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POVZETEK 

 

Pogoj za uspešno rehabilitacijo je učinkovit in timsko usklajen načrt dela, ki ga strokovni 

delavci oblikujejo na osnovi natančne ocene funkcioniranja. Velik in dolgotrajen del 

rehabilitacije gluhih in naglušnih je namenjen sporazumevanju. Težava je v pomanjkanju 

poenotenega ocenjevalnega orodja in kriterijev ocenjevanja za to področje. Mednarodna 

klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (v nadaljevanju MKF) in 

njena različica za otroke Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti 

in zdravja za otroke (v nadaljevanju MKF-OM) ponujata možnost poenotenja tako 

terminologije kot tudi vsebinske strukture stanja in ocene napredka. S tem se ponuja tudi 

možnost razvoja inštrumentarija za ocenjevanje, timsko usklajenega kvantitativnega 

vrednotenja napredka posameznega otroka in primerjavo napredka med posameznimi 

obdobji in v populaciji gluhih in naglušnih. 
 

Temeljni cilj magistrskega dela je analiza uporabnosti Mednarodne klasifikacije 

funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja za otroke na področju sporazumevanja. 

Ocene enot sporazumevanja gluhih in naglušnih kažejo, da ocenjevalne naloge 

pripravljene po modelu MKF-OM razločujejo tako med posamezniki kot tudi znotraj 

posameznika, kar je pomembno za pripravo individualnega programa rehabilitacije in 

evalvacije napredka. 

Ocenjevalci izražajo ugoden sprejem modela MKF-OM kot dopolnitev k že obstoječemu 

načinu opisnega ocenjevanja zaradi sistematične sheme ocenjevanja in enotnega 

izhodišča določanja stopnje težave. Analiza pisnih poročil o oceni sporazumevanja po 

modelu MKF-OM je pokazala višjo vsebnost ocenjevanih enot z opredeljeno stopnjo. 
 

Rezultati raziskave so spodbudni predvsem za nadaljnji razvoj poenotenega 

ocenjevalnega materiala po modelu MKF-OM vseh področij relevantnih za gluhe in 

naglušne in za vsa starostna obdobja gluhih in naglušnih otrok. 
 

 

Ključne besede: Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in 

zdravja za otroke, ocena sporazumevanja, gluhi in naglušni, diagnostično ocenjevanje, 

ocenjevalno orodje. 
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The Use of The International Classification of Functioning, Disability and Health for 
Children and Youth in the Communication Assessment of Deaf and Hard of Hearing Pupils 

 
ABSTRACT 

 

The condition for a successful rehabilitation is an effective and teamwork driven plan that 

is designed by experts on the basis of a detailed evaluation of the functioning. A great and 

long-term part of the rehabilitation of the deaf and hard of hearing is dedicated to 

communication. The problem in this area is the lack of unified assessment tools and 

criteria of assessment. The International Classification of Functioning, Disability and 

Health (from now on ICF) and its variant The International Classification of Functioning, 

Disability and Health for Children (from now on ICF-CY) offer the chance to unify the 

terminology as well as the content structure of the condition and the assessment of the 

progress. This also offers a chance of development of assessment tools, teamwork driven 

quantitative evaluation of the progress of each child and the comparison of the progress 

between periods of rehabilitation and in the population of the deaf and hard of hearing. 

The fundamental goal of this dissertation is the analysis of the usefulness of The 

International Classification of Functioning, Disability and Health for Children in the area 

of communication. The evaluation of the units of communication of the deaf and hard of 

hearing shows that the assessment tasks based on the model of ICF-CY distinguish 

between individuals as well as within the individual, which is important for the 

preparation of an individual rehabilitation program and the evaluation of the progress. As 

a completion to an already existing method of descriptive evaluation, the assessors show a 

favourable reception of the model of ICF-CY due to its systematic assessment scheme 

and a unified basis for defining the degree of the problem. The analysis of the written 

reports on the assessment of communication on the model of ICF-CY showed a higher 

content of assessment units with a defined degree. 

The results of the research are encouraging mostly for the further development of unified 

assessment material on the model of ICF-CY regarding all areas relevant for the deaf and 

hard of hearing and for all age brackets of the deaf and hard of hearing children. 

 

 

Key words: The International Classification of Functioning, Disability and Health for 

Children, assessment of communication, deaf and hard of hearing, diagnostic assessment, 

assessment tools. 
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						1 

1 UVOD 

 

Sporazumevanje je za vsakega posameznika izrednega pomena, saj na ta način goji 

socialne odnose z drugimi, se uči, si izmenjuje mnenja, ideje in informacije. Več sredstev 

sporazumevanja posameznik obvlada, širši je lahko socialni krog, v katerem jih uporablja. 
 

V sodobnem svetu se je tudi socialni krog gluhih in naglušnih razširil. Nove paradigme 

izobraževanja in surdopedagoške prakse že dlje časa podpirajo totalno komunikacijo 

gluhih in naglušnih, v katero sodita tudi verbalni jezik in oralni govor. Prav slednja dva 

omogočata širitev sporazumevalnega socialnega kroga. 
 

Gluhi in naglušni imajo okvarjeno prav tisto funkcijo, ki je pomembna za spontan razvoj 

jezika in govora. Razvoj tehnike in medicine je izredno pripomogel k premagovanju tega 

primanjkljaja, pomembna pa je tudi pomoč z rehabilitacijo. Eno pomembnejših njenih 

načel je načelo individualizacije, kar pomeni posvetiti se vsakemu posamezniku, 

upoštevati njegovo individualnost in mu pomagati, da razvije svoj optimum na 

obravnavanem področju. Pogoj za uspešno rehabilitacijo je učinkovit in timsko usklajen 

načrt dela, ki ga strokovni delavci oblikujejo na osnovi natančne ocene funkcioniranja.  
 

Velik in dolgotrajen del rehabilitacije gluhih in naglušnih je namenjen sporazumevanju. 

Sporazumevanje je kompleksna funkcija, zato tudi ocena sporazumevanja ni enostavna. 

Izkušnje iz prakse kažejo, da prevladujoče opisne ocene sporazumevanja sicer omogočajo 

dober načrt rehabilitacije, vendar niso vsebinsko in kriterijsko poenotene. Izhodiščna 

težava je v pomanjkanju poenotenega ocenjevalnega orodja in kriterijev ocenjevanja za 

področje sporazumevanja.  
 

Tudi strokovni delavci sorodnih smeri, ki se ukvarjajo z govorno jezikovno rehabilitacijo 

oseb po poškodbah glave potrjujejo, da za oceno sporazumevanja v slovenskem prostoru 

ni standardiziranih merskih instrumentov, poenotenih ocenjevalnih postopkov in 

terminologije (Lang, 2013). Obstoječih testov iz tujine ni mogoče kar prevesti in 

uporabiti. Potrebno jih je prilagoditi našim jezikovnim in kulturnim značilnostim (Ogrin, 

Žemva, 2009). 
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	2 						

V podobni situaciji so bile tudi nekatere druge stroke, ki ocenjujejo razna področja 

človekovega funkcioniranja, zato so strokovnjaki začeli razvijati Mednarodno 

klasifikacijo funkcioniranja in zmanjšanih zmožnosti, ki naj bi pripomogla k 

mednarodnemu poenotenju terminologije in ocenjevalne sheme s kriteriji ter pripomogla 

k izmenjavi podatkov brez nesporazumov. Da bi zadostili posebnostim v funkcioniranju 

otrok, so razvili verzijo za otroke in jo poimenovali Mednarodna klasifikacija 

funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja za otroke. 
 

Obe verziji zajemata vsa področja človekovega funkcioniranja, zato je možno na njuni 

osnovi pripraviti poenoten ocenjevalni material za oceno področij relevantnih za gluhe in 

naglušne. 
 

 

1.1  SPORAZUMEVANJE  
 

Najbolj splošna opredelitev sporazumevanja je, da je interakcija med posamezniki, ki se 

realizira z znaki. Vsak posameznik hote ali nehote oddaja dražljaje, ki so za drugo osebo 

znaki, ki o osebi, ki jih oddaja, nekaj povedo (Jelenc, 1998). Gre za izmenjavo sporočil, 

ki ji s tujko pravimo komunikacija. 
 

Po vrsti znakov sporazumevanje v splošnem delimo na neverbalno in verbalno. Jelenčeva 

komunikacijo po vrsti znakov natančneje opredeli kot signalno in simbolno. K signalni 

šteje paralingvistične znake govora, kot so prozodični elementi (jakost, višina, trajanje, 

hitrost, ritem), kinetične znake, ki jih sporoča izraz obraza, pogled in telesna drža, 

proksemične znake, ki sporočajo ustrezno fizično bližino in osebni prostor. K simbolni 

komunikaciji pa šteje sporazumevanje s poljubnimi in dogovorjenimi znaki, k slednjim 

šteje tudi jezikovne znake (Jelenc, 1998). Vsak jezik je sistem znakov ne glede na to, ali 

je govorjen, pisan ali podan s kretnjo. 
 

Paralingvističnim znakom daje velik pomen verbotonalna metoda, ki med prozodičnimi 

elementi poudarja tudi pomen pavze v govoru. Guberina, ki je avtor metode, jih imenuje 

vrednote govornega jezika in pravi, da je poved celota, sestavljena iz govornih vrednot v 

kombinaciji z besedami ali brez njih (po Rade, 2002). Po teoriji verbotonalnega sistema je 

govor sinteza leksičnih in neleksičnih sredstev izražanja. K leksičnim sredstvom sodi vse, 



	
	
	
Univerza	v	Ljubljani	–	Pedagoška	fakulteta																																		Amelija	Mozetič	Hussu,	magistrsko	delo	

	

	
	

						3 

kar se nanaša na besede: glasoslovje, oblikoslovje in skladnja. Neleksična sredstva so 

vrednote govorjenega jezika: intonacija, ritem, jakost, napetost, pavza, stavčni tempo, 

mimika, gesta, položaj in napetost telesa, splošni tonus telesa, kontekst in govorna 

motivacija (Dulčić idr., 2012). 
 

Ozbičeva v svoji raziskavi navaja, da so ritem, hitrost, melodija in naglaševanje tudi 

nosilci pomena. Razumljivost govora je odvisna predvsem od melodije, rima in naglasa. 

Če so moteni, je kljub natančni artikulaciji glasov vsebina slabo razumljiva in moti 

komunikacijo. V rehabilitaciji pa naj bi se prav zaradi tega bolj spodbujalo prozodične 

elemente od jezikovnih in artikulacijskih. Ocenjevanje tega dela sporazumevanja lahko 

tudi natančneje opredeli potrebne prilagoditve pri pouku (Ozbič, 2007). 
 

Verbalno sporazumevanje je spretnost, ki jo izvajamo ob štirih sporazumevalnih 

dejavnostih, ki se s psihološkega vidika delijo na receptivne in produktivne. Receptivni, 

ki sporočilo sprejemata, sta poslušanje in branje, produktivni, ki sporočilo tvorita, pa sta 

govorjenje in pisanje (Pečjak, 1997). 
 

Frankova je raziskovala odnos slišečih učencev prvega in četrtega razreda do štirih 

sporazumevalnih dejavnosti: poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. Prvošolci imajo 

najraje branje, sledi pisanje, poslušanje in nazadnje govorjenje. Tudi za četrtošolce je po 

priljubljenosti na zadnjem mestu govorjenje. Poudarja pa tudi, da se odnos do 

sporazumevalnih dejavnosti s starostjo spreminja. Četrtošolci se najraje pogovarjajo s 

prijatelji, s sošolci in z mamo, najmanj pa z učiteljico. Pred večjo skupino jih le polovica 

rada nastopa, druge je večinoma sram. Morebiti so občutljivi na odzive sošolcev. 

Četrtošolci ne marajo pisanja, ker se jim utrudi roka, saj morajo veliko pisati (Frank, 

2004). 
 

 

1.1.1  NAČINI SPORAZUMEVANJA GLUHIH IN NAGLUŠNIH 

 

Obstoj več načinov komunikacije poudarja pomen same komunikacije. Avtorji svetujejo 

spodbujanje in uporabo vseh oblik sporazumevanja, da bi se gradilo na uspešnosti 

sporazumevanja gluhih (Marschark idr., 2002). 
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Gluhi za sporazumevanje uporabljajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti, le da 

poslušanje in govorjenje potekata tudi nekoliko drugače: 

- poslušanje: 

o odgledovanje ali branje z ustnic, 

o cued speech kot pomoč pri branju z ustnic, 

- govorjenje: 

o znakovni jezik, 

o cued speech kot pomoč pri izgovorjavi, 

- branje, 

- pisanje. 
 

Poslušanje je zaradi slušne izgube okrnjeno. Slušni pripomoček pomaga izkoriščati slušne 

ostanke, ni pa sam po sebi dovolj. Gluhi si pri poslušanju pomagajo z opazovanjem 

kinetičnih in proksemičnih znakov in odgledovanjem ustnic govorca, ki oblikujejo 

glasove. Obojega, poslušanja in odgledovanja se učijo v rehabilitacijskem procesu. 
 

Branje z ustnic je zahtevno, napake so pogoste. Bolj kot od veščin gluhega posameznika, 

je odvisno od lastnosti govorca, od konteksta in okoljskih pogojev (svetloba). Samo 

odgledovanje ne zadošča potrebam celodnevne komunikacije (Marschark idr., 2002). 
 

Cued speech je vidno podprt oporni sistem komunikacije. Dlani in prsti zavzemajo 

različne oblike na raznih položajih v bližini ustnic. So dogovorjeni znaki v sistemu 

kombinacij, ki omogočajo, da se manj vidni glasovi govorjenega jezika bolje razločujejo. 

Gluhim je ob uporabi cued speecha lažje brati z ustnic, lažje je tudi razumeti slabše 

artikuliran govor, seveda pa morata oba udeleženca pogovora obvladati to obliko podpore 

(Nightingale, Stevens, 2007). 
 

Govorjenje je pogojeno s poslušanjem, zato se ga morajo gluhi in naglušni v procesu 

rehabilitacije načrtovano učiti. Glavna naloga govorjenja je ubesediti sporočilo. 
 

Veščine oralnega govora se izkažejo kot dobrodošle v odraslosti, sploh pri možnosti 

zaposlitve. Ker je oralni govor hitrejši način sporazumevanja, ugotavljajo, da delodajalci 

raje zaposlijo gluhega, ki se sporazumeva z oralnim govorom, čeprav so tudi zanj 
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potrebne določene prilagoditve in pogosteje prihaja do nesporazumov (Marschark idr., 

2002). 
 

Sporočilo je možno prenesti tudi z dogovorjenimi gibi, kar se je izkoristilo za razvoj 

znakovnega jezika za gluhe osebe, ki jim je govorno izražanje nemogoče ali težko. Gluhi 

in naglušni otroci se znakovnega jezika učijo po naravni poti od svojih gluhih staršev. 

Nekateri gluhi se znakovnega jezika naučijo na tečaju, potem ko so že uspešno verbalno 

rehabilitirani. Vključujejo se v društva gluhih in naglušnih, kjer se z drugimi gluhimi 

lažje sporazumevajo v znakovnem jeziku. 
 

Najbolj učinkovit način sporazumevanja gluhih in naglušnih je po metodi totalne 

komunikacije, pri čemer je poglavitni vir informacij pridobljen z vidom, vključuje pa vse 

možne načine sporazumevanja: poslušanje, odgledovanje in branje z ustnic, kretnje, 

mimiko in geste, ročno abecedo, pisanje in grafične prikaze (Košir, 1999). 
 

Schmidt in Čagran med prednosti inkluzije štejeta poleg priložnosti za vzpostavljanje 

odnosov s slišečimi vrstniki tudi soočanje z različnimi jezikovnimi stili drugih učencev. Z 

vključevanjem v redni razred postajajo govorni in jezikovni vzorci gluhega otroka bolj 

razumljivi in jasni, česar jim vključitev v zanje bolj homogen razred ne bi omogočalo. V 

primeru nerazumevanj prihaja do utrjevanja in uporabe več komunikacijskih tehnik in do 

prilagajanja komunikacijskih veščin. 
 

Vendar je po študiji Afzali-Nomani za gluhe učence to možno le ob uporabi znakovnega 

jezika, ki se ga naučijo tudi slišeči sošolci, ob izenačenih kriterijih ocenjevanja, ob 

spodbujanju prijateljstva v razredu in ob dodatnih govorno jezikovnih obravnavah 

gluhega učenca (po Schmidt in Čagran, 2006). Siegel pravi, da vsak otrok z motnjo sluha 

potrebuje komunikacijsko bogato okolje, v katerem lahko raste in se razvija (prav tam). 
 

 

1.1.2  ZNAČILNOSTI SPORAZUMEVANJA GLUHIH IN NAGLUŠNIH 
 

Slušna izguba prizadene enega od informacijskih virov, s katerim otrok odkriva zunanji 

svet, se organizira v prostoru in času in komunicira z zunanjim svetom. Posledice slušne 

izgube so v veliki meri odvisne od stopnje slušne izgube, od časa njenega nastanka, od 
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vrste slušne izgube, od odnosa okolja do gluhe ali naglušne osebe, od spodbud okolja na 

otrokov razvoj in od časa med pojavom slušne izgube in začetkom rehabilitacije.  

Prva in poglavitna posledica slušne izgube je slabša sposobnost zaznavanja in 

prepoznavanja zvočnih dražljajev (Dulčić, 2012).  
 

Bolj zgodaj v razvoju nastane slušna izguba, kompleksnejša je težava:  
 

Prelingvalna okvara sluha nastane pred razvojem govora. Vpliva na celoten otrokov 

psihosocialni razvoj, najbolj pa na razvoj jezikovnih sposobnosti.  
 

Postlingvalna okvara nastane potem, ko je govorno jezikovno področje v večji meri že 

razvito. Vpliva predvsem na izgovorjavo in pisanje, pa tudi na vedenje in socialne odnose 

ob novo nastali situaciji. 
 

 

1.1.2.1  VERBALNO SPORAZUMEVANJE GLUHIH IN NAGLUŠNIH 

 

Gluhi in naglušni imajo okvare sluha, ki različno vplivajo na njihov razvoj govora. 

Običajno imajo skromnejše besedišče, težave v razumevanju govora, posebej abstraktnih 

vsebin in prenesenih pomenov. Pri govoru delajo slovnične napake predvsem v sklonu, 

spolu in številu.  
 

Dulčić in Dokoza poudarjata, da je pasivno besedišče gluhih in naglušnih običajno večje 

kot aktivno, kar pomeni, da več razumejo, kot lahko izrazijo. Uporabljajo vse besedne 

vrste, najpogosteje pa samostalnike in glagole, v začetni fazi samostalnike v 

imenovalniku in glagole v sedanjiku. Uporaba prislovov se pojavi pozneje. Poudarjata 

tudi pomen vrstnega reda stavčnih členov v povedi (osebek, povedek, predmet), ki gluhim 

in naglušnim omogoča boljše razumevanje, vsakršne inverzija otežuje razumevanje 

vsebine. Otrokovi odgovori so v začetku in tudi pozneje kratki in enostavni, kar je za 

gluhe bolj ekonomično in jasno. Vzročno-posledične zveze so dolgo problematične, 

običajno jih ubesedijo v nizu kratkih povedi. Povedi se najprej širijo s prirednimi vezniki, 

pozneje s podrednimi. Lažje se izražajo v pretekliku kot v prihodnjiku. Preteklost je 

doživeta in zato bolj konkretna, prihodnost si je potrebno zamisliti in je zato bolj 

abstraktna (Dulčić, Dokoza, 2014). 
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Veliko raziskav preučuje besedišče gluhih in naglušnih, saj je baza za razumevanje tako 

pri ustnem kot pri pisnem sprejemanju. Širina besedišča je najpomembnejši dejavnik 

bralne učinkovitosti, ki vpliva na hitrost branja in razumevanje prebranega (Marjanovič 

Umek idr., 2012). Večje zaostajanje v jezikovnih sposobnostih in veščinah branja za 

kronološko enako starimi vrstniki neugodno vpliva na inkluzijo.  
 

Tudi Marschark (2007) poudarja pomen besedišča in pravi, da je potrebno vložiti vse 

napore za širitev besedišča gluhih na vse načine: govorno, pisno in znakovno. Boljše je 

besedišče, boljše je spopadanje z novimi besedami. 
 

V primerjavi s slišečimi vrstniki gluhi najstniki desetkrat slabše razumejo besednjak, 

vendar število nerazumljenih besed med gluhimi zelo variira. Posamezniki imajo bogat 

besedni zaklad (Dornik, 2009). 
 

Zupanova navaja, da imajo gluhi mladostniki ožji besednjak, ki je tudi slabše asociativno 

organiziran. Gluhi bolje razumejo in raje uporabljajo konkretne samostalnike in bolj 

znane akcijske glagole. Povzema Laneovo raziskavo, ki ugotavlja, da imajo gluhi v 

angleško govorečem okolju velike probleme pri funkcijskih besedah z malo leksičnega 

pomena (predlogi, zaimki, vezniki, členki, pomožni glagoli) (Zupan, 2007).   
 

V rehabilitaciji gluhih, naglušnih in otrok z govorno jezikovnimi motnjami z metodo 

ritmičnih stimulacij je poudarjen pomen razumevanja in uporabe predlogov, pri čemer gre 

za doživljanje in imenovanje prostorskih odnosov, ob doživljanju prostorskih situacij in 

akcij z lastnim telesom. Pomen predlogov in drugih izrazov orientacije obravnavajo širše, 

na primer pri slušni analizi in sintezi, ko je potrebno ugotoviti mesto določenemu glasu 

ali pri matematiki pri določanju predhodnikov in naslednikov (Rade, 2002). 
 

Tudi drugi avtorji potrjujejo širok vpliv besedišča. Vloga jezika in besednega zaklada je 

bila kot velika ovira izpostavljena v raziskavah, ki so proučevale znanje matematike pri 

gluhih in naglušnih (Schmidt in Čagran, 2006). 
 

Skamličeva pri primerjavi jezikovnih sposobnosti dveh deklic (ene s polževim vsadkom 

in druge z jezikovno motnjo) ugotavlja, da je gluhi deklici pri strukturiranju povedi 

pomagal slikovni material in ji tako pomagal uporabiti ustrezne besede. Obenem povzema 
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druge avtorje, ki ugotavljajo predvsem neenakomerno razvite jezikovne sposobnosti pri 

otrocih s polžkovim vsadkom, ki dosegajo višje rezultate v nalogah spontanega govora in 

slabše na jezikovnih testih razumevanja. Med primerjanjem narativnih sposobnosti pa so 

ugotovili, da uporaba podrednih veznikov pri otrocih s PV ni bila tako dobro razvita kot 

pri slišečih vrstnikih (Skamlič, 2010).  
 

