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POVZETEK

V diplomskem delu sem se osredotočila na primerjavo dodiplomskega izobraževanja
logopedov in surdopedagogov v izbranih evropskih državah. Predstavila sem in medsebojno
primerjala študijski program logopedije in surdopedagogike v treh evropskih državah:
Sloveniji, Belgiji in na Portugalskem.
V teoretičnem delu sem predstavila stroko logopedije in se posebej osredotočila na znanja in
kompetence, ki so potrebni pri poklicu logopeda. Predstavila sem tudi bolonijo, to je prenovo
študija v izbranih državah.
Pri primerjavi študija logopedije in surdopedagogike sem za vse obravnavane države med
seboj primerjala podatke o trajanju študija, kreditnemu sistemu, predmetnikih, številu ur
namenjenih predavanjem, vajah, seminarjih, kliničnih vajah, samostojnemu delu študentov,
mobilnosti študentov in podiplomskem izobraževanju. Ugotavljala sem, katere so razlike in
podobnosti med študijem logopedije in surdopedagogike v preučevanih državah ter katere
izmed treh držav v svojih predmetnikih vsebujejo največ priporočil, ki jih svetuje evropsko
logopedsko združenje – CPLOL.
Rezultati primerjave kažejo na določene podobnosti izobraževanja logopedov v Sloveniji,
Belgiji in na Portugalskem, posebej kar se tiče vsebin govorno-jezikovne patologije,
biomedicinskih znanosti ter znanstveno raziskovalnega dela.
Obstajajo pa tudi področja, kjer se izobraževalni sistemi pomembno razhajajo, na primer pri
praktičnem izobraževanju, funkciji diplomanta logopopedije ter podiplomskemu študiju.

Ključne besede: logopedija, logoped, izobraževanje logopedov, študijski programi
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ABSTRACT

In my the thesis I have focused on education of speech therapists. It's main purpose is to
present and compare different study programs of high education degress in logopedics at
universities in three different countries: Slovenia, Belgium and Portugal.
In the theoretical part I introduced the profession of speech and language therapist, focusing
specifically on the knowledge and competences, which are necessary for the profession of
speech therapist. I also presented Bolonia reform of the study in selected countries.
In the comparison study for all mentioned countries, I compared data on the duration of
study, the credit system, the subjects, the number of hours dedicated to lectures, tutorials,
seminars, clinical exercises, the mobility of students and post-graduate education.
I observed what are the differences and similarities between studying Speech and Language
Therapy in these countries, and which of the three countries in their curricula contain a
number of recommendations, which are advised by the European Association of speech
therapy – CPLOL.
The results of the comparison indicate some similarities regarding education systems of
speech therapists in Slovenia, Belgium and Portugal, especially in contents, biomedical
sciences and scientific research. There are also areas where the education systems greatly
differ, for example in practical training and postgraduate studies.

Key words: speech and language therapy, speech therapist, education of speech therapy,
study programmes.
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UVOD

Raziskovanje logopedije in surdopedagogike je bilo že od gimnazijskih let predmet mojega
velikega zanimanja. Ko sem prejela obvestilo, da sem sprejeta na ta študij, sem vedela, da
bom lahko živela to, kar v srcu čutim kot svoje poslanstvo.Tekom študija sem svoje znanje iz
leta v leto bolj poglabljala in večkrat sem se spraševala, kako je to področje urejeno v tujini,
kakšen je tam način študija in kako se izobraževalni sistemi v tujini razlikujejo od našega. Iz
tega razloga sem se udeležila Erasmus izmenjave v Belgiji, IP Light programa na
Portugalskem in Erasmus prakse v Lizboni. Vse tri dragocene izkušnje dela in študija v tujini,
so me še bolj spodbudile, da napišem svoje diplomsko delo. Pisanje tega diplomskega dela,
poleg rezultatov, ki sem jih pridobila skozi raziskavo vodi moje osebno izkustvo.
V literaturi je zaslediti, da je logopedija veda, ki proučuje govorno-jezikovno komunikacijo.
Ugotavlja prisotnost motenj, vzroke in posledice njihovega nastajanja ter načine njihovega
preprečevanja in rehabilitacij (Logopedija, 2002). V okviru študija na Pedagoški fakulteti v
Ljubljani se študentje usposobimo za delo z osebami, ki imajo težave v govorno-jezikovni
komunikaciji ter gluhimi in naglušnimi osebami.
Logoped po mojem mnenju ne pomaga samo na področju govorno-jezikovnih motenj, vendar
mora človeka obravnavati celostno. Priti mora do vzroka težav svojega varovanca. Le - tu se
pojavi vprašanje, ki sem se ga spraševala skozi celotno raziskavo in pri pisanju tega
diplomskega dela. Kako organizirati študij, da mlademu logopedu da prav tista znanja, ki jih
potrebuje pri svojem strokovnem delu in v klinični praksi. Kaj se v Sloveniji lahko naučimo
od izobraževalnih sistemov v tujini, kako se sistemi razlikujejo in kje je njihov skupni
imenovalec.
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Evropsko združenje logopedov CPLOL je v svojem članku Education centres (2013) napisalo,
da je logopedijo v Evropi možno študirati v 30 državah po Evropi ter skupno na 98 univerzah
oziroma fakultetah. V primerjavi s Slovenijo, kjer je študij logopedije in surdopedagogike
možen le znotraj ene fakultete, je na Portugalskem logopedijo možno študirati na 6 fakultetah
oziroma univerzah, v Belgiji pa kar na 19. Kot vidimo, imajo v državah, ki jih preučujem
bistveno večje število fakultet, kjer se izobražujejo mladi logopedi, iz tega predpostavljam, da
imajo tudi nekaj več izkušenj na določenih področjih, iz katerih se lahko kaj naučimo in
obratno oni od nas na področjih, kjer smo mi boljši. Znanje namreč služi svojemu namenu le,
če ni hermetično zaprto samo vase, temveč se deli in razvija. S svojim diplomskim delom bi
zato želela deliti del znanja, ki sem ga pridobila na podlagi raziskave in osebnega izkustva s
področja študija logopedije v Sloveniji, Belgiji in na Portugalskem.
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II

TEORETIČNI UVOD

1

LOGOPEDIJA IN LOGOPED

Beseda logopedija je sestavljena iz grških besed logo (govor, jezik, pojem, misel, smisel) in
paideia (vzgoja), kar izvorno pomeni »vzgoja govora« oz. »vzgajanje govora«. V 5. stoletju
pred našim štetjem ju je uvedel Sokrat, grški učitelj govorništva. To je bilo v obdobju, ko je
bilo govorništvo regina artum oz. kraljica umetnosti in ustvarjanja (Keramitičievski, 1990).
Danes ima ta naziv drugačen pomen, ki ga zasledimo v različnih opredelitvah logopedskih
združenj in organizacij. Ameriška organizacija American Speech – Language – Hearing
Assoation definira logopedijo kot stroko, ki skrbi za izboljšanje ali zmanjšanje motenj v
komunikaciji, vključno z govornimi, jezikovnimi ter motnjami požiranja (Scope of practice in
speech-language pathology, 2009). Logopeda pa opisuje kot strokovnjaka, ki se ukvarja s
kliničnimi storitvami, preprečevanjem, opravljanjem, izobraževanjem in raziskovanjem na
področju komuniciranja in požiranja skozi vse življenje od otroštva do starostne dobe (Scope
of practice in speech-language pathology, 2009). Podobno definicijo nam poda tudi strokovno
logopedsko evropsko združenje Standing Liaison Committee of Speech and Language
Therapists/Logopedists in the European Union – CPLOL, ki poudari, da se logoped ukvarja s
komunikacijo in z jezikom, vsemi motnjami govora, glasu in jezika v pisni in ustni obliki ter
da obravnava tako otroke, najstnike kot odrasle in starejše (The profession, 2013).
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014) je izraz logoped opisan kot strokovnjak za
logopedijo, beseda logopedija pa kot veda o govornih motnjah in njihovem odpravljanju,
zdravljenju. V Etičnem kodeksu in po strokovnih standardih logopedov Slovenije (1995) je
poklic logopeda definiran kot: »Logoped je profesionalni nosilec procesa habilitacije in
rehabilitacije oseb z motnjami govora in vseh jezikovnih modalitet. Program svoje dejavnosti
ustvarja s pomočjo logopedske preventive, diagnostike, logopedskega tretmana in protetike, v
okviru zdravstvenega varstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, samostojnih
dejavnosti in v sodelovanju z drugimi strokovnimi sodelavci«.
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V okviru dejavnosti se po podatkih CPLOL (The profession, 2013) logoped ukvarja z/s:


motnjami artikulacije, motnjami govora;



glasovnimi motnjami (funkcionalnimi, organskimi, razvojnimi ali pridobljenimi);



motnjami pogovornega (oz. ustnega) jezika, motnjami pisnega jezika (disleksija,

disortografija, disgrafija);


motnjami, ki vplivajo na matematično in logično sklepanje;



zgodnjim izobraževanjem in terapijo raznovrstnih motenj predšolskih otrok;



učenjem komunikacije (govora in jezika) pri osebah s pridobljenimi ali razvojnimi

slušnimi ostanki;


terapijo afazij in drugimi govorno-jezikovnimi motnjami, ki so nevrološkega izvora;



terapijo hranjenja in požiranja, terapijo motenj, ki se nanašajo na evstahijevo cev.

CPLOL nam v članku The Profession (2013) poda, katere so vloge in funkcije logopeda:


Skrb za preventivo

Logoped se je dolžan izobraževati, poučevati, informirati, izvajati postopke za presejalne
preglede namenjene za zgodnje odkrivanje motenj pri otrocih in odraslih ter uporabljati
katerekoli druge ukrepe primerne za klienta in njegovo okolje.


Ocenjevanje in diagnostika

Logoped poda oceno z objektivnimi testiranji, s kliničnim opazovanjem in pogostim
sodelovanjem z drugimi strokovnjaki. V okviru diagnostike naj bi logoped pozorno poslušal
in opazoval, izločil in povzel pomembne podatke, napisal anamnezo in opisal klientove
komunikacijske sposobnosti in primanjkljaje, analiziral pridobljene podatke, napisal nadrobno
in izčrpno poročilo, svoje ugotovitve na razumljiv način predstavil klientu, njegovi družini ali
skrbnikom in ostalim članom terapevtskega tima, napisal najprimernejši terapevtski program,
v katerem naj bi upošteval klientove potrebe in zahteve njegovega okolja. Predvidel naj bi
tudi trajanje terapije.
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Intervencija

Terapevtska intervencija je lahko posredna ali neposredna. S pomočjo terapije, rehabilitacije,
svetovanja in priporočil logoped pomaga osebi, da se ponovno vključi v svoje delovno in
socialno okolje. Bistveni del intervencije je ocena njegove učinkovitosti. Cilj intervencije je
pripeljati klienta do najvišjega možnega funkcioniranja in komuniciranja, ki je primeren
njegovemu socialnemu, izobraževalnemu in delovnemu okolju.


Profesionalno vodenje

Zaželeno je, da logoped skozi sprotna izobraževanja skrbi za nadgradnjo svojega strokovnega
znanja in spretnosti s svojimi objavami v publikacijah, udeležbami na seminarjih in
izobraževanjih, deli svoja znanja in veščine ter skrbi in prispeva k razvoju stroke, je vključen
v vodenje študentov skozi njihov študij in nadzoruje njihovo klinično prakso, sodeluje pri
raziskovalnih programih in napiše predloge zanje. Seznanjen naj bo z novi raziskavami in
metodami v lastni stroki in naj spremlja napredek sorodnih znanosti, ki so pomembne za
razumevanje na področju govora in jezika.

1.1

Poklic logopeda v Sloveniji

Potrebe po logopedskem delu so se pojavile ob začetku delovanja zavodov za slušno prizadete
otroke, predvsem z odprtjem osrednjega slovenskega zavoda – Gluhonemnice v Ljubljani leta
1900. Dolgoletni ravnatelj Fran Grm je svoje življenje posvetil proučevanju fonetike in
govornim motnjam. Njegov sodelavec Vilko Mazi pa je v istem letu izdal knjižico z naslovom
Govorne motnje s posebnim ozirom na jecljanje (Jakopič, 1985).
Začetki organiziranega dela logopedske službe v Sloveniji segajo v leto 1942. 2. januarja
1942 je bil v Gluhonemnici ustanovljen logopedski oddelek, ki je intenzivneje začel delovati
v šolskem letu 1947/48. V oddelku je deloval en učitelj, kljub temu je bilo v tem času
pregledanih 310 logopatov (Podbrežnik, Ostrouska, 1980).

Jeseni 1948 je vodstvo logopedskega oddelka prevzel Zdravko Omerza, ki je imel tudi
predavanja na VPŠ (Višji pedagoški šoli) in tako aktivno sodeloval pri izobraževanju
slovenskih logopedov (Omerza, 2002).
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Logopedija je kot samostojna strokovna veja še bolj zaživela po letu 1956. V tem obdobju je
bila ustanovljena katedra za logopedijo na takratni Višji pedagoški šoli v Ljubljani (Jakopič,
1985). Tudi po drugih mestih Slovenije so se začeli širiti logopedski oddelki; leta 1958 je bil
odprt logopedski oddelek na foniatrični kliniki v Ljubljani, na Državni šolski polikliniki je
deloval logopedski oddelek že od leta 1940, v okviru Centralnega otroškega dispanzerja se je
pričela logopedska dejavnost leta 1961. Logopedska dejavnost se je nato širila v okviru
Mentalno higienskih oddelkov v Zdravstvenem domu Center, Moste, Šiška, Vič. V šolskem
letu 1965/66 je bil odprt logopedski oddelek pri Zavodu za korekcijo sluha in govora v
Portorožu, nato še v Novi Gorici in Stari Gori. V severovzhodni Sloveniji je opravil pionirsko
delo v logopedski službi Center za korekcijo sluha in govora v Mariboru, kjer se je pričelo
logopedsko delo novembra 1963 (Razvojna pot slovenske logopedije, b.d.).
Zatem so se logopedi zaposlovali še na osnovnih šolah, v vrtcih, zdravstvenih domovih,
vzgojnih posvetovalnicah, na posebnih osnovnih šolah za usposabljanje duševno prizadetih po
vsej Sloveniji.
Leta 1958 smo dobili prve diplomirane logopede, ki so zaključili izobraževanje na Višji
pedagoški šoli – Pedagoški akademiji v Ljubljani. Oddelek za logopede na Pedagoški
akademiji je več let vodila Silva Bezjak. Leta 1958 je bila ustanovljena tudi logosekcija
Socialistične republike Slovenije (SRS). Njen prvi predsednik je bil Zdravko Omerza. Do leta
1987 je izobraževanje logopedov potekalo v Ljubljani na Pedagoški akademiji, kjer so
pridobili višješolsko izobrazbo. Nekatere logopedinje so svoje izobraževanje nadaljevale na
Katedri za logopedijo Fakultete za defektologijo v Zagrebu (Omerza, 2002). V šolskem letu
1987/1988 se je na Pedagoško fakulteto v Ljubljani vpisala prva generacija logopedov, ki so v
Sloveniji pridobili visoko izobrazbo. Danes je v Sloveniji evidentiranih približno 180
logopedov. Podobno kot v drugih državah tudi v Sloveniji poklic logopeda opravljajo ženske
– 98, 8 % (Razvojna pot slovenske logopedije, b.d.).
Logopedi so bili do 20. maja 2004 strokovno združeni v logopedsko sekcijo Društva
defektologov Slovenije. Na občnem zboru v Radovljici pa so ustanovili Društvo logopedov
Slovenije (DLOGS). Od aprila 2004 je Društvo logopedov Slovenije polonopravni član v
Comité Permanent de Liasison des Orthophonistes / Logopedes de l´Union Européenne CPLOL. Od 7. maja 2005 je DlogS sprejeto v Stalni komite govornih in jezikovnih
terapevtov, logopedov držav EU – CPLOL. Leta 2010 se je DlogS pridružil IALP –
6
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International Association of Logopedics and Phoniatrics (Statut društva logopedov Slovenije,
2004).
Logopedi so zaposleni v zdravstvenih ustanovah (zdravstveni domovi, bolnišnice,
rehabilitacijski

centri),

specializiranih

centrih za otroke in

odrasle z

motnjami

sporazumevanja, osnovnih šolah, šolah za osebe s posebnimi potrebami in vzgojno varstvenih
zavodih za predšolske otroke (Statut društva logopedov Slovenije, 2004).

1.2

Poklic logopeda v Belgiji

Poklica logopeda je v Belgiji opredeljen kot zdravstveni delavec, logopedija pa kot veda, ki
preučuje komuniciranje in komunikacijske motnje (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten,
2002). Belgija je razdeljena na flamski in francoski del, zato imata oba dela svoja logopedska
društva. Flamsko logopedsko društvo se imenuje Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
(VVL) in je prav tako član CPLOL in del NetQues projekta.

Logopedi so v Belgiji zaposleni v zdravstvenih ustanovah, specializiranih centrih, v
gledališču, na radiju, vrtcih, šolah. Največ logopedov ima privatno prakso, tj. kar 90 % vseh
logopedov (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, 2002).

