pedagogi, vendar saj veš, kako je s tem … Specialni pedagogi so na šoli zelo 

malo oziroma imajo zelo terensko delo in težko ga ujameš ravno takrat, ko si želiš pogovora 

oziroma potrebuješ pomoč. Tako sem včasih ostala sama, ampak načeloma pa sem lahko 

odšla do vseh sodelavcev in so mi pomagali.  

 

STE MORDA KAJ POGREŠALI OZIROMA BI DELO Z NAGLUŠNIM UČENCEM 

STEKLO LAŽJE, ČE BI IMELI NA VOLJO VEČ PRIPOMOČKOV? 

Super bi bilo, če bi imela na voljo indukcijsko zanko, saj bi učenec slišal še bolje. Bilo bi zelo 

dobro, če bi imeli učitelji na voljo veliko slikovnega materiala, didaktičnih pripomočkov. To 

bi nam olajšalo delo, saj je izdelala didaktičnih pripomočkov kar dolgotrajen proces, vsi pa 

vemo, da učitelj ne poučuje le enega otroka. Vse didaktične pripomoček sem tako izdelala 

sama in si belila glavo, ali bo to sploh v redu, bo razumel poanto … Je bilo kar naporno na 

trenutke.  

 

KOLIKO ČASA STE POUČEVALI NAGLUŠNEGA OTROKA? 

Naglušnega učenca sem poučevala tri leta. To je bilo super, saj se je zelo navadil na moj način 

dela, prav tako pa sem se tudi jaz navadila nanj. Mislim, da ne bi bil tako uspešen, če bi vsako 

leto dobil novo učiteljico, saj je bil zelo čustven in zelo navezan name. Še zadnjič sem ga 

srečala in me je bil zelo, zelo vesel in me objel. Dobra stran poučevanja teh otrok je to, da te 

imajo res radi in so ti hvaležni za vse, kar storiš zanje. Vredno se je potruditi, tudi če se ti kdaj 

ne ljubi (nasmeh).  
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Priloga 8.3: Primer učne dejavnosti 
 
 

UČNA DEJAVNOST ZA OTROKE Z OKVARO SLUHA 

 

Predmet: slovenščina 

Tema: opis živali 

Cilji: 

- Učenec z okvaro sluha s pomočjo miselnega vzorca oblikuje opis živali. 

- Učenec z okvaro sluha pravilno zapiše povedi. 
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PRIMER OPISA: 

Kuža ima štiri tačke.  

Zelo rad gloda kost. 

Psi imajo dva uhlja. 

Psi spijo zunaj v pasji uti. 

Psi se oglašajo z lajanjem. 

 

Učenec lahko psa tudi poimenuje in na tak način oblikuje svojstven opis. Primer: psu je ime Floki. 

Opis: Floki ima štiri tačke. Zelo rad gloda kost. Floki ima tudi dva uhlja. Spi zunaj v pasji utici. Oglaša 

se z lajanjem.  

Učenci, ki s takšnim opisom ne bi imeli večjih težav, bi lahko dodali še kakšno poved, ki velja za pse in 

tako razširili opis.  

 