Zanimiva je tudi jezikovna primerjava gluhih z otroki z govorno jezikovnimi motnjami, 

ki jo je opravila Harumerjeva in ugotavlja, da imajo oboji težave z dovršnimi glagoli, 

težave s skladnjo, s tvorbo preteklika, izpuščajo pomožne glagole in težave v angleščini z 

nepravilnimi glagoli. Spodbudna je ugotovitev, da se težave z dovršnimi glagoli pri 

gluhih s polževim vsadkom izboljšajo.  
 

 

 

1.1.2.2  NEVERBALNO SPORAZUMEVANJE GLUHIH IN NAGLUŠNIH 

 

Gluhi so zaradi odsotnosti slušne informacije bolj pozorni na znake in simbole v okolju, 

prav tako so pozorni na obrazno mimiko in govorico telesa. Gluhi mladostniki so tudi v 

raziskavi dokazali, da so boljši od slišečih vrstnikov v prepoznavanju znakov in tudi 

simbolov, ki predstavljajo abstraktne pojme (Dornik, 2009). 
 

Obratnosorazmeren vpliv stopnje slušne izgube na neverbalno sporazumevanje ugotavlja 

tudi Černeka, ki je raziskovala nebesedno sporazumevanje v funkciji socializacije skupine 

gluhih in naglušnih otrok, integriranih v redne osnovne šole. Ugotavlja, da so se v igre 

telesne izraznosti najbolj vživeli učenci, stari od 6–10 let. Starejši učenci so vaje izvajali, 

vendar z zadržkom. Ugotavlja tudi razliko v prid izraznosti gluhih in težje naglušnih v 

primerjavi z lažje naglušnimi. Po njenih izkušnjah so preko igre nebesednega 

sporazumevanja pridobivali poleg socializacijskih veščin tudi govorne, predvsem na 

področju besedišča (Černeka, 2003). 
 

 

1.1.2.3  BRALNA PISMENOST GLUHIH IN NAGLUŠNIH 

 

Dornikova poudarja, da že majhni ostanki sluha pripomorejo k izboljšanju veščin, ki so 

potrebne pri pismenosti. V njeni raziskavi so se naglušni pri vseh spremenljivkah uvrščali 
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med slišeče in gluhe. V raziskavi bralne pismenosti pri gluhih mladostnikih iz srednje 

poklicno tehniškega in srednjega strokovnega izobraževanja ugotavlja nižjo kvaliteto 

branja v primerjavi s slišečimi vrstniki. Gluhi po branju besedila s težavo odgovarjajo na 

vprašanja, ne znajo v nekaj povedih obnoviti vsebine, si ne zapomnijo podrobnosti in ne 

znajo izluščiti bistva besedila. V šolskih besedilih jim je veliko besed neznanih, ker niso 

del njihovega besednjaka. Šolska besedila so jim preobsežna in težko razumljiva (Dornik, 

2009).  
 

Pomen stopnje slušne izgube navaja tudi Orlič v analizi spisov gluhih in naglušnih 

dijakov. Ugotavlja, da stopnja gluhote vpliva na površinsko organiziranost, kohezijo 

besedila, ne vpliva pa na njegov smisel oziroma koherenco. Gluhi uporabljajo več 

ponavljanj z zaimki in več konektorjev. Besedila so dokaj smiselna in berljiva. Trdi, da so 

gluhi in naglušni funkcionalno pismeni, da so sestavki gluhih in naglušnih usklajeni in 

skladni, šibko kohezivni, vendar koherentni (po Dornik, 2009). 
 

Gluhi so bolj spretni pri prepoznavanju enopomenskih besed ali besed v kontekstu. Glede 

besedišča običajno zaostajajo za leto dni v primerjavi z drugimi bralnimi veščinami. Pri 

branju si zapomnijo posamezne nepovezane podatke, ne pa sporočila v celoti. Nadalje 

Marschark svari pred tem, da starši in učitelji pogosto podcenjujejo jezikovne sposobnosti 

gluhih, pa tudi slišečih in so nagnjeni k poenostavljanju. Zelo malo pozornosti posvečajo 

dodatnim pomenom besed in besednih zvez ter njihovim metaforičnim pomenom in 

frazemom. Velja neko splošno prepričanje, da se gluhi v glavnem pisno izražajo s 

kratkimi stavki, večkrat uporabljajo enostavno obliko povedi: osebek-povedek-predmet, 

uporabljajo manj prislovov, veznikov in pomožnih glagolov v primerjavi s slišečimi. 

Včasih povedi niso popolne. Marschark pa poudarja pomen ustvarjalnosti in pravi, da so 

gluhi kljub specifikam lahko pisno kreativni in bogati prav tako kot vrstniki. Povsem 

primerljivi so z vrstniki pri prepletanju dogodkov in dejanj. V splošnem so gluhi tako na 

verbalnem kot neverbalnem področju ravno tako ustvarjalni kot slišeči (Marschark, 

2007). 
 

Sporazumevanje se raziskuje in opisuje po posameznih dejavnostih, pa vendar so vse med 

sabo zelo povezane in soodvisne. Stewart (po Zupan, 2007) poudarja veliko povezanost 

med jezikovnim razvojem in pismenostjo. Raziskave kažejo, da so imeli gluhi z dobro 

jezikovno podlago bolj razvite veščine funkcionalnega branja in pisanja, vendar tudi 
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branje vpliva na jezikovni razvoj. Bralec med branjem širi besedišče, se uči jezikovnih 

vzorcev, spoznava uporabo fraz in drugih sestavin jezika. Pri gluhem otroku je pogosto 

prezrto, da je vloga branja jeziku podrejena. Od njih se mnogokrat pričakuje, da se bodo 

učili brati in se hkrati z branjem učili.  
 

 

1.2  DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE 

 

Vrednotenje in ocenjevanje sta izraza, ki vedno nastopata vzporedno. Milena Ivšek v 

uvodnem razmišljanju o načrtovanju in ocenjevanju opredeljuje vrednotenje kot najvišjo 

taksonomsko stopnjo v nivoju mišljenja. Gre za izrekanje sodb o vrednosti določenih idej, 

argumentov, rešitev, metod, izdelkov. Do vrednotenja pa nas privedejo dejavnosti kot so 

ocenjevanje ali presojanje posameznih vsebin, področij, oblik, načinov, za kar pa morajo 

biti natančno določeni kriteriji, s katerimi so seznanjeni vsi udeleženci v učnem procesu 

(Ivšek, 2005). Ocenjevanje je objektivnejše, ko so kriteriji enotni in so z njimi seznanjeni 

vsi izvajalci ocenjevanja. 
 

Pri dejavnostih nejezikovnega odziva učitelj preveri razumevanje jezikovnih spretnosti, 

učenci demonstrirajo razumevanje tujega jezika z nejezikovnimi dejanji. Preverjanje in 

ocenjevanje učitelji tujih jezikov najpogosteje izvajajo zaradi preverjanja uspešnosti in 

posredovanja povratnih informacij, sledi motiviranje in diagnosticiranje problemov 

(Čagran in Brumen, 2004). 
 

Pri delu z učenci s posebnimi potrebami je vrednotenje časovno pred učenjem. Preden se 

pripravi individualiziran program za učenca, je potrebno učenca zelo dobro spoznati. 

Vrednoti se učenčeve zmožnosti na različnih področjih, ocenjuje se tudi primanjkljaje in 

ugotavlja vzroke odstopanj. Dejansko v specialno rehabilitacijski pedagogiki se vsaj na 

področju logopedije in surdopedagogike bolj kot o vrednotenju govori o diagnosticiranju, 

čeprav se pri tem le redkeje uporablja standardizirane diagnostične teste. Za opazovanje 

in ocenjevanje otrokovega funkcioniranja se uporablja razne razpoložljive naloge. 
 

Specialno rehabilitacijski pedagogi so nekako bliže diagnostičnemu ocenjevanju, ki je po 

mnenju sodobnih avtorjev ugotavljanje stanja na nekem področju. Usmerjeno je k 
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odkrivanju vrzeli v nekem področju, v nekem obstoječem znanju z namenom 

kompenzacije te vrzeli in ne z namenom ocenjevanja (Razdevšek Pučko, 1995). 
 

Diagnostično ocenjevanje je pogosto omenjano s formativnim ali sprotnim ocenjevanjem, 

ki se pojavlja pred ali med poukom in ima dva osnovna cilja: usmerjati učitelja pri 

načrtovanju in pomagati učencem pri določanju področij na katerih morajo delati več 

(Woolfolk, 2002). Tudi specialno rehabilitacijski pedagogi tako pri poučevanju v 

prilagojenem programu kakor tudi pri individualnem delu ali izvajanju dodatne strokovne 

pomoči sproti ocenjujejo stanje pri posameznem otroku in ga sproti seznanjajo z 

napredkom. Posebej pri individualnem delu je možno otroka osveščati o napredku in o 

težavah, ga navajati na samoevalvacijo in skupaj z njim načrtovati. Posebej slednje je zelo 

pomembno. Pomembno je ugotoviti, na kaj je možno vplivati in kaj je stalna posledica 

primanjkljaja.  
 

Povratna informacija ima poseben pomen, ker predstavlja stanje in oddaljenost od cilja. 

Omogoča, da učenec vloži dovolj truda ali pa zamenja strategijo. 

Dokazano je, da so najbolj učinkovite pozitivne povratne informacije. Ko povratna 

informacija poudarja dosežek, poveča samozavest, analitično mišljenje in izvajanje 

(Woolfolk, 2002) . V specialno rehabilitacijski pedagogiki bi bilo podajanje samih 

pozitivnih dosežkov in zamolčanje težav zavajajoče. Potrebno je znati opaziti in povedati 

dejansko stanje, seveda na tenkočuten način in čim bolj jasno. 

Raziskovalka Margaret Clifford je ugotovila, da ima lahko neuspeh pozitivne ali 

negativne učinke na kasnejšo uspešnost, odvisno od situacije in osebnosti vpletenega 

učenca. Trud pri zaščiti učenca pred neuspehom in zagotovitev uspeha ima lahko ravno 

nasproten učinek (Woolfolk, 2002). 
 

Otroci s posebnimi potrebami so pogosto v kroničnem neuspehu, sploh ko posebne 

potrebe niso pravočasno ugotovljene ali ko so usmerjeni v zanje prezahteven program. Da 

se to ugotovi, je potrebno pravočasno zaznati in opredeliti težave, z njimi seznaniti starše 

in druge dotične člane strokovne skupine. Specialno rehabilitacijskemu pedagogu poleg 

izkušenj in znanja omogoča suverenost pri tem tudi ustrezen ocenjevalni material ali 

postopek. 
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1.2.1  DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE V REHABILITACIJI  
 

Diagnostično ocenjevanje je namenjeno ugotavljanju stanja funkcioniranja, ki služi 

dodeljevanju ustrezne pomoči in pripomočkov, socialnih pravic, je osnova planiranju čim 

bolj zgodnjega strokovnega dela in omogoča spremljanje napredka. 
 

Več avtorjev poudarja, da je ugotavljanje in spremljanje stanja funkcioniranja ključnega 

pomena za vodenje rehabilitacijskega procesa (Fatur Videtič, Moharič in Marinček, 

2004). Tudi Magajna v svojem prispevku o otrocih s SUT spodbuja k raziskavam, da bi 

bolje izrabili možnosti različnih sodobnih alternativ diagnostičnega ocenjevanja za 

pridobivanje podatkov, ki bodo izboljšali načrtovanje in poučevanje. Dodaja, da je poleg 

celostne evalvacije pomembno ugotavljanje intraindividualnih razlik (Magajna, 2009). Tu 

je posebej pomembno ugotavljanje otrokovih močnih področij, na katera se je možno 

opreti v procesu rehabilitacije in učenja.  
 

Wrayeva je s sodelavci pri učencih s težjimi motnjami sluha preverjala učinkovitost 

zgodnje slušno govorne obravnave na področju šolske uspešnosti, branja, komunikacije, 

pozornosti in sodelovanja in ugotovila, da je večina integriranih učencev z motnjo sluha 

dosegla ali celo presegla nivo vrstnikov (po Schmidt in Čagran, 2006), kar potrjuje, da 

zgodnja obravnava, stalna strokovna pomoč in timsko delo omogočajo uspešno vzgojno-

izobraževalno integracijo gluhih in naglušnih. 
 

 

Variabilnost terminologije in klasifikacij otežuje multidisciplinarni pristop ocenjevanja in 

obravnav, kar se nato zrcali v omejevalni politiki oblikovanja meril za upravičenost do 

pomoči ali pripomočkov (Simeonsson, 2009). 
 

 

1.2.2  DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE GLUHIH IN NAGLUŠNIH 
  
1.2.2.1  OCENA FUNKCIJE SLUHA 

 

Prva ocena, ki jo je otrok v povezavi s sluhom deležen že v porodnišnici, je opravljena s 

presejalnim testom zvočnega sevanja ušesa – otoakustične emisije (OAE). V Sloveniji že 

več let v vsaki porodnišnici opravljajo presejalni test za sluh od 24 do 48 ur po rojstvu. Če 



	
	
	
Univerza	v	Ljubljani	–	Pedagoška	fakulteta																																		Amelija	Mozetič	Hussu,	magistrsko	delo	

	

	
	

						13 

je test negativen, sledijo nadaljnje diagnostične obravnave v avdiološki ambulanti, vse z 

namenom zgodnje diagnostike, saj so zgodnje posredovanje, zdravljenje in habilitacija 

ključnega pomena za odpravo negativnih posledic naglušnosti in gluhote (Spindler, 

2008). 

Nadalje so potrebne razne subjektivne in objektivne preiskave za ugotavljanja natančne 

okvare sluha, da se družini nudi ustrezne informacije in pomoč, otroku čim prej predpiše 

ustrezni slušni pripomoček in ga vključi v rehabilitacijski postopek. Z natančnimi 

preiskavami se ugotavlja natančna izguba sluha v decibelih, kar je osnova določanju 

stopnje slušne okvare. Slednja opredelitev je pomembna za dodelitev ustrezne pomoči in 

pripadajočih socialnih pravic.  

Po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami (ur. Vovk-Ornik, 2015) se gluhi in naglušni opredeljujejo po 

naslednjih stopnjah: 
 

Naglušni otroci: 

a) otrok z lažjo izgubo sluha 

(povprečna izguba v govornem območju od 26 do 40 dB), 

b) otrok z zmerno izgubo sluha 

(povprečna izguba v govornem območju od 41 do 60 dB), 

c) otrok s težko izgubo sluha  

(povprečna izguba v govornem območju od 61 do 90 dB). 
 

Gluhi otroci: 

a) otrok z najtežjo izgubo sluha 

(povprečna izguba v govornem območju od 91 do 110 dB), 

b) otrok s popolno izgubo sluha – gluhi otrok  

(povprečna izguba v govornem območju nad 110 dB). 
 

Med večletno rehabilitacijo se redno ocenjuje funkcijo poslušanja zaradi evalvacije in 

načrtovanja dela pa tudi zaradi morebitnih sprememb in potreb po novih nastavitvah 

slušnih pripomočkov. Pomembno je ugotoviti, kako se otrok na zvoke iz okolja in na 

govor odziva, ali jih razločuje in prepozna, na kateri razdalji in ob katerih pogojih 

najbolje koristi slušne ostanke in kdaj je njegovo poslušanje optimalno. 
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1.2.2.2  OCENA SPORAZUMEVANJA 

 

Pri osebah, ki imajo oviran razvoj komunikacije, želimo z rehabilitacijo doseči optimalne 

cilje, za kar je potreben zelo dober načrt na podlagi natančne ocene. 
 

Poleg tega, da se ugotavlja, ali je otrokovo sporazumevanje verbalno ali neverbalno, je 

potrebno vedeti tudi pričakovanja in stališča staršev do načina otrokovega komuniciranja. 

Pri otroku, ki se sporazumeva neverbalno, se ugotavlja, ali gre za spontane naravne 

kretnje ali za znakovni jezik in kako se z ožjim in širšim okoljem pri tem razume.  
 

Pri otroku, ki se sporazumeva verbalno, se ocenjuje govorno jezikovno razumevanje in 

izražanje. Pomembno je ugotoviti, kaj in koliko od zaznanega otrok razume, katere oblike 

opore ob tem potrebuje. Ugotavlja se razpon besedišča, dolžina in kompleksnost povedi, 

skladnja v povedi ter uporaba govora v komunikaciji. 
 

 

1.2.3  OCENJEVALNO ORODJE ZA PODROČJE SPORAZUMEVANJA  
 

Ocenjevalno orodje za gluhe se je v Sloveniji začelo bolj sistematično razvijati in 

objavljati ob rehabilitaciji otrok s polževim vsadkom, vsebinsko prevladujejo naloge 

poslušanja, namenjeno pa je večinoma mlajšim otrokom (Brumec, 2000; TAPS, 2003).  
 

Področje sporazumevanja v šolskem obdobju je v praksi ocenjevano z raznimi 

neformalnimi testi in internimi priredbami preizkusov in testnih nalog. Prav za šolsko 

populacijo najbolj primanjkuje diagnostičnega materiala tako za področje poslušanja kot 

tudi govora in jezika.  
 

Za področje branja in pisnega izražanja lahko specialno rehabilitacijski pedagogi 

uporabljajo v slovenskem prostoru standardizirane teste. Ocenjevalna shema bralnih 

zmožnosti je namenjena učencem od 1. do 3. razreda in je namenjena diagnosticiranju 

tistih učencev, ki ne dosegajo niti minimalnih bralnih standardov. Meri več bralnih 

dimenzij: poznavanje koncepta knjige, poznavanje črk, sposobnost fonološkega 

zavedanja, zmožnost uporabe semantičnega, sintaktičnega in fonološkega ključa pri 

branju, razumevanje prebranega, motivacijo za branje, kakovost tehnike glasnega branja 
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in hitrost tihega branja (Pečjak idr., 2011). Za ocenjevanje sporazumevanja pri gluhih in 

naglušnih se koristi predvsem del, ki ocenjuje razumevanje prebranega ter zmožnost 

uporabe sintaktičnega in semantičnega ključa pri branju.  
 

V 3., 4. in tudi še v 5. razredu je za ugotavljanje bralnega razumevanja gluhih in 

naglušnih učencev mogoče uporabiti Bralni test. Ta sicer ugotavlja bralno zmožnost 

učencev po koncu 3. razreda, vendar ga je pri učencih z govorno jezikovnim zaostankom 

možno uporabiti še v 4. in 5. razredu. Z njim se pridobi informacije o hitrosti branja in 

stopnji razumevanja prebranega.  
 

Oceno govornega izražanja šolskih otrok, starih od 6 do 9 let, omogoča preizkus 

Pripovedovanje zgodbe: Žabji kralj. Pripomoček je standardiziran na vzorcu slovenskih 

otrok.  Z njim se pridobijo podatki o številu in oblikah besed v pripovedovani zgodbi, 

povprečna dolžina povedi, število priredno in podredno zloženih povedi, delež 

enostavčnih povedi, raba prirednih in podrednih veznikov, število dogodkov, število 

menjav perspektive in število besed za opisovanje mentalnih stanj junakov zgodbe. 
 

Pisno sporočanje gluhih in naglušnih je možno preveriti z uporabo Splošnega govornega 

preizkusa: Pisno sporočanje (SGP-PS), ki je namenjen otrokom, starim od 8 do 15 let. 

Omogoča prepoznavanje otrok z nižjo pisno kompetentnostjo, kot jo izkazujejo vrstniki, 

ocenjevanje otrokovih močnih in šibkih področij splošne govorne kompetentnosti ter 

spremljanje napredka otrok v pisnem sporočanju (Marjanovič Umek idr., 2012). 
 

V vsakem primeru dobljeni rezultati pri ocenjevanju gluhih, naglušnih ali otrok z govorno 

jezikovnimi motnjami služijo le opisni oceni in načrtovanju individualnega dela, niso pa 

primerljivi z vrstniki. To potrjujejo tudi tuji avtorji z mnenjem, da standardizirani testi za 

slišečo populacijo za gluho niso primerni, ker ne pojasnjujejo nastalih odstopanj. 

Poudarjajo pa pomen opisnega funkcionalnega ocenjevanja in ugotavljanja napredka 

(Marschark idr. 2002). 
 

Vsa navedena ocenjevalna orodja so dobrodošel pripomoček za ocenjevanje posameznih 

področij sporazumevanja, vendar zelo natančno pokrivajo le del obsežnega področja. 

Primernejša so bolj za podrobnejšo oceno posamezne sporazumevalne dejavnosti. V 

surdopedagoški praksi prihaja do tega, da so zelo dobro opisno ocenjena področja, za 
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katera obstaja ocenjevalni material in skromno ter neenotno ocenjena področja, za katere 

ocenjevalnega materiala ni ali pa je le za interno uporabo, na primer za neverbalno 

sporazumevanje.  
 

 

1.3  MEDNARODNA KLASIFIKACIJA FUNKCIONIRANJA ZMANJŠANE 
       ZMOŽNOSTI IN ZDRAVJA (MKF) 
 
1.3.1  ZGRADBA MKF 

 

Glavni namen klasifikacije MKF je zagotoviti enoten in standarden jezik in okvir za 

opisovanje zdravja, zdravstvenih stanj in funkcioniranja, zato se za zapis uporablja kode 

kot univerzalen jezik. 
 

Klasifikacija je celotna zgradba in hierarhično najvišji termin. Sestavljena je iz dveh 

delov, vsak od njiju se nadalje deli na dva razdelka: 
 

1. del obsega Funkcioniranje in zmanjšano zmožnost ali invalidnost: 

o telesne funkcije in zgradbe, 

o dejavnosti in sodelovanje, 
 

2. del obsega Spremljajoče dejavnike: 

o okoljski dejavniki, 

o osebni dejavniki. 
 

Razdelki se nadalje delijo na področja, označena s poglavji, ki so praktična in smiselna 

skupina sorodnih fizioloških funkcij, anatomskih zgradb, dejanj opravil ali področij 

življenja.  