1.3

Poklic logopeda na Portugalskem

Logoped je zdravstveni delavec pristojen za preprečevanje, oceno, diagnostiko, zdravljenje in
znanstvene študije človeške komunikacije ter s tem povezanih vprašanj, vključno z vsemi
postopki, povezanimi z razumevanje, proizvodnjo govornega in pisnega jezika kot tudi oblike
neverbalnega komuniciranja. Ukvarja se tudi s preprečevanjem, ocenjevanjem in zdravljenjem
motenj požiranja. Logopedske storitve so namenjene vsem, od dojenčka do starostnika
(Terapia da fala, 2014).
Logoped je vključen v področja zakasnelega govornega razvoja, specifičnih govornojezikovnih motenj, razvojne govorne motnje, spremembe v artikulaciji, motnje pri govoru in
jeziku odraslih, kakovosti glasu, spremembe tekočnosti, okvari sluha, požiranju, žvečenju.
Kot zdravstveni delavec z logopedsko zdravstveno izkaznico, lahko logoped na Portugalskem
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svoje delo opravlja v zdravstvenih ustanovah (zdravstvenih domovih, bolnišnicah,
rehabilitacijskih centrih), v zasebnih ustanovah socialne solidarnosti, dnevnih centrih,
osnovnih šolah, vrtcih, zasebnih šolah in vrtcih, radiu, gledališču, zasebnih ordinacijah, javnih
in zasebnik klinikah, bolnišnicah. Logopedi na Portugalskem so v 80% zaposleni v privatni
praksi (Associação Portuguesa da Fala Terapeutas, 2006).
Na Portugalskem imajo logopedsko društvo Associação Portuguesa Terapeutas da Fala, ki
združuje vse logopede v državi. Sedež ima v Lizboni. Društvo izdaja revijo Revista
Portuguesa de Terapia da Fala, kar bi v prevodu pomenilo List logopedov. Namenjen je
logopedom in drugim strokovnim delavcem, saj objavljajo raziskave, članke, mnenja, ki so
povezana s komunikacijo, jezikom, govorom, glasom, artikulacijo, požiranjem in sorodnimi
področji (Associação Portuguesa Terapeutas da Fala, 2006).

1.4

Področja dela logopeda

Prosnik in Marušič (1995) v Etičnem kodeksu in strokovnih standardih logopedov Slovenije
navajata, da logoped lahko opravlja svoje delo v :


zdravstvenih ustanovah (v primarni zdravstveni dejavnosti, na klinikah za pediatrijo,

nevrologijo, foniatrijo, fiziatrijo, nevrokirurgijo),


specializiranih centrih za otroke in odrasle z motnjami sporazumevanja,



rehabilitacijskih centrih,



osnovnih šolah (rednih in osnovnih šolah za osebe s posebnimi potrebami),



vzgojno-varstvenih zavodih za predšolske otroke,



raziskovalnih inštitutih,



institucijah za izobraževanje kadrov, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko

govorno-jezikovne komunikacije,


zasebnih ambulantah, klinikah, dispanzerjih.

Po podatkih strokovnega logopedskega združenja CPLOL je logoped skoraj v vseh evropskih
državah (razen na Danskem in v Španiji) opredeljen kot zdravstveni delavec. Število
logopedov se od države do države razlikuje glede na število prebivalcev in možnosti
izobraževanja logopedov. V vseh državah pa ta poklic v 95 % opravljajo ženske (Report on
Speech and Language Therapy in the European Union, 2008).
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Prebivalci Število logopedov

Belgija

10.170.226

Portugalska 10.299.000
Slovenija

2.062.874
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3.962
650
180

Tabela 1: Število logopedov v državah po evropi (Cplol, 2008)

Uporabniki logopedskih storitev so, po podatkih CPLOL, 70 % otroci in mladostniki do
osemnajstega leta starosti, približno 30 % pacientov je odraslih in starejših.
Etični kodeks so potrdili slovenski logopedi na zboru 17. marca 1995 v Ljubljani.
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STANDARDI IN ZNANJA POTREBNI PRI POKLICU

LOGOPEDA

Logoped poleg znanj s področja komunikacijskih znanosti potrebuje tudi informacije z
drugih področjih: bioloških, fizikalnih, lingvistike, psihologije, sociologije, medicine in
pedagogike (Nation in Aram, 1984). Podobno teorijo poda tudi ICPLA (The International
Clinical Phonetics and Linguistics Association, 2009), ki pravi, da logoped potrebuje znanja
klinične lingvistike in fonetike ter prepletanje teh z ostalimi zgoraj omenjenimi področji. Po
besedah logopeda Zdravka Omerze (1984) spada logopedija v področje medicinske,
pedagoške, psihološke in socialne službe, pri kateri dosežemo optimalne rezultate le s
povezovanjem in sodelovanjem vseh omenjenih področij, kot lahko zasledimo tudi v
priporočilih današnjih svetovnih organizacij.

2.1

Priporočila za izobraževanje logopedov v državah Evropske unije

Evropska strokovna komisija je pri programu SOCRATES/ERASMUS podala priporočila za
delo in izobraževanje logopedov v Evropi. Poudarja, da je področje logopedije
interdisciplinarno, zato za razumevanje govorne in jezikovne patologije potrebujemo tako
znanje medicinskih, pedagoških, psiholoških in lingvističnih disciplin kot tudi znanje o
tehničnih in komunikacijskih tehnologijah (Bloothoft 1997, povz. po Smole, 2000).
Komisija je podala naslednja priporočila (Bloothotf, 1997):
1.

Logopedijo je potrebno razumeti in postaviti kot samostojno akademsko disciplino.

2.

Področje fonetike in lingvistike se mora vključiti kot ključni element pri izobrazbi

logopedov.
3.

Logopedija mora tesno sodelovati z govorno-jezikovno tehnologijo in inženiringom.

4.

Priporoča se uvedba računalniške tehnologije pri izobraževanju logopedov.Uporaba

interneta je pri izobraževanju logopedov in njihovem strokovnem izpopolnjevanju neizogibna.
Pri tem pa je treba upoštevati profesionalno etiko logopeda.
5.

Izobraževanje za govorno in jezikovno terapijo mora potekati s strani ozaveščenih

logopedskih praktikov.
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Priporoča se tesno sodelovanje med učitelji logopedije in pred-kliničnimi in kliničnimi

učitelji pri izobraževanju logopedov.
7.

Vse učitelji logopedije morajo imeti možnost kontinuiranega izobraževanja.

8.

Priporoča se uporaba fonetične konvencije IPA za transkripcijo normalne in

distorzalne izgovarjave.
9.

Priporoča se uporaba interneta kot dela študijskega programa logopedov.

10.

Preteklo delo na področju logopedije se mora videti zato, da bi se olajšali

izobraževalni in profesionalni standardi logopedske prakse in izobraževanja.

2.2

Načela in standardi znanja po CPLOL

1.

Priporoča se, da so vsi cilji, vsebine učnih načrtov in metod, ki se uporabljajo za študij

vedno v skladu s Kodeksom CPLOL etike.
2.

Zaključek programa naj vodi do strokovno podkovanih študentov – logopedov, ki se

zavedajo zapletenosti človekove komunikacije in njegovih motenj.
3.

Program naj poučuje o znanstvenem pristopu k reševanju problemov in refleksije v

praksi.
4.

Spoznanja o terapiji in diagnozi, predvsem pri komunikacijskih in motnjah požiranja,

morajo temeljiti na znanstveno dokazanih pristopih – »evidence based approach«.
5.

Program mora vsebovati tako teoretične znanosti kot tudi elemente klinične prakse.

6.

Študenti se morajo zavedati socialnih in kulturnih razlik med osebami in jih tudi

spoštovati.
7.

Program mora študentom omogočiti, da pridobijo splošno znanje na vseh področjih, za

delo z različnimi ljudmi in različnimi starosti.
8.

Študent se mora zavedati svoje pravne in etične odgovornosti pri njegovem bodočem

poklicu.
9.

Študij naj študenta poduči, da bo sposoben oceniti dokaze in sposoben izvajati

temeljne raziskave.
10.

Program naj nauči študenta, da bo sposoben reševanja problemov v novem okolju.

11.

Program mora zagotoviti študentom priložnost, da se učijo, raziskujejo in delajo

študije samostojno in avtonomno.
12.

Usposobljenost mora omogočati študentom vpis na podiplomski študij.
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Na podlagi študije o izobraževanju logopedov v državah Evropske unije je tudi strokovno
logopedsko evropsko združenje CPLOL podalo minimalne standarde znanja, ki naj bi jih
dosegli študentje na začetnem izobraževanju, in načela, po katerih naj bi usposabljali svoje
študente (Coetes idr., 1998 ). Ti minimalni standardi znanja po CPLOL, objavljeni v Revision
of the Minimum Standards for Education (2007), so:

a)

Na področju teoretičnih predmetov morajo študenti spoznati biomedicinske,

jezikovne in družboslovne znanosti, govorne in jezikovne motnje ter znanstveno raziskovalno
delo.


BIOMEDICINSKE ZNANOSTI: biološke osnove jezika in govora, anatomija,

fiziologija, fizika govora in glasu; klinične medicinske znanosti: nevrologija, pediatrija,
psihiatrija, geriatrija, ortodontija, avdiologija.


JEZIKOVNE

ZNANOSTI:

lingvistika

(jezikoslovje):

fonetika

(glasoslovje),

semantika (pomenoslovje), leksikon, morfologija (oblikoslovje), sintaksa (skladnja) in
pragmatika; psiholingvistika, nevrolingvistika, sociolingvistika in večjezičnost.


DRUŽBOSLOVNE

ZNANOSTI:

psihologija

(razvojna,

klinična,

kognitivna,

socialna); nevropsihologija; vzgoja (pedagogika); sociologija.


GOVORNE IN JEZIKOVNE MOTNJE: afazija, dizartrija, razvojne in govorno

jezikovne motnje, glasovne motnje, motnje fluentnosti v govoru, motnje hranjena in
požiranja, motnje pisanja, motnje, ki nastanejo zaradi cerebralne paralize, poškodbe sluha in
kompleksne motnje.


ZNANSTVENO IN RAZISKOVALNO DELO: raziskovalna metodologija, uporaba

statistične analize in kvalitativne metodologije; praktično delo in opazovanje; zbiranje
podatkov, transkripcija, merjenje in analiza ter študije primera; študentje naj imajo dostop do
mednarodnih znanstvenih publikacij.

b)

Področje kliničnega dela mora zajemati metodologijo in klinično prakso.



METODOLOGIJA mora vsebovati glavne poglede na klinično delo: preventiva,

ocena, diagnoza in pomoč. Da bi bodoči logopedi lahko imeli vse te sposobnosti, morajo
pridobiti čim več različnih kliničnih izkušenj. Spoznati in razumeti morajo način
komunikacije s pacientom in tako dognati razloge za pacientovo prisotnost na obravnavi,
njegove govorne sposobnosti in postaviti načrte dela in cilje terapije; različne načine izvedbe,
metode dela za določeno motnjo in kako sodelovati z drugimi člani multidisciplinarnega tima.
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KLINIČNA PRAKSA mora potekati pod nadzorstvom sposobnega in usposobljenega

logopeda. Organizirana naj bo tako, da bodo študenti na njej spoznali splošne veščine in znali
narediti načrt terapije, ki bo prirejen klientovim potrebam. Pridobiti morajo praktične izkušnje
z delom z odraslimi in z otroki ter z osebami, ki imajo pridobljene ali razvojne govornojezikovne motnje. Pri tem je zelo pomembno, da upoštevajo raznolikost motenj (Coets idr.,
1998).

2.3

Projekt NetQues in standardi kakovosti izobraževanja logopedov

NetQues je mreža za oblikovanje standardov kakovosti izobraževanja za logopede v Evropi.
Združuje vse univerze in strokovna združenja iz vseh držav Evropske unije s področja
logopedija oziroma komunikacijskih znanosti (What is NetQues…, 2010). Cilj projekta
NetQues je definirati in oblikovati kompetence za logopede ter tako izboljšati obstoječe
študijske programe za logopedijo oziroma komunikacije znanosti ter določiti skupne
standarde in merila za izobraževanje logopedov (Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi,
2014).
Projekt NetQues omogoča vpogled v podrobnosti in razlike, ki se pojavijo znotraj posameznih
študijskih programov. Prav tako natančno določa dogovorjene skupne temeljne kompetence,
ki so nujne in zaželene za novo usposobljene logopede (for a newly qualified SLT), da bi
lahko svoj poklic in prakso opravljali varno in učinkovito (Kogovšek, 2014). NetQues
kompetenc je veliko, predstavila bom tiste, za katere menim, da so najbolj bistvene in
pomembne.
Pri predmetnospecifičnih kompetencah je pomembno, da je novousposobljen logoped (for a
newly qualified SLT) zmožen oceniti, diagnosticirati in ukrepati na področju govornojezikovnih motenj ter oceniti, diagnosticirati in ukrepati na področju motenj hranjenja, pitja in
požiranja.
Generične kompetence ločimo na štiri skupine: interpersonalne, intrapersonalne,
sistematične in instrumentalne.
a)

Pri interpersonalnih in intrapersonalnih kompetencah je najbolj bistveno, da je

novousposobljen logoped (for a newly qualified SLT) sposoben zagotavljati natančno

13

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Šumak Barbara; diplomsko delo

povratno informacijo, pokazati napredne socialne sposobnosti kot so sodelovanje, pogajanje,
dajanje pobud, pokazati empatijo s klienti in kolegi, pokazati pozitiven odnos, zavzetost in
predanost, biti samokritičen ter pokazati vzdržljivost in potrpežljivost pri soočenjih v
okoliščinah.
b)

Pri sistematičnih kompetencah je izredno pomembno, da novousposobljen logoped

prevzame odgovornost za razvoj svojega znanja in spretnosti, dela samostojno, prilagodi
vedenje in pristop novim situacijam, oblikuje ustvarjalne in izvirne rešitve situacij, išče
znanstveno literaturo, da bi našel ustrezno informacijo, s katero bi odgovoril na znanstveno
vprašanje.
c)

Za instrumentalne kompetence je najbolj značilno, da novousposobljen logoped

uporablja primerne pripomočke (pisne, ustne, vidne), zbira podatke z različno literaturo
(intervjuji, vprašalniki), identificira pomembne faktorje pri težavi in predlaga možne rešitve,
izrazi rešitve na razumljiv način, ugotovi tveganja, ki so povezana z možnimi rešitvami,
uporabi vse znanje za izbiro najbolj primerne rešitve za določene okoliščine, analizira
informacije, da oblikuje prave oziroma primerne zaključke, upošteva zakonske in etične
osnove, izpolnjuje cilje in razdeli posamezne faze dela po urniku.
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BOLONJSKA DEKLARACIJA

Bolonjsko deklaracijo je leta 1999 podpisalo 29 evropskih ministrov za šolstvo in
izobraževanje. Cilji, ki so si jih zadale države podpisnice, so naslednji:


Sprejetje sistema zlahka prepoznavnih in primerljivih dodiplomskih stopenj, tudi z

obrazcem »Priloga k diplomi«, da bi pospešili zaposlovanje evropskih državljanov ter
mednarodno konkurenčnost evropskega sistema visokega šolstva.


Sprejetje sistema z dvema glavnima študijskima stopnjama, dodiplomsko in

podiplomsko. Dostop v drugo stopnjo zahteva uspešno dokončanje prve, ta traja najmanj tri
leta. Dipoloma, podeljena na prvi stopnji, je za evropski trg dela tudi relevantna kot ustrezna
raven kvalifikacije. Druga stopnja vodi k magisteriju in/ali doktoratu znanosti, tako kot v
mnogih evropskih državah.


Vzpostavitev kreditnega sistema ECTS kot ustreznega sredstva za omogočanje čim

širše mobilnosti študentov. Krediti bi bili lahko pridobljeni tudi zunaj visokega šolstva, tudi z
vseživljenjskim izobraževanjem, če jih le priznajo univerze, ki študente sprejemajo.


Pospeševanje mobilnosti, tako da se za učinkovito uresničevanje prostega gibanja

odpravijo ovire, predvsem pri dostopu do študija, možnostih za usposabljanje ter s tem
povezanimi storitvami, kadar govorimo o študentih; priznavanju in vrednotenju obdobij
raziskovanja, poučevanja in usposabljanja v Evropi, kadar gre za učitelje, raziskovalce in
administrativno osebje, ne da bi vnaprej določali njihove zakonite pravice.


Pospeševanje evropskega sodelovanja pri zagotavljanju kakovosti, tako da se razvijajo

primerljiva merila in metodologije.


Pospeševanje potrebnih evropskih razsežnosti v visokem šolstvu, še zlasti v zvezi s

kurikularnim razvojem, medinstitucionalnim sodelovanjem, mobilnostnimi načrti ter
integriranimi programi študija, usposabljanja in raziskovanja (Bolonjska deklaracija, 1999).
Cilj Bolonjske deklaracije je konvergenten način izobraževanja, z upoštevanjem načela
avtonomnosti in raznovrstnosti (Bolonjska deklaracija, 1999). Podpisale so jo tudi Slovenija,
Belgija in Portugalska. Vse tri države izvajajo študijski program po bolonjski deklaraciji.

15

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

3.1

Šumak Barbara; diplomsko delo

Bolonija v Sloveniji

Po podpisu Bolonjske deklaracije se je prenovil študij logopedije in surdopedagogike v
Sloveniji. Logopedijo in surdopedagogiko študenti lahko študirajo na Pedagoški fakulteti v
Ljubljani. Vpis v program je vsako drugo leto (izmenjuje se s tiflopedagogiko) ter sprejeme
20 študentov. Prenovljeni študijski program ima dve stopnji. Prva stopnja, dodiplomski
program, traja štiri leta in vsebuje 240 kreditnih točk. Prvostopenjski univerzitetni študijski
program se zaključi z diplomskim projektom, študent pridobi naziv diplomirani profesor
logoped – surdopedagog (Logopedija in surdopedagogika, b.d.).
Za samostojno opravljanje logopedskega in surdopedagoškega dela je nujno, da se
diplomirani profesor logoped – surdopedagog vpiše še na drugo stopnjo programa na
drugostopenjski magistrski študijski program, ki traja eno leto. Program vsebuje 180 kreditnih
točk, zaključi pa se z magistrskim delom in vsemi zbranimi kreditnimi točkami. S tem si
študent pridobi naziv magister profesor/magistrica profesorica logopedije in surdopedagogike
ter lahko samostojno opravlja logopedsko in surdopedagoško dejavnost (Logopedija in
surodpedagogika, b.d.).
Študijski program prilagam v prilogi.

3.2

Bolonija v Belgiji

Študij logopedije in avdiologije v Belgiji (v flamskem delu) se lahko študira na štirih
univerzah:
1. Catholic University Colleges Bruges-Ostend,
2. Artvelde University Collage Gent,
3. Thomas More University College, Antwerpen
4. University Collage Gent, Hogeschool Gent
V svojo raziskavo sem vključila Thomas More University Collage v Antwerpnu, kjer sem
študirala tudi sama.
Študij logopedije in avdiologije traja tri leta. Študent mora zbrati 180 kreditnih točk, študij se
zaključi z zagovorom diplomskega dela. Ko študent zaključi študij, se za razliko od Slovenije,
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lahko zaposli in je samostojen logoped in surdopedagog. Študenti imajo v zadnjem letniku
študija možnost, da se odločijo ali bodo dokončali samo logopedijo in/ali avdiologijo. Če
želijo, se študenti po dokončani dodiplomski stopnji lahko vpišejo na magistrski študij
logopedije in avdiologije. Študij traja eno leto, vsebuje 60 kreditnih točk in se zaključi z
magistrskim delom. Študijski program bom podrobneje predstavila v praktičnem delu
diplomske naloge.

3.3

Bolonija na Portugalskem

Študij logopedije se na Portugalskem lahko študira na enajstih univerzah po državi:
1. Escola Superior de Saúde do Alcoitão Lisboa
2. Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto, Instituto Politécnico do Porto
3. Escola Superior de Saúde, Universidade de Aveiro
4. Escola Superior de Saúde de Faro, Universidade do Algarve
5. Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Setúbal
6. Escola Superior de Saúde Egas Moniz
7. Escola Superior de Saúde, Instituto de Saude do Vale do Ave
8. Superior de Saúde,Instituto Politecnico do Porto
9. Escola Superior de Saúde, da Universidade Atlantica
10. Escola Superior de Saúde, Universidade Fernando Pessoa – Oporto
11. Escola Superior de Saúde, Instituto Politecnico de Leiria

Za primerjavo sem izbrala Escola Superior de Saude v Lizboni, saj sem tam opravljala
Erasmus študijsko prakso in mi je najbolj poznana.
Na Portugalskem se študira le logopedija brez avdiologije/surdopedagogike. Dodiplomski
študij traja štiri leta in vsebuje 240 kreditov. Prva stopnja se zaključi z vsemi opravljenimi
izpiti in opravljeno prakso. Ko študent zaključi dodiplomsko izobraževanje, je samostojen
diplomirani logoped.
Druga stopnja, magistrski študij, traja dve leti, je neobvezna in vsebuje 120 kreditnih točk.
Študij se zaključi z magistrskim delom, študent pa pridobi naziv magister logopedije.
Študijski program bom natančneje predstavila v nadaljevanju.
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PRIMERJAVA IZOBRAŽEVANJA LOGOPEDOV V

SLOVENIJI, BELGIJI IN NA PORTUGALSKEM
1

POTEK IN CILJI PRIMERJAVE

Študij logopedije v Sloveniji sem primerjala s študijem logopedije v Belgiji in na
Portugalskem. Ti državi sem si izbrala zato, ker sem bila v Belgiji na Erasmus izmenjavi, na
Portugalskem pa na Erasmus praksi, udeležila pa sem se tudi IP Light SLT programa v
Setubalu na Portugalskem. Na ta način sem lahko v živo izkusila delovanje in ustroj
tamkajšnjih izobraževalnih sistemov.

V Belgiji sem obiskovala Lessius University College, ki se je preimenoval v Thomas More
School v Antwerpnu. Mednarodni program je trajal en študijski semester, vpisanih pa je bilo
dvajset študentk iz vse Evrope (Belgije, Nizozemske, Portugalske, Nemčije, Litve, Latvije in
Španije). Iz Slovenije smo bile takrat na tem mednarodnem programu tri študentke. Program
obsega 9 modulov, ki so razdeljeni v 4 strokovna področja, in sicer: jezik in jezikovne motnje,
govorne motnje, klinična populacija in logopedija v Evropi.
Erasmus izmenjava v Belgiji je bila moja prva izkušnja študija v tujini. Omogočila mi je
priložnost učenja in bivanja v tujini, samostojnost, predvsem pa osebno in profesionalno rast.
Razširila sem svojo socialno mrežo ter spoznala logopede in logopedinje iz celotne Evrope.
Na Portugalskem sem študijsko prakso opravljala na Colegio Europea Astoria v Lizboni. To
je zasebna dvojezična šola in vrtec. Logoped je na tej šoli mobilen, otroke obišče dvakrat
tedensko. Moja glavna naloga je bila učenje z opazovanjem in pomoč logopedinji pri njenem
delu. V tej dvojezični šoli učenci prihajajo iz drugega jezičnega okolja. Večinoma je njihov
materni jezik angleščina, drugi jezik pa portugalščina. Sama sem skrbela tudi za poučevanje
angleščine in angleške urice, ki so jih prirejali v tem vrtcu.
Na praksi v tujini sem se veliko naučila iz običajnih, vsakdanjih okoliščin. Spoznala sem, da
se delo logopeda in surdopedagoga od države do države pomembno razlikuje. Prav to je bil
razlog, da sem se dodatno udeležila še IP Light SLT programa v Setubalu na Portugalskem.
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IP Light SLT je intenzivni eno-tedenski program za študente študijskega programa logopedije
in surdopedagogike. Organizirajo ga različne fakultete v okviru mednarodnega sodelovanja,
oziroma v okviru Erasmus izmenjave. Slovenija se je temu programu pridružila leta 2011. V
programu sodelujejo strokovnjaki s področja logopedije in surdopedagogike, ki izvajajo
prakso ali pa poučujejo na fakultetah oziroma univerzah. Skupina profesorjev in študentov
sodeluje pri izmenjavi izkušenj, izvajanju delavnic in predavanj s področja komunikacijskih
znanosti. Države, ki so običajno vključene v program, so: Belgija, Anglija, Portugalska,
Slovenija, Hrvaška, Španija in Nizozemska.
Od profesorice dr. Damjane Kogovšek sem izvedela še za projekt NetQues. Kot sem napisala
že v teoretičnem delu, je to Mreža za oblikovanje tunning standardov kakovosti izobraževanja
za logopede v Evropi. Gre za akademsko in strokovno mrežo 65 partnerjev iz 31 evropskih
držav. Projekt NetQues je vodilo evropsko združenje logopedov po imenu Comité Permanent
de Liaison des Orthophonistes - Logopèdes de l’UE - CPLOL. V okviru projekta je bil
temeljni cilj opredeliti akademski in strokovni profil logopeda v Evropi, opisati cilje
dodiplomskega izobraževalnega programa, kot tudi učne rezultate in kompetence, ki naj bi jih
študentje pridobili v okviru študijskega programa.
Vse te izkušnje so mi dale spodbudo, da o tem napišem svoje diplomsko delo. Za razvoj
stroke bi bilo namreč zanimivo in koristno vedeti, kako poteka študij logopedije in
surdopedagogike, glede na vse omenjene vidikev tujini. Izmenjava, praksa in IP Light SLT
program, so mi poleg učenja, vpogleda v študij logopedije in surdopedagogike, samostojnosti
in izkušenj, dale tudi socialni kapital, ki pa je najverjetneje eden najdragocenejših dosežkov
vseh treh programov.
Splošne podatke o študiju in gradiva sem dobila od profesorjev in Erasmus sošolk v Belgiji in
na Portugalskem, na spletnih straneh posamezne fakultete, največ pa na sami izmenjavi. Vse
informacije so bile v portugalščini, nizozemščini ali angleščini, zato sem jih morala dodatno
prevesti v slovenščino.
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V primerjavo sem vključila naslednje dodiplomske študijske programe:
1.

Slovenija: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

2.

Portugalska: Escola superior de Saude do Alcoitao, Lizbona

3.

Belgija: Thomas More, Antwerpen

V okviru primerjave sem med seboj primerjala naslednje elemente:
1.

Fakulteta, kjer se logopedi izobražujejo

2.

Trajanje dodiplomskega izobraževanja in zaključek študija

3.

Kreditni sistem

4.

Praksa

5.

Vsebine predmetnikov

6.

Podiplomsko izobraževanje

7.

Možnost mobilnosti
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FAKUTETE, KJER SE LOGOPEDI IZOBRAŽUJEJO

2

Izobraževalne institucije s področja logopedije delujejo v vseh treh izbranih državah v okviru
univerz, torej so del fakultete. Prav vse tri države imajo svoje oddelke na fakultetah.
DRŽAVA

FAKULTETA

ODDLEK ZNOTRAJ FAKULTETE

SLOVENIJA

Pedagoška fakulteta,

Katedra za logopedijo in

Ljubljana

surdopedagogiko

Thomas More, Antwerpen

Afdeling Logopedie en Audiologie

BELGIJA

(Oddelek za logopedijo in avdiologijo)
PORTUGALSKA Escola superior de Saude do
Alcoitao, Lizbona

Departamento de Terapia da Fala
(Oddelek za logopedijo)

Tabela 2: Izobraževanje logopedov v izbranih državah

V Sloveniji in Belgiji se hkrati študira logopedijo in avdiologijo/surdopedagogiko. V Belgiji
je možnost izbire, logopedija in/ali avdiologija. Na Portugalskem je študij namenjen izključno
logopediji.
Na portugalski fakulteti je poleg študija logopedije možen še študij fizioterapije in delovne
terapije. V Belgiji na isti fakulteti izvajajo tudi študijske programe kot so: psihologija,
predšolska vzgoja, babištvo, zdravstvena nega, delovna terapija, ortopedija in socialno delo. V
Sloveniji pa razredni pouk, socialno pedagogiko, specialno in rehabilitacijsko pedagogiko,
tiflopedagogiko in pedagogiko specifičnih učnih težav ter predšolsko vzgojo. Študijski
programi se več ali manj odvijajo na fakultetah z zelo podobno usmeritvijo.
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TRAJANJE DODIPLOMSKEGA IZOBRAŽEVANJA IN

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

Osnovno, dodiplomsko izobraževanje traja v Sloveniji in na Portugalskem štiri leta, v Belgiji
pa tri leta. Prav vse države imajo študij razdeljen na dva semestra in v vsakem je predmetnik
drugačen ali pa spremenjeno število ur pri določenih predmetih.
Študij se v Sloveniji zaključi z zagovorom in predstavitvijo diplomskega projekta, ki ga
študenti naredijo znotraj predmeta diplomski projekt v četrtem letniku študija. Za dokončanje
študija morajo zbrati tudi vse predvidene kreditne točke iz vseh delov programa (obvezni in
izbirni).
Na Portugalskem študenti zaključijo dodiplomsko izobraževanje, ko opravijo vse izpite in
obvezno praktično izobraževanje. Prav tako morajo zbrati predvideno število kreditnih točk.
V Belgiji se izobraževanje zaključi z diplomskim delom (bachelor degree), za dokončanje
študija pa morajo študenti zbrati dovolj veliko število kreditnih točk.
Kot sem napisala že v teoretičnem delu so študenti v Belgiji in na Portugalskem, ko zaključijo
dodiplomsko izobraževanje diplomirani logopedi in usposobljeni za delo v praksi. V Sloveniji
ob koncu prve bolonjske stopnje izobraževanja pridobiš naziv diplomirani profesor logopedije
in surdpedagogike, vendar pa v praksi lahko delaš le kot pomočnik logopeda. Za samostojno
delo moraš dokončati magistrski študij logopedije in surdopedagogike in pridobiti naziv
magister logopedije in surdopedagogike.
DRŽAVA

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

TRAJANJE
IZOBRAŽEVANJA

SLOVENIJA

štiri leta – 8 semestrov

zagovor in predstavitev diplomskega
projekta

PORTUGALSKA

štiri leta – 8 semestrov

Vsi opravljeni izpiti in opravljena
praksa

BELGIJA

tri leta – 6 semestrov

Tabela 3: Trajanje izobraževanja in zaključek študija
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KREDITNI SISTEM

S kreditnimi točkami so ovrednoteni prav vsi trije študijski programi v preučevanih državah.
V Sloveniji je študijski program ovrednoten z 240 kreditnimi točkami, ki so med predmete
porazdeljene tako, da je vsako študijsko leto ovrednoteno s 60 kreditnimi točkami. Na
Portugalskem je študijski program ravno tako ovrednoten z 240 krediti, točke pa so enako kot
v Sloveniji porazdeljene tako, da je vsako študijsko leto ovrednoteno s 60 kreditnimi točkami.
V Belgiji je študijski program ovrednoten le s 180 kreditnimi točkami, saj dodiplomsko
izobraževanje traja le tri leta. Vsak semester je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami.
Bolonjska deklaracija je vzpostavila kreditni sistem in prav zaradi njega lahko študijske
programe lažje primerjamo med seboj.
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PRAKSA

Vse tri države imajo praktično izobraževanje vključeno v študijski sistem. V Sloveniji se
praksa začne v drugem letniku izobraževanja, v Belgiji imajo prasko v drugem in tretjem
letniku, na Portugalskem pa vsako leto študija.

Slovenija

Belgija

Portugalska

Praksa, 1. letnik

X

X

DA

Praksa, 2. letnik

DA

DA

DA

Praksa, 3. letnik

DA

DA

DA

Praksa, 4. letnik

DA

X

DA

SKUPAJ UR

570

530

1834

Tabela 4: Praksa v Sloveniji, Belgiji in na Portugalskem

ŠTEVILO UR
530

BELGIJA

840

PORTUGALSKA
570

SLOVENIJA
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Graf 1: Skupno število ur prakse
Praksa se na Pedagoški fakulteti v Ljubljani opravlja v drugem, tretjem in četrtem letniku.
Opravlja se tako logopedska kot surdopedagoška praksa. V drugem letniku študija imajo
slovenski študenti 180 ur prakse, na Portugalskem imajo v drugem letniku 84 ur prakse, v
Belgiji pa 290 ur. V tretjem letniku imajo študenti Pedagoške fakultete 180 ur prakse, v
Belgiji 250 ur, na Portugalskem pa 840 ur praktičnega usposabljanja. V četrtem letniku imajo
slovenski študenti 210 ur prakse, na Portugalskem pa 840 ur. Tu vidmo, da glede praktičnega
izobraževanja je Portugalska daleč pred ostalima dvema državama. Tudi Slovenija in Belgija
bi praktično usposabljanje lahko uvedli že v prvem letniku študija in s tem še bolj uspešno
vnašale teorijo v praktično življenje.
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V Belgiji se praksa opravlja v zadnjem semestru drugega in tretjega letnika. Študenti imajo
tako logopedsko prakso kot tudi avdiološko. Na Portugalskem imajo prakso skozi vsa leta
študija in je izključno logopedska ter poteka po klinikah, šolah, zasebnih logopedskih
ustanovah. V vseh treh državah se praksa opravlja pod mentorstvom profesorja iz fakultete.
Študenti v Sloveniji prakso največkrat opravljajo v šolah in vrtcih z govorno-jezikovnimi
oddelki ter oddelki za gluhe in nagluše. V Belgiji v drugem letniku opravljajo prakso v
bolnišnicah in klinikah, v četrtem pa pri logopedih v zasebnih ustanovah. Na Portugalskem se
praksa opravlja po bolnišnicah, zdravstvenih ustanovah, zasebnih bolnišnicah ter zasebnih
zdravstvenih ustanovah.