Področja se nadalje delijo na kategorije, ki so podrazredi znotraj področja, so 

klasifikacijske enote. Te so lahko različnih ravni, odvisno od zrnatosti ali razdrobljenosti 

področij in kategorij. Ravni tvorijo hierarhično zaporedje, prva raven vsebuje vse 

postavke druge in nižjih ravni, četrta raven vsebuje samo eno postavko (MKF, 2006). 

Enako zgradbo ima tudi Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti 

in zdravja za otroke, ki je s kratico poimenovana MKF-OM. 
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 1.3.2  UPORABA MKF in MKF-OM V REHABILITACIJI 

 

Tomažinova je v svoji diplomski nalogi po MKF ocenjevala gluhe predšolske otroke na 

več področjih. Ugotovila je, da odstopajo na področju govora, na področju 

sporazumevanja pa dosegajo standarde slišeče referenčne skupine. Ugotovila je, da je 

MKF uporabna za naše področje, vendar potrebuje razvoj inštrumentarija (Tomažin, 

2004). 
 

Klang Ibragimova je s sodelavci preizkušala prenos navadnega besedilnega poročila v 

zapis s klasifikacijskimi enotami po MKF. Od 1260 vsebin so identificirali 1713 

smiselnih konceptov, od katerih so jih brez težav v klasifikacijske enote pretvorili 943. 

Najtežje so iz besedilnih poročil identificirali in kodirali področje komunikacije (Klang 

Ibragimova in drugi, 2011), kar kaže, da je težava z enotnostjo poročil in inštrumentarija 

tudi na Švedskem, kjer je raziskava potekala.  
 

Pihlarjeva pa je za področje delovne terapije ugotovila, da obstoječe testne naloge lahko 

šifriramo z MKF, ko ima naloga za neko dejavnost ocenjevalno lestvico, ki jo je možno 

pretvoriti v petstopenjsko ocenjevalno lestvico po MKF (Pihlar, 2008). 
  
Opredelitev ciljev v priročniku MKF kaže, da je namenjena uporabi v različnih strokah, 

da bi nudila znanstveno podlago pri preučevanju zdravja in z zdravjem povezanih stanj, 

da bi s skupnim jezikom omogočala boljšo komunikacijo med različnimi uporabniki, 

omogočala boljšo primerjavo podatkov na področju zdravstva in ponujala shemo za 

sistematično kodiranje podatkov (MKF, 2006).  
 

MKF ni ocenjevalno orodje, čeprav nam omogoča ocenjevanje, ker je sistematičen in 

univerzalen okvir za opisovanje človekovega funkcioniranja določenega kliničnega 

področja. Klasifikacija pokriva večino intervencij področja delovne terapije, kar spodbuja 

njeno uporabo in razvoj (Jeraj, 2006). Tudi logopedi poudarjajo možnosti uporabe MKF 

za področje komunikacije, kjer je pri načrtovanju rehabilitacije potrebno upoštevati tudi 

okoljske dejavnike, da bi dosegli optimalen rezultat (Žemva, 2001). 
 

Nekateri strokovni delavci pa vidijo pomen MKF pri poenotenju sistema poročila, pri 

vrstnem redu in obsegu opisanih dejavnosti (Tomažin, 2004), drugi pa pri lažji 
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komunikaciji med člani tima v mednarodnem merilu. Ptyushkin jo uporablja za 

ocenjevanje funkcij po možganski kapi in ceni njene temelje za skupni jezik, vendar 

poudarja pomen nadaljnjega razvoja MKF za izboljšanje njene uporabnosti (Ptyushkin, 

2008).  
 

To je skladno z mnenjem, da MKF-OM prvič v zgodovini ponuja enoten jezik, ki ga 

lahko uporabljajo strokovnjaki s področja zdravstva, rehabilitacije, socialnega dela in 

šolstva, da bi opisali funkcioniranje otrok in mladostnikov na raznih področjih. 

Klasificiranje funkcionalnih karakteristik mentalnih in razvojnih primanjkljajev skozi 

dimenzije MKF lahko doprinese do razlik med individualnimi profili, iz katerih lahko 

razberemo potrebno pomoč ali pripomočke. Lahko služi kot baza intervencijskemu načrtu 

za spodbujanje spretnosti in sodelovanja. Kodiranje sloni na ocenjevanju in merjenju, s 

katerim določimo stopnjo ovire ali težave, zato poudarja potrebo po razvoju 

inštrumentarija in ocenjevalnega orodja, ki ga lahko pretvorimo v MKF-OM kode 

(Simeonsson, 2009). 

 

Pripravo specifičnih merskih inštrumentov za posamezne klasifikacijske enote MKF 

predlaga tudi skupina avtorjev, ki sicer razvija posebna povezovalna pravila za prenos 

rezultatov raznih od MKF neodvisnih testov v MKF sistem in nato primerjavo med njimi. 

Eno takih pravil poudarja povezovanje postavk z upoštevanjem izrazov z istim pomenom 

(Cieza idr., 2005). 
 

Fatur Videtičeva pri ocenjevanju delovne zmožnosti poudarja bio-psiho socialni pomen. 

Kot pristop za merjenje omenja MKF, ki je kot prva ustvarila možnost opisovanja 

funkcijskega stanja bolnika. Področja človekovega zdravja in z zdravjem povezanih stanj 

lahko sistematično opišemo. Pri posamezniku lahko opišemo omejitve njegove 

učinkovitosti in zmogljivosti delovanja in sodelovanja in ocenimo pozitiven ali negativen 

vpliv definiranih dejavnikov okolja. MKF vidi kot izziv za razvoj sodobne rehabilitacije k 

boljšemu strokovnemu sporazumevanju (Fatur Videtič, 2009).  
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1.3.3  MEDNARODNA KLASIFIKACIJA FUNKCIONIRANJA, ZMANJŠANE  
          ZMOŽNOSTI IN ZDRAVJA ZA OTROKE (MKF-OM) 

 

Izhodišče raziskovalne naloge je Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane 

zmožnosti in zdravja za otroke, ki je namenjena dokumentiranju značilnosti otrokovega 

razvoja od dojenčka do mladostnika. Poleg zdravnikov in raznih terapevtov jo lahko 

uporabljajo tudi učitelji in vzgojitelji (MKF-OM, 2008). Po izrazih in kodah je identična 

MKF, vsebuje nekaj več klasifikacijskih enot, ki so značilne samo za otroke (npr. d8800 

Samostojna igra), niso pa izločene klasifikacijske enote značilne samo za odrasle (npr. 

d865 Kompleksni ekonomski posli). 
 

MKF-OM ni ocenjevalno orodje, je ogrodje, ki je v pomoč pri organiziranem in 

sistematičnem ocenjevanju telesnih funkcij, zgradb, dejavnosti in sodelovanja ter 

okoljskih dejavnikov. Uporabljajo jo lahko strokovni delavci različnih strokovnih 

področij in si v njej izberejo strokovna področja, za katera so usposobljeni. Poiskati ali 

izdelati je potrebno naloge, ki so primerne za ocenjevanje posameznih klasifikacijskih 

enot ali podenot in določiti kriterije ocenjevanja in način vrednotenja, da je sploh mogoče 

rezultat opredeliti s stopnjo in opremiti z ustreznim opisovalcem v kodi. 
 

Za potrebe specialno rehabilitacijske pedagogike pridejo v poštev predvsem trije razdelki: 

Telesne funkcije, Dejavnosti in sodelovanje ter Okoljski dejavniki. Izmed teh treh 

razdelkov bi bilo za gluhe in naglušne relevantnih več kategorij posameznih področij, v 

celoti pa le področje glasovnih in govornih funkcij ter sporazumevanja. Na primer, v 

razdelku dejavnosti in sodelovanje v področju 1. poglavja Učenje in uporaba znanja bi 

bila za oceno gluhih in naglušnih uporabna kategorija Namensko doživljanje s čutili, ki 

vključuje klasifikacijsko enoto d115 Poslušanje. V razdelku Okoljski dejavniki bi bila 

uporabna ocena klasifikacijske enote e125 Izdelki in tehnologija za sporazumevanje, ki se 

nahaja v področju 1. poglavja Izdelki in tehnologija. Zelo uporabna bi bila tudi ocena 

klasifikacijske enote e325 Znanci, vrstniki, sodelavci, sosedje in člani družbene 

skupnosti, ki se nahaja v področju 3. poglavja Podpora in odnosi. Izbira klasifikacijskih 

enot za oceno je odvisna od kompetenc ocenjevalca in razloga za ocenjevanje. 
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1.3.3.1  KODIRANJE 

 

MKF-OM podrobno opisuje profil posameznikovega funkcioniranja na več področjih in 

je torej zelo obsežna tudi za posameznega strokovnjaka, zato avtorji priročnika v splošnih 

pravilih kodiranja navajajo, da mora uporabnik skrbno izbrati skupino kod, ki jih lahko v 

določenem srečanju opiše. Vodilo naj mu bosta pomembnost in eksplicitnost informacije. 
 

Vsako področje MKF-OM ima natančno opredeljene svoje kategorije. V definiciji je 

napisano, kaj kategorija vključuje in kaj izključuje. 
 

Za šifriranje kategorij uporablja črkovno številski sistem: b – telesne funkcije, d – 

dejavnosti in e – okoljski dejavniki. Črkam sledijo števke; številska koda področja in nato 

številske kode kategorij več ravni, odvisno od razdelanosti nekega področja. Kodi zadnje 

podkategorije sledi pika v funkciji ločevalca. Ločevalcu sledi koda opisovalca, ki 

označuje stopnjo ravni težave opisane kategorije. Vsaka koda neke kategorije mora imeti 

vsaj en opisovalec, da prevzame funkcijo ocene. Brez opisovalcev so kode brez pomena. 
 

Opisovalec se po ocenjevanju določi s kvantifikacijsko lestvico, ki je ista za vse razdelke. 

Kodiranje v začetku zahteva večjo pozornost ocenjevalca, ker je potrebno v 

kvantifikacijsko lestvico umestiti odstotek težav in ne odstotek uspeha. Na primer, ko 

otrok doseže v nalogi klasifikacijske enote d3350 Sporočanje s telesnimi gibi 75  % 

uspeh, je potrebno v kvantifikacijski lestvici odčitati stopnjo za 25  % neuspeh. Števka 

odčitane stopnje je 2, to je opisovalec, ki se ga zabeleži za piko kode klasifikacijske enote 

in pomeni zmerno težavo. Ocena za sporočanje s telesnimi gibi bi se v tem primeru s 

kodo zapisala sledeče: d3350.2.  
 

Za besedni opis stopnje se uporabi priporočene opisne besede, odvisno od razdelka, ki je 

ocenjen (npr. zanemarljiva, blaga, znatna) (MKF, 2006). 
 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
Univerza	v	Ljubljani	–	Pedagoška	fakulteta																																		Amelija	Mozetič	Hussu,	magistrsko	delo	

	

	
	

						21 

Šifra po MKF Stopnja težave Opis stopnje s sopomenko Kriterij  
v odstotkih 

_ _ _ .0 NI težave Ne obstaja, odsotna, zanemarljiva 0–4  % 

_ _ _ .1 MAJHNA težava Lahka, blaga 5–24  % 

_ _ _ .2 ZMERNA težava Srednja, znatna 25–49  % 

_ _ _ .3 VELIKA težava Težka, resna, huda 50–95  % 

_ _ _ .4 POPOLNA težava V celoti 96–100  % 

_ _ _ .8 neopredeljeno   

_ _ _ .9 neuporabljivo   

 

Tabela 1: Kvantifikacijska lestvica 

 

Pri kodiranju razdelka dejavnosti in sodelovanje obstaja posebnost, kodiramo ju lahko z 

dvema opisovalcema; opisovalec učinkovitosti vpišemo na prvo mesto za piko, 

opisovalec zmogljivosti pa na drugo mesto za piko. Opisovalec učinkovitosti pove, kako 

dobro posameznik izvaja neko dejavnost v svojem trenutnem življenjskem okolju, v 

bistvu kako funkcionira (npr. gluh učenec s slušnim pripomočkom v komunikaciji). 

Opisovalec zmogljivosti pa opiše najvišjo možno raven funkcioniranja v nekem testnem 

okolju (npr. gluh učenec v komunikaciji brez slušnih aparatov). 

Z opisovalcem učinkovitosti ocenjujemo vsakodnevno aktivnost in ne najboljšega 

dosežka pri izvajanju neke aktivnosti (Fatur Videtič, Moharič in Marinček, 2004).  
 

 

1.3.3.2  OCENJEVANJE SPORAZUMEVANJA PO MKF-OM 

 

Sporazumevanje sodi v razdelek dejavnosti in sodelovanja, zato se koda vsake 

klasifikacijske enote začne z malo tiskano črko d. Opisano je v tretjem poglavju, zato je 

drugi znak kode vsake klasifikacijske enote števka 3. 

Neposredno pod glavnim naslovom je splošni opis, kaj se za področje sporazumevanja po 

MKF-OM ocenjuje. Posebej je poudarjeno, kaj je izključeno. Slednje je opisano tudi s 

kodo, da se informacijo lahko preveri v odgovarjajočem razdelku. 
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Sporazumevanje vključuje splošne in specifične značilnosti sprejemanja in ustvarjanja 

sporočil s pomočjo jezika, znakov in simbolov, pogovarjanje in uporabo pripomočkov in 

tehnik za sporazumevanje. Izključuje branje in pisanje, ki kot klasifikacijski enoti sodita v 

prvo poglavje Učenje in uporaba znanja. Kljub temu sta v nadaljevanju seznama 

klasifikacijskih enot druge ravni opazni tudi dejavnosti branja in pisanja, kar ustvari 

dilemo (d325 Sporazumevanje-sprejemanje- pisna sporočila, d345). Vendar je iz opisa 

razvidno, da se v poglavju sporazumevanja, klasifikacijska enota d325 nanaša na 

razumevanje dobesednega in prenesenega pomena sporočil, ki jih podaja pisan jezik v 

katerikoli pisavi, tudi Brailovi. V poglavju učenja in uporabe znanja se ocenjuje branje 

kot skupek dejavnosti, ki so del razumevanja in interpretacije pisnega jezika z namenom 

pridobivanja znanja ali specifičnih informacij. Prav tako je v nadaljevanju opisa razvidna 

razlika med klasifikacijskima enotama, ki zajemata dejavnosti pisanja. Klasfikacijska 

enota d345 Pisno sporočanje zajema sporočanje dobesednih ali prenesenih pomenov, 

rezultat je napisano sporočilo, ki ga je s poznavanjem jezika, v katerem je napisano, 

možno razumeti.  
 

Nabor nalog s pripadajočo kodo: 

Klasifikacijska enota druge ravni d310 Sporazumevanje – sprejemanje – govorjena 

sporočila ima opisani dve enoti tretje ravni: ena zajema razumevanje enostavnih 

govorjenih sporočil (d3101), druga zajema razumevanje sestavljenih govorjenih sporočil 

(d3102). Slednjo je možno zaslediti v originalni verziji ICF-CY (2007), iz slovenskega 

prevoda je verjetno pomotoma izpadla. 
 

Klasifikacijska enota druge ravni d315 Sporazumevanje – sprejemanje – negovorjena 

sporočila vključuje tri opisane enote tretje ravni: sprejemanje sporočil, podanih s 

telesnimi gibi (d3150), s splošnimi znaki in simboli (d3151) in z risbo in fotografijo 

(d3152). 
 

Klasifikacijska enota druge ravni d320 Sporazumevanje – sprejemanje – uradni znakovni 

jezik vključuje sprejemanje in razumevanje dobesednega in prenesenega pomena sporočil 

v uradnem znakovnem jeziku.  

 

Klasifikacijska enota druge ravni d325 Sporazumevanje – sprejemanje – pisna sporočila 

vključuje razumevanje dobesednega in prenesenega pomena v pisanem jeziku. 
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Klasifikacijska enota druge ravni d330 Govorjenje vključuje govorno sporočanje besed in 

povedi. Kot primer navaja ustno izražanje dejstev in pripovedovanje zgodb. 
 

Klasifikacijska enota druge ravni d332 Petje vključuje tvorjenje zaporednih tonov ali 

izvajanje pesmi individualno ali v skupini. Po opisu sodeč bi za to enoto lahko povzeli 

oceno učitelja glasbenega pouka. 

 

Klasifikacijska enota druge ravni d335 Negovorno sporočanje zajema tri klasifikacijske 

enote tretje ravni: d3350 Sporočanje s telesnimi gibi, d3351 Sporočanje z znaki in simboli 

in d3352 Sporočanje z risbami in fotografijami. Vključuje oceno uporabe telesnih gibov, 

simbolov, risb in slik, ki sporočajo dejstvo ali kompleksno idejo. 

 

Klasifikacijska enota druge ravni d340 Sporočanje v uradnem znakovnem jeziku 

vključuje sporočanje dobesednih in prenesenih pomenov v uradnem znakovnem jeziku. 
 

Klasifikacijska enota druge ravni d345 Pisno sporočanje vključuje sporočanje dobesednih 

in prenesenih pomenov v pisni obliki, na primer pisanje pisma. 
 

Klasifikacijska enota druge ravni d350 Pogovor vključuje pet klasifikacijskih enot tretje 

ravni: d3500 Začenjanje pogovora, d3501 Nadaljevanje pogovora, d3502 Zaključevanje 

pogovora, d3503 Pogovor z eno osebo, d3504 Pogovor z več osebami. Enote vključujejo 

začenjanje, nadaljevanje in zaključevanje izmenjave misli in idej z govorjenim, pisanim, 

znakovnim ali drugim jezikom, z znanimi ali neznanimi osebami v uradnem ali 

neuradnem okolju. 
 

Klasifikacijska enota druge ravni d355 Razprava vključuje dve klasifikacijski enoti tretje 

ravni: d3550 razprava z eno osebo in d3551 Razprava z več osebami. Enote vključujejo 

začenjanje, nadaljevanje in zaključevanje razprave o določeni zadevi z argumentiranjem 

za ali proti z eno ali več znanimi ali neznanimi osebami. 
 

Klasifikacijska enota druge ravni d360 Uporaba pripomočkov in tehnik za 

sporazumevanje vključuje tri klasifikacijske enote tretje ravni: d3600 Uporaba 

telekomunikacijskih naprav, d3601 Uporaba naprav za pisanje in d3602 Uporaba tehnik 
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za sporazumevanje. Enote vključujejo uporabo pripomočkov za sporazumevanje na 

daljavo in tehnik za sporazumevanje, tudi opornih. 
 

Vse enote drugega reda, ki so razčlenjene na enote tretjega reda, vsebujejo še dve enoti, 

katerih koda se zaključi s števko 8 in 9, vključujeta pa drugo opredeljeno in drugo 

neopredeljeno, nanašajoč se na enoto drugega reda. 
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2 CILJ 
 

Cilj naloge je analiza uporabnosti Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane 

zmožnosti in zdravja za otroke pri ocenjevanju funkcioniranja gluhih in naglušnih 

učencev na področju sporazumevanja.  

 

 

2.1 HIPOTEZE 

 

Za realizacijo cilja so postavljene naslednje hipoteze: 

 

H1: Skupina učencev z najtežjo in s popolno izgubo sluha se statistično pomembno 

razlikuje od skupine učencev z lažjo, zmerno in težjo izgubo sluha v oceni 

sprejemanja sporočil. 

 

H2: Skupina učencev z najtežjo in s popolno izgubo sluha se statistično pomembno 

razlikuje od skupine učencev z lažjo, zmerno in težjo izgubo sluha v oceni 

sporočanja. 

 

H3: Skupina učencev z najtežjo in s popolno izgubo sluha se statistično pomembno 

razlikuje od skupine učencev z lažjo, zmerno in težjo izgubo sluha v oceni 

sodelovanja v pogovoru. 

 

H4: Skupina učencev z najtežjo in s popolno izgubo sluha se statistično pomembno 

razlikuje od skupine učencev z lažjo, zmerno in težjo izgubo sluha v oceni 

sodelovanja v razpravi. 

 

H5: Strokovno poročilo oblikovano po MKF-OM vsebuje statistično pomembno več 

vsebinskih enot za oceno sporazumevanja kot obstoječe opisno poročilo. 
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H6: Strokovno poročilo oblikovano po MKF-OM vsebuje statistično pomembno več 

opredeljenih stopenj težav na vsebinskih enotah sporazumevanja kot obstoječe 

opisno poročilo. 

 

H7: MKF-OM je uporabno ogrodje za oceno sporazumevanja z vidika namena 

ocenjevanja. 

 

H8: MKF-OM je uporabno ogrodje za oceno sporazumevanja z vidika vsebine 

ocenjevanja. 

 

H9: MKF-OM je uporabno ogrodje za oceno sporazumevanja z vidika ocenjevalnega 

orodja. 

 

H10: MKF-OM je uporabno ogrodje za oceno sporazumevanja z vidika lastnosti ocene. 

 

H11: MKF-OM je uporabno ogrodje za oceno sporazumevanja z vidika motivacije 

ocenjevalca. 
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3  METODOLOGIJA  
 

Zastavljeni cilj je dosežen z oceno sporazumevanja skupine gluhih in naglušnih učencev 

na osnovi pripravljenih nalog po MKF-OM in s primerjavo obstoječega opisnega 

strokovnega poročila in poročila na osnovi rezultatov po MKF-OM ter na osnovi odziva 

ocenjevalcev. 
 

 

3.1  VZOREC 
 

V raziskavi sta pomembna dva vzorca. Prvi je vzorec gluhih in naglušnih učencev, ki nudi 

vpogled v njihovo področje sporazumevanja tako z vidika sprejemanja kot sporočanja.  
 