25

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Šumak Barbara; diplomsko delo

6

VSEBINE PREDMETNIKOV

6.1

Pregled vsebin s področja biomedicinskih znanosti

6.1.1 Predmetniki
ŠTEVILO UR

SLOVENIJA

PREDAVANJA

Anatomija in
fiziologija človeka
Patologija glasu in
govora
Avdiologija in
elektroakustika
Nevrologija

SEMINARJI

30

30

VAJE

KLINIČNE
VAJE

DRUGE

SAMOSTOJNO

URE

OBLIKE

DELO

SKUPAJ

ŠTUDIJA

ŠTUDENTA

30

15

60

120

45

90

45

30

75

150

45

15

60

120

30

30

60

120

300

600

Osnove akustike,
glasovna higiena in
kultura
komunikacije
URE SKUPAJ

180

15

30

75

0

Tabela 4: Vsebine biomedicinskih znanosti – Slovenija

ŠTEVILO UR

PORTUGALSKA

PREDAVANJA

Anatomija in

SEMINARJI

VAJE

KLINIČNE
VAJE

DRUGE

SAMOSTOJNO

OBLIKE

DELO

ŠTUDIJA

ŠTUDENTA

URE
SKUPAJ

54

86

140

Pediatrija

28

42

70

Splošna patologija

28

42

70

Otorinolaringologija

33

51

84

Nevrologija
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Tabela 5: Vsebine biomedicinskih znanosti – Portugalska

26

0

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Šumak Barbara; diplomsko delo
ŠTEVILO UR

BELGIJA

PREDAVANJA

Kemija in uvod v
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Fizika I
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ŠTUDENTA
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120
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iz fiziologije
URE SKUPAJ
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45

0
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Tabela 6: Vsebine biomedicinskih znanosti – Belgija

6.1.2 Število vseh predmetov s področja biomedicinskih znanosti
SKUPNO ŠTEVILO UR PRI PREDMETIH S
PODROČJA BIOMEDICINSKIH ZNANOSTI
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Graf 2: Število predmetov s področja biomedicinskih znanosti
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Pri pregledu študijskih predmetnikov sem ugotovila, da vse tri države obravnavajo naslednje
vsebine biomedicinskih znanosti:
-

anatomija in fiziologija,

-

patologija glasu in govora,

-

nevrologija.

Študijski program v Belgiji ima skupno 14 predmetov s področja biomedicinskih znanosti in v
svojem predmetniku vsebuje tudi takšne vsebine, ki jih v Sloveniji in na Portugalskem ni. Ti
predmeti so kemija in uvod v kemijo, fizika, anatomija centralnega živčnega sistema,
genetika, otroška psihiatrija, gerontologija in geriatrija ter elektrofizologija.
Študijski program v Sloveniji vsebuje le 5 biomedicinskih predmetov: anatomija in fiziologija
človeka, patologija glasu in govora, avdiologija in elektroakustika, nevrologija, osnove
akustike, glasovna higiena in kultura komunikacije.
Študijski program na Portugalskem ima 8 predmetov s področja biomedicinskih znanosti:
anatomija in fiziologija, pediatrija, splošna patologija, otorinolaringoligija, nevrologija,
avdiologija, psihiatrija, patologija sluha in govora.
Kljub razlikam v vsebini predmetnikov biomedicinskih znanosti, se mi zdi ključno to, da
imajo vse države obravnavane prav tiste vsebine, ki jih priporoča evropsko logopedsko
združenje - CPLOL.

6.1.3 Skupno število ur pri predmetih s področja biomedicinskih znanosti
SKUPNO ŠTEVILO UR PRI PREDMETIH S PODROČJA
BIOMEDICINSKIH ZNANOSTI
BELGIJA
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Graf 3: Število ur pri predmetih s področja biomedicinskih znanosti
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Tako kot je raznoliko število predmetov biomedicinskih znanosti, je raznoliko tudi njihovo
skupno število ur. Predmeti v Sloveniji obsegajo najmanjše število ur biomedicinskih znanosti
600, kar je najmanj. Na Portugalskem vsebine biomedicinskih znanosti obsegajo 717 ur.
Belgija ima z velikim številom predmetov največji obseg skupnega števila ur na tem področju
in sicer 1975.

6.1.4 Razporeditev ur s področja biomedicinskih znanosti
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Graf 4: Razdelitev ur s področja biomedicinskih znanosti

Da lahko interpretiram razporeditev ur, je najprej potrebno poudariti, da v Sloveniji
vzporedno s predavanji, potekajo tudi vaje, seminarji in samostojno delo študentov. Enako je
na Portugalskem. V Belgiji pa študenti najprej poslušajo predavanja, vaje, seminarje.
Samostojno delo pa imajo na koncu.
Največ ur predavanj s področja biomedicinskih znanosti ima študijski program v Belgiji,
402,5 ur. Sledi mu študijski program Portugalske z 257 urami in študijski program Slovenije s
180 urami.
Študijski program v Belgiji ima največ seminarjev, 22,5 ur, na Portugalskem nimajo
seminarjev s področja biomedicinskih znanosti, v Sloveniji pa imamo seminarjem namenjenih
15 ur.
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V študijskem programu Belgije imajo 45 ur vaj, na Portugalskem 27 ur, v našem študijskem
programu pa 30 ur, kar je ravno nekje na sredini.
Klinične vaje, ki obsegajo 30 ur so zajete v študijski program Slovenije, kar je zelo pozitivno
za izobraževalni proces, na Portugalskem in v Belgiji pa jih žal nimajo.
Edino v Belgiji imajo tudi drugo obliko študija, in sicer v sklopu predmeta gerontologija in
geriatrija obiščejo dom za starejše občane in kliniko.
Samostojno delo študentov se zahteva v vseh treh študijskih programih. V Belgiji zajema
samostojno delo študentov 1490 ur, v Sloveniji 300 ur in na Portugalskem 433 ur.
Pri primerjavi razporeditve ur zgoraj omenjenih držav sem opazila, da je v vseh treh državah
največ akademskih ur namenjeno predavanjem in samostojnemu delu študentov. Pri
samostojnem delu pa je daleč največ ur dosegla Belgija.

6.1.5 Vsebine biomedicinskih znanosti, ki jih priporoča evropsko logopedsko združenje
CPLOL
Evropsko logopedsko združenje priporoča, naj študijski programi vsebujejo naslednje
vsebine:


biološke osnove jezika in govora,



anatomijo in fiziologijo,



fiziko glasu in govora,



nevrologijo,



pediatrijo,



geriatrijo,



psihiatrijo,



ortodontijo,



avdiologijo,



foniatrijo,



genetiko.
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Graf 5: Vsebine biomedicinskih znanosti glede na priporočila CPLOL

Predmeta biološke osnove jezika in govora ne navaja nobena država. So pa te vsebine
obravnavane pri predmetih anatomija, patologija glasu in govora ter jih vsebujejo predmetniki
vseh treh držav.
Anatomija in fiziologija je kot samostojen predmet obravnavana v vseh treh državah.
Fizika glasu in govora se kot samostojni predmet ne pojavlja v nobeni državi, se pa njene
vsebine obravnavajo v Belgiji pri predmetu fizika I in fizika II.
Nevrologija je zajeta v vseh študijskih programih in je v vseh treh državah obravnavana kot
samostojen predmet.

Pediatrija se kot samostojen predmet obravnava le na Portugalskem.

Geriatrijo navaja samo Belgija in je obravnavana skupaj z gerontologijo.

Psihiatrija se v Sloveniji obravnava znotraj drugih predmetov, na Portugalskem je
samostojen predmet, v Belgiji pa obravnavajo tudi otroško psihiatrijo.
Ortodontija se ne obravnava v nobenih izmed držav.
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Avdiologija je kot samostojen predmet obravnavana na Portugalskem, v Sloveniji pa je
skupaj z elektroakustiko. Belgija nima samostojnega predmeta, njene vsebine se obravnavajo
v sklopu predmeta elektrofiziologija.
Foniatrijo se kot samostojen predmet ne obravnava v nobeni državi, vendar se njene vsebine
obravnavajo v sklopu različnih predmetov v vseh državah, gentika pa se obravnava samo v
Belgiji.
Največ priporočljivih vsebin ima študijski program v Belgiji, in sicer 10 vsebin, sledi študijski
program na Portugalskem s 7 vsebinami in študijski program v Sloveniji s 6 vsebinami. Vsi
študijski programi zajemajo naslednje vsebine:


biološke osnove jezika in govora,



anatomija in fiziologija,



nevrologija,



avdiologija,



foniatrija,



psihiatrija.

6.2

Pregled vsebin s področja jezikovnih znanosti

6.2.1 Predmetniki
ŠTEVILO UR

SLOVENIJA

PREDAVANJA

SEMINARJI

Fonetika in fonologija

45

Jezikoslovne znanosti

45

15

15

5

60

VAJE

KLINIČNE
VAJE

DRUGE

SAMOSTOJNO

URE

OBLIKE

DELO

SKUPAJ

ŠTUDIJA

ŠTUDENTA

15

60

120

15

75

150

120

150

15

75

150

15

10

120

145

180

45

450

715

Fonološki razvoj otrok
in zapoznel fonološki

10

razvoj
Nevrolingvistika in
nevropsihologija
Delo z večjezičnimi
osebami s posebnimi
potrebami
SKUPAJ URE

10

Tabela 7: Vsebine jezikovnih znanosti – Slovenija
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ŠTEVILO UR

PORTUGALSKA

PREDAVANJA

Lingvistika
Fonetika in
fonologija
Eksperimentalna
fonetika

SEMINARJI

36

VAJE

DRUGE

SAMOSTOJNO

OBLIKE

DELO

ŠTUDIJA

ŠTUDENTA

9

24

12

28
15

9

Psiholingvistika

20

12

SKUPAJ URE

123

30

Sociolingvistika

KLINIČNE

VAJE

12

0

0

URE
SKUPAJ

81

126

90

126

70

98

60

84

80

112

381

546

Tabela 8: Vsebine jezikovnih znanosti – Portugalska

ŠTEVILO UR

BELGIJA

PREDAVANJA

Lingvistika
Fonetika in
psiholingvistika

SEMINARJI

VAJE

KLINIČNE
VAJE

DRUGE
OBLIKE
ŠTUDIJA

SAMOSTOJNO
DELO ŠTUDENTA

URE
SKUPAJ

15

90

105

30

150

180

90

105

330

390

Nevrolingvistika

15

SKUPAJ URE

60

0

0

0

0

Tabela 9: Vsebine jezikovnih znanosti – Belgija

Študijski predmetniki najpogosteje vsebujejo naslednje vsebine jezikovnih znanosti:


fonetika (vse tri države),



nevrolingvistika (Slovenija in Belgija),



psiholingvistika (Belgija in Portugalska),



lingvistika (Belgija in Portugalska).

33

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Šumak Barbara; diplomsko delo

6.2.2 Število vseh predmetov s področja jezikovnih znanosti
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Graf 6: Število predmetov s področja jezikovnih znanosti

Največ predmetov s področja jezikovnih znanosti imata Slovenija in Portugalska – pet
predmetov, Belgija ima tri predmete. V Sloveniji med jezikovne znanosti spadajo naslednji
predmeti: fonetika in fonologija, jezikoslovne znanosti, fonološki razvoj otrok in zapoznel
fonološki razvoj, nevrolingvistika in nevropsihologija ter delo z večjezičnimi osebami s
posebnimi potrebami.
Po učnem načrtu naj bi študenti pri predmetu jezikoslovne znanosti spoznali jezikoslovje ter
vede, ki so z njim v sorodu, to je psiholingvistiko in razvojno psiholingvistiko. Namen je, da
študenti spoznajo zakonitosti jezikovnega funkcioniranja v otroštvu in v odrasli dobi. Del
predmeta jih seznani s pojmi iz sociolingvistike, predstavi modele dvo- in večjezičnosti ter
jezikovno delovanje.

V Belgiji med jezikovne znanosti spadajo predmeti lingvistika, fonetika in psiholingvistika,
nevrolingvistika, na Portugalskem pa lingvistika, fonetika in fonologija, eksperimentalna
fonetika, sociolingvistika in psiholingvistika.
V vseh treh študijskih programi se obravnavajo lingvistika, psiholingvistika, nevrolingvistika,
sociolingvistika in fonetika. Te vsebine spadajo tudi med priporočljive s strani evropskega
združenja logopedov CPLOL in naj bi jih imel vsak študijski program v Evropi.
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6.2.3 Skupno število ur pri predmetih s področja jezikovnih znanosti
SKUPNO ŠTEVILO UR PRI PREDMETIH S PODROČJA
JEZIKOVNIH ZNANOSTI
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Graf 7: Število ur pri predmetih s področja jezikovnih znanosti

Pri primerjavi števila ur opazimo podobnost s številom predmetov. Najmanjše število ur za
jezikovne vsebine je v Belgiji, 390 ur, na Portugalskem jezikovnim vsebinam namenijo 546
ur, v Sloveniji pa 715 ur.

6.2.4 Razdelitev ur s področja jezikovnih znanosti
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Graf 8: Razdelitev ur s področja jezikovnih znanosti

Največ predavanj s področja jezikovnih znanosti ima študijski program v Sloveniji, 180 ur.
Študijski program na Portugalskem vsebuje 123 ur predavanj s področja jezikovnih znanosti,
v Belgiji pa 60 ur predavanj.
Seminarje vsebuje študijski program v Sloveniji v obsegu 45 ur ter študijski program
Portugalske v obsegu 30 ur. Študijski program Belgije jih ne zajema.
Vaje vsebuje študijski program v Sloveniji (10 ur) ter študijski progam na Portugalskem (12
ur). Belgijski študijski program jih ne vsebuje.
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Klinične vaje zajema samo študijski program v Sloveniji v obsegu 30 ur.
Drugih oblik študija ne vsebuje predmetnik nobene države.
Samostojno delo študentov imajo vsi trije študijski programi. Največ ur je namenjeno
samostojnemu delu v Sloveniji 450, sledi Portugalska s 381 urami ter Belgija s 330 urami.
Graf nam pokaže, da se jezikovne znanosti v vseh državah največkrat obravnavajo v obliki
predavanj in samostojnega dela študentov.

6.2.5 Vsebine jezikovnih znanosti, ki jih priporoča evropsko logopedsko združenje
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Graf 9: Vsebine jezikovnih znanosti glede na priporočila CPLOL

Po priporočilih CPLOL naj jezikovne znanosti vsebujejo fonetiko, večjezičnost,
sociolingvistiko, nevrolingvistiko, psiholingvistiko in lingvistiko.
Pri jezikovnih predmetih ima vsa priporočila predmetnik v Sloveniji. V Belgiji vsebuje štiri
priporočila evropskega logopedskega združenja, prav tako na Portugalskem.
Lingvistiko vsebujejo vsi študijski programi. V Belgiji in na Portugalskem se pojavi kot
samostojen predmet, v Sloveniji jo obravnavamo v sklopu predmeta jezikoslovne znanosti.
Psiholingvistika se obravnava v vseh treh predmetnikih v vseh državah.

Nevrolingvistika se kot samostojen predmet obravanava v Sloveniji in v Belgiji. Portugalski
predmetnik je ne zajema.
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Sociolingvistika je samostojen predmet v Belgiji in na Portugalskem, v Sloveniji se
obravnava v sklopu vsebin jezikoslovnih znanosti.
Večjezičnost je prisotna samo v predmetniku Slovenije.
Fonetika je samostojen predmet v vseh treh državah.

Najpogosteje vse države zajemajo naslednje vsebine po CPLOL:


lingvistika,



psiholingvistika,



fonetika.

Zakaj je tako? Menim, da je poznavanje teh treh vsebin ključno pri študiju logopedije in so
našteta znanja nujno potrebna dobro usposobljenemu logopedu. Tako nam kažejo tudi
rezultati projekta NetQues pri predmetnospecifičnih kompetencah, ki pravijo, da je potrebno
poznavanje teoretičnih osnov s področja logopedije in surdopedagogike ter interdisciplinarno
povezovanje različnih vsebin.
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Pregled vsebin s področja družboslovnih znanosti
ŠTEVILO UR

SLOVENIJA

PREDAVANJA
Razvojna in pedagoška

SEMINARJI
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Psihomotorični razvoj in učenje
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DELO
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ŠTUDIJA
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120

Filozofija edukacije

45
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Osnove socialne pedagogike
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Sociologija vzgoje
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Teorija vzgoje
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Didaktika
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30
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30
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psihologija
Psihologija oseb s posebnimi
potrebami

15

30
30
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Uvod v specialno in
rehabilitacijsko pedagogiko –
teoretske in zakonske osnove
Uvod v specialno in
rehabilitacijsko pedagogiko –
skupine oseb s posebnimi
potrebami, edukacija
Pedagogika Marije Montessori
Prepoznavanje in ocenjevanje
posebnih potreb
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30
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20
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150
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5
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60

Individualiziran program
Plavalno opismenjevanje oseb s
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posebnimi potrebami
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Socialno-komunikacijske
spretnosti in reševanje
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45
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75

150
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305

1200

2380

vedenjskih težav
Strategije dela z osebami s
primankljaji na posameznih
področjih učenja
URE SKUPAJ

105

70

45

Tabela 10: Vsebine družboslovnih znanosti – Slovenija

ŠTEVILO UR

PORTUGALSKA

PREDAVANJA

SEMINARJI

DRUGE

KLINIČNE

VAJE

VAJE
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SAMOSTOJNO

OBLIKE

DELO

ŠTUDIJA

ŠTUDENTA

SKUPAJ

Sociologija, zdravje in bolezni
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4

50

70
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27
34
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Tabela 11: Vsebine družboslovnih znanosti – Portugalska
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ŠTEVILO UR

BELGIJA

PREDAVANJA

SEMINARJI

KLINIČNE
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ŠTUDENTA
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Tabela 12: Vsebine družboslovnih znanosti – Belgija

6.3.1 Število vseh predmetov s področja družboslovnih znanosti
ŠTEVILO VSEH PREDMETOV S PODROČJA DRUŽBOSLOVNIH ZNANOSTI
BELGIJA
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Graf 10: Število predmetov s področja družboslovnih znanosti

Študijski program v Sloveniji vsebuje največ predmetov s področja družboslovnih znanosti,
16 predmetov: razvojna in pedagoška psihologija, psihologija oseb s posebnimi potrebami,
psihomotorični razvoj in učenje, filozofija edukacije, osnove socialne pedagogike, sociologija
vzgoje, teorija vzgoje, didaktika, uvod v specialno in rehabilitacijsko pedagogiko – teoretske
in zakonske osnove, uvod v specialno in rehabilitacijsko pedagogiko – skupine oseb s
posebnimi potrebami, edukacija, pedagogika Marije Montessori, prepoznavanje in
ocenjevanje posebnih potreb, individualiziran program, plavalno opismenjevanje oseb s
posebnimi potrebami, socialno - komunikacijske spretnosti in reševanje vedenjskih težav,
strategije dela z osebami s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.
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Študijski program v Belgiji ima 10 predmetov s področja družboslovnih znanost: osnove
psihologije, osnovni koncepti pedagogike, ortopedagogika, razvojna psihologija, filozofija in
etika, edukacija, psihomotorika, medicinska psihologija, učne in praktične metode,
nevropsihologija.
V predmetniku Portugalske zasledimo štiri predmete s področja družboslovnih znanosti:
sociologija, zdravje in bolezni, bioetika, psihologija razvoja in učenja, nevropsihologija.
Pri primerjavi predmetnikov s področja družboslovnih znanosti vidimo, da predmetniki vseh
treh držav obravnavajo sociologijo, pedagogiko, razvojno psihologijo ter kognitivno
psihologijo. Če jih primerjamo s priporočili evropskega logopedska združenja opazimo, da so
prav vse vsebine na seznamu priporočljivih pri študiju logopedije in surdopedagogike.
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6.3.2 Skupno število ur pri predmetih s področja družboslovnih znanosti
SKUPNO ŠTEVILO UR PRI PREDMETIH S PODROČJA
DRUŽBOSLOVNIH ZNANOSTI
BELGIJA
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Graf 11: Število ur pri predmetih s področja družboslovnih znanosti
Daleč največ ur namenja družboslovnim znanostim Slovenija, in sicer namenja
družboslovnim predmetom 2380 ur. Sledi ji Belgija s 1203 urami in Portugalska s 437 urami.
Sklepamo lahko, da je v Sloveniji velik del študijskega programa namenjen družboslovnim
predmetom, kar lahko povežemo s samo fakulteto, kjer se študij izvaja. Poteka namreč na
Pedagoški fakulteti. Pred prenovo študijskega programa je bil študij logopedije in
surdopedagogike kot smer študija za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. Danes je
logopedija in surdopedagogika samostojna katedra na fakulteti, študenti pa lahko poleg
logopedskih in surdopedagoških predmetov poslušamo tudi temeljne pedagoške, medicinske
in specialno - pedagoške predmete, ki so del smeri specialne in rehabilitacijske pedagogike.
Na Portugalskem poteka študij logopedije na fakulteti, ki je usmerjena v zdravstvo. Poleg
logopedije na Ecola Superior de Saude poteka tudi študij fizioterapije in delovne terapije.
Sklepam lahko, da prav zaradi tega imajo študenti na Portugalskem najmanj predmetov in
najmanjše število ur s področja družboslovnih znanosti.
V Belgiji študij logopedije in/ali avdiologije poteka na fakulteti, kjer lahko študiramo tudi
psihologijo, babištvo, zdravstveno nego, delovno terapijo, ortopedijo in socialno delo. Tudi ta
je bolj usmerjena na medicinsko področje in ima zato manj družboslovnih vsebin.
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6.3.3 Razdelitev ur s področja družboslovnih znanosti
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Graf 12: Razdelitev ur s področja družboslovnih znanosti
Največ predavanj s področja družboslovnih znanosti je v Sloveniji, to je 655 ur. Na
Portugalskem imajo 91 ur predavanj, v Belgiji pa 245 ur.
Največ ur namenijo seminarjem v Sloveniji, 305 ur. Na Portugalskem imajo 34 ur
seminarjev, v Belgiji pa 23 ur.
V Sloveniji imajo vaje v obsegu 105 ur, na Portugalskem 27 ur, v Belgiji vaj s področja
družboslovnih znanosti nimajo.
Klinične vaje s področja družboslovnih znanosti so samo v Sloveniji, in sicer v obsegu 70 ur.
Tudi druge oblike študija s področja družboslovnih znanosti vsebuje le predmetnik v
Sloveniji.
Samostojno delo študentov s področja družboslovnih znanosti imajo vse tri države. V
Sloveniji samostojnemu delu študentov namenijo 1200 ur, na Porugalskem 285 ur ter v
Belgiji 930 ur.
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6.3.4 Vsebine družboslovnih znanosti, ki jih priporoča evropsko logopedsko združenje
CPLOL
Evropsko logopedsko združenje priporoča, naj študijski programi vsebujejo: psihologijo
(razvojno, klinično, kognitivno, socialno), nevropsihologijo, sociologijo in pedagogiko.
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Graf 13: Priporočljive vsebine po CPLOL

Nevropsihologija, razvojna psihologija in kognitivna psihologija so del študijskega
program v vseh treh državah.
Sociologija je prisotna v študijskih programih v Sloveniji in na Portugalskem. Študijski
program v Belgiji je ne obravnava.

Pedagogika je samostojen predmet v Sloveniji in Belgiji. Na Portugalskem se ne obravnava.
Klinična psihologija je prisotna le v študijskem programu Belgije.

Socialna psihologija se obravnava v Sloveniji.
Priporočilu CPLOL se najbolj približa Slovenija, ki v svojem študijskem programu zajema
šest od sedmih predlaganih vsebin. Sledi ji Belgija s petimi predlaganimi vsebinami in
Portugalska s štirimi predlaganimi vsebinami.
Od priporočljivih družboslovnih vsebin so v študijskih programih najbolj pogoste, oziroma jih
obravnavajo v vseh treh državah, nevropsihologija, razvojna psihologija in kognitivna
psihologija.
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Pregled vsebin s področja govorno-jezikovne patologije

6.4.1 Predmetniki
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Tabela 13: Vsebine govorno jezikovne-patologije – Slovenija
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Tabela 14: Vsebine govorno jezikovne-patologije – Portugalska
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Tabela 15: Vsebine govorno jezikovne-patologije – Belgija
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6.4.2 Število vseh predmetov govorno-jezikovne patologije
ŠTEVILO PREDMETOV S PODROČJA GOVORNOJEZIKOVNE PATOLOGIJE
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Graf 14: Število predmetov s področja govorno-jezikovne patologije
Največ predmetov s področja govorno-jezikovne patologije se obravnava v Sloveniji, in sicer
29. Predmetnik študija logopedije in surdopedagogike vsebuje naslednje predmete s področja
govorno-jezikovne patologije: logopedska diagnostika, razvoj komunikacije, govora in jezika,
struktura in uporaba znakovnega jezika, psihopatologija in spremljajoče motnje na področju
vedenja in čustovanja, opismenjevanje in pismenost, diagnostika in značilnosti oseb s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, nadomestna in dopolnilna komunikacija,
osnove neverbalne komunikacije in znakovnega jezika, kraniofacialne govorne motnje in
motnje primarnih oralnih funkcij, razvojne govorno - jezikovne motnje, metode rehabilitacije
poslušanja, jezika in govora, govor in jezik oseb z motnjami v duševnem razvoju in pri
motnjah avtističnega spektra, metode dela z gluhimi in naglušnimi v šolskem in odraslem
obdobju, metode dela z gluhimi in naglušnimi v zgodnjem otroštvu, metode rehabilitacije
nevrološko pogojenih komunikacijskih motenj v razvojni dobi, predjezikovni razvoj, zgodnje
učenje in rehabilitacija, metode rehabilitacije nevrološko pogojenih motenj v odrasli dobi,
zapoznel fonološki razvoj, teorije rehabilitacije v logopediji in surdopedagogiki in etika,
komunikacijski razvoj gluhih in naglušnih, govorno jezikovne motnje ter komunikacijske
ovire, učenci s komunikacijskimi ovirami: metode dela, opismenjevanje in pismenost,
slovenski znakovni jezik, znakovni jezik – kultura gluhih in identiteta gluhih, gibanje za
spodbujanje govornega in jezikovnega razvoja, učenje in poučevanje oseb s posebnimi
potrebami.
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Predmetnik v Belgiji vsebuje 15 predmetov s področja govorno-jezikovne patologije, in sicer:
razvoj jezika, osnove logopedije I, osnove avdiologije, razvoj govora in jezika, osnove
avdiologije II, nadomestna komunikacija, metodika logopedska dela in avdiologija, motnje
požiranja, glasovne motnje, jecljanje, govorno jezikovne motnje, nevrogene motnje govora,
nevrogene jezikovne motnje, komunikacija, govorno jezikovne spretnosti.
Predmetnik na Portugalskem ima 21 predmetov s področja govorno-jezikovne patologije.
Vsebuje naslednje predmete: metode in tehnike logopedskega dela I, klinična logopedija II,
motnje branja in pisanja, metode in tehnike logopedskega dela II, nadomestna komunikacija,
glas, razvojne nevromotorične motnje, motnje komunikacije in patologije sluha, zgodnje
odkrivanje govorno-jezikovnih motenj, razvoj govora, jezika in komunikacije, kompleksa
komunikacija, razvoj govora in jezika, motorika govoril, glasovne motnje, fonološke in
artikulacijske motnje, motnje fluentnosti, pridobljene motnje jezika, motnje požiranja,
klinična logopedija I, komunikacija.
Pri primerjavi predmetnikov opazimo, da vse države obravnavajo podobne oziroma enake
vsebine govorno-jezikovne patologije. Menim, da je to zato, ker so vse članice evropskega
logopedskega združenja CPLOL, ki je podalo priporočljive vsebine, ki naj bi jih imel vsak
študij logopedije in surdopedagogike.

6.4.3 Skupno število ur predmetov govorno-jezikovne patologije
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Graf 15: Skupno število ur pri predmetih govorno jezikovne patologije
Največ ur nameni govorno-jezikovni patologiji študijski program v Sloveniji, in sicer 3570 ur.
Predmetnik na Portugalskem za govorno-jezikovno patologijo vsebuje 2884 ur, v Belgiji pa ji
namenijo 2095 ur.
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Vse tri države ne odstopajo po številu ur govorno-jezikovne patologije. Po pregledu celotnega
študijskega programa v vseh treh državah tudi opazimo, da ji prav vse v svojem predmetniku
namenijo največ ur.

6.4.4 Razdelitev ur s področja govorno-jezikovne patologije
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Graf 16: Razdelitev ur s področja govorno jezikovne patologije

Študijski program Slovenije ima največ ur predavanj, 885 ur, sledi mu študijski program
Portugalske z 805 urami ter študijski program Belgije s 423 urami predavanj.

Prav vsi trije programi imajo seminarje. V Sloveniji seminarjem namenijo 210 ur, na
Portugalskem 169 in v Belgiji 23 ur.
Vaje vsebujejo predmetniki vseh treh držav. V Sloveniji imamo 127 ur vaj, na Portugalskem
206, v Belgiji 100 ur.
Klinične vaje imajo v Sloveniji in Belgiji, na Portugalskem pa ne. V Sloveniji imajo 423 ur
kliničnih vaj, v Belgiji pa le 45 ur.
Prav vsi študijski programi veliko ur namenijo samostojnemu delu študentov.
Menim, da je vzrok temu Bolonjska deklaracija, ki od študentov zahteva aktitvno udeležbo pri
študiju.
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6.4.5 Vsebine govorno-jezikovne patologije, ki jih priporoča evropsko logopedsko
združenje CPLOL
RAZVOJNE GOVORNE IN
JEZIKOVNE MOTNJE IN AFAZIJA
MOTNJE MOTORIKE IN GOVORA

CPLOL

GLASOVNE MOTNJE
MOTNJE FLUENTNOSTI
MOTNJE HRANJENJA IN
POŽIRANJA
MOTNJE BRANJA IN PISANJA

BELGIJA

KRANIOFACIALNE MOTNJE
MOTNJE UČENJA

PORTUGALSKA

MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA
ČUSTVENO - VEDENJSKE MOTNJE
IN MOTNJE KOMUNIKACIJE
NEVRODEGENERATIVNE MOTNJE
SLOVENIJA
NADOMESTNA IN DOPOLNILNA
KOMUNIKACIJA
MOTNJE SLUHA
0

2

4

6

8

10

12

14

Graf 17: Priporočljive vsebine govorno-jezikovne patologije po CPLOL

Evropsko logopedsko združenje priporoča, naj študijski programi vsebujejo: razvojne govorne
in jezikovne motnje z afazijo, motnje motorike in govora, glasovne motnje, motnje
fluentnosti, motnje hranjenja in požiranja, motnje branja in pisanja, kraniofacialne motnje,
motnje učenja, motnje avtističnega spektra, čustveno-vedenjske motnje in motnje
komunikacije, nevrodegenerativne motnje, nadomestno in dopolnilno komunikacijo ter
motnje sluha.

Razvojne govorne in jezikovne motnje z afazijo se kot samostojen predmet obravnavajo v
Sloveniji, vendar brez afazij, saj le te študentje obravnavajo na magistrskem študiju. V Belgiji
se obravnavajo v sklopu predmetov razvoj jezika, razvoj govora in jezika ter govorno
jezikovne motnje. Tudi na Portugalskem ni samostojnega predmeta, vendar se vsebine
obravnavajo pri predmetu razvoj govora in jezika.
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Motnje motorike in govora se kot samostojen predmet obravnavajo na Portugalskem, v
Sloveniji te vsebine spoznamo pri predmetu gibanje za spodbujanje govornega in jezikovnega
razvoja. V Belgiji se obravnavajo v sklopu predmeta govorno jezikovne spretnosti.

Glasovne motnje in motnje fluentnosti se kot samostojen predmet obravnavajo v vseh treh
državah.
Motnje hranjenja in požiranje kot samostojen predmet vsebuje predmetnik v Belgiji in na
Portugalskem, v Sloveniji pa se na I. stopnji dodiplomskega izobraževanja ne obravnava.

Motnje branja in pisanja se v Sloveniji obravnavajo v sklopu predmetov opismenjevanje in
pismenost, učenje in poučevanje oseb s posebnimi potrebami in pri diagnostiki oseb s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V Belgiji se te vsebine obravnavajo pri
predmetu govorno-jezikovne spretnosti in komunikacija.

Kranifacialne motnje vsebuje le predmetnik Slovenije, in sicer pri predmetu kraniofacialne
govorne motnje in motnje primarnih oralnih funkcij. V predmetniku prve dodiplomske
stopnje v Belgiji in na Portugalskem teh vsebin ne obravnavajo.
Motnje učenja se v Sloveniji obravnavajo v sklopu predmeta učenje in poučevanje oseb s
posebnimi potrebami in diagnostika oseb s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V
Belgiji vsebine nisem zasledila pri nobenem izmed možnih predmetov predmetnika, prav tako
ne na Portugalskem.
Motnje avtističnega spektra se v Sloveniji obravnavajo v sklopu predmeta govor in jezik
oseb z motnjami v duševnem razvoju in pri motnjah avtističnega spektra. V študijskih
programih Belgije in Portugalske nisem zasledila predmeta ali vsebin o motnjah avtističnega
spektra.
Čustveno-vedenjske

motnje

in

motnje

komunikacije

v

predmetniku

Slovenije

obravnavamo pri predmetu psihopatologija in spremljajoče motnje na področju vedenja in
čustovanja in učenci s komunikacijskimi ovirami: metode dela. V Belgiji jih obravnavajo pri
predmetu komunikacija. Na Portugalskem v predmetniku nisem zasledila predmeta ali vsebin
na to temo.
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Nevrodegenerativne motnje se v Sloveniji obravnavajo v sklopu predmeta metode
rehabilitacije nevrološko pogojenih komunikacijskih motenj v razvojni dobi in pri predmetu
metode rehabilitacije nevrološko pogojenih komunikacijskih motenj v odrasli dobi. V Belgiji
vsebine spoznajo pri predmetu nevrogene motnje govora, na Portugalskem pa v sklopu vsebin
klinične logopedije I in II.
Nadomestna in dopolnilna komunikacija je samostojen predmet v vseh treh državah.