Spol 
Ženski 7 46,7  % 

100  % 
Moški 8 53,3  % 

Dopolnjena starost 

9 let 3 20,0  % 

100  % 

10 let 1 6,7  % 

11 let 3 20,0  % 

12 let 7 46,7  % 

13 let 1 6,7  % 

Razred 

4. razred 3 20,0  % 

100  % 
5. razred 7 46,7  % 

6. razred 3 20,0  % 

7. razred 2 13,3  % 

Slušna izguba 

Lažja izguba sluha (<50dB) 1 6,7  % 

100  % 

Zmerna izguba sluha (<65dB) 3 20,0  % 

Težka izguba sluha (<85dB) 5 33,3  % 

Najtežja izguba sluha (90-110dB) 2 13,3  % 

Popolna izguba sluha (110dB<) 4 26,6  % 

Nastanek sl. izgube 
Prelingvalno 11 73,3  % 

100  % 
Postlingvalno 4 26,7  % 

Slušni pripomoček 
Slušni aparat 9 60,0  % 

100  % 
Polžkov vsadek 6 40,0  % 

Slušno stanje staršev 
Starša slišeča 14 93,3  % 

100 % 
Starša gluha 1 6,7  % 

 

Tabela 2: Frekvenčni in odstotni prikaz neodvisnih spremenljivk za vzorec gluhih in naglušnih učencev 
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Priložnostni vzorec učencev vključuje 15 gluhih in naglušnih učencev, od tega 8 dečkov 

in 7 deklic, starih od 9 do 13 let. Po spolu so skoraj izenačeni, močno pa se razlikujejo po 

starosti, največ (46,7 %) učencev je starih 12 let. Večinoma so učenci druge triade 

devetletne osnovne šole, le dva sta že v 7. razredu, od katerih je eden usmerjen v 

prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Vsi ostali učenci so usmerjeni v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

Največ je naglušnih učencev s težko izgubo sluha (33,3 %). Od gluhih učencev so 4  

(26,6  %) s popolno izgubo sluha. 11 učencev je prelingvalno oglušelih, kar pomeni, da je 

slušna izguba nastala do drugega leta starosti, 4 učenci so postlingvalno oglušeli. Vseh 9 

naglušnih učencev ima digitalni slušni aparat, vseh 6 gluhih učencev pa ima polžkov 

vsadek. Učenci so prejeli slušne pripomočke v nekaj mesecih po diagnosticirani slušni 

izgubi, zato se za začetek uporabe slušnega pripomočka šteje starost, v kateri je bila 

slušna izguba ugotovljena. Tudi otroci z najtežjo izgubo sluha, ki so kandidati za polžkov 

vsadek, dobijo najprej zauheljne digitalne slušne aparate, po operativnem posegu 

uporabljajo samo polžkov vsadek, nekateri pa tudi oboje. Razlika med učenci po trajanju 

uporabe slušnega pripomočka je od 3 do 12 let. Ena učenka ima oba starša gluha, vsi 

ostali učenci imajo slišeče starše. 
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1 M 11 let 5/Ippi Težka (50–85dB) 3 leta SA slišeči nikoli popolna 

2 Ž 12 let 5 / Ippi Popolna (110dB<) Ob rojstvu PV slišeči nikoli popolna 

3 Ž 12 let 5 / Ippi Popolna (110dB<) Ob rojstvu PV slišeči nikoli popolna 

4 M 12 let 6 / Ippi Težka (25–85dB) 6 let SA slišeči pogosto popolna 

5 Ž 9 let 4 / Ippi Težka (55–65dB) Ob rojstvu SA slišeči redko popolna 

6 Ž 12 let 6 / Ippi Popolna (110dB<) Ob rojstvu PV slišeči nikoli popolna 

7 Ž 13 let 7/ Ippi Težka (60–80dB) 1,5 let SA gluhi pogosto popolna 

8 Ž 10 let 5/ Ippi Zmerna (35–60dB) Ob rojstvu SA slišeči nikoli popolna 

9 M 11let 5 / Ippi Lažja (40–50dB) 8 let SA slišeči nikoli popolna 

10 M 12 let 5 / Ippi Zmerna (45–65dB) 1 leta SA slišeči nikoli delna 

11 M 11 let 5 / Ippi Najtežja (90–110dB) 3 mesecev PV slišeči nikoli popolna 

12 M 12 let 7 / NiS Najtežja (90–110dB) 1,6 let PV  slišeči nikoli delna 

13 Ž 9 let 4 / Ippi Popolna (110dB<) Ob rojstvu PV slišeči nikoli delna 

14 M 12 let 6 / Ippi Težka (55–80dB) 5 let SA slišeči pogosto delna 

15 M 9 let 4 / Ippi Zmerna (30–65dB) Ob rojstvu  SA  slišeči nikoli popolna 

 

Tabela 3: Podatki o učencih zajetih v vzorec (Legenda: PV – polžkov vsadek, SA – slušni aparat, Ippi – 
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, NiS – nižji izobrazbeni 
standard, SZJ – slovenski znakovni jezik) 

 

Slovenski znakovni jezik uporabljajo 4 učenci, od tega 3 pogosto in 1 redko, vendar ni 

znano v koliki meri ga obvladajo. Vsi štirje so naglušni s težko izgubo sluha. Ena učenka 

ima oba starša gluha in se z njima sporazumeva v znakovnem jeziku. Preostali trije imajo 

slišeče starše in po pričevanju izvajalk dodatne strokovne pomoči za sporazumevanje s 

slišečim okoljem uporabljajo oralni govor. Mogoče znakovni jezik uporabljajo pri 

druženju z gluhimi v okviru društva gluhih in naglušnih, možno pa je tudi, da so bile v 

zvezi s tem izjave staršev precej nerealne.  

Vsi učenci se poslužujejo sodobnih tehničnih pripomočkov za sporazumevanje na 

daljavo, pri čemer se razlikujejo po učinkovitosti uporabe, uporaba telefona je pri 
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nekaterih delna, pri drugih popolna, nekateri za sporazumevanje na daljavo uporabljajo 

tudi računalnik (Facebook, Skype).  

V drugi priložnostni vzorec so vključeni ocenjevalci, ki so si pridobili izkušnjo 

ocenjevanja sporazumevanja z uporabo MKF-OM in nudijo oceno uporabnosti le tega. 

Vlogo ocenjevalcev ima 11 strokovno usposobljenih surdopedagoginj iz Centra za 

korekcijo sluha in govora Portorož, ki so doslej uporabljale opisne ocene in so za potrebe 

raziskave pridobile izkušnje ocenjevanja po modelu MKF-OM. Njihova povprečna 

delovna doba na področju surdopedagogike in logopedije znaša 21,9 let v razponu od 1 

do 40 let. Svoje strokovno delo opravljajo na več področjih. Največ jih ob logopedskih 

storitvah ali individualnih slušnih vajah izvaja dodatno strokovno pomoč po vzgojno 

izobraževalnih ustanovah severne in južne Primorske. Glede na področje dela je najbolj 

zastopano izvajanje dodatne strokovne pomoči, sledi mu področje logopedskih storitev, 

najmanj pa je zastopano področje individualnih slušnih in govornih vaj.  

 

 

3.2 SPREMENLJIVKE  

 

Neodvisne spremenljivke predstavljajo: 

• Spol: opredeljen naravni spol. 

• Starost: dopolnjena starost v času ocenjevanja. 

• Razred: razred, ki ga učenec obiskuje v času ocenjevanja. 

• Slušna izguba: podatek o stopnji slušne izgube iz strokovnega mnenja Komisije 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

• Čas nastanka slušne izgube: glede na razvoj govora. 

• Slušni pripomoček: vrsta slušnega pripomočka (slušni aparat, polžkov vsadek). 

• Slušno stanje staršev: podatek. 

• Uporabnik SZJ: podatek, ali učenec za sporazumevanje uporablja tudi slovenski 

znakovni jezik.  

• Uporabnik TKN: zajema podatek o zmožnosti uporabe sodobnih 

telekomunikacijskih naprav sporazumevanja na daljavo. 
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Odvisne spremenljivke zajemajo celotno področje sporazumevanja: sprejemanje, 

sporočanje, pogovor in razpravo. 

 

Šifra po 
MKF-OM 

Odvisna spremenljivka 

SPORAZUMEVANJE predstavlja vsoto: 

Sporazumevanje - sprejemanje sporočil predstavlja vsoto: 

d310   Sporazumevanje – sprejemanje – govorjena sporočila predstavlja vsoto: 

d3101 Razumevanje enostavnih govorjenih sporočil je vsota spremenljivk: 
- potrkaj; predstavlja 1. nalogo, Priloga 1 
- tleskni; predstavlja 2. nalogo, Priloga 1 
- pest; predstavlja 3. nalogo, Priloga 1 
- stresi; predstavlja 4. nalogo, Priloga 1 
- prestavi; predstavlja 5. nalogo, Priloga 1 
- dotakni; predstavlja 6. nalogo, Priloga 1 

d3102  Razumevanje sestavljenih govorjenih sporočil je vsota spremenljivk:  
- razporedi, daj; predstavlja 7. nalogo, Priloga 1  
- pokaži, zavihamo; predstavlja 8. nalogo, Priloga 1 
- peresnica, barvice; predstavlja 9. nalogo, Priloga 1 
- prepogni, izreži; predstavlja 10. nalogo, Priloga 1 
- odpri, strani; predstavlja 11. nalogo, Priloga 1 
- plavati, ploskni; predstavlja 12. nalogo, Priloga 1 

d3103  Razumevanje govorno podanih frazemov je vsota spremenljivk:  
- pisana na kožo; predstavlja 13. nalogo, Priloga 1 
- smola; predstavlja 14. nalogo, Priloga 1 
- je obrnil hrbet; predstavlja 15. nalogo, Priloga 1 

d315  Sporazumevanje – sprejemanje – negovorjena sporočila predstavlja vsoto: 

d3150  Sporazumevanje – sprejemanje – telesni gibi je vsota spremenljivk: 
- veselje; predstavlja 16. nalogo, Priloga 1 
- glavobol; predstavlja 17. nalogo, Priloga 1 
- pohvala; predstavlja 18. nalogo, Priloga 1 
- nestrpnost; predstavlja 19. nalogo, Priloga 1 
- razmišljanje; predstavlja 20. nalogo, Priloga 1 

d3151  Sporazumevanje – sprejemanje – splošni znaki in simboli je vsota spremenljivk:  
- piktogram 1-prehod; predstavlja 21. nalogo, Priloga 1 
- piktogram 2-hud pes; predstavlja 22. nalogo, Priloga 1 
- piktogram 3-garderoba; predstavlja 23. nalogo, Priloga 1 
- piktogram 4-informacije; predstavlja 24. nalogo, Priloga 1 
- piktogram 5-prepovedano; predstavlja 25. nalogo, Priloga 1 
- piktogram 6-dovoljeno; predstavlja 26. nalogo, Priloga 1 

 

Tabela se nadaljuje 
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d3152  Sporazumevanje – sprejemanje – z risbe in fotografije je vsota spremenljivk:  
- naslov; predstavlja 27. nalogo, Priloga 1 
- časovno obdobje; predstavlja 28. nalogo, Priloga 1 
- znaki; predstavlja 29. nalogo, Priloga 1 
- temperatura; predstavlja 30. nalogo, Priloga 1 
- napoved; predstavlja 31. nalogo, Priloga 1 

d325  Sporazumevanje – sprejemanje – pisna sporočila predstavlja vsoto: 

d3251  Razumevanje dobesednega pomena pisnega sporočila je vsota spremenljivk:  
- na sredino; predstavlja 32. nalogo, Priloga 1 
- poleg; predstavlja 33. nalogo, Priloga 1 
- ena stranica; predstavlja 34. nalogo, Priloga 1 
- v trebuh; predstavlja 35. nalogo, Priloga 1 
- nad črko; predstavlja 36. nalogo, Priloga 1 
- v črko; predstavlja 37. nalogo, Priloga 1 
- na koncu; predstavlja 38. nalogo, Priloga 1 
- vse do sedaj; predstavlja 39. nalogo, Priloga 1 

d3252  Razumevanje prenesenega pomena pisnega sporočila je vsota spremenljivk:  
- kot iz škafa; predstavlja 40. nalogo, Priloga 1 
- mož beseda; predstavlja 41. nalogo, Priloga 1 
- glavno besedo; predstavlja 42. nalogo, Priloga 1 
- skoči v besedo; predstavlja 43. nalogo, Priloga 1 
- oči lezejo; predstavlja 44. nalogo, Priloga 1 

Sporazumevanje – tvorjenje sporočil predstavlja vsoto: 

d330  Govorjenje je vsota spremenljivk:  
- struktura; predstavlja 45. nalogo, Priloga 1 
- vsebina, ki je vsota spremenljivk: 
                  prostorska orientacija; predstavlja 46. nalogo, Priloga 1 
                  časovna orientacija; predstavlja 47. nalogo, Priloga 1 
                  vzročna povezanost; predstavlja 48. nalogo, Priloga 1 
                  časovna povezanost; predstavlja 49. nalogo, Priloga 1 
                  zaključek; predstavlja 50. nalogo, Priloga 1 
- izgovorjava; predstavlja 51. nalogo, Priloga 1 

d332 Petje je vsota spremenljivk: 
- trije zaporedni toni; predstavlja 52. nalogo, Priloga 1 
- melodija pesmice; predstavlja 53. nalogo, Priloga 1 

d335  Negovorno sporočanje predstavlja vsoto: 

d3350 Sporočanje s telesnimi gibi je vsota: 
- pridi; predstavlja 54. nalogo, Priloga 1 
- zmečkan; predstavlja 55. nalogo, Priloga 1 
- kje; predstavlja 56. nalogo, Priloga 1 
- jaz ne; predstavlja 57. nalogo, Priloga 1 
- tvoj; predstavlja 58. nalogo, Priloga 1 

d3351  Sporočanje z znaki in simboli je vsota: 
- dvanajst; predstavlja 59. nalogo, Priloga 1 
- danes; predstavlja 60. nalogo, Priloga 1 

 

Tabela se nadaljuje 
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d3352  Sporočanje z risbami in fotografijami je vsota spremenljivk: 
- dom; predstavlja 61. nalogo, Priloga 1 
- šola; predstavlja 62. nalogo, Priloga 1 
- pot; predstavlja 63. nalogo, Priloga 1 
- način; predstavlja 64. nalogo, Priloga 1 
- oporne točke; predstavlja 65. nalogo, Priloga 1 

d345  Pisno sporočanje predstavlja vsoto: 

d3450  Pisno sporočanje – vsebina je vsota spremenljivk: 
- razumljiva; predstavlja 66. nalogo, Priloga 1 
- vezana; predstavlja 67. nalogo, Priloga 1 
- postopnost; predstavlja 68. nalogo, Priloga 1 
- dogodki; predstavlja 69. nalogo, Priloga 1 
- čustva; predstavlja 70. nalogo, Priloga 1 

d3451  Pisno sporočanje – jezik je vsota spremenljivk: 
- enostavne povedi; predstavlja 71. nalogo, Priloga 1 
- priredne povedi; predstavlja 72. nalogo, Priloga 1 
- podredne povedi; predstavlja 73. nalogo, Priloga 1 
- vezniki; predstavlja 74. nalogo, Priloga 1 
- predlogi; predstavlja 75. nalogo, Priloga 1 
- preteklik; predstavlja 76. nalogo, Priloga 1 
- spol; predstavlja 77. nalogo, Priloga 1 
- število; predstavlja 78. nalogo, Priloga 1 
- sklon; predstavlja 79. nalogo, Priloga 1 

 
Tabela 4: Odvisne spremenljivke ocene sporazumevanja: prejemanje, sporočanje  
 
 
 
 
 
Šifra po 
MKF-OM 

Odvisna spremenljivka 

d350 Pogovor predstavlja vsoto: 

d3500 Začenjanje pogovora je vsota:  

 Začenjanje pogovora z znano osebo je vsota spremenljivk: 
- vzpostavi očesni stik/se nasmehne; predstavlja 1. trditev, Priloga 1 
- pozdravi; predstavlja 2. trditev, Priloga 1 
- postavi direktno vprašanje; predstavlja 3. trditev, Priloga 1 
- kar nekaj pove; predstavlja 4. trditev, Priloga 1 

 Začenjanje pogovora z neznano osebo je vsota spremenljivk: 
- vzpostavi očesni stik/se nasmehne; predstavlja 5. trditev, Priloga 1 
- pozdravi; predstavlja 6. trditev, Priloga 1 
- se predstavi, predstavlja 7. trditev, Priloga 1 
- postavi direktno vprašanje; predstavlja 8., Priloga 1 
- kar nekaj pove; predstavlja 9. trditev, Priloga 1 

 Začenjanje pogovora z več osebami je vsota spremenljivk: 
- vzpostavi očesni stik/se nasmehne; predstavlja 10. trditev, Priloga 1 
- pozdravi; predstavlja 11. trditev, Priloga 1 
- postavi direktno vprašanje; predstavlja 12. trditev, Priloga 1 
- kar nekaj pove; predstavlja 13. trditev, Priloga 1 

 

Tabela se nadaljuje 
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d3501  Nadaljevanje pogovora je vsota: 

 Nadaljevanje pogovora z znano osebo je vsota spremenljivk: 
- je tiho; predstavlja 14. trditev, Priloga 1 
- se odziva neverbalno; predstavlja 15. trditev, Priloga 1 
- prekinja sogovornika; predstavlja 16. trditev, Priloga 1 
- odgovarja na vprašanja; predstavlja 17. trditev, Priloga 1 
- dodaja ideje in svoje primere; predstavlja 18. trditev, Priloga 1 

 Nadaljevanje pogovora z neznano osebo je vsota spremenljivk: 
- je tiho; predstavlja 19. trditev, Priloga 1 
- se odziva neverbalno; predstavlja 20. trditev, Priloga 1 
- prekinja sogovornika; predstavlja 21. trditev, Priloga 1 
- odgovarja na vprašanja; predstavlja 22. trditev, Priloga 1 
- dodaja ideje in svoje primere; predstavlja 23. trditev, Priloga 1 

 Nadaljevanje pogovora z več osebami je vsota spremenljivk: 
- je tiho; predstavlja 24. trditev, Priloga 1 
- se odziva neverbalno; predstavlja 25. trditev, Priloga 1 
- prekinja sogovornika; predstavlja 26. trditev, Priloga 1 
- odgovarja na vprašanja; predstavlja 27. trditev, Priloga 1 
- dodaja ideje in svoje primere; predstavlja 28. trditev, Priloga 1 

d3502  Zaključevanje pogovora je vsota: 

 Zaključevanje pogovora z znano osebo je vsota spremenljivk: 
- utihne; predstavlja 29. trditev, Priloga 1 
- pozdravi; predstavlja 30. trditev, Priloga 1 
- odide brez besed; predstavlja 31. trditev, Priloga 1 
- povzame povedano; predstavlja 32. trditev, Priloga 1 
- zaključi z vljudnostno frazo; predstavlja 33. trditev, Priloga 1 
- želi ponovitev povedanega; predstavlja 34. trditev, Priloga 1 

 Zaključevanje pogovora z neznano osebo je vsota spremenljivk: 
- utihne; predstavlja 35. trditev, Priloga 1 
- pozdravi; predstavlja 36. trditev, Priloga 1 
- odide brez besed; predstavlja 37. trditev, Priloga 1 
- povzame povedano; predstavlja 38. trditev, Priloga 1 
- zaključi z vljudnostno frazo; predstavlja 39. trditev, Priloga 1 
- želi ponovitev povedanega; predstavlja 40. trditev, Priloga 1 

 Zaključevanje pogovora z več osebami je vsota spremenljivk: 
- utihne; predstavlja 41. trditev, Priloga 1 
- pozdravi; predstavlja 42. trditev, Priloga 1 
- odide brez besed; predstavlja 43. trditev, Priloga 1 
- povzame povedano; predstavlja 44. trditev, Priloga 1 
- zaključi z vljudnostno frazo; predstavlja 45. trditev, Priloga 1 
- želi ponovitev povedanega; predstavlja 46. trditev, Priloga 1 

 

Tabela se nadaljuje 
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d3503 Pogovor z eno osebo je vsota: 

 d35030 Pogovor z znano osebo je vsota spremenljivk: 

  
Začenjanja pogovora z znano osebo, ki je vsota spremenljivk: 
- vzpostavi očesni stik/se nasmehne; predstavlja 1. trditev, Priloga 1 
- pozdravi; predstavlja 2. trditev, Priloga 1 
- postavi direktno vprašanje; predstavlja 3. trditev, Priloga 1 
- kar nekaj pove; predstavlja 4. trditev, Priloga 1 
 
Nadaljevanja pogovora z znano osebo, ki je vsota spremenljivk: 
- je tiho; predstavlja 14. trditev, Priloga 1 
- se odziva neverbalno; predstavlja 15. trditev, Priloga 1 
- prekinja sogovornika; predstavlja 16. trditev, Priloga 1 
- odgovarja na vprašanja; predstavlja 17. trditev, Priloga 1 
- dodaja ideje in svoje primere; predstavlja 18. trditev, Priloga 1 
 
Zaključevanja pogovora z znano osebo, ki je vsota spremenljivk: 
- utihne; predstavlja 29. trditev, Priloga 1 
- pozdravi; predstavlja 30. trditev, Priloga 1 
- odide brez besed; predstavlja 31. trditev, Priloga 1 
- povzame povedano; predstavlja 32. trditev, Priloga 1 
- zaključi z vljudnostno frazo; predstavlja 33. trditev, Priloga 1 
- želi ponovitev povedanega; predstavlja 34. trditev, Priloga 1 
 

 d35031 Pogovor z neznano osebo je vsota spremenljivk: 

  
Začenjanja pogovora z neznano osebo: 
- vzpostavi očesni stik/se nasmehne; predstavlja 5. trditev, Priloga 1 
- pozdravi; predstavlja 6. trditev, Priloga 1 
- se predstavi; predstavlja 7. trditev, Priloga 1 
- postavi direktno vprašanje; predstavlja 8. trditev, Priloga 1 
- kar nekaj pove; predstavlja 9. trditev, Priloga 1 
 
Nadaljevanja pogovora z neznano osebo: 
- je tiho; predstavlja 19. trditev, Priloga 1 
- se odziva neverbalno; predstavlja 20. trditev, Priloga 1 
- prekinja sogovornika; predstavlja 21. trditev, Priloga 1 
- odgovarja na vprašanja; predstavlja 22. trditev, Priloga 1 
- dodaja ideje in svoje primere; predstavlja 23. trditev, Priloga 1 
 
Zaključevanja pogovora z neznano osebo: 
- utihne; predstavlja 35. trditev, Priloga 1 
- pozdravi; predstavlja 36. trditev, Priloga 1 
- odide brez besed; predstavlja 37. trditev, Priloga 1 
- povzame povedano; predstavlja 38. trditev, Priloga 1 
- zaključi z vljudnostno frazo; predstavlja 39. trditev, Priloga 1 
- želi ponovitev povedanega; predstavlja 40. trditev, Priloga 1 
 

 

Tabela se nadaljuje 
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d3504 Pogovor z več osebami je vsota spremenljivk: 