Motnje sluha se v Sloveniji obravnavajo v sklopu vsebin predmetov metode dela z gluhimi in
naglušnimi v šolskem in odraslem obdobju, metode dela z gluhimi in naglušnimi v zgodnjem
otroštvu, komunikacijski razvoj gluhih in naglušnih. V Belgiji se vsebine obravnavajo pri
predmetu osnove avdiologije I in osnove avdiologije II ter v sklopu predmeta metodika
logopedskega dela in avdiologija. Na Portugalskem pa vsebine spoznamo pri predmetu
motnje komunikacije in patologija sluha, metode in tehnike logopedskega dela I in II.

Po pregledu vseh predmetnikov sem ugotovila, da ima Slovenija tudi vsebine, ki jih nima
nobena druga država. Ta dva predmeta sta slovenski znakovni jezik in kultura gluhih in
naglušnih, ker se v Sloveniji študira hkrati logopedija in surdopedagogika.

Poudarila bi tudi, da sem pri primerjavi predmetnika govorno-jezikovne patologije ugotovila,
da vsebuje študijski program Belgije in Portugalske večino vsebin vezanih samo na govornojezikovno patologijo, v Sloveniji pa vsebuje predmetnik tudi veliko vsebin s specialno pedagoškega področja. To se mi zdi pozitivno, saj mora novo usposobljen logoped po
NetQues predmetnospecifičnih kompetencah, ki veljajo za diplomante Pedagoške fakultete
Ljubljana, tudi interdisciplinarno povezovati vsebine, teoretične osnove specialne in
rehabilitacijske pedagogike in njihovo uporabo v praksi. Belgija in Portugalska teh kompetenc
ne navajata.
Evropsko združenje logopedov CPLOL priporoča 13 priporočljivih vsebin. Na Portugalskem
jih predmetnik govorno-jezikovne patologije vsebuje 9, v Belgiji 10 in v Sloveniji 12.
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Pregled vsebin s področja znanstvenega in raziskovalnega dela

6.5.1 Predmetniki
ŠTEVILO UR

SLOVENIJA

PREDAVANJA

Analiza in transkripcija

SEMINARJI

15

10

15

15

30

20

VAJE

KLINIČNE
VAJE

DRUGE

SAMOSTOJNO

OBLIKE

DELO

ŠTUDIJA

ŠTUDENTA

35

URE
SKUPAJ

60

120

60

120

10

60

120

20

60

120

govora
Možnost uporabe mednarodne

30

klasifikacije funkcioniranja
Statistična analiza podatkov z
računalnikom
Svetovalno delo s starši

40

Računalniška analiza govora

5

5

20

120

150

Diplomski projekt

10

15

10

85

120

URE SKUPAJ

115

65

95

445

750

in transkripcija govora

30

0

Tabela 16: Vsebine znanstvenega in raziskovalnega dela – Slovenija
ŠTEVILO UR

PORTUGALSKA

PREDAVANJA

SEMINARJI

Statistika

6

Organizacija in menedžment

20

Uporabne raziskave v

30

46

56

46

VAJE

KLINIČNE
VAJE

DRUGE

SAMOSTOJNO

OBLIKE

DELO

ŠTUDIJA

ŠTUDENTA

33

URE
SKUPAJ

59

98

50

70

4

200

280

4

309

448

logopediji
URE SKUPAJ

33

0

Tabela 17: Vsebine znanstvenega in raziskovalnega dela – Portugalska

BELGIJA

PREDAVANJA

PREDAVANJA

Uvod v statistiko

15

Statistika

25

Izobraževanje logopedov

URE SKUPAJ

40

SEMINARJI

VAJE

KLINIČNE
VAJE

DRUGE

SAMOSTOJNO

OBLIKE

DELO

ŠTUDIJA

ŠTUDENTA

15
20

5

5

35

5

5

Tabela 18: Vsebine znanstvenega in raziskovalnega dela – Belgija
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0

URE
SKUPAJ

90

105

90

130

90

120

270
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6.5.2 Število vseh predmetov s področja znanstvenega in raziskovalnega dela
ŠTEVILO VSEH PREDMETOV S PODROČJA
ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA
BELGIJA

3

PORTUGALSKA

3
6

SLOVENIJA
0

1

2

3

4

5

6

7

Graf 18: Število predmetov s področja znanstvenega in raziskovalnega dela
Največ predmetov s področja znanstvenega in raziskovalnega dela ima Slovenija, in sicer šest
predmetov. Portugalska in Belgija izvajata po tri.
Predmetnik Slovenije s področja znanstvenega in raziskovalnega dela vsebuje naslednje
predmete: analiza in transkripcija govora, možnost uporabe mednarodne klasifikacije
funkcioniranja, statistična analiza podatkov z računalnikom, svetovalno delo s starši,
računalniška analiza in transkripcija govora in diplomski projekt.
Predmetnik Belgije s področja znanstvenega in raziskovalnega dela ima naslednje predmete:
uvod v statistiko, statistika, izobraževanje logopedov.
Predmetnik Portugalske ima naslednje predmete: statistika, organizacija in menedžment,
uporabne raziskave v logopediji.
S primerjavo predmetnikov opazimo, da so vse tri države usklajene pri predmetih s področja
znanstvenega in raziskovalnega dela. Menim, da zaradi priporočil evropskega logopedskega
združenja CPLOL.
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6.5.3 Skupno število ur s področja znanstvenega in raziskovalnega dela
SKUPNO ŠTEVILO UR
BELGIJA
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Graf 19: Skupno število ur s področja znanstvenega in raziskovalnega dela
Največ ur s področja znanstvenega in raziskovalnega dela je v Sloveniji, 750 ur. Na
Portugalskem 448 ur, v Belgiji pa 355 ur.
V Sloveniji spada k vsebinam znanstvenega in raziskovalnega dela tudi diplomski projekt, ki
šteje 120 ur.

6.5.4 Razdelitev ur s področja znanstvenga in raziskovalnega dela

BELGIJA

40

PORTUGALSKA

56

SLOVENIJA

115

35

5 50

46

270
33 04

65

95

309
30 0

445

PREDAVANJA

SEMINARJI

VAJE

KLINIČNE VAJE

DRUGE OBLIKE ŠTUDIJA

SAMOSTOJNO DELO ŠTUDENTOV

Graf 20: Razdelitev ur s področja znanstvenega in raziskovalnega dela

V Sloveniji predavanja s področja znanstvenega in raziskovalnega dela obsegajo 115 ur, na
Portugalskem 54 ur in v Belgiji 40 ur.
Seminarje s področja znanstvenega in raziskovalnega dela imajo predmetniki vseh treh
držav. V Sloveniji 65 ur, na Portugalskem 46 ur in v Belgiji 35 ur.
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Prav tako vsi trije predmetniki vsebujejo vaje. V Sloveniji 95 ur, na Portugalskem 33ur in v
Belgiji 5 ur.
Klinične vaje vsebuje predmetnik v Sloveniji in v Belgiji. V Sloveniji so v obsegu 30 ur, v
Belgiji 5 ur.
V vsebinah s področja znanstvenega in raziskovalnega dela v vseh treh državah nisem našla
drugih oblik študija.
Samostojnega dela študentov je pri znanstvenem in raziskovalnem delu v vseh treh državah
največ. V Sloveniji 445 ur, na Portugalskem 309 ur in v Belgiji 270 ur.

6.5.5

Vsebine znanstvenega in raziskovalnega dela, ki jih priporoča evropsko

logopedsko združenje CPLOL
V okviru znanstvenega in raziskovalnega dela naj bi študenti po priporočilu evropskega
logopedskega združenja spoznali:


raziskovalno metodologijo,



uporabo statistične analize in kvalitativne metodologije,



praktično delo in opazovanje,



zbiranje podatkov, transkripcija, merjenje in analiza,



študija primera.
RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
CPLOL
UPORABA STATISTIČNE ANALIZE IN
KVALITATIVNE METODOLOGIJE
BELGIJA

PRAKTIČNO DELO IN OPAZOVANJE

ZBIRANJE PODATKOV,
TRANSKRIPCIJA, MERJENJE IN
ANALIZA
ŠTUDIJA PRIMERA

PORTUGALSKA
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Graf 21: Priporočljive vsebine po CPLOL
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Raziskovalna metodologija je del predmetnika v vseh treh državah, prav tako uporaba
statistične analize in kvalitativne metodologije.
Praktično delo in opazovanje je zajeto v predmetniku znanstvenega in raziskovalnega dela
Belgije in Slovenije.

Zbiranje podatkov, transkripcija, merjenje in analiza so prav tako zajeti v vseh treh
državah.
Študija primera ima le predmetnik v Sloveniji, in sicer v sklopu predmeta diplomski projekt.
CPLOL priporoča pet priporočljivih vsebin, Portugalska ima tri, Belgija štiri, Slovenija pa
vseh pet priporočenih vsebin. Menim, da so vse tri države usklajene pri vsebinah
znanstvenega in raziskovalnega dela.

6.6

Pregled vsebin s področja javnega zdravstva

6.6.1 Predmetniki
ŠTEVILO UR

SLOVENIJA

PREDAVANJA

SEMINARJI

VAJE

KLINIČNE
VAJE

DRUGE

SAMOSTOJNO

OBLIKE

DELO

ŠTUDIJA

ŠTUDENTA

URE
SKUPAJ

Metode raziskovanja na področju
specialne in rehabilitacijske

50

25

75

150

60

120

60

120

60

120

15

60

120

30

315

630

pedagogike
Osnove strategije dela s slepimi in

30

15

Gluhoslepi

30

15

Gluhi in naglušni

45

15

30

15

185

60

slabovidnimi

Učenci s pomanjkljivo pozornostjo in
hiperaktivnostji
URE SKUPAJ

15
15

40

Tabela 19: Vsebine s področja javnega zdravstva – Slovenija
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ŠTEVILO UR

PORTUGALSKA

PREDAVANJA

SEMINARJI

VAJE

Predstavitev poklica in zakonodaja

26

12

12

URE SKUPAJ

26

12

12

KLINIČNE
VAJE

0

DRUGE

SAMOSTOJNO

OBLIKE

DELO

ŠTUDIJA

ŠTUDENTA

0

URE
SKUPAJ

76

126

76

126

Tabela 20: Vsebine s področja javnega zdravstva – Portugalska

ŠTEVILO UR

BELGIJA

PREDAVANJA
Splošno, civilno

SEMINARJI

25

5

25

5

VAJE

KLINIČNE
VAJE

DRUGE

SAMOSTOJNO

OBLIKE

DELO

ŠTUDIJA

ŠTUDENTA

URE SKUPAJ

90

120

90

120

in medicinsko
pravo
URE SKUPAJ

0

0

0

TABELA 21: VSEBINE S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVSTVA – BELGIJA

6.6.2 Število vseh predmetov s področja javnega zdravstva

ŠTEVILO PREDMETOV S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVSTVA
BELGIJA
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GRAF 22: ŠTEVILO PREDMETOV S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVSTVA

S področja javnega zdravstva ima največ predmetov predmetnik Slovenije, in sicer pet,
predmetnika Portugalske in Belgije vsebujeta le en predmet s področja javnega zdravstva.
Predmetnik Slovenije ima naslednje predmete s področja javnega zdravstva: metode in
raziskovanja na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike, osnove strategije dela s
slepimi in slapovidnimi, gluhoslepi, gluhi in naglušni, učenci s pomanjkljivo pozornostjo in
hiperaktivnostjo.
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Predmetnik Belgije s področja javnega zdravstva ima predmet splošno, civilno in medicinsko
pravo. Na Portugalskem pa imajo v sklopu javnega zdravstva predmet predstavitev poklica in
zakonodaja.
V Sloveniji imamo na področju javnega zdravstva veliko predmetov s področja specialne in
rehabilitacijske pedagogike. Vzrok najdem v tem, ker je prej bil študij logopedije in
surdopedagike na Pedagoški fakulteti del smeri specialne in rehabilitacijske pedagogike.
Omeniti je potrebno, da je tako v Belgiji kot na Portugalskem poklic logopeda opredeljen kot
zdravstveni delavec in posledično sklepam, da zato njihov predmetnik s področja javnega
zdravstva vsebuje samo zdravstveno zakonodajo. V Sloveniji je poklic logopeda opredeljen
kot zdravstveni sodelavec ter v šolstvu kot strokovni delavec. Menim, da prav zaradi tega
predmetnik Slovenije zajema tako zakonodajo zdravstva kot šolstva.

6.6.3 Skupno število ur s področja javnega zdravstva
SKUPNO ŠTEVILO UR
BELGIJA
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Graf 23: Skupno število ur s področja javnega zdravstva
Število ur je povezano s številom predmetov. Slovenija med vsemi državami nameni največ
akademskih ur za vsebine javnega zdravstva, saj ima tudi največ predmetov. Predmetnik v
Sloveniji nameni javnemu zdravstvu 630 ur, na Portugalskem 126 ur in v Belgiji 120 ur.
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6.6.4 Razdelitev ur s področja javnega zdravstva
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Graf 24: Razdelitev ur s področja javnega zdravstva
Predavanja s področja javnega zdravstva so v vseh treh državah. V Sloveniji 185 ur, na
Portugalskem 26 ur in v Belgiji 25 ur.
Prav tako imajo vse tri države seminarje na področju javnega zdravstva. V Sloveniji 60 ur, na
Portugalskem 12 in v Belgiji 5 ur.

Vaje imajo v Sloveniji in na Portugalskem. V Sloveniji predmetnik vsebuje 40 ur vaj, na
Portugalskem pa 12 ur.
Klinične vaje vsebuje le predmetnik v Sloveniji. Kliničnih vaj imamo 30 ur.
Druge oblike študija niso prisotne v nobenih izmed držav.
Samostojno delo študentov je prav v vseh predmetnikih javnega zdravstva. V Sloveniji 315
ur, na Portugalskem 76 ur in v Belgiji 90 ur.
Slovenija ima največ predmetov javnega zdravstva in prav zaradi tega tudi največ ur.
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6.6.5 Vsebine javnega zdravstva, ki jih priporoča evropsko logopedsko združenje
CPLOL
Evropsko logopedsko združenje priporoča, naj bi predmetniki vsebovali naslednje vsebine:


poznavanje posebnih potreb in preprečevanje bolezni,



zdravje in varnost,



druge stroke, strokovnjaki in posebne potrebe,



zdravstveni sistem in organizacija,



komunikacijske interakcije.

POZNAVANJE POSEBNIH POTREB IN
PREPREČEVANJE BOLEZNI

CPLOL

ZDRAVJE IN VARNOST

BELGIJA

DRUGE STROKE, STROKOVNJAKI IN
POSEBNE POTREBE

PORTUGALSKA

ZDRAVSTVENI SISTEM IN
ORGANIZACIJA

SLOVENIJA
0

1
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3

4

5

6

KOMUNIKACIJSKE INTERAKCIJE

Graf 25: Vsebine, ki jih priporoča CPLOL
Poznavanje posebnih potreb in preprečevanje bolezni vsebuje le predmetnik Slovenije. Ne
pojavlja se kot samostojen predmet, ampak se vsebina obravnava v sklopu predmetov: metode
in raziskovanja na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike, gluhi in naglušni, učenci
s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo.

Vsebino zdravje in varnost ima predmetnik v Belgiji in na Portugalskem v sklopu predmeta
predstavitev poklica in zakonodaja, splošno, civilno in medicinsko pravo.

Druge stroke, strokovnjaki in posebne potrebe vsebuje predmetnik v Sloveniji, in sicer v
sklopu predmetov osnove strategije s slepimi in slabovidnimi, gluhoslepi, gluhi in naglušni.

Zdravstveni sistem in organizacijo imajo v predmetniku Portugalske in Belgije.

Komunikacijske interakcije so prisotne v vsebinah slovenskega predmetnika.
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CPLOL priporoča pet priporočljivih vsebin, Slovenija jih ima tri, ravno tako tudi Belgija in
Portugalska. Skupnih vsebin oziroma vsebin, ki bi se pojavljale v vseh treh državah, ni.
V Belgiji in na Portugalskem sta skupni vsebini zdravje in varnost ter zdravstveni sistem in
organizacija. Morda je vzrok ravno to, da je logoped v Belgiji in na Portugalskem opredeljen
kot zdravstveni delavec. Prav zaradi tega imajo več vsebin povezanih z zdravstvom. Slovenija
je usmerjena bolj pedagoško in ima posledično manj vsebin s področja javnega zdravstva.

6.7

Pregled ostalih predmetov

V zadnjo skupino sem uvrstila tiste predmete, ki predstavljajo posebnost v določenem
študijskem programu in jih drugi programi ne navajajo. Sem sem uvrstila tudi predmete, ki jih
ne morem uvrstiti v nobeno drugo področje.