 Začenjanja pogovora z več osebami: 
- vzpostavi očesni stik/se nasmehne; predstavlja 10. trditev, Priloga 1 
- pozdravi; predstavlja 11. trditev, Priloga 1 
- postavi direktno vprašanje; predstavlja 12. trditev, Priloga 1 
- kar nekaj pove; predstavlja 13. trditev, Priloga 1 
 
Nadaljevanja pogovora z več osebami: 
- je tiho; predstavlja 24. trditev, Priloga 1 
- se odziva neverbalno; predstavlja 25. trditev, Priloga 1 
- prekinja sogovornika; predstavlja 26. trditev, Priloga 1 
- odgovarja na vprašanja; predstavlja 27. trditev, Priloga 1 
- dodaja ideje in svoje primere; predstavlja 28. trditev, Priloga 1 
 
Zaključevanja pogovora z več osebami: 
- utihne; predstavlja 41. trditev, Priloga 1 
- pozdravi; predstavlja 42. trditev, Priloga 1 
- odide brez besed; predstavlja 43. trditev, Priloga 1 
- povzame povedano; predstavlja 44. trditev, Priloga 1 
- zaključi z vljudnostno frazo; predstavlja 45. trditev, Priloga 1 
- želi ponovitev povedanega; predstavlja 46. trditev, Priloga 1 

d355  Razprava predstavlja vsoto: 

d3550 Razprava z eno osebo je vsota:  

 d35500 Začenjanje razprave je vsota spremenljivk: 

- na temo njemu zelo znanega področja; predstavlja 47. trditev, Priloga 1 
- na temo njemu interesnega področja; predstavlja 48. trditev, Priloga 1 
- na že obravnavane teme; predstavlja 49. trditev, Priloga 1 
- na večino tem; predstavlja 50. trditev, Priloga 1 
- na vsako temo; predstavlja 51. trditev, Priloga 1 

 d35501  Nadaljevanje razprave je vsota spremenljivk: 

- na temo njemu zelo znanega področja; predstavlja 52. trditev, Priloga 1 
- na temo njemu interesnega področja; predstavlja 53. trditev, Priloga 1 
- na že obravnavane teme; predstavlja 54. trditev, Priloga 1 
- na večino tem; predstavlja 55. trditev, Priloga 1 
- na vsako temo; predstavlja 56. trditev, Priloga 1 

 d35502 Zaključevanje razprave je vsota spremenljivk: 

- na temo njemu zelo znanega področja; predstavlja 57. trditev, Priloga 1 
- na temo njemu interesnega področja; predstavlja 58. trditev, Priloga 1 
- na že obravnavane teme; predstavlja 59. trditev, Priloga 1 
- na večino tem; predstavlja 60. trditev, Priloga 1 
- na vsako temo; predstavlja 61. trditev, Priloga 1 

d3551 Razprava z več osebami je vsota: 

 d35510 Začenjanje razprave je vsota spremenljivk: 

- na temo njemu zelo znanega področja; predstavlja 62. trditev, Priloga 1 
- na temo njemu interesnega področja; predstavlja 63. trditev, Priloga 1 
- na že obravnavane teme; predstavlja 64. trditev, Priloga 1 
- na večino tem; predstavlja 65. trditev, Priloga 1 
- na vsako temo; predstavlja 66. trditev, Priloga 1 

 

Tabela se nadaljuje 



	
	
	
Univerza	v	Ljubljani	–	Pedagoška	fakulteta																																		Amelija	Mozetič	Hussu,	magistrsko	delo	

	

	
	

						37 

 d35511 Nadaljevanje razprave je vsota spremenljivk: 

- na temo njemu zelo znanega področja; predstavlja 67. trditev, Priloga 1 
- na temo njemu interesnega področja; predstavlja 68. trditev, Priloga 1 
- na že obravnavane teme; predstavlja 69. trditev, Priloga 1 
- na večino tem; predstavlja 70. trditev, Priloga 1 
- na vsako temo; predstavlja 71. trditev, Priloga 1 

 d35512 Zaključevanje razprave je vsota spremenljivk: 

- na temo njemu zelo znanega področja; predstavlja 72. trditev, Priloga 1 
- na temo njemu interesnega področja; predstavlja 73. trditev, Priloga 1 
- na že obravnavane teme; predstavlja 74. trditev, Priloga 1 
- na večino tem; predstavlja 75. trditev, Priloga 1 
- na vsako temo; predstavlja 76. trditev, Priloga 1 

 
Tabela 5: Odvisne spremenljivke ocene sporazumevanja: pogovor, razprava  
 
 
Analizo opisnih evalvacijskih poročil predstavlja vsota:  
- števila pojavljenih opisov, ki se jih lahko uvrsti v MKF-OM, 
- števila pojavljenih opisom pripadajočih stopenj. 

Analizo poročil o oceni sporazumevanja z uporabo modela MKF-OM predstavlja vsota: 
- števila pojavljenih opisov klasifikacijskih enot (Tabeli 4 in 5), 
- števila pojavljenih pripadajočih stopenj po kvantifikacijski lestvici MKF-OM 

(Tabela 1). 
 

Ocenjevanje modela MKF-OM in njegove uporabe predstavljajo trditve v vprašalniku za 
ocenjevalce. 
 

Namen ocenjevanja je vsota spremenljivk: 
ugotavljanje težav; predstavlja oceno odgovora 1 na vprašalniku, Priloga 5 

ugotavljanje napredka; predstavlja oceno odgovora 2 na vprašalniku, Priloga 5 

jasna povratna informacija; predstavlja oceno odgovora 3 na vprašalniku, Priloga 5 

motiviranje učenca; predstavlja oceno odgovora 4 na vprašalniku, Priloga 5 

ustvarjanje podatkovne baze; predstavlja oceno odgovora 5 na vprašalniku, Priloga 5 
 
Tabela 6: odvisne spremenljivke ocene modela MKF-OM za namen ocenjevanja 
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Vsebina ocenjevanja je vsota spremenljivk:  

sprejemanje enostavnih govorno 
podanih besednih sporočil 

predstavlja oceno odgovora 6 na vprašalniku, Priloga 5 

sprejemanje sestavljenih govorno 
podanih besednih sporočil 

predstavlja oceno odgovora 7 na vprašalniku, Priloga 5  

sprejemanje govorno podanih 
frazemov 

predstavlja oceno odgovora 8 na vprašalniku, Priloga 5  

sprejemanje nebesednih sporočil 
podanih s telesnimi gibi 

predstavlja oceno odgovora 9 na vprašalniku, Priloga 5  

sprejemanje nebesednih sporočil 
podanih z znaki in simboli 

predstavlja oceno odgovora 10 na vprašalniku, Priloga 5  

sprejemanje nebesednih sporočil 
podanih z risbo ali fotografijo 

predstavlja oceno odgovora 11 na vprašalniku, Priloga 5  

sprejemanje enostavnih pisno 
opodanih sporočil 

predstavlja oceno odgovora 12 na vprašalniku, Priloga 5  

sprejemanje sestavljenih pisno 
podanih sporočil 

predstavlja oceno odgovora 13 na vprašalniku, Priloga 5  

sprejemanje pisno podanih 
frazemov 

predstavlja oceno odgovora 14 na vprašalniku, Priloga 5 

samostojno pripovedovanje predstavlja oceno odgovora 15 na vprašalniku, Priloga 5  

zmožnost petja predstavlja oceno odgovora 16 na vprašalniku, Priloga 5  

negovorno sporočanje s telesnimi 
gibi 

predstavlja oceno odgovora 17 na vprašalniku, Priloga 5  

negovorno sporočanje z znaki in 
simboli 

predstavlja oceno odgovora 18 na vprašalniku, Priloga 5  

ocenjujem negovorno sporočanje z 
risbo 

predstavlja oceno odgovora 19 na vprašalniku, Priloga 5  

vsebino pisnega sporočanja predstavlja oceno odgovora 20 na vprašalniku, Priloga 5  

jezikovne elemente pisnega 
sporočanja 

predstavlja oceno odgovora 21 na vprašalniku, Priloga 5  

zmožnost sodelovanja v 
individualnem pogovoru 

predstavlja oceno odgovora 22 na vprašalniku, Priloga 5  

zmožnost sodelovanja v 
skupinskem pogovoru 

predstavlja oceno odgovora 23 na vprašalniku, Priloga 5  

zmožnost sodelovanja v razpravi predstavlja oceno odgovora 24 na vprašalniku, Priloga 5  

zmožnost sporazumevanja v 
znakovnem jeziku 

predstavlja oceno odgovora 25 na vprašalniku, Priloga 5  

zmožnost uporabe pripomočkov za 
sporazumevanje na daljavo 

predstavlja oceno odgovora 26 na vprašalniku, Priloga 5 

 
Tabela 7: odvisne spremenljivke ocene modela MKF-OM za vsebino ocenjevanja 
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Ocenjevalno orodje je vsota spremenljivk: 

sistematična shema predstavlja oceno odgovora 27 na vprašalniku, Priloga 5 

enostavna priprava poročila predstavlja oceno odgovora 28 na vprašalniku, Priloga 5 

poenoten ocenjevalni material predstavlja oceno odgovora 29 na vprašalniku, Priloga 5 
 
Tabela 8: odvisne spremenljivke ocene modela MKF-OM za ocenjevalno orodje 
 
 
Lastnosti ocene so vsota spremenljivk: 

odraža močna področja predstavlja oceno odgovora 30 na vprašalniku, Priloga 5 

skladnost poročil po obsegu 
ocenjevanih elementov 

predstavlja oceno odgovora 31 na vprašalniku, Priloga 5 

skladnost poročil po zaporedju 
ocenjevanjih elementov 

predstavlja oceno odgovora 32 na vprašalniku, Priloga 5 

skladnost poročil po razčlenjenosti 
ocenjevanjih elementov 

predstavlja oceno odgovora 33 na vprašalniku, Priloga 5 

objektivno odraža rezultate predstavlja oceno odgovora 34 na vprašalniku, Priloga 5 

stopnja težave skladna s 
funkcioniranjem otroka 

predstavlja oceno odgovora 35 na vprašalniku, Priloga 5 

enostavna pridobitev ocene predstavlja oceno odgovora 36 na vprašalniku, Priloga 5 
 
Tabela 9: odvisne spremenljivke ocene modela MKF-OM za lastnosti ocene 
 
 
Dodatne spremenljivke pomembne za opis uporabe MKF-OM za oceno sporazumevanja 
(Priloga 5): 
• pomembnost opredelitve stopnje težave 

• pomembnost kodiranja za surdopedagoge 

• pomembnost mnenja staršev in učiteljev  

• razpoložljivi preizkusi za oceno sporazumevanja 

• kompleksnost postopka ocenjevanja po MKF-OM 

• kompetence za ocenjevanje sporazumevanja v znakovnem jeziku 

• kompetence za ocenjevanje petja 

• interes za ocenjevanje sporazumevanja po MKF-OM za vsa starostna obdobja 

• interes za ocenjevanje drugih relevantnih področij za gluhe in naglušne 

• nadaljevanje uporabe pridobljenega ocenjevalnega materiala. 
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3.3  VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 

 

Neodvisne nominalne spremenljivke za vzorec učencev so za potrebe statistične obdelave 

kodirane: spol (ženski-1, moški-2), slušna izguba (lažja-1, zmerna-2, težka-3, najtežja-4, 

popolna-5), obdobje ugotovitve slušnega primanjkljaja (prelingvalno-1, postlingvalno-2), 

slušni pripomoček (slušni aparat-1, polžkov vsadek-2), stanje sluha pri starših (slišeči-1, 

gluhi-2). Numerično sta vrednoteni spremenljivki za učenčevo starost in razred. 

Neodvisne spremenljivke za vzorec ocenjevalcev, ki opisujejo področje dela so 

vrednotene opisno. Spremenljivke o delovni dobi na področju surdopedagogike in 

logopedije so vrednotene numerično. 

Odvisne spremenljivke pri ocenjevanju sporazumevanja so vrednotene numerično. Vsaka 

pravilna izvedba posameznega elementa v nalogi se točkuje z 1 točko.  

Posebnost je spremenljivka d330 Govorjenje. Naloga vsebuje tri podrejene 

spremenljivke: strukturo, vsebino in jezik. Enota, ki ocenjuje vsebino, je vsota vseh 

doseženih točk za elemente vsebine, ki se točkujejo z 1 točko za vsak pravilni odgovor. 

Enoti, ki ocenjujeta strukturo in izgovorjavo povedanega, se točkujeta taksonomsko z 

vrednotenjem najvišjega doseženega kriterija. Taksonomski način ocenjevanja strukture 

je preprečil možnost kopičenja točk v tej nalogi in ustvarjanja napačnega vtisa o 

jezikovnih zmožnostih učenca. 

Trditve, ki se nanašajo na klasifikacijsko enoto d350 Pogovor so vrednotene numerično 

po Likertovi petstopenjski ocenjevalni lestvici pogostosti. Lestvica pogostosti ima pri tem 

vlogo kriterija, ki določi število točk posameznemu odzivu učenca v pogovoru ali v 

razpravi, kar potem predstavlja del ocene. Bolj pogosto se učenec z zaželenim odzivom 

sporazumevanja vključuje v pogovor ali razpravo, več točk pridobi. Vsaka od 31 trditev, 

ki opisujejo zaželeno vedenje učenca pri pogovoru z znano, z neznano in z več osebami 

tako pri začenjanju, kot pri nadaljevanju in zaključevanju, je vrednotenih naraščajoče od 0 

do 4 za odgovore od nikoli do vedno. Vse vrednosti so razvidne v Prilogi 1. 
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Število točk Zaželen odziv sporazumevanja v pogovoru 

0-nikoli,  
1-redko,  
2-včasih,  
3-pogosto,  
4-vedno. 

Vzpostavi očesni stik, se nasmehne. 
Pozdravi. 
Postavi direktno vprašanje.  
Se odziva neverbalno (nasmeški, kimanje). 
Odgovarja na vprašanja. 
Dodaja ideje in svoje primere. 
Povzame povedano. 
Zaključi z vljudnostno frazo. 
Se predstavi. 
Kar nekaj pove. 

 
Tabela 10: Naraščajoča lestvica vrednotenja spremenljivk za oceno pogovora 
 
 
Vsaka od 15 trditev, ki opisujejo neželeno vedenje učenca pri pogovoru z znano, z 

neznano in z več osebami tako pri začenjanju, kot pri nadaljevanju in zaključevanju, je 

vrednoteno padajoče od 4 do 0 za odgovore od nikoli do vedno: 

 
Število točk Neželen odziv sporazumevanja v pogovoru 

4-nikoli  
3-redko  
2-včasih  
1-pogosto  
0-vedno  

Je tiho. 
Prekinja sogovornika. 
Utihne. 
Odide brez besed. 
Želi ponovitev povedanega. 

 
Tabela 11: Padajoča lestvica vrednotenja spremenljivk za oceno pogovora 
 
 

Vsaka od skupno 46 trditev ima maksimalno vrednost 4 točke. Posameznik bi teoretično 

lahko pridobil maksimalno 184 točk, kar bi pomenilo, da je njegovo sodelovanje v 

pogovoru popolno in skladno s sprejemljivim vedenjem med komunikacijo. 

 

Vseh 30 trditev, ki se nanašajo na klasifikacijsko enoto d355 Razprava, je vrednotenih 

numerično po Likertovi petstopenjski ocenjevalni lestvici pogostosti naraščajoče od 0 do 

4 za odgovore od nikoli do vedno, ki imajo vlogo kriterija za točkovanje odziva 

posameznikovega sodelovanja v razpravi. 
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Število točk Ocenjevani odziv v razpravi 

0-nikoli,  
1-redko,  
2-včasih,  
3-pogosto,  
4-vedno. 

na temo učencu zelo znanega področja 
na temo njemu interesnega področja 
na že obravnavane teme 
na večino tem 
na vsako temo 

 
Tabela 12: Lestvica vrednotenja spremenljivk za oceno razprave 
 
 

Vsaka od trditev ocene uporabe MKF-OM je vrednotena numerično po Likertovi 

petstopenjski ocenjevalni lestvici, pri čemer je najnižja vrednost 1 najvišja 5. Trditve 

vsebinskih sklopov, ki zajemajo namen in vsebino ocenjevanja pred uporabo MKF-OM 

so vrednotene z lestvico pogostosti, trditve o ocenjevalnem orodju, o lastnosti ocene in o 

motivaciji ocenjevalca so vrednotene z lestvico strinjanja. Vse trditve vprašalnika po 

uporabi MKF-OM so vrednotene z lestvico strinjanja. 

 

Likertova lestvica Vsebinski sklopi trditev 
pred ocenjevanjem 

Vsebinski sklopi trditev po 
ocenjevanju z MKF-OM 

1-nikoli 
2-redko  
3-včasih  
4-pogosto  
5-vedno 

namen ocenjevanja 
vsebina ocenjevanja 

 

_ 

1-sploh se ne strinjam  
2-se ne strinjam  
3-niti se ne strinjam, niti se strinjam  
4-se strinjam  
5-popolnoma se strinjam 

ocenjevalno orodje 
lastnosti ocene 
motivacija ocenjevalca 

namen ocenjevanja 
vsebina ocenjevanja 
ocenjevalno orodje 
lastnosti ocene 
motivacija ocenjevalca 

 
Tabela 13: Vrednotenje spremenljivk vprašalnika za ocenjevalce 

 
Uporaba slovenskega znakovnega jezika je vrednotena opisno: vedno, pogosto, redko, 

nikoli. Uporaba pripomočkov in tehnik za sporazumevanje je vrednotena opisno: 

popolno, delno, nično.  
 

Vprašanja odprtega tipa za ocenjevalce so vrednotena opisno. Tri vprašanja o 

porabljenem času za posamezne aktivnosti ocenjevanja so vrednotena numerično. 
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V analizi opisnih evalvacijskih poročil je z 1 točko ovrednotena vsaka pojavnost opisa, ki 

se lahko uvrsti v MKF-OM, z dodatno 1 točko pa še omemba stopnje težave tega opisa. V 

analizi poročil o oceni sporazumevanja pridobljeni z uporabo modela MKF-OM je z 1 

točko ovrednotena vsaka pojavnost ocene posamezne klasifikacijske enote, z dodatno 1 

točko še omemba pripadajoče stopnje.  
 

 

3.4  MERSKI INŠTRUMENTARIJ 

 

Področje sporazumevanja gluhih in naglušnih učencev je bilo ocenjevano z naborom 

štirinajstih nalog pripravljenih glede na vsebino klasifikacijskih enot v poglavju 

sporazumevanja MKF-OM. Naloge so temu primerno označene s pripadajočo šifro in 

poimenovane skladno s termini MKF-OM. Vključujejo sprejemanje verbalnih in 

neverbalnih sporočil ter verbalno in neverbalno sporočanje. Vprašalnika pa vsebujeta 

trditve klasifikacijskih enot pogovora in razprave, ki jih na podlagi kriterijev ocenjevalec 

spremeni v oceno. Naloge in vprašalnika je bilo potrebno sestaviti posebej za raziskovalni 

namen pridobivanja ocene sporazumevanja po MKF-OM, saj MKF-OM ponuja samo 

klasifikacijske enote z definiranim vsebinskim področjem, ne ponuja pa že sestavljenih 

nalog. Iz tega razloga so vse naloge, razen ene, avtorske. 

Nabor ocenjevalnih nalog je podrobneje predstavljen v navodilih za ocenjevalce, kjer so 

za vsako nalogo poleg vsebine nalog zapisani tudi kriteriji ocenjevanja in sprejemljive 

rešitve, kar je razvidno v Prilogi 1.  

Področje sprejemanja vsebuje tri naloge sprejemanja govorjenih sporočil in tri naloge 

sprejemanja negovornih sporočil. Ocenjevanje razumevanja govorno podanih frazemov in 

sprejemanja sporočil s telesnimi gibi sta potrebovali vsaka svojo slikovno predlogo, da bi 

bila veljavnost ocenjevanja večja (slikovni predlogi d3103 in d3150 v Prilogi 6). 

Sprejemanje pisnih sporočil se ocenjuje z dvema nalogama: z nalogo razumevanja 

dobesednega pomena pisnega sporočila, ki je  prevzeta in sicer iz knjige Z igro razvijajmo 

komunikacijske sposobnosti učencev (Pečjak, 1997) in nalogo razumevanja prenesenega 

pomena pisnega sporočila.  

Ocenjevalnih nalog za področje sporočanja je več. Poročanje z govorom je ocenjeno v eni 

nalogi z opisom slikovnega zaporedja. Uporabljeno je bilo slikovno zaporedje, ki ga je 
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dovoljeno kopirati le za interno uporabo, zato ni predstavljeno v Prilogi 6 (Riccardi 

Ripamonti, 2014). Z eno nalogo je ocenjena tudi funkcija petja. Negovorno sporočanje je 

ocenjeno s tremi nalogami, za vsak način negovornega sporočanja ena: telesni gibi, znaki 

in simboli, risba ali fotografija.  

Za kategorijo pisnega sporočanja je pripravljena ena naloga, kar je bilo zaradi jasnejšega 

vpogleda v oceno preoblikovano v dve opisni enoti tretje ravni: d3251 vsebina in d3252 

jezik. Sistem MKF in MKF-OM dopušča oblikovanje novih enot v skladu z obstoječimi. 

Pogovor in uporaba pripomočkov in tehnik za sporazumevanje sta v MKF-OM zaobjeta v 

več klasifikacijskih enotah. Klasifikacijske enote, ki vključujejo pogovor so bile ocenjene 

v 46 trditvah avtorskega vprašalnika za starše (Priloga 3). S temi trditvami je za potrebe 

ocenjevanja sodelovanja v pogovoru možno ustvariti več kombinacij potrebnih za oceno 

sodelovanja v pogovoru glede na časovno komponento v pogovoru (začetek, 

nadaljevanje, zaključek) in nadalje v nadrejene spremenljivke glede poznavanja 

vključenih oseb (znana oseba, neznana oseba) in glede števila udeležencev v pogovoru 

(ena oseba, več oseb). To povzroča kompleksnost ocenjevanja pogovora, toda hkrati daje 

oceno pogovora z več vidikov.  

Klasifikacijske enote, ki vključujejo razpravo, so bile ocenjene v 30 trditvah avtorskega 

vprašalnika za učitelje, ki poučujejo gluhe in naglušne učence zajete v vzorec (Priloga 4). 