6.7.1 Predmetniki
ŠTEVILO UR

SLOVENIJA

PREDAVANJA

Praktikum glasba v logopediji in

SEMINARJI

VAJE

30

KLINIČNE
VAJE

DRUGE

SAMOSTOJNO

OBLIKE

DELO

ŠTUDIJA

ŠTUDENTA

30

URE
SKUPAJ

60

120

surdopedagogiki
Ustvarjanje z lutkami

30

30

60

120

Tuji jeziki: angleščina ali

30

15

15

60

120

90

15

45

180

360

nemščina
URE SKUPAJ

30

0

Tabela 22: Ostali predmeti
Predmetnik Slovenije ima poleg že naštetih predmetov še praktikum glasba v logopediji in
surdopedagogiki, kjer študenti spoznavajo glasbene elemente ter uporabo klasičnih in
izdelanih glasbil in zvočnih teles. Vsebina je namenjena spodbujanju govora, jezika,
komunikacije pri osebah z motnjami komunikacije in pomoči otrokom s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja. Poleg glasbe ima predmetnik v Sloveniji še ustvarjanje z
lutkami in tuji jezik, angleščina ali nemščina.
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PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE

Podiplomsko izobraževanje je omogočeno na vseh treh fakultetah, v Sloveniji je obvezno, saj
le tako lahko postaneš samostojen logoped in surdopedagog.
V Sloveniji študenti po končanem štiriletnem dodiplomskem izobraževanju oziroma I.
bolonjski stopnji dobijo naziv diplomirani profesor logoped – surdopedagog. S takšno
izobrazbo so v praksi lahko le »pomočniki« logopedov, zaradi česar je za slovenske študente
logopedije in surdopedagogike nujno oziroma obvezno, da se vpišejo na drugo stopnjo
izobraževanja, na magistrski program logopedije in surdopedagike na Pedagoški fakulteti v
Ljubljani. Študij traja eno leto in se ga zaključi z magistrskim delom in vsemi zbranimi
kreditnimi

točkami

(60

točk).

Na

koncu

študija

študent

dobi

naziv

magister

profesor/magistrica profesorica logopedije in surdopedagogike. S takšno izobrazbo je študent
usposobljen za samostojno delo v praksi.

Magistrski program logopedije in surdopedagogike je zelo interdisciplinaren in zajema
različna področja medicinskih specialnosti (otorinolaringologija, avdiologija, fiziologija,
genetika, patologija, psihiatrija), tehničnih ved (elektroakustika, računalništvo), jezikoslovja,
psihologije in pedagogike.
»Glede na potrebe po kritični evalvaciji lastnega dela, razvoja stroke ter enakopravnega,
odgovornega sodelovanja v različnih timih z zdravniki, psihologi, učitelji, elektroinženirji,
uporabniki in starši je drugostopenjski študij področja minimum za uspešno samostojno delo
bodočega magistranta/tke logopeda/inje in surdopedagoga/inje. Pri svojem delu se logoped
srečuje s kompleksno problematiko komunikacije pri posamezniku in uporablja sofisticirane
elektroakustične in računalniške pripomočke in je pod stalnim pritiskom in nadzorom
uporabnikov samih ali njihovih staršev.« (Logopedija in surdopedagogika… , b.d.) Magistrski
študij logopedije in surdopedagogike je možen le na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Na Portugalskem magistrski študij traja tri semestre oziroma leto in pol. Potrebno je poudariti,
da po zaključku prve, dodiplomske stopnje izobraževanja, študentje pridobijo naziv
diplomirani logoped in so kvalificirani za samostojno delo v praksi. Magistrski študij ni
obvezen, je zgolj samostojna odločitev posameznika. Eno študijsko leto imajo študenti
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obvezna predavanja, vaje, seminarje, klinične vaje in samostojno delo, pol leta oziroma en
semester pa je namenjen pisanju magistrskega projekta. Študijski program zajema 90
kreditnih točk in se konča z zagovorom magistrskega projekta.
Podobno je tudi v Belgiji. Ko študenti končajo prvo, dodiplomsko stopnjo izobraževanja,
pridobijo naziv diplomiran logoped in/ali avdiolog. S takšno izobrazbo so kvalificirani za
samostojno delo v praksi. Magistrski študij ni obvezen, je odločitev posameznika. V Belgiji
traja magistrski študij eno leto, zaključi se z zagovorom magistrskega dela. Profesorji v
Belgiji so mi v elektronskih sporočilih na moje poizvedovanje odgovarjali, da se bolj kot za
magistrski študij, študenti odločajo za vpis na specializacijo iz jecljanja (Fluency
specialization). Program vodi ECSF – European Clinical Specialization in Fluency Disorder's.
Fakulteta Thomas More v Antwerpnu, pa koordinira izvajanje programa. Na specializacijo se
lahko vpiše vsak diplomirani logoped in avdiolog, ki je že vsaj tri leta zaposlen, torej že ima
nakaj delovnih izkušenj.
Študijske programe dodiplomskega študija vseh držav prilagam v prilogi.

Dodiplomsko izobraževanje –
samostojen logoped
Podiplomsko izobraževanje –
samostojen logoped
Obvezno podiplomsko
izobraževanje
Tabela 23: Izobraževanje logopedov

SLOVENIJA
NE

BELGIJA
DA

PORTUGALSKA
DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE
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MOŽNOST MOBILNOSTI

V sklopu mobilnosti se izvajajo naslednji programi:
1.

IP Light,

2.

Erasmus + izmenjava,

3.

Erasmus + praksa.

Prav v vseh državah se izvajajo vsi zgoraj napisani programi.
IP Light program je intenzivni enotedenski program, ki ga organizirajo različne fakultete po
Evropi, v okviru mednarodnega sodelovanja. Programu se je Pedagoška fakulteta pridružila
leta 2011, sicer pa program obstaja že več kot trideset let. Kot sem napisala že v teoretičnem
delu, v programu sodelujejo strokovnjaki s področja logopedije in surdopedagogike, ki
izvajajo bodisi privatno prakso ali pa poučujejo na fakultetah oziroma univerzah. Glavni cilj
tega programa je, da omogoča študentom priložnost za izmenjavo izkušenj, medkulturnega
dialoga, druženja ter spoznavanja različnih modelov in sistemov zagotavljanja pomoči
osebam, ki imajo težave na področju komunikacije, govora in jezika. (Kogovšek idr.,
november 2014).
Ko sem se sama udeležila IP Light programa je ta potekal v Setubalu na Portugalskem.
Program je bil razdeljen na predavanja, delavnice in samostojno delo študentov (predstavitev
seminarjev in poster prezentacij). Vsaka skupina študentov je dobila študijski primer, t. i.
papirnatega pacienta z navedenimi opisi težav osebe. Študenti smo morali določiti
diagnostični postopek ter predvideti, katere teste bi uporabili in kakšna terapija bi bila
primerna. Področja študijskih primerov so bila različna, od motenj avtističnega spektra, glasu,
shiz, jecljanja, poškodb glave in nevrogenih jezikovnih motenj.
Na IP Light programu so poleg predavanj tudi delavnice, kjer študenti povezujemo teoretična
znanja s praktičnimi. Teme delavnic so različne, od obrazne masaže, timskega dela,
motivacijskega intervjuja, ogledovanja, do večjezičnosti in govornega nastopanja. IP Light
program se je po novem, za naslednja tri leta, preselil v Belgijo.
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Erasmus + je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja,
mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko
šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Program Erasmus + študentu
omogoča, da del rednih študijskih obveznosti, na vseh stopnjah študija, namesto na matični
instituciji opravi študij na partnerski instituciji v tujini. Sodelujoče države v programu
Erasmus + so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in
Turčija. Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki
stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na ta študij lahko
odide študent od drugega letnika dalje (Študentske izmenjave, b.d.).
Študenti logopedije in surdopedagogike se lahko odpravijo na Erasmus izmenjavo v Belgijo,
na Lessius University Collage, ki se je preimenoval v Thomas More University College, v
mestu Antwerpen. S takšno izmenjavo je Pedagoška fakulteta v Ljubljani začela leta
2010/2011. Tja se je najprej odpravilo pet študentk logopedije in surdopedagogike (Kogovšek
idr., november 2014). Ko sem se sama odpravila na izmenjavo, smo v Belgijo odšle tri
študentke logopedije in surdopedagogike. Na Thomas More univerzi se izvaja Mednarodni
enosemestrski program (International study programme) za področje iz avdiologije.
Program obsega 9 modulov, ki so razdeljeni v štiri strokovna področja, in sicer (Kogovšek
idr., november 2014):


jezik in jezikovne motnje (uporaba jezika in pragmatika, disleksija, diskalkulija),



govorne motnje (motnje fluentnosti, glasovne motnje),



klinična populacija (komunikacijske težave pri večjezičnih osebah in pri osebah z

znižanimi kognitivnimi sposobnostmi),


logopedija v Evropi (interkulturalizacija in Evropska unija, stroka logopedije v

Evropi).
Na Portugalskem imajo študenti v sklopu Erasmus + programa prav tako možnost mobilnosti,
in sicer tudi na Thomas Moru v Antwerpnu. Fakulteta na Portugalskem ne sprejema Erasmus
študentov.
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Podobno je v Belgiji. Univerza sama ponuja angleški program logopedije in avdiologije,
belgijski študenti pa imajo možnost IP Light programa in Erasmus študijske prakse.
Potrebno je poudariti, da je Erasmus izmenjava zaživela šele v zadnjih petih letih, in sicer so
se vezi spletle preko prijateljske logopedske mreže iz celotne Evrope.
Erasmus + praksa je program, ki študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v
obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni
organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus +. Obdobje praktičnega
usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je
na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na usposabljanje lahko odide študent
že v prvem letniku študija (Študentska praksa, b.d.).
Sama sem bila na Erasmus + praksi na Colegio Europea Astoria, to je zasebno dvojezični
vrtec in šola. Hospitirala sem pri logopedinji, ki je dvakrat na teden logopedsko obravnavala
vse otroke v šoli in vrtcu.
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SKLEP

Rezultati primerjave kažejo na določene podobnosti in skupne točke izobraževanja logopedov
v Sloveniji, Belgiji in na Portugalskem. V nadaljevanju bom povzela nekatere
najpomembnejše zaključke raziskave in podala nekaj svojih predlogov, kako le-te spraviti v
življenje in v prakso, saj bo le s tem moja raziskava dosegla svoj cilj.
Dodiplomsko izobraževanje tako v Sloveniji kot na Portugalskem traja štiri leta, v Belgiji pa
le tri leta. Po zaključenem dodiplomskem izobraževanju v Belgiji in na Portugalskem je
diplomirani logoped v večji meri usposobljen in pripravljen za samostojno delo v praksi. V
Sloveniji pa diplomirani logoped ni v celoti usposobljen za samostojno delo v praksi in se
mora vpisati na magistrski študij logopedije in surdopedagogike, ki traja dodatno leto. V
Sloveniji in na Portugalskem se dodiplomski študij zaključi z diplomsko nalogo, v Belgiji se
zaključi z vsemi opravljenimi izpiti in opravljeno prakso. Kot je razvidno iz moje raziskave,
razlike med dolžinami študija v posameznih državah obstajajo, prav tako pa so razlike glede
praktičnega izobraževanja. Kot sem ugotovila, bo v slovenskem prostoru potrebno narediti še
večji premik kar se tiče boljše povezanosti teoretičnega in praktičnega znanja. Pomembno je
konstantno izobraževanje in usposabljanje, tudi potem, ko se formalni del izobraževanja že
zaključi.
Programi se nadalje razlikujejo tudi po kreditnih točkah, s katerimi so ovrednoteni. V
Sloveniji in na Portugalskem je študijski program ovrednoten z 240 kreditnimi točkami, v
Belgiji pa s 180 kreditnimi točkami. Kreditne točke, s katerimi se točkujejo študijski programi
in predmeti so v različnih državah različne, kar kaže na različno vrednotenje določenih
programskih sklopov, kar sem pred izvedbo raziskave tudi pričakovala. Njihovo nekoliko
večje poenotenje bi pomagalo za lažje vrednotenje študentov, ki določen čas, del semestra ali
semester preživijo na študiju v tujini. Velik pomen je potrebno torej nameniti konstruktivnim
bilateralnim pogovorom na ravni izobraževalnih inštitucij med državami.
Praktično izobraževanje poteka v vseh treh državah že tekom študija. Slovenija ima 570 ur
prakse, Belgija 530, Portugalska pa 1834 ur. Na Portugalskem poteka praksa vsa štiri leta
študija, v Belgiji v drugem in tretjem letniku študija, v Sloveniji pa od drugega pa do četrtega
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letnika. Kot kažejo podatki raziskave, v tujini dajejo večji poudarek praktičnemu
izobraževanju (posebej Portugalska) že tekom študija in to je vsekakor pozitiven tuji zgled, ki
bi ga lahko v večji meri implementirali tudi v naš izobraževalni sistem na področju logopedije
in surdopedagogike. Tudi najboljša teorija izgubi svojo vrednost, v kolikor je ne spravimo v
življenje in ne zaživi. Velja pa tudi obratno. Praktične izkušnje lahko prenašamo in izpeljemo
določene teoretične zaključke, ki so nam v pomoč pri delovanju na področju logopedije in
surdopedagogike.
Študenti tekom celotnega izobraževanja v vseh treh državah spoznavajo biomedicinske,
družboslovne in jezikovne znanosti, vsebine s področja govorno-jezikovne patologije,
znanstvenega in raziskovalnega dela ter s področja javnega zdravstva. To kaže na to, da je
študij v vseh treh državah široko in indisciplinarno naravnan, združujejo se različna področja,
ki skupaj prinašajo boljše poznavanje področja iz veliko različnih zornih kotov, kar ocenjujem
kot dobro.
Pri primerjavi študijskega predmetnika s področja biomedicinskih znanosti opazimo, da
študijski program Belgije vsebuje 14 predmetov s področja biomedicinskih znanosti, program
Slovenije 5 predmetov ter študijski program Portugalske 8 predmetov. To kaže, da je v
biomedicinski koncept v Belgiji bolje ovrednoten, Slovenija in Portugalska pa bosta temu
predmetnemu sklopu morali nameniti več poudarka. Največ predavanj imajo v Belgiji, sledi
Slovenija, najmanj pa na Portugalskem. Evropsko logopedsko združenje priporoča 12
priporočljivih vsebin biomedicinskih znanosti, Belgija jih ima 10, Portugalska 7 ter Slovenija
6. To kaže, da so tudi glede priporočljivih vsebin določena razhajanja glede priporočil
evropskega logopedskega združenja in seveda posledično možnosti za izboljšave. Predmetniki
vseh treh držav imajo naslednje skupne vsebine: biološke osnove jezika in govora, anatomija
in fiziologija, nevrologija, psihiatrija, avdiologija in foniatrija.
Pri primerjavi predmetnika s področja jezikovnih znanosti opazimo, da imata Slovenija in
Portugalska pet predmetov, Belgija pa tri predmete s področja jezikovnih znanosti. Priporočila
evropskega logopedskega združenja vsebujejo 6 priporočljivih vsebin. Raziskava kaže, da je
Slovenija zelo blizu tega, kar priporoča evropsko logopedsko združenje CPLOL. Študijski
program v Belgiji ima 4 priporočljive vsebine, na Portugalskem ravno tako, predmetnik
Slovenije pa vsebuje vseh 6 priporočljivih vsebin. Vse tri države imajo skupne naslednje
naslednje vsebine: lingvistika, psiholingvistika in fonetika.
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Največ predmetov s področja družboslovnih znanosti ima predmetnik Slovenije, in sicer 16,
predmetnik Belgije ima 10 predmetov in Portugalske 4. Pri družboslovnih znanostih imajo
največ predavanj, vaj in seminarjev v Sloveniji. Evropsko logopedsko združenje priporoča 7
priporočljivih družboslovnih vsebin, Slovenija jih ima 6, Belgija 5 ter Portugalska 4
priporočljive vsebine. Študijski programi imajo skupne naslednje vsebine: nevropsihologija,
razvojna psihologija in koginitivna psihologija. Če se osredotočim na našo državo, raziskava
kaže, da predmetnik v Sloveniji celo presega število predmetov s področja družboslovnih
znanosti, kot jih priporoča evropsko logopedsko združeneje.
Vsebine s področja govorno-jezikovne patologije imajo v Sloveniji 29 predmetov, na
Portugalskem 21 in v Belgiji 15. Vsi programi s področja govorno-jezikovne patologije imajo
predavanja, seminarje, vaje in samostojno delo študentov. Predmetnik v Sloveniji in Belgiji
ima še klinične vaje. Evropsko logopedsko združenje priporoča 13 vsebin, Belgija jih ima 10,
Portugalska 9, Slovenija pa 12. Skupne vsebine v vseh državah so: razvojne govorne in
jezikovne motnje, motnje motorike in govora, glasovne motnje, motnje fluentnosti,
nevrodegenerativne motnje, nadomestna in dopolnila komunikacija, motnje sluha. Vsebine s
področja govorno-jezikovne patologije so izjemno pomembna znanja, ki jih mora imeti vsak
dober logoped in naša država imam kar 29 predmetov s tega področja, kar je največ v
primerjavi s Portugalsko in Belgijo in na to smo lahko upravičeno ponosni, pomembno pa je,
da to področje tudi zadržimo na tej ravni.