Mnenje in izkušnje surdopedagoginj o izkušnjah pri ocenjevanju sporazumevanja so bili 

zbrani z avtorskim anketnim vprašalnikom izvedenim pred uporabo ocenjevalnega 

materiala in po izkušnji z ocenjevanjem po MKF-OM. Vsebinsko sta razdeljena na 

sklope: namen ocenjevanja, vsebina ocenjevanja, ocenjevalno orodje, lastnosti ocene in 

motivacija ocenjevalca. V vprašalniku opravljenim pred uporabo MKF-OM je 52 trditev 

v drugem pa 51 trditev. Iz obeh vprašalnikov je za natančnejšo primerjalno analizo 

opredeljenih: 5 trditev za namen ocenjevanja, 21 trditev za vsebino ocenjevanja, 3 trditve 

za ocenjevalno orodje in 7 trditev za lastnost ocene. Preostale trditve nudijo dodatne 

informacije in širši vpogled na ocenjevanje sporazumevanja gluhih in naglušnih učencev. 

V vprašalniku opravljenem po uporabi MKF-OM ocenjevanja je 6 vprašanj odprtega tipa 

o izvedbi ocenjevanja in mnenju ocenjevalcev.  
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3.5  OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV  

 

Podatki so se zbirali postopoma od decembra 2015 do začetka marca 2016. Najprej so 

bila zbrana soglasja staršev za sodelovanje njihovih otrok v raziskovalni nalogi. Vsi 

pozvani starši so privolili v sodelovanje. V decembru in januarju so bila zbrana vsa 

zadnja obstoječa strokovna opisna poročila učencev, vključenih v vzorec.  

Po oddaji opisnih poročil so surdopedagoginje vključene v vzorec dobile dostop do 

spletnega vprašalnika, ki je zbiral podatke o mnenju in izkušnjah ocenjevanja 

sporazumevanja gluhih in naglušnih pred uporabo MKF-OM.  

Po spletnem anketiranju so surdopedagoginje v drugi polovici januarja 2016 prejele mapo 

z ocenjevalnimi nalogami vključno z vprašalnikom za starše in učitelja, ocenjevalnim 

listom, slikovnimi prilogami in pisnimi navodili. Navodila so jim bila podana tudi ustno.  

Ocenjevanje učencev je potekalo od zadnjega tedna januarja do začetka marca 2016 na 

osnovnih šolah, kjer se za učence izvaja dodatna strokovna pomoč ali individualni slušni 

in govorni trening. Po pričevanju so nekatere opravile ocenjevanje v dveh delih, kar ni 

sporno, saj so posamezne naloge zaključene enote. Za ocenjevanje sporazumevanja 

učencev je bil uporabljen nabor nalog področja sporazumevanja MKF-OM in dva 

vprašalnika za kategoriji pogovora in razprave, ki ju ocenjevalec sam ne more oceniti; 

enega so izpolnili starši drugega učitelj, ki učenca največ ur poučuje. Potrebo po tem je 

narekoval opis obeh klasifikacijskih enot v MKF-OM, ki navaja več načinov sodelovanja 

v pogovoru in razpravi bolj značilnih za življenje v skupnosti. V individualni situaciji bi 

ocenjevalec težko ocenil vse vidike vključevanja v pogovor in razpravo. Starši so 

posredovali tudi podatke o uporabi znakovnega jezika in tehničnih sredstev za 

sporazumevanje na daljavo, kot sta telefon in računalnik.  

Sproti po vsakem ocenjevanju so ocenjevalke oddajale novo nastala evalvacijska poročila 

za področje sporazumevanja in izpolnjene ocenjevalne liste. Predvideni termin namenjen 

izvajanju ocenjevanja se je podaljšal zaradi odsotnosti posameznih učencev vključenih v 

vzorec. 

V začetku marca 2016 je bil pri ponudniku spletnega anketiranja 1ka aktiviran vprašalnik, 

ki je zbiral podatke o izkušnji ocenjevanja sporazumevanja z uporabo modela MKF-OM. 

Dostop so dobile vseocenjevalke, ki so do tistega trenutka že oddale poročilo in 

izpolnjene ocenjevalne liste. Ostale so dostop dobivale sproti, neposredno po oddaji 
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poročila. V drugem tednu marca 2016 je še zadnja izpolnila anketni vprašalnik in s tem so 

bili zbrani vsi potrebni podatki za obdelavo. 

Ocenjevalke so za izvedbo vseh ocenjevalnih nalog z enim učencem v povprečju 

potrebovale 66 minut, za izračun ocene v povprečju 41 minut, za zapis poročila v 

povprečju 35 minut. 

V raziskovalni nalogi so bili vsebinsko analizirani deli obstoječih opisnih poročil o 

sporazumevanju posameznih učencev z vidika klasifikacijskih enot zajetih v poglavju 

sporazumevanja. Po ocenjevanju so bila pridobljena in analizirana pisna poročila ocene 

sporazumevanja po MKF-OM. Poročila so na podlagi rezultatov ocenjevanja 

sporazumevanja z uporabo MKF-OM pripravili ocenjevalci gluhih in naglušnih učencev. 

V obeh skupinah poročil se je raziskovala in primerjala prisotnost klasifikacijskih enot 

MKF-OM s področja sporazumevanja in prisotnost izrazov, ki opredeljujejo stopnjo 

težave. 

 

 

3.6  STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Pri sestavi ocenjevalnih nalog so bila upoštevana naslednja priporočila za sprejemljivejše 

merske karakteristike: 

• Veljavnost se je dosegala s sestavljanjem ocenjevalnih nalog glede na jasno 

opredelitev dejavnosti v posamezni klasifikacijski enoti. Vsaka klasifikacijska 

enota v MKF-OM vsebuje opis, kaj vanjo sodi in kaj je izključeno. Izključen je bil 

vpliv skromnega besedišča na odgovor z uporabo slikovnih predlog v nalogah 

sprejemanja govorno podanih frazemov in sporočil posredovanih s telesnimi gibi. 

• Zanesljivost se je dosegala z jasnimi in enoznačnimi navodili ter natančno 

določenimi kriteriji za vsako posamezno nalogo. Vsaka naloga vsebuje več 

elementov srednje zahtevnosti.  

• Objektivnost se je dosegala z izvedbo, točkovanjem in interpretacijo. 

Ocenjevalcev je bilo več, vendar so bili deležni jasnih ustnih in pisnih navodil in 

spremljanja (Priloga 1). Vsak učenec je izvajal naloge v svojem okolju z znanim 

ocenjevalcem. 



	
	
	
Univerza	v	Ljubljani	–	Pedagoška	fakulteta																																		Amelija	Mozetič	Hussu,	magistrsko	delo	

	

	
	

						47 

• Občutljivost se je dosegala z raznolikostjo v zahtevnosti elementov posameznih 

nalog. Za vsako klasifikacijsko enoto so naloge z več elementi po zahtevnosti od 

lažjih do težjih, največ je srednje težkih.  

Po zbranih in urejenih podatkih je bila najprej narejena opisna statistika. Spletna anketa je 

bila statistično obdelana že s samim programom ponudnika spletnega anketiranja 1ka. 

Rezultati ocenjevanja sporazumevanja so bili obdelani z računalniškim programom SPSS 

23.  

Množica na različne načine zbranih podatkov je zaradi preglednosti prikazana v več 

tabelah in grafih, opisi pa v razpredelnicah. Grafična obdelava je bila opravljena s 

programom Adobe Illustrator CC. 

Rezultati so opisani s frekvencami in opredeljeni z odstotki. Odvisnim spremenljivkam je 

izračunana srednja vrednost, standardni odklon in koeficient variacije. 

Korelacija med spremenljivkami sprejemanja sporočil in sporočanja je izražena s 

Pearsonovim korelacijskim koeficientom. Hipoteze o oceni sporazumevanja so preverjane 

s t- testom, hipoteze o obsegu poročil in uporabnosti MKF-OM ogrodja so preverjane z 

Wilcoxonovim preizkusom. Hipoteze se sprejemajo na nivoju 5 % tveganja. 
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4  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 GLOBALNI REZULTATI OCENE SPORAZUMEVANJA 

 

 Možno 
št. točk 

Dosežek v  % M σ KV (%) 

SPORAZUMEVANJE 438 61,3 268,73 46,463 17,3 

sprejemanje 49 74,2 36,40 9,408 25,8 

govorno 15 76,6 11,53 3,002 26,0 

negovorno 20 76,5 15,26 3,535 23,2 

pisno 14 67,2 9,40 3,661 38,9 

sporočanje 85 73,2 62,20 13,534 21,8 

govorno 17 72,4 12,26 3,239 26,4 

petje 15 66,0 9,93 5,284 53,2 

negovorno 36 73,1 26,26 5,812 22,1 

pisno 17 80,6 13,73 3,391 26,7 

pogovor 184 62,6 115,27 16,294 14,1 

razprava 120 45,7 54,86 28,555 52,0 
 
Tabela 14: Globalni prikaz rezultatov ocenjevanja sporazumevanja  
 
 
Opisna statistika globalnih rezultatov sporazumevanja za celoten vzorec učencev kaže na 

večjo variabilnost na področju sprejemanja v primerjavi s sporočanjem. Na področju 

sprejemanja so najbolj homogeni pri sprejemanju negovornih sporočil, najbolj pa se 

razlikujejo pri sprejemanju pisnih sporočil. Razumevanje pisnega gradiva je najbolj 

pogojeno z obsegom besedišča. Od bralnih veščin pri gluhih najbolj zaostaja razumevanje 

besedišča, pri branju si zapomnijo posamezne nepovezane podatke, ne pa sporočila v 

celoti (Marschark, 2007). Kljub temu srednja vrednost in dosežek v odstotkih kažeta, da 

so na govornem področju v splošnem dobro rehabilitirani.  

Govorno in negovorno sprejemanje je rahlo boljše od govornega in negovornega 

sporočanja, vendar je razlika majhna. Področje negovornega sprejemanja je manj 

homogeno in rahlo bolj uspešno (76,5  %), Pisno sporočanje (80,6  %) pa je po odstotkih 

sodeč precej boljše od pisnega sprejemanja (67,2 %) in tudi bolj homogeno, ko 

primerjamo koeficienta variacije. Naloga pisnega sprejemanja je bolj kompleksna, 

vsebuje sprejemanje dobesednega in prenesenega pomena. Naloga pisnega sporočanja je 
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vsebinsko bližje učencem, saj so v pismu sorodniku opisovali dogodke preteklega dne. 

Največja variabilnost je opazna pri petju, kar je glede na razlike v slušni izgubi in času 

njenega nastanka pričakovati. Visoka variabilnost je opazna pri razpravi, ki je 

kompleksno področje sporazumevanja, kjer se izmenjujeta tako sprejemanje kot 

sporočanje. Tu so razlike med učenci največje, v primerjavi z drugimi komponentami 

sporočanja je srednja vrednost nižja, kar kaže, da je sodelovanje gluhih in naglušnih 

učencev v razpravi skromno.  

Vse doslej omenjene komponente sporazumevanja so členjene na manjše enote. S 

podrobnejšo analizo je mogoče ugotoviti, katera od teh enot je odgovorna za večjo 

variabilnost v nadrejeni enoti. 

 

 

4.1.1  SPREJEMANJE 

 

MKF-OM 
koda Spremenljivka Možne 

točke 
Dosežek 
v  % min max M σ KV (%) 

d3101  Razumevanje enostavnih 
govorjenih sporočil 6 83,3 2 6 5,03 1,356 26,9 

d3102  Razumevanje sestavljenih 
govorjenih sporočil  6 83,3 2 6 5,03 1,395 27,7 

d3103  Razumevanje govorno podanih 
frazemov 3 49,0 0 3 1,47 0,915 62,2 

d3150  Sporazumevanje – sprejemanje 
– telesni gibi  5 93,4 2 5 4,67 0,899 19,2 

d3151  Sporazumevanje – sprejemanje 
– splošni znaki in simboli 6 82,1 3 6 4,93 0,884 17,9 

d3152  Sporazumevanje – sprejemanje 
– z risbe in fotografije 9 63,0 2 9 5,67 2,609 46,0 

d3251  Razumevanje dobesednega 
pomena pisnega sporočila. 8 70,8 2 8 5,67 1,988 35,1 

d3252  Razumevanje prenesenega 
pomena pisnega sporočila. 6 62,2 0 6 3,73 2,086 55,9 

Skupaj Sprejemanje  49 74,2 21 49 36,40 9,408 25,8 
 
Tabela 15: Globalni statistični rezultati za področje sprejemanja v sporazumevanju 
 
 
K področju sprejemanja največ doprinašajo rezultati klasifikacijske enote 

Sporazumevanje – sprejemanje – telesni gibi, ki je tudi zelo homogeno (KV=19,2 %), 
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sledita tudi precej homogeni enoti Razumevanje enostavnih govorjenih sporočil 

(KV=26,9 %) in Razumevanje sestavljenih govorjenih sporočil (KV=27,7 %). Najšibkejši 

elementi pa so klasifikacijske enote, vse z veliko variabilnostjo: Razumevanje govorno 

podanih frazemov (KV=62,2 %), Razumevanje prenesenega pomena pisnega sporočila 

(KV=55,9 %) in Sporazumevanje – sprejemanje – z risbe in fotografije (KV=46,0 %). 

Največja homogenost je opazna pri neverbalnem sprejemanju z znaki in simboli in s 

telesnimi gibi. Mogoče k temu pripomore dejstvo, da se terapevti in učitelji pri razlagi 

poslužujejo raznih hitrih skic, slikovnega materiala, mimike in naravnih kretenj. Najnižji 

dosežek (49 %) in največjo variabilnost so učenci dosegli pri razumevanju govorno 

podanih frazemov, kar je pričakovano, saj so težave z razumevanjem frazemov ena od 

skupnih značilnosti gluhih in naglušnih, kakor tudi vseh, ki se jezika učijo po nenaravni 

poti. K razlikam je verjetno pripomogla različna odzivnost na program rehabilitacije. Bolj 

uspešni so bili pri razumevanju pisnih frazemov (62,2 %), mogoče zato, ker jim je napis 

nudil tudi vizualno oporo. Variabilnost je kljub temu visoka. 

Učenci so se med sabo precej razlikovali v nalogi sprejemanja sporočila iz risbe in 

fotografije. Vremenska karta je omogočala veliko informacij, od prepoznavanja 

posameznih ikon do njihovih sporočilnih vrednosti.  

 

 

4.1.2  SPOROČANJE  

  

MKF-OM 
koda Spremenljivka Možne 

točke 
Dosežek 
v  % min max M σ KV (%) 

d330 Govorjenje 17 72,2 5 17 12,27 3,239 26,4 

d332 Petje 15 66,2 0 15 9,93 5,284 53,2 

d3350 Sporočanje s telesnimi gibi 16 68,3 3 16 10,93 4,233 38,7 

d3351 Sporočanje z znaki in simboli 15 73,3 7 15 11,00 2,591 23,5 

d3352 Sporočanje z risbami in 
fotografijami 5 86,6 1 5 4,33 1,112 25,7 

d3450 Pisno sporočanje - vsebina 5 89,4 2 5 4,47 0,990 22,1 

d3451 Pisno sporočanje - jezik 12 76,7 4 12 9,20 2,858 31,1 

Skupaj Sporočanje 85 73,2 40 85 62,20 13,534 21,07 
 
Tabela 16: Globalni statistični rezultati za področje sporočanja v sporazumevanju 
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K področju sporočanja največ doprinaša vsebinski vidik pisnega sporočanja, kjer je tudi 

koeficient variabilnosti majhen (22,1  %), sledi klasifikacijska enota Sporočanje z risbami 

in fotografijami. Najšibkejše je petje, ki je tudi najbolj variabilno (KV=52,3 %). V 

primerjavi z drugimi enotami je šibkejše tudi sporočanje s telesnimi gibi. Največja 

homogenost med učenci pri vsebini pisnega sporočanja (d3450) in visoka srednja 

vrednost kažeta, da so večinoma zadostili navodilu pisne naloge. Največje razlike med 

učenci so opazne pri sporočanju s petjem, rezultati so zelo razpršeni. Glede zmožnosti 

petja so razlike tudi med slišečimi. Zaradi slušne izgube se pri gluhih in naglušnih 

pričakuje splošno odstopanje na področju petja in bi zato pričakovali večjo homogenost. 

Šest gluhih otrok ima polžkove vsadke, kar bistveno izboljša funkcijo poslušanja, torej 

tudi razlike v tonih in melodiji. Variabilnost v sporočanju s petjem je verjetno posledica 

individualnih razlik v zmožnostih zapomnitve in imitacije zapete melodije. Možen je tudi 

subjektivni vpliv glasbenega posluha ocenjevalca.  

Nižji rezultat in večja variabilnost pri sporočanju s telesnimi gibi (d3350) ni pričakovana, 

glede na višji rezultat razumevanja sporočil s telesnimi gibi. Spretnost uporabe 

neverbalnih tehnik za sporočanje ni pogojena s slušno izgubo, verjetno je pogojena z 

lastnostmi, ki učence med sabo razlikujejo, torej z izkušnjami, znanjem in domiselnostjo. 

Nekateri učenci so neverbalno sporočali zelo dobro in razumljivo, drugi pa zelo skromno. 

Posebej pri sporočanju s telesnimi gibi, je delovala mogoče tudi sramežljivost, ki jo v 

svoji raziskovalni nalogi nebesednega sporazumevanja integriranih gluhih ugotavlja 

Černeka (2003). 

Večje razlike znotraj skupine se kažejo tudi v jezikovnem vidiku pisnega sporočanja 

(d3451). Rezultat je v splošnem zelo dober, razpršenost pa vpliv različne stopnje slušne 

izgube. Za gluhe in naglušne so značilne posebnosti v jezikovnem izražanju: skromno 

besedišče, krajše in nepopolne povedi, težave v uporabi sklona, spola in števila, vendar se 

ne pri vseh enako intenzivno manifestirajo. Že jezikovna odstopanja od vrstnikov se 

umeščajo v širok razpon. Naglušni zaostajajo za vrstniki za približno dve leti, gluhi pa do 

pet let s težavami, ki so sorazmerne stopnji slušne izgube in času njenega nastanka (Košir, 

1999). 
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4.1.3  POGOVOR 
 
 

MKF-OM 
koda Spremenljivka Možne 

točke 
Dosežek 
v  % min max M σ KV (%) 

d3500  Začenjanje pogovora 52 60,6 24 38 31,53 4,793 15,2 

d3501 Nadaljevanje pogovora 60 65,5 29 55 39,33 6,976 17,7 

d3502  Zaključevanje pogovora 72 61,6 31 60 44,40 9,202 20,7 

Skupaj Pogovor 184 62,6 87 138 115,27 16,294 14,1 
 
Tabela 17: Globalni statistični rezultati za področje pogovora v sporazumevanju; časovna komponenta 
dogajanja 
 
 
Enota pogovora je ocenjena z dveh vidikov, z vidika časovne komponente dogajanja 

pogovora in z vidika števila in poznavanja udeležencev v pogovoru. 

Gluhi in naglušni učenci so šibkejši pri začenjanju pogovora, bolj odzivni so nato v 

nadaljevanju in vzdrževanju pogovora. Z vidika časovne komponente je največja 

razpršenost rezultatov pri zaključevanju pogovora (KV=20,7 %). Skupina učencev je 

najbolj homogena pri začenjanju pogovora (KV=15,2  %). Med pogovorom se teme lahko 

precej spreminjajo. Na začetku je najbrž lažje slediti in se morda vključevati, potem 

učencem različno upada pozornost, nekatere poslušanje in spremljanje prej utrudi, druge 

pozneje, nekateri zmorejo slediti in sodelovati v vseh fazah pogovora.  
 

 

MKF-OM 
koda Spremenljivka Možne 

točke 
Dosežek 
v  % min max M σ KV (%) 

d35030  Pogovor z znano osebo 60 67,2 31 48 40,33 5,273 13,1 

d35031 Pogovor z neznano osebo 64 57,3 26 44 36,67 5,380 14,7 

d3504 Pogovor z več osebami  60 62,5 23 46 37,53 6,833 18,2 

Skupaj Pogovor 184 62,6 87 138 115,27 16,294 14,1 

 
Tabela 18: Globalni statistični rezultati za področje pogovora v sporazumevanju z vidika sodelujočih oseb 
 
 
Z vidika udeležencev so najboljši rezultati v pogovoru z znano in eno osebo (67,2  %), ki 

omogoča gluhim in naglušnim boljše pogoje sodelovanja. Sledi pogovor z več osebami, 

pri čemer je razpršenost največja (KV=18,2 %) in pogojena s stopnjo slušne izgube in 

uspešnostjo rehabilitacije. Vsem pa se je najtežje pogovarjati z neznano osebo, kar kažejo 
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v tej enoti tudi nižji rezultati in nižji koeficient variabilnosti (KV=14,7 %). Področje 

pogovora se je v splošnem pokazalo kot zelo enotno in z dobrimi rezultati. 
 

 

4.1.4  RAZPRAVA 
 
 
MKF-OM 
koda Spremenljivka Možne 

točke 
Dosežek 
v  % min max M σ KV (%) 

d3550  Razprava z eno osebo  60 51,6 1 50 31,00 15,588 50,3 

d35500  Začenjanje razprave 20 56,0 0 17 11,20 5,685 50,7 

d35501 Nadaljevanje razprave 20 57,0 1 18 11,40 5,289 46,4 

d35502  Zaključevanje razprave  20 42,0 0 16 8,40 5,514 65,6 

d3551  Razprava z več osebami  60 39,8 0 51 23,87 14,372 60,2 

d35510  Začenjanje razprave 20 40,0 0 15 8,00 4,675 58,4 

d35511 Nadaljevanje razprave 20 40,3 0 18 8,07 5,035 62,4 

d35512  Zaključevanje razprave  20 39,0 0 18 7,80 5,467 70,1 

Skupaj Razprava 120 45,7 1 96 54,86 28,555 52,0 

 
Tabela 19: Globalni statistični rezultati za področje razprave v sporazumevanju  
 
 
Z vidika razprave so gluhi in naglušni učenci boljši v sodelovanju v razpravi z eno osebo 

(KV=50,3 %) kot z več osebami (KV=60,2 %), v obeh primerih pa je koeficient variacije 

velik. V obeh primerih je razpravo tudi laže nadaljevati kot začeti. Rezultati učencev 

so v vseh enotah sodelovanja v razpravi zelo razpršeni in v splošnem nižji kot pri 

sodelovanju v pogovoru. Gluhim in naglušnim je verjetno skupna začetna zadržanost pri 

sodelovanju v razpravi. Najbrž morajo najprej ugotoviti, o čem teče beseda in se 

prilagoditi situaciji. Pri razpravi z eno osebo je skupina najbolj homogena v nadaljevanju 

razprave (KV=46,4 %). Aritmetična sredina kaže, da so v splošnem dosegali višje 

rezultate kot pri razpravi z več osebami, vendar v splošnem kaže, da je sodelovanje v 

razpravi za gluhe in naglušne zahtevno. Eni določeni temi je lažje slediti, vendar je za 

vključevanje v razpravo potrebno znanje o temi, dobro spremljanje za pravi čas vključitve 

ter hitro in jasno oblikovanje sporočila. 
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4.2  PODROBNEJŠI PREGLED DOSEŽKOV 
 
4.2.1  PREGLED DOSEŽKOV GLEDE NA STOPNJO SLUŠNE IZGUBE 
 

Stopenj slušne izgube je več, od lažje do popolne izgube sluha. Vse stopnje so opazne 

tudi v raziskovanem vzorcu učencev. Ker je vzorec majhen, se je podrobnejši pregled 

dosežkov opazoval in primerjal med gluhimi in naglušnimi in ne med bolj natančno 

opredeljenimi stopnjami gluhote in naglušnosti.  
 
 

MKF-
OM 
oznaka  

Spremenljivka Možne 
točke 

Gluhi  Naglušni 

Dosežek 
v  % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d3101  Razumevanje enostavnih 
govorjenih sporočil 6 73,6 4,42 1,685 90,7 5,44 0,982 

d3102  Razumevanje sestavljenih 
govorjenih sporočil  6 76,3 4,58 1,497 88,8 5,33 1,322 

d3103  Razumevanje govorno podanih 
frazemov 3 44,3 1,33 1,032 52,0 1,56 0,881 

d3150  Sporazumevanje – sprejemanje – 
telesni gibi  5 93,3 4,67 0,816 93,3 4,67 1,000 

d3151  Sporazumevanje – sprejemanje – 
splošni znaki in simboli 6 72,2 4,33 1,032 88,8 5,33 0,500 

d3152  Sporazumevanje – sprejemanje –  
z risbe in fotografije 9 44,5 4,00 2,280 75,3 6,78 2,279 

d3251  Razumevanje dobesednega 
pomena pisnega sporočila. 8 60,3 4,83 2,041 77,7 6,22 1,855 

d3252  Razumevanje prenesenega 
pomena pisnega sporočila. 6 38,8 2,33 2,160 77,8 4,67 1,500 

Skupaj Sprejemanje  49 62,2 30,50 8,093 82,3 40,33 8,392 

 
Tabela 20: Statistični rezultati sprejemanja glede na stopnjo slušne izgube 
 
 
V skupino gluhih je vključenih 6 učencev z najtežjo in popolno izgubo sluha, v skupino 

naglušnih pa je vključenih 9 učencev s težko, zmerno in lažjo izgubo sluha. Tako 

grupiranje stopenj slušne izgube je skladno s Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (ur. Vovk-Ornik, 2015).  

V vseh elementih sprejemanja so dosežki naglušnih višji od dosežkov gluhih, razen pri 

klasifikacijski enoti Sporazumevanje – sprejemanje – telesni gibi (d3150), kjer je rezultat 

izenačen, homogenost pa večja pri gluhih. 
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Podobni sta si tudi pri razumevanju govorno podanih frazemov, pri čemer so naglušni 

rahlo boljši z bolj homogenimi rezultati. Rezultat te aktivnosti je sicer zadovoljiv, vendar 

v primerjavi z ostalimi ocenjevanimi aktivnostmi precej slabši, kar je pričakovano. Gluhi 

in naglušni sprejemajo besede v povedi precej enopomensko, zato se morajo prenesenih 

pomenov besed in besednih zvez načrtno učiti (Marschark, 2007). 
 

Pri vseh ostalih aktivnostih sprejemanja so naglušni boljši in bolj homogeni v rezultatih. 

Očitno boljši so pri sprejemanju sporočil z risbo in fotografijo, ki je bilo ocenjevano z 

vremensko karto. Pri opisu so verjetno koristili izkušnje, ki jim jih omogočajo ostanki 

sluha. Vremensko napoved je mogoče večkrat zaslediti v raznih medijih, poleg tega je 

tudi pogosta tema splošnih pogovorov večinoma odraslih, kar je dovolj, da naglušni 

ujamejo in nato uporabijo določen vzorec potreben za opis. 
 

Večja razlika v korist naglušnih je opazna tudi pri razumevanju pisnih sporočil, posebej 

tistih s prenesenim pomenom (d3252). Zapisane frazeme so naglušni bolje razumeli kot 

tiste podane govorno. Napis pripomore k zaznavanju celotne povedi v neokrnjeni obliki, 

lahko se ga prebere večkrat in razmišlja o njegovem pomenu več časa. Pri okrnjenem 

poslušanju in odgledovanju se beseda ali del besede izgubi ali popači, kar oteži ali 

onemogoči razumevanje, zato so rezultati razumevanja govorno podanih frazemov pri 

obeh skupinah slabši. Na razliko pri sprejemanju dobesednih pisnih sporočil (d3251) je 

verjetno vplivalo bogatejše besedišče naglušnih, posebej kar se tiče razumevanja 

prislovov in funkcijskih besed z manj leksičnega pomena. 
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MKF-
OM 
oznaka 

Spremenljivka Možne 
točke 

 Gluhi  Naglušni 

Dosežek 
v  % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d330  Govorjenje 17 65,7 11,16 3,763 76,6 13,00 2,828 

d332 Petje  15 43,3 6,50 4,415 81,5 12,22 4,684 

d3350 Sporočanje s 
telesnimi gibi 16 46,8 7,50 4,086 82,8 13,22 2,488 

d3351 Sporočanje z znaki 
in simboli 15 69,8 10,50 2,949 74,4 11,33 2,449 

d3352  
Sporočanje z 
risbami in 
fotografijami 

5 80,0 4,00 1,549 91,1 4,55 0,726 

d3450 Pisno sporočanje – 
vsebina 5 86,6 4,33 1,211 91,1 4,55 0,881 

d3451  Pisno sporočanje – 
jezik  12 69,5 8,33 2,065 81,5 9,78 3,270 

Skupaj Sporočanje 85 61,5 52,33 9,852 80,9 68,78 11,755 

 
Tabela 21: Statistični rezultati sporočanja glede na stopnjo slušne izgube 
 
 
Na področju sporočanja so naglušni dosegli očitno boljše rezultate pri vseh ocenjevanih 

dejavnostih. Pričakovano so boljši pri govorjenju, kjer so tudi bolj homogeni od gluhih. 

Vsi gluhi raziskovalnega vzorca imajo polžkov vsadek in v splošnem pri oceni govorjenja 

dosegajo dobre rezultate, vendar so slabši od naglušnih in zaradi individualnih razlik pri 

odzivu na rehabilitacijo tudi bolj heterogeni. Naglušni so boljši tudi pri petju (d332) in 

sporočanju s telesnimi gibi (d3350). Pri petju so v obeh skupinah rezultati precej 

razpršeni. Razumljivo je, da so naglušni z večjimi ostanki sluha pri petju uspešnejši, tudi 

zapomnitev glasovnega zaporedja je lahko boljša. Razpršenost je verjetno posledica 

individualnih razlik v stopnji naglušnosti in času oglušelosti. 

Učenci so s telesnimi gibi sporočali zapisano in s skico podano navodilo (Priloga 6: 

predloge d3350 1-6). Verjetno so gluhi sporočali samo posamezne elemente in njim 

znane besede, naglušni pa so sporočilo dojeli bolj v celoti in ga tako tudi z gibi bolje 

prikazali.  

Skupini sta najbolj izenačeni pri sporočanju z znaki in simboli (d3351) ter pri oceni 

vsebine pisnega sporočanja (d3450). Pri oceni jezikovnega vidika pisnega sporočanja 

(d3451) so precej uspešnejši naglušni. Slednji so zelo homogeni pri vsebini, medtem ko 

so pri jeziku bolj heterogeni od gluhih. Gre za individualne razlike, ki so lahko posledica 
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večjih razlik med samimi stopnjami naglušnosti, časa oglušelosti, jezikovne razvitosti in 

domačega jezikovnega okolja. 
 

Razločevanje med dosežki skupine gluhih in skupine naglušnih pri sprejemanju in 

sporočanju je nazorno prikazano v Grafu 1.  

 

 
 
 

Pri naglušnih prevladuje ocena MKF-OM majhna težava, pri gluhih pa ocena zmerna 

težava. Rezultati gluhih zajemajo razpon stopenj od majhna težava do velika težava.  
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Graf 1 - Primerjava skupin: gluhi in naglušni, rezultati v odstotkih za sprejemanje in sporočanje

gluhi naglušni 
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MKF-
OM 
oznaka 

Spremenljivka Možne 
točke 

Gluhi Naglušni 

Dosežek 
v  % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d3500  Začenjanje pogovora 52 66,0 34,33 5,085 57,2 29,67 3,77 

d3501 Nadaljevanje pogovora  60 65,5 39,33 6,121 65,5 39,33 7,858 

d3502  Zaključevanje pogovora  72 60,0 43,33 6,653 62,6 45,11 10,91 

d35030  Pogovor z znano osebo  60 69,1 41,50 5,856 65,9 39,55 5,052 

d35031 Pogovor z neznano osebo 64 57,7 37,00 3,346 56,9 36,44 6,597 

d3504 Pogovor z več osebami  60 63,8 38,33 5,240 61,6 37,00 7,984 

Skupaj Pogovor 184 63,6 117,00 12,458 62,0 114,11 19,075 

 
Tabela 22: Statistični rezultati sodelovanja v pogovoru glede na stopnjo slušne izgube 
 
 
Iz podatkov je razviden boljši rezultat gluhih pri začenjanju pogovora (d3500), pri 

pogovoru z znano osebo (d35030) in celo rahla prednost pri pogovoru z več osebami. 

Mogoče je v tem rezultatu bolje izražena direktnost gluhih pri komuniciranju. Pri 

začenjanju pogovora lahko določijo njim interesno temo in si s tem izboljšajo izhodišče. 

Temo med pogovorom se lahko tudi spreminja, če nekomu ne ustreza. Ostali rezultati 

sodelovanja v pogovoru se ujemajo, najbolj enotni so v nadaljevanju pogovora. Skupno je 

v skupini naglušnih večja razpršenost verjetno zaradi individualnih karakternih razlik v 

komunikativnosti.  
 
 

MKF-
OM 
oznaka 

Spremenljivka Možne 
točke 

Gluhi Naglušni 

Dosežek 
v  % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d3550  Razprava z eno osebo  60 35,2  21,17 19,180 62,5 37,55 8,618 

d35500  Začenjanje razprave 20 40,8 8,17 7,782 66,1 13,22 2,682 

d35501 Nadaljevanje razprave 20 40,8 8,17 6,462 67,7 13,55 3,126 

d35502  Zaključevanje razprave  20 24,1 4,83 5,564 53,9 10,78 4,236 

d3551  Razprava z več osebami  60 24,3 14,50 12,243 50,1 30,11 12,574 

d35510  Začenjanje razprave 20 27,5 5,50 4,805 48,3 9,67 4,000 

d35511 Nadaljevanje razprave 20 20,0 4,00 3,286 53,8 10,78 4,110 

d35512  Zaključevanje razprave  20 25,0 5,00 5,621 48,3 9,67 4,769 

Skupaj Razprava 120 29,7 35,66 29,864 56,4 67,66 20,217 

 
Tabela 23: Statistični rezultati sodelovanja v razpravi glede na stopnjo slušne izgube 



	
	
	
Univerza	v	Ljubljani	–	Pedagoška	fakulteta																																		Amelija	Mozetič	Hussu,	magistrsko	delo	

	

	
	

						59 

Na področju sodelovanja v razpravi je očitna razlika, pri čemer so naglušni bolj spretni in 

v splošnem glede na dosežek v odstotkih dosegajo precej višje rezultate kot gluhi. Boljši 

ostanki sluha jim omogočajo lažje spremljanje razprave tudi, ko je več udeležencev. 

Gluhi so na tem področju šibkejši, njihovo sodelovanje v razpravi je skromno, težave so 

velike. Stopnja slušne izgube torej bolj vpliva na sodelovanje v razpravi kot na 

sodelovanje v pogovoru. Spremljanje in sodelovanje v razpravi je bolj zahtevno, ob 

pravem času se je potrebno s pravim sporočilom vključiti, slediti je potrebno tudi 

argumentom drugih. 

 

 
 
 
Medtem ko so gluhi in naglušni kar izenačeni v pogovoru, kjer prevladuje ocena MKF-

OM zmerna težava, pa se v razpravi pokaže večja razlika: pri naglušnih zmerna težava, 

pri gluhih pa ocena MKF-OM velika težava. 
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Graf 2 - Primerjava skupin: gluhi in naglušni, rezultati v odstotkih za pogovor in zazpravo
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4.2.2  PREGLED DOSEŽKOV GLEDE NA ČAS NASTANKA SLUŠNE IZGUBE 
 
 

MKF-
OM 
oznaka 

Spremenljivka Možne 
točke 

Prelingvalno Postlingvalno 

Dosežek 
v  % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d3101  Razumevanje enostavnih 
govorjenih sporočil 6 84,9 5,09 1,429 81,2 4,87 1,315 

d3102  Razumevanje sestavljenih 
govorjenih sporočil  6 85,7 5,14 1,267 79,0 4,75 1,893 

d3103  Razumevanje govorno podanih 
frazemov 3 51,3 1,54 0,934 41,7 1,25 0,957 

d3150  Sporazumevanje – sprejemanje – 
telesni gibi  5 96,2 4,81 0,603 85,0 4,25 1,500 

d3151  Sporazumevanje – sprejemanje – 
splošni znaki in simboli 6 80,1 4,81 0,981 87,5 5,25 0,500 

d3152  Sporazumevanje – sprejemanje – 
z risbe in fotografije 9 57,5 5,18 2,639  78,0 7,00 2,309 

d3251  Razumevanje dobesednega 
pomena pisnega sporočila. 8 70,5 5,64 1,859 71,8 5,75 2,630 

d3252  Razumevanje prenesenega 
pomena pisnega sporočila. 6 63,5 3,81 2,359 58,3 3,50 1,291 

Skupaj Sprejemanje  49 73,5 36,04 8,979 76,3 37,37 11,940 

 
Tabela 24: Statistični rezultati sprejemanja glede na čas nastanka slušne izgube 
 
 
Globalno so dosežki postlingvalno oglušelih v rahli prednosti pred učenci, ki so 

prelingvalno oglušeli. Ob bolj natančni analizi pa opazimo, da imajo v več dejavnostih 

sprejemanja rahlo prednost prelingvalno oglušeli. Razlike niso velike in so morda rezultat 

različnih definicij prelingvalne izgube sluha. Avtorji različno opredeljujejo predjezikovno 

obdobje, nekateri do starosti dveh let, drugi čas vse do četrtega leta (Hernja, idr., 2010). V 

raziskovalni nalogi je bil kot prelingvalno obdobje upoštevan čas do drugega leta starosti. 

Prelingvalno je oglušelo 11 učencev, 4 učenci so oglušeli po tem obdobju. Morda so 

razlike nedosledne zaradi majhnega števila oseb v skupini postlingvalno oglušelih, morda 

je težava v verodostojnosti podatkov o času oglušelosti. Rezultati postlingvalno oglušelih 

učencev so tudi bolj variabilni, kar kaže na prisotnost drugih težav, ne samo slušnih.  

Pri primerjanju dosežka v odstotkih opazimo večjo prednost prelingvalno oglušelih pri 

razumevanju frazemov, posebej govorno podanih. Razlika je mogoče posledica vpliva 

rehabilitacije. Skupina prelingvalno oglušelih je večja, vsi ti učenci imajo redno in 

načrtno zgodnjo rehabilitacijo. Druga večja razlika je v aktivnosti sprejemanja sporočil 
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podanih s telesnimi gibi, čeprav so oboji pri tem dosegli lep rezultat. Prelingvalno 

oglušeli se od ranega otroštva borijo za informacije iz okolja predvsem z opazovanjem in 

si s tem optimalno razvijejo to veščino. Postlingvalno oglušeli raziskovalnega vzorca so 

glede stopnje slušne izgube vsi naglušni in navajeni prejemati informacije bolj verbalno, 

tudi doslej so bili deležni manj rehabilitacije, ker se je zanje pozneje začela. Boljši so v 

aktivnostih, kjer je prišla do izraza spontanost govornega razvoja po naravni poti in 

sprejemanje govornih izkušenj iz okolja: sprejemanje splošnih znakov in simbolov, 

sporazumevanje z risbe in fotografije in razumevanje dobesednega pomena pisnega 

sporočila. Najbolj v sporazumevanju z risbo in fotografijo, kjer je že bilo rečeno, da na 

opis vremenske napovedi verjetno vplivajo tudi boljši ostanki sluha. 
 

 

MKF-
OM 
oznaka 

Spremenljivka Možne 
točke 

Prelingvalno Postlingvalno 

Dosežek 
v  % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d330  Govorjenje 17 74,8 12,73 3,580 64,7 11,00 1,826 

d332 Petje  15 63,6 9,54 4,987 73,3 11,00 6,733 

d3350 Sporočanje s telesnimi 
gibi 16 63,6 10,18 4,490 81,2 13,00 2,944 

d3351 Sporočanje z znaki in 
simboli 15 76,9 11,54 2,770 63,3 9,50 1,291 

d3352  Sporočanje z risbami 
in fotografijami 5 85,4 4,27 1,190 90,0 4,50 1,000 

d3450 Pisno sporočanje – 
vsebina 5 89,0     4,45 1,036 90,0 4,50 1,000 

d3451  Pisno sporočanje – 
jezik  12 80,3 9,64  2,378 66,7 8,00 4,082 

Skupaj Sporočanje 85 73,4 62,36 14,368 72,6 61,75 15,893 

 
Tabela 25: Statistični rezultati sporočanja glede na čas nastanka slušne izgube 
 
 
Globalno so glede sporočanja v prednosti prelingvalno oglušeli, vendar z minimalno 

razliko. Tudi iz natančnejše analize je težko izluščiti neko jasno razlago odstopanj ene ali 

druge skupine v posameznih enotah, argumenti so verjetno podobni kot pri sprejemanju. 

Najbolj jasna razlika in vpliv časa slušne izgube je v petju, postlingvalno oglušeli so dlje 

časa po naravni poti poslušali melodijo govora in petja doma, v vrtcu, po radiju. Pri 

govorjenju, sporočanju z znaki in simboli ter jezikovnem vidiku pisnega sporočanja so 

bolj uspešni prelingvalno gluhi. Lahko bi to bil vpliv rehabilitacije, kjer učenci pogosto 
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opisujejo slikovna zaporedja, ob pojasnjevanju pojmov in vsebin se uporablja značilne 

znake in simbole, ob vaji samostojnega zapisa se jih navaja na samokontrolo. Ob zapisu 

se naučijo tudi določenih strategij, da je potem napak manj: uporabljajo priredne povedi, 

zapisujejo po že preverjenih in ustaljenih vzorcih. V skupini učencev, ki so prelingvalno 

oglušeli, je poleg vseh gluhih tudi 5 naglušnih učencev, ki doprinesejo k boljšemu 

skupnemu rezultatu. 

 

 
 
Ocena sprejemanja in sporočanja po MKF-OM za osebe s prelingvalno in postlingvalno 
izgubo sluha se giblje v razponu majhna težava do zmerna težava. 
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MKF-
OM 
oznaka 

Spremenljivka Možne 
točke 

Prelingvalno Postlingvalno 

Dosežek 
v  % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d3500  Začenjanje pogovora 52 61,6 32,00 5,291 58,2 30,25 3,304 

d3501 Nadaljevanje pogovora 60 65,3 39,18 7,626 66,3 39,75 5,737 

d3502  Zaključevanje pogovora 72 60,1 43,27 7,951 66,0 47,50 12,922 

d35030  Pogovor z znano osebo 60 67,7 40,63 5,202 65,8 39,50 6,191 

d35031 Pogovor z neznano osebo 64 56,7 36,27 5,711 58,9 37,75 4,924 

d3504 Pogovor z več osebami  60 60,9 36,54 6,846 67,1 40,25 6,946 

Skupaj pogovor 184 62,2 114,45 17,108 63,6 117,50 15,947 
 
Tabela 26: Statistični rezultati sodelovanja v pogovoru glede na čas nastanka slušne izgube 
 
 
Pri sodelovanju v pogovoru je globalno v rahli prednosti skupina postlingvalno oglušelih, 
ki dosega občutno višje rezultate pri zaključevanju pogovora. Pri pogovoru z neznano 
osebo in z več osebami je razlika manjša. Nižje rezultate v primerjavi s prelingvalno 
oglušelimi dosegajo pri začenjanju pogovora in pri pogovoru z znano osebo. Rezultati 
postlingvalno oglušelih so pri zaključevanju pogovora precej variabilni, verjetno na to 
vplivajo predvsem karakterne značilnosti posameznikov. 
Prelingvalno oglušeli so rahlo boljši pri začenjanju pogovora in pri pogovoru z znano 
osebo, kar verjetno od vsega začetka in pogosteje prakticirajo zaradi občutka varnosti in 
zanesljivosti, ki jim ga taka oblika pogovora zagotavlja. 
 