Vsebine znanstvenega in raziskovalnega dela v Sloveniji obsegajo 6 predmetov, na
Portugalskem in v Belgiji pa 3 predmete. Vsebine se v vseh treh državah izvajajo s
predavanji, seminarji, vajami in samostojenim delom študentov. Klične vaje potekajo v
Belgiji in Sloveniji. Evropsko logopedsko združenje priporoča 5 vsebin, Belgija jih ima 4,
Portugalska 3 ter Slovenija vseh 5. Skupne vsebine znanstvenega in raziskovalnega dela so
raziskovalna metodologija, uporaba statistične analize in kvalitativne metode, praktično delo
in opazovanje.
S področja javnega zdravstva ima predmetnik v Sloveniji 5 predmetov, na Portugalskem in v
Belgiji pa 1 predmet. Vsebine se podajajo v vseh državah s predavanji, seminarji, vajami in
samostojnim delom študentov. Klinične vaje imajo le v Sloveniji. Evropsko logopedsko
združenje priporoča 5 vsebin, Slovenija ima 3 vsebine, Belgija in Portugalska pa vsebujeta 2.
Skupne vsebine s področja javnega zdravstva so komunikacijske interakcije.
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Kot sem pričakovala na začetku raziskave, je podiplomsko izobraževanje omogočeno na vseh
treh fakultetah, s to razliko, da je v Belgiji in na Portugalskem podiplomsko izobraževanje
izbirno in ni obvezno nadaljevanje študija. V Sloveniji je nadaljevanje študija obvezno, saj si
le s končanjem magistrskega študija samostojni logoped in surdopedagog. V Sloveniji
magistrski študij traja eno leto, študent dobi naziv magister logopedije in surdopedagogike.
Na Portugalskem traja podiplomsko izobraževanje leto in pol, v Belgiji eno leto ter se prav
tako zaključi z magistrskim delom.
Prav v vseh treh državah program omogoča možnost mobilnosti, kar je zelo dobro. Glavna
razlika v sistemu mobilnosti je ta, da se študijski program v angleškem jeziku izvaja le v
Belgiji, Slovenija in Portugalska zaenkrat še ne sprejemata Erasmus študentov logopedije in
surdopedagogike. Skupno vsem trem državam je, da vse pošiljajo študente na izmenjavo v
tujino in so vključene tudi v program IP LIGHT.

71

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

V

Šumak Barbara; diplomsko delo

ZAKLJUČEK

Slovenija spada med majhne evropske države, v kateri imamo le tri univerze ter eno samo
fakulteto,

kjer

se

študira

logopedijo

in

surdopedagogiko.

Študij

logopedije

in

surdopedagogike je na univerzitetnem nivoju in povsem primerljiv z večjimi evropskimi
državami, kot sta Belgija in Portugalska.
V vseh treh državah, ki sem jih podrobneje obravnavala tekom diplomskega dela, poteka
študij na univerzitetnem nivoju in traja štiri leta (Slovenija in Portugalska) in tri leta (Belgija).
Pri nas se študij izvaja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani na oddelku za logopedijo in
surdopedagogiko, kjer študentje zraven logopedije študiramo še surdopedagogiko. Takšen
način študija poteka tudi v Belgiji, kjer je možnost študija logopedije in/ali avdiologije. Na
Portugalskem se izvaja izključno študij logopedije, ki se imenuje terapia da fala.
Po končanem dodiplomskem študiju v Sloveniji pridobi diplomant strokovni naziv profesor
logopedije in surdopedagogike. Na Portugalskem in v Belgiji diplomant po končanem
dodiplomskem študiju pridobi naziv diplomirani logoped in/ali avdiolog. Naziv je skupen v
vseh treh državah, je pa glavna razlika v funkciji naziva. V Belgiji in na Portugalskem je
študent po zaključenem dodiplomskem izobraževanju samostojen in usposobljen za strokovno
delo v praksi. V Sloveniji pa je nujno, da se študent vpiše še na dodatno leto magistrskega
študija, saj je šele nato usposobljen za samostojno opravljanje svojega poklica.
Pri pregledu študijskih predmetnikov je Slovenija najbolj izstopala z družboslovnimi predmeti
ter predmeti s področja govorno-jezikovne patologije. Pri družboslovnih predmetih v
Sloveniji opazimo, da se poleg splošnih predmetov (psihologija, sociologija), pojavlja veliko
specialno-pedagoških predmetov, ki pa v ostalih dveh državah niso tako izraziti. Menim, da je
to zato, ker je bila logopedija in surdopedagigika pred prenovo študija del smeri specialne in
rehabilitacijske pedagogike in imamo posledično več specialno-pedagoških predmetov kot
druge države.
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Slovenija izstopa tudi pri predmetih s področja govorno-jezikovne patologije. Predmetnik v
Sloveniji vsebuje 29 predmetov s področja govorno-jezikovne patologije, predmetnik v
Belgiji 15 predmetov in na Portugalskem 21. Pri priporočilih, ki nam jih poda evropsko
logopedsko združenje CPLOL, naj bi vsak predmetnik vseboval 13 priporočljivih vsebin.
Študijski program v Sloveniji vsebuje 12 vsebin, na Portugalskem 9 ter v Belgiji 10.
Dodiplomskemu študijskemu programu v Sloveniji po priporočilih CPLOL manjkajo le
vsebine motenj hranjenja in požiranja, ki pa jih najdemo v predmetniku magistrskega študija
logopedije in surdopedagogike.
Vse tri države imajo zelo dobro pokrito področje znanstvenega in raziskovalnega dela, v
okviru katerega študentje spoznavajo metodologijo in statistiko.
Vse obravnavane države upoštevajo priporočila evropskega logopedskega združenja v svojih
predmetnikih. S področja biomedicinskih znanosti CPLOL priporoča 11 vsebin, Slovenija jih
vsebuje 6, Belgija 10 ter Portugalska 7. Pri jezikovnih znanostih je priporočenih 7 vsebin,
Slovenija jih ima 6, Belgija in Portugalska pa 4. Za družboslovne znanosti priporoča CPLOL
7 vsebin, Slovenija jih ima 6, Belgija 4 ter Portugalska 5. S področja govorno jezikovne
patologije nam CPLOL poda 13 vsebin, Slovenija jih ima v svojem programu 12, Belgija 10
ter Portugalska 9. S področja znanstvenega in raziskovalnega dela, naj bi vsak predmetnik
vseboval 5 vsebin. Slovenija jih vsebuje 5, Belgija 4 ter Portugalska 3. S področja javnega
zdravstva naj bi vsak predmetnik vseboval 5 vsebin. Slovenija jih vsebuje 3, Belgija in
Portugalska pa 2.
Pri primerjavi ur namenjenim predavanjem, seminarjem, vajam, kliničnim vajam in
samostojnemu delu študentov opazimo, da v vseh predmetnikih poteka največ študija preko
predavanj, seminarjev in vaj. Poudarila bi še, da je največ kliničnih vaj prav v Sloveniji, sledi
Belgija in nato Portugalska.
Z raziskavo sem ugotovila, da je študij logopedije in surdopedagogike v Sloveniji povsem
primerljiv s študijem v Belgiji in na Portugalskem. Glavno odstopanje in poglavitno razliko
vidim v večjem obsegu vsebin in predmetov s področja govorno-jezikovne patologije ter s
funkcijo naziva ob koncu študija, saj slovenski diplomirani logoped in surdopedagog še ni
kvalificiran za samostojno delo v praksi, kar pa v drugih dveh državah je.
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Svojo raziskavo bi lahko še izboljšala na način, da bi vključila še druge države Evropske unije
ter morda tudi ameriško združenje logopedov – ASHA.
Prepričana sem, da bo moje diplomsko delo pomemben doprinos k poznavanju ureditev na
področju logopedije in surdopedagogike v Sloveniji, Belgiji in na Portugalskem, predvsem v
smislu izmenjave dobrih praks. Vidimo lahko, da je naš študijski sistem popolnoma primerljiv
z večjimi evropskimi državami, kot sta Belgija in Portugalska.
Izboljšave in sprememembe na bolje pa so vedno možne, saj ko se sistemi ne spreminjajo več,
se ustavi tudi njihov razvoj. Spremembe so gibalo človeškega razvoja in posledično tudi
uspeha na državnem in družbenem nivoju. Izobraževalne inštitucije imajo ključno vlogo pri
oblikovanju mladega logopeda, opremijo ga s potrebnimi orodji za opravljanje njegovega
poslanstva in ne samo v smislu pridobivanja novih znanj, temveč tudi v smislu človečnosti.
Dober logoped je dober človek, kot tak lahko največ prispeva k družbi.
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VIII PRILOGE
ŠTUDIJSKI PROGRAM SLOVENIJE
1. letnik, 1. semester (zimski)

1. letnik, 2.semester (letni)

PREDMET
ECTS
Obvezni spošni predmeti
Didaktika
4
Metode raziskovanja na
5
področju specialne in
rehabilitacijske
pedagogike
Tuji jezik: Angleški jezik
4
ali Nemški jezik*
Razvojna in pedagoška
4
psihologija
Obvezni strokovni predmeti
Uvod v specialno in
5
rehabilitacijsko
pedagogiko – teoretske
in zakonske osnove
Teorije rehabilitacije v
4
logopediji in
surdopedagogiki in
etika
Anatomija in fiziologija
4
človeka

PREDMET
ECTS
Obvezni splošni predmeti
Razvojna in pedagoška
6
psihologija
Teorija vzgoje
4
Obvezni strokovni predmeti
Razvoj komunikacije,
4
govora in jezika
Patologija glasu in
3
Govora
Uvod v specialno in
5
rehabilitacijsko pedagogiko–
skupine
oseb s posebnimi
potrebami, edukacija
Fonetika in fonologija
4
Splošni izbirni predmeti
Splošni izbirni
4
Predmet

2. letnik, 3. semester (zimski)

2. letnik, 4. Semester (letni)

PREDMET
ECTS
Obvezni strokovni predmeti
Učenje in poučevanje
4
oseb s posebnimi
potrebami
Logopedska
5
Diagnostika
Avdiologija in
5
elektroakustika
Metode dela z gluhimi
5
in naglušnimi v
zgodnjem otroštvu
Struktura in uporaba
4
znakovnega jezika
Nevrologija
4
Praksa I
3

PREDMET
ECTS
Obvezni strokovni predmeti
Psihologija oseb s
5
posebnimi potrebami
Psihomotorični razvoj in
4
Učenje
Prepoznavanje in
5
ocenjevanje posebnih
potreb
Rehabilitacija glasovnih
4
Motenj
Jezikoslovne znanosti
5
Praksa 2
3
Splošni izbirni predmeti
Splošni izbirni predmet
4
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3. letnik, 5. semester (zimski)

3. letnik, 6. semester (letni)

PREDMET
ECTS
Obvezni strokovni predmeti
Psihopatologija in
3
spremljajoče motnje
na področju vedenja
in čustvovanja
Zaznava govora
3
Motnje fluentnosti
3
Kraniofacialne
3
govorne motnje in
motnje primarnih
oralnih funkcij
Komunikacijski razvoj
3
gluhih in naglušnih
Praksa
4
Strokovni izbirni predmeti
Strokovni izbirni
4
Predmet
Strokovni izbirni
4
Predmet
Strokovni izbirni
4
Predmet

PREDMET
ECTS
Obvezni splošni predmeti
Filozofija edukacije
5
Obvezni strokovni predmeti
Razvojne govorno jezikovne
4
motnje
Osnove socialne
4
Pedagogike
Nevrolingvistika in
5
Nevropsihologija
Opismenjevanje in
4
Pismenost
Metode rehabilitacije
5
poslušanja, jezika in
govora
Praksa 4
4

4. letnik, 7.semester (zimski)

4. letnik, 8.semester (letni)
PREDMET
ECTS
Obvezni splošni predmeti
Sociologija vzgoje
4
Obvezni strokovni predmeti
Strategije dela z
5
osebami s
primanjkljaji na
posameznih področjih
učenja
Metode dela z gluhimi in
5
naglušnimi v šolskem in
odraslem obdobju
Metode rehabilitacije
5
nevrološko pogojenih
komunikacijskih motenj v
razvojni dobi
Metode rehabilitacije
4
nevrološko pogojenih
komunikacijskih
motenj v odrasli dobi
Praksa 6
3
Diplomski projekt
4

PREDMET
ECTS
Obvezni strokovni predmeti
Osnovne strategije
4
dela s slepimi in
slabovidnimi
Individualiziran
7
program
Diagnostika in
3
značilnosti oseb s
primanjkljaji na
posameznih področjih
učenja
Govor in jezik oseb z
4
motnjami v duševnem
razvoju in pri motnjah
avtističnega spektra
Praksa 5
4
Splošni izbirni predmeti
Splošni izbirni
4
Predmet
Splošni izbirni
4
Predmet
80

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Šumak Barbara; diplomsko delo

Strokovni izbirni predmeti, izvedba v 5. semestru,
študentka oziroma študent iz nabora predmetov izbere
štiri predmete v skupni višini 12 KT.
PREDMET

ECTS

Analiza in transkripcija
Govora
Gibanje za spodbujanje govornega in
jezikovnega razvoja
Gluhoslepi

4

Možnosti uporabe
mednarodne klasifikacije
funkcioniranja
Nadomestna in
dopolnilna komunikacija
Osnove akustike,
glasovna higiena in
kultura komunikacije
Osnove neverbalne
komunikacije in
znakovnega jezika
Pedagogika Marije
Montessori
Plavalno opismenjevanje
oseb s posebnimi
potrebami
Praktikum glasbe v
logopediji in
surdopedagogiki
Pred-jezikovni razvoj,
zgodnje učenje in
rehabilitacija
Slovenski znakovni jezik

4

Socialno-komunikacijske
spretnosti in reševanje
vedenjskih težav
Statistična analiza
podatkov z računalnikom
Svetovalno delo s starši

4

Učenci s pomanjkljivo pozornostjo in
hiperaktivnostjo
Ustvarjanje z lutkami

4

Zapoznel fonološki razvoj

4

4
4

4
4

4

4
4

4

4

4

4
4

4
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ŠTUDIJSKI PROGRAM V BELGIJI

1. letnik

2. letnik

PREDMET
Osnove logopedije I
Osnove avdiologije I
Kemija in uvod v kemijo
Antomija in fizologija sluha,
govora
Fizika I
Govorno jezikovne spretnosti
Izbrana poglavja iz fiziologije
Splošno, civilno in medicnsko
pravo
Osnove psihologije
Osnovni koncepti pedagogike
Medicinska psihologija
Filozofija in etika
Edukacija
Anatomija, histologija in
citologija
Genetika
Patologija sluha in govora
3. letnik

ECTS
4
7
4
5

PREDMET
Lingvistika
Psihomotorika
Razvojna psihologija
Antomija centralnega živčnega
sistema
Fizika II
Fonetika in psiholingvistika
Medicinska genetika
Uvod v statistiko
Osnove logopedije II
Osnove avdiologije II
Nevropsihologija
Nevrolingvistika
Učne in praktične metode
Metodika logopedskega dela in
avdiologija
Sociologija
Razvoj govora in jezika
Praksa

6
4
6
3
3
3
3
4
3
5
3
4

PREDMET
Statistika
Nevrologija
Pediatrija
Gerontologija in geriatrija
Otroška psihiatrija
Glasovne motnje
Jecljanje
Govorno jezikovne motnje
Motnje požiranja
Elektrofiziologija
Akustika
Metodiga logopedskega dela in
avdiologija
Nevrogene motnje govora
Nevrogene jezikovne motnje
Komunikacija
Izobraževanje logopedov
Ortopedagogika
Nadomestna komunikacija
Praksa
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ECTS
3
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
7
3
3
3
5
4
3
7

ECTS
3
4
4
4
6
5
3
3
6
6
3
3
3
7
2
3
8
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ŠTUDIJSKI PROGRAM NA PORTUGALSKEM

1. letnik

2. letnik

PREDMETI
Sociologija, zdravje in bolezni
Psihologija razvoja in učenja
Patologija sluha in govora

ECTS
2,5
5
4,5

Anatomija in fiziologija
Uvod v poklic
Pridobljene motnje jezika
Pediatrija
Razvoj govora in jezika
Fonetika in fonologija
Eksperimentalna fonetika
Komunikacija
Motorika govoril
Splošna patologija
Glas
Praksa 1

5
4,5
6
2,5
6,5
4,5
3,5
3,5
4
2,5
2,5
2,5

PREDMETI
Glasovne motnje
Fenološke in artikulacijske motnje
Motnje fulentnosti
Otorinolaringologija
Nevrologija
Duševno zdravje
Pridobljene motnje jezika
Motnje požiranja
Lingvistika
Sociolingvistika
Psiholingvistika
Avdiologija
Nevropsihologija
Govorno jezikovne motnje
Praksa 2

3. letnik
PREDMETI
Klinična logopedija I
Statistika
Metode in tehnike
logopedskega dela I
Kompleksna komunikacija
Bioetika
Motnje komunikacije in
patologija sluha
Razvojne nevromotorične
motnje
Motor govora motnje
Nevropsihologija
Zgodnje odkrivanje govorno –
jezikovnih motenj
Praksa 3

ECTS
8
8
5,5
3
3
2,5
3
4
3
3
3
3
5
4
3

4. letnik
ECTS
5,5
3,5
2,5

PREDMETI
Klinična logopedija II
Organizacija in menedžment
Uporabne raziskave v
logopediji
Motnje branja in pisanja
Metode in tehnike
logopedskega dela II
Predstavitev poklica in
zakonodaja
Nadomestna komunikacija
Praksa 4

4
3
3
3,5
2,5
2,5
30
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ECTS
5
2,5
8
4,5
4
3
3
30