MKF-
OM 
oznaka 

Spremenljivka Možne 
točke 

Prelingvalno Postlingvalno 

Dosežek 
v  % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d3550  Razprava z eno osebo  60 50,6 30,36  17,625 54,6 32,75 9,639 

d35500  Začenjanje razprave 20 55,0 11,00 6,434 58,7 11,75 3,500 

d35501 Nadaljevanje razprave 20 54,1 10, 81 5,827 65,0 13,00 3,559 

d35502  Zaključevanje razprave  20 42,7 8,54 6,072 40,0 8,00 4,320 

d3551  Razprava z več osebami  60 39,9 23,91 15,776 39,5 23,75 11,587 

d35510  Začenjanje razprave 20 41,4 8,27 5,021 36,2 7,25 4,113 

d35511 Nadaljevanje razprave 20 38,2 7,64 5,500 46,2 9,25 3,862 

d35512  Zaključevanje razprave  20 40,0 8,00 6,049 36,2 7,25 4,113 

Skupaj Razprava 120 45,2 54,27 31,809 47,1 56,50 20,680 

 
Tabela 27: Statistični rezultati sodelovanja v razpravi glede na čas nastanka slušne izgube 
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Pri sodelovanju v razpravi so globalni rezultati postlingvalno oglušelih učencev rahlo 

boljši, na kar najbolj vplivajo rezultati pri nadaljevanju v razpravi tako z eno kot z več 

osebami, nekoliko manj tudi začenjanje razprave z eno osebo. Prelingvalno oglušeli so v 

rahli prednosti, vendar manj homogeni, pri začenjanju in zaključevanju razprave z več 

osebami. Verjetno je v skupini nekaj oseb, ki se v razredu v primerjavi z drugimi bolj 

pogumno izpostavi. Obe skupini izražata velike težave predvsem pri razpravi z več 

osebami. Ne glede na to, kdaj je do okvare prišlo, je sodelovanje v razpravi z okrnjenim 

sluhom zelo zahtevno.  

 

 
 
 
Ocena sodelovanja v pogovoru po MKF-OM za osebe s prelingvalno in postlingvalno 
izgubo sluha se giblje v razponu zmerne težave, ocena sodelovanja v razpravi pa se giblje 
v razponu zmerna težava do velika težava. 
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4.2.3  PREGLED DOSEŽKOV GLEDE NA UPRABO  
             SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA 
 
 

MKF-
OM 
oznaka 

Spremenljivka Možne 
točke 

Uporabniki SZJ Niso uporabniki SZJ 

Dosežek 
v  % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d3101  Razumevanje enostavnih 
govorjenih sporočil 6 83,3 5,00 1,354 84,0 5,04 1,422 

d3102  Razumevanje sestavljenih 
govorjenih sporočil  6 83,3 5,00 2,000 84,0 5,04 1,234 

d3103  Razumevanje govorno podanih 
frazemov 3 50,0 1,50 1,291 48,3 1,45 0,20 

d3150  Sporazumevanje – sprejemanje – 
telesni gibi  5 85,0 4,25 1,500 96,2 4,81 0,603 

d3151  Sporazumevanje – sprejemanje – 
splošni znaki in simboli 6 91,6 5,50 0,577 78,8 4,73 0,904 

d3152  Sporazumevanje – sprejemanje – z 
risbe in fotografije 9 75,0 6,75 2,630 58,6 5,27 2,611 

d3251  Razumevanje dobesednega pomena 
pisnega sporočila. 8 75,0 6,00 2,708 69,2 5,54 1,809 

d3252  Razumevanje prenesenega pomena 
pisnega sporočila. 6 66,7 4,00 1,633 60,7 3,64 2,292 

Skupaj Sprejemanje  49 79,1 38,75 12,652 72,5 35,54 8,536 

 
Tabela 28: Statistični rezultati sprejemanja glede na uporabo slovenskega znakovnega jezika (SZJ) 
 
 
Po izjavah staršev štirje učenci vključeni v raziskavo uporabljajo znakovni jezik, od tega 

trije pogosto in eden redko. Vsi so s težko izgubo sluha.  

Globalni rezultati za področje sprejemanja v sporazumevanju kažejo na večjo uspešnost 

učencev uporabnikov slovenskega znakovnega jezika (v nadaljevanju SZJ). Pri 

podrobnejšem pregledu pa se ugotavlja, da razlike v rezultatih niso konstantno v prid 

uporabnikov SZJ. 

Največja razlika v korist uporabnikov SZJ je pri sprejemanju sporočil podanih z znaki in 

simboli ter sprejemanje sporočil podanih z risbo in fotografijo. Od skupine 

neuporabnikov SZJ so slabši tako pri rezultatu kot v razpršenosti rezultatov pri 

sprejemanju sporočil podanih s telesnimi gibi, kar ni skladno s pričakovanji. Verjetno je 

razlog v majhnem številu oseb v tej skupini, v različni stopnji znanja SZJ in pogostosti 

uporabe, tudi objektivnost staršev pri posredovanju podatkov glede uporabe SZJ je 

vprašljiva.  
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MKF-
OM 
oznaka 

Spremenljivka Možne 
točke 

Uporabniki SZJ Niso uporabniki SZJ 

Dosežek 
v  % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d330  Govorjenje 17 73,5 12,50 3,317 71,6 12,18 3,371 

d332 Petje  15 66,7 10,00 6,633 66,1 9,91 5,088 

d3350 Sporočanje s telesnimi gibi 16 82,8 13,25 3,095 63,0 10,09 4,392 

d3351 Sporočanje z znaki in 
simboli 15 73,3 11,00 3,162 73,3 11,00 2,529 

d3352  Sporočanje z risbami in 
fotografijami 5 85,0 4,25 0,957 87,2 4,36 1,206 

d3450 Pisno sporočanje – vsebina 5 90,0     4,50 1,000 89,0 4,45 1,036 

d3451  Pisno sporočanje – jezik  12 68,7 8,25  4,349 79,5 9,54 2,296 

Skupaj Sporočanje 85 75,3 64,00 16,693 72,4 61,54 13,0795 

 
Tabela 29: Statistični rezultati sporočanja glede na uporabo slovenskega znakovnega jezika (SZJ) 
 
 
Tudi globalni rezultati sporočanja kažejo na prednost učencev uporabnikov SZJ. Največji 
doprinos k temu ima sporočanje s telesnimi gibi, kar je pričakovano in bi lahko kazalo na 
prednost zaradi uporabljanja SZJ. Med skupinama je velika razlika v razpršenosti 
rezultatov te klasifikacijske enote (d3350), pri čemer so rezultati bolj razpršeni med 
uporabniki SZJ, kar ponovno potrjuje, da gre med njimi za večje razlike v znanju in 
funkcionalnem uporabljanju SZJ.  
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Ocena sprejemanja in sporočanja po MKF-OM se tako za uporabnike kot neuporabnike 

SZJ giblje v razponu majhna do zmerna težava. 
 
 

MKF-
OM 
oznaka 

Spremenljivka Možne 
točke 

Uporabniki SZJ Niso uporabniki SZJ 

Dosežek 
v  % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d3500  Začenjanje pogovora 52 59,6 31,00 3,741 61,0 31,72 5,274 

d3501 Nadaljevanje pogovora  60 71,7 43,00 9,201 63,3 38,00 5,949 

d3502  Zaključevanje pogovora  72 70,1 50,50 8,062 58,6 42,18 8,875 

d35030  Pogovor z znano osebo  60 71,2 42,75 2,872 65,7 39,45 5,768 

d35031 Pogovor z neznano osebo 64 60,9 39,00 5,291 55,9 35,82 5,400 

d3504 Pogovor z več osebami  60 67,1 40,25 6,021 60,9 36,54 7,104 

Skupaj Pogovor 184 67,6 124,50 15,066 60,8 111,91 16,034 

 
Tabela 30: Statistični rezultati sodelovanja v pogovoru glede na uporabo slovenskega znakovnega jezika 
(SZJ) 
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Globalni rezultat vključevanja v pogovor kaže na prednost uporabnikov SZJ. Boljši 

rezultat dosegajo v vseh enotah, razen pri začenjanju pogovora, pri čemer je razlika 

majhna. Razlog bi lahko bil v precej večji in bolj heterogeni skupini neuporabnikov SZJ, 

ki je zaradi katerega od bolj iniciativnih posameznikov v splošnem pridobila več točk. 
 

MKF-
OM 
oznaka 

Spremenljivka Možne 
točke 

Uporabniki SZJ Niso uporabniki SZJ 

Dosežek 
v  % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d3550  Razprava z eno osebo  60 57,1 34,25  12,339 49,7 29,82 16,993 

d35500  Začenjanje razprave 20 60,0 12,00 3,651 54,5 10,91 6,394 

d35501 Nadaljevanje razprave 20 66,2 13,25 4,573 53,6 10,73 5,569 

d35502  Zaključevanje razprave  20 45,0 9,00 5,773 40,9 8,18 5,688 

d3551  Razprava z več osebami  60 45,4 27,25 12,867 37,8 22,64 15,273 

d35510  Začenjanje razprave 20 42,5 8,50 4,795 39,1 7,82 4,854 

d35511 Nadaljevanje razprave 20 52,5 10,50 3,786 35,9 7,18 5,288 

d35512  Zaključevanje razprave  20 41,2 8,25 4,646 38,2 7,64 5,938  

Skupaj Razprava 120 51,2 61,50 24,785 43,7 52,45 30,549 

 
Tabela 31: Statistični rezultati sodelovanja v razpravi glede na uporabo slovenskega znakovnega jezika 
(SZJ) 
 
 
Globalni rezultati sodelovanja v razpravi kažejo na prednost uporabnikov SZJ, ki jo 

najbolj podpirata enoti začenjanja (d35500) in nadaljevanja razprave z eno osebo 

(d35501), rezultati obeh enot so bolj homogeni. Rezultati neuporabnikov so v vseh enotah 

nižji in bolj razpršeni, morda zaradi karakternih lastnosti posameznikov. 
 

Rahle in nedosledne razlike med skupinama ne kažejo na večji vpliv uporabe slovenskega 

znakovnega jezika na rezultate sporazumevanja. Mogoče zato, ker je skupina premajhna. 

Bolj verjetno zato, ker je glede uporabe znakovnega jezika precej heterogena, kar izraža 

tudi standardni odklon za področje sprejemanja in sporočanja. Informacije o uporabi 

znakovnega jezika s strani staršev so precej skromne, ni podatkov v koliki meri učenci 

znakovni jezik obvladajo. Ocene staršev verjetno niso enako kritične. Učenka, ki ima 

gluhe starše, se verjetno po uporabi razlikuje od preostalih, saj s starši od rojstva na tak 

način komunicira. Ostali trije imajo slišeče starše, morda so se znakovnega jezika učili na 
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tečaju, morda se vključujejo v dejavnosti društva, zelo verjetno ga uporabljajo v manjši 

meri kot učenka z gluhimi starši. 
 

 
 
 
Ocena sodelovanja v pogovoru po MKF-OM za uporabnike in neuporabnike SZJ se giblje 
v razponu zmerne težave, ocena sodelovanja v razpravi pa se giblje v razponu zmerna 
težava do velika težava. 
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Graf 6 - Primerjava skupin glede na uporabo slovenskega znakovnega jezika; rezultati za pogovor in razpravo

uporabljajo SZJ           ne uporabljajo SZJ 
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4.2.4  PREGLED DOSEŽKOV GLEDE NA RAZREDNO 
          IN PREDMETNO STOPNJO 
 

 
Tabela 32: Statistični rezultati sprejemanja glede na razredno in predmetno stopnjo 
 
 
V skupini razredne stopnje je 10 učencev 4. in 5. razreda, glavnino ur jih poučuje en 

učitelj. V skupini predmetne stopnje je 5 učencev 6. in 7. razreda, poučuje jih več 

predmetnih učiteljev.  
 

Globalni rezultat za področje sprejemanja kaže, da so uspešnejši učenci razredne stopnje.  

Pri primerjanju dosežkov v odstotkih je opazno, da vsi učenci dosegajo dobre rezultate, 

vendar so uspešnejši učenci razredne stopnje, čeprav so mlajši. Razlog je v tem, da 

skupini nista primerljivi glede stopnje in niti časa nastanka slušne izgube. S pomočjo 

Tabele 3 je razvidno, da je na razredni stopnji 60  % naglušnih učencev in na podlagi 

predhodnih ugotovitev je mogoče sklepati, da verjetno prav stopnja slušne izgube vpliva 

na splošno boljši rezultat učencev razredne stopnje. 
 

Razlike so opazne pri sprejemanju sestavljenih (d3102) navodil, pri sprejemanju sporočil 

podanih s telesnimi gibi (d3150) in z znaki in simboli (d3151).  

MKF-
OM 
oznaka 

Spremenljivka Možne 
točke 

Razredna stopnja Predmetna stopnja 

Dosežek 
v  % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d3101  Razumevanje enostavnih 
govorjenih sporočil 6 83,3 5,00 1,490 85,0 5,10 1,193 

d3102    Razumevanje sestavljenih 
govorjenih sporočil    6 88,3 5,30 1,252 75,0 4,50 1,658 

d3103    Razumevanje govorno podanih 
frazemov 3 53,3 1,60 0,966 40,0 1,20 0,837 

d3150  Sporazumevanje – sprejemanje 
– telesni gibi  5 100,0 5,00 0,000 80,0 4,00 1,414 

d3151  Sporazumevanje – sprejemanje 
– splošni znaki in simboli 6 83,3 5,00 0,816 80,0 4,80 1,095 

d3152  Sporazumevanje – sprejemanje 
– z risbe in fotografije 9 66,7 6,00 2,789 55,5 5,00 2,345 

d3251  Razumevanje dobesednega 
pomena pisnega sporočila. 8 68,7 5,50 1,900 75,0 6,00 2,345 

d3252  Razumevanje prenesenega 
pomena pisnega sporočila. 6 65,0 3,90 2,424 56,7 3,40 1,342 

Skupaj Sprejemanje  49 76,1 37,30 9,809 70,6 34,60 9,337 
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Mogoče na rezultat vpliva tudi še nekoliko večja vodljivost mlajših učencev v šolskih 

opravilih, skrb za natančnost izvedbe, po drugi strani pa imajo na razredni stopnji v 

učnem programu poimenovanje pomena piktogramov. Čeprav je v splošnem od vseh enot 

najnižji rezultat, so učenci razredne stopnje boljši tudi pri sprejemanju ustno (d3103) in 

pisno podanih frazemov (d3252). Od učencev predmetne stopnje bi pričakovali, da so se 

naučili razumeti več frazemov. Pri teh dveh enotah je razpršenost rezultatov manjša prav 

pri učencih predmetne stopnje. Morda na nekoliko nižji rezultat vpliva morebitno drugo 

jezikovno okolje nekaterih učencev in nižji izobrazbeni standard enega učenca. 

Učenci predmetne stopnje so rahlo boljši pri razumevanju enostavnih govorno podanih 

sporočil (d3101) in nekoliko bolj pri razumevanju dobesednega pomena pisnega sporočila 

(d3251), vendar so pri slednjem rezultati tudi bolj razpršeni.  
 
 

MKF-
OM 
oznaka 

Spremenljivka Možne 
točke 

Razredna stopnja Predmetna stopnja 

Dosežek 
v  % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d330 Govorjenje  17 77,6 13,20 2,821 61,2 10,40 3,507 

d332 Petje  15 72,7 10,90 5,363 53,3 8,00 5,099 

d3350 Sporočanje s telesnimi gibi 16 64,4 10,30 4,855 76,2 12,20 2,588 

d3351 Sporočanje z znaki in 
simboli 15 76,0 11,40 2,797 68,0 10,20 2,168 

d3352 Sporočanje z risbami in 
fotografijami 5 96,0 4,80 0,422 68,0 3,40 1,517 

d3450 Pisno sporočanje – vsebina 5 90,0 4,50 1,080 88,0 4,40 0,894 

d3451 Pisno sporočanje – jezik 12 80,0 9,60 2,413 70,0 8,40 3,781 

Skupaj Sporočanje 85 76,1 64,70 15,334 67,3 57,20 8,074 
 
Tabela 33: Statistični rezultati sporočanja glede na razredno in predmetno stopnjo 
 
 
Tudi na področju sporočanja so globalno gledani rezultati vseh učencev dobri, vendar 

dosegajo učenci razredne stopnje splošno boljši rezultat, pri čemer je največji doprinos 

klasifikacijskih enot sporočanja z risbami in fotografijami ter vsebinski vidik pisnega 

sporočanja, najmanjši pa sporočanja s telesnimi gibi. Pri slednjem so se bolj izkazali 

učenci predmetne stopnje, pri čemer so tudi bolj homogeni. Verjetno so uspeli sporočilo z 

gibi posredovati kot celoto. 

Največja razlika je v rezultatu sporočanja z risbami in fotografijami, pri čemer mlajši 

učenci nimajo težav. Risanje jim verjetno še veliko pomeni in se pri tem potrudijo. 
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Ocena sprejemanja po MKF-OM za učence razredne in predmetne stopnje se giblje v 

razponu od ni težave do velika težava, ocena sporočanja pa v razponu od ni težave do  

zmerna težava. 
 

 
Tabela 34: Statistični rezultati sodelovanja v pogovoru glede na razredno in predmetno stopnjo 
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Graf 7 - Primerjava skupin glede na razredno in predmetno stopnjo; rezultati za sprejemanje in sporočanje

 razredna stopnja           predmetna stopnja 

DOSEŽEK %                           SPREJEMANJE        SPOROČANJE
STOPNJA TEŽAVE 
PO MKF-OM

NI TEŽAVE

MAJHNA

ZMERNA

VELIKA

POPOLNA

MKF-
OM 
oznaka 

Spremenljivka Možne 
točke 

Razredna stopnja Predmetna stopnja 

Dosežek 
v % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d3500  Začenjanje pogovora 52 61,0 31,70 4,785 60,0 31,20 5,357 

d3501 Nadaljevanje pogovora 60 66,5  39,90 7,852 63,7 38,20 5,404 

d3502  Zaključevanje pogovora 72 61,1 44,00 8,844 62,8 45,20 10,918 

d35030  Pogovor z znano osebo 60 68,3 41,00 5,869 65,0 39,00 4,062 

d35031 Pogovor z neznano osebo 64 56,6 36,20 5,996 58,7 37,60 4,336 

d3504 Pogovor z več osebami  60 62,2 37,30 7,288 63,3 38,00 6,595 

Skupaj Pogovor 184 62,8 115,60 18,246 62,3 114,60 13,390 
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Pri sodelovanju v pogovoru sta obe skupini po rezultatih globalno kar izenačeni. Člani 

obeh skupin zadovoljivo sodelujejo v pogovoru. V skupnem rezultatu kažejo nekoliko 

večjo homogenost učenci predmetne stopnje. Pri natančnejšem vpogledu v posamezne 

enote je opazno boljše sodelovanje učencev razredne stopnje pri začenjanju (d3500) in 

nadaljevanju (d3501) pogovora in pri pogovoru z znano osebo (d35030). Učenci 

predmetne stopnje dosegajo rahlo boljše rezultate pri težjih pogojih pogovora: pri 

zaključevanju (d3502), pri pogovoru z neznano osebo (d35031) in z več osebami (d3504). 

Prav tu je mogoče zaznati možen vpliv predmetne stopnje: sporazumevajo se z več 

učitelji, navajajo se na več govornih vzorcev, postanejo samozavestnejši zaradi več 

izkušenj pri sporazumevanju. 
 
 

 
Tabela 35: Statistični rezultati sodelovanja v razpravi glede na razred 
 
 
Globalno so pri sodelovanju v razpravi uspešnejši učenci predmetne stopnje, saj so 

uspešnejši v vseh enotah, razen pri zaključevanju razprave z eno osebo (d35502). 

Verjetno so učenci predmetne stopnje bolj drzni, morda bolj izurjeni. Sošolce morda bolje 

poznajo, ker so že več let skupaj v razredu. Ker so že v višjih razredih, so mogoče tudi 

večkrat pozvani v razpravo. 
 
 
 
 
 

MKF-
OM 
oznaka 

Spremenljivka Možne 
točke 

Razredna stopnja Predmetna stopnja 

Dosežek 
v  % M σ Dosežek 

v  % M σ 

d3550  Razprava z eno osebo  60 50,3 30,20 17,862 54,3 32,60 11,305 

d35500  Začenjanje razprave 20 53,3 10,70 6,499 61,0 12,20 4,025 

d35501 Nadaljevanje razprave 20 53,0 10,60 5,816 65,0 13,00 4,123 

d35502  Zaključevanje razprave  20 44,5 8,90 5,839 37,0 7,40 5,273 

d3551  Razprava z več osebami  60 39,0 23,40 15,876 41,3 24,80 12,418 

d35510  Začenjanje razprave 20 39,5 7,90 4,999 41,0 8,20 4,494 

d35511 Nadaljevanje razprave 20 39,5 7,90 5,606 42,0 8,40 4,219 

d35512  Zaključevanje razprave  20 38,0 7,60 5,602 41,0 8,20 5,805 

Skupaj Razprava 120 44,7 53,60 31,952 47,8 57,40 23,341 
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Ocena sodelovanja v pogovoru po MKF-OM za učence razredne in predmetne stopnje se 

giblje v razponu zmerne težave, ocena sodelovanja v razpravi pa se giblje v razponu 

zmerna težava do velika težava. 
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DOSEŽEK %                           POGOVOR        RAZPRAVA 
STOPNJA TEŽAVE 
PO MKF-OM

NI TEŽAVE
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Graf 8 - Primerjava skupin glede razredno in predmetno stopnjo; rezultati v odstotkih za pogovor in razpravo

 razredna stopnja predmetna stopnja



Učenec 2 3 6 13 11 12 1 4 5 7 14 8 10 15 9

Spol Ž Ž Ž Ž M M M M Ž Ž M Ž M M M

Starost 13 13 12 9 11 12 11 12 9 13 12 10 12 9 11

Razred 5. 5. 6. 4. 5. 7. 5. 6. 4. 7. 6. 5. 5. 4. 5.

Stopnja slušne izgube popolna popolna popolna popolna najtežja najtežja težka težka težka težka težka zmerna zmerna zmerna lažja

Čas nastanka slušne izgube prelingvalno prelingvalno prelingvalno prelingvalno prelingvalno prelingvalno postlingvalno postlingvalno postlingvalno postlingvalno postlingvalno postlingvalno postlingvalno postlingvalno postlingvalno

Slušni pripomoček PV PV PV PV PV PV SA SA SA SA SA SA SA SA SA

Slušno stanje staršev slišeči slišeči slišeči slišeči slišeči slišeči slišeči slišeči slišeči gluhi slišeči slišeči slišeči slišeči slišeči

Uporaba SZJ ne ne ne ne ne ne ne pogosto redko pogosto pogosto ne ne ne ne

Razumevanje enostavnih 33 % 50 % 92 % 67 % 100% 100 % 83 % 92 % 100 % 92 % 50 % 100 % 100 % 100 % 100 %
govorjenih sporočil d3101.3 d3101.3 d3101.1 d3101.2 d3101.0 d3101.0 d3101.1 d3101.1 d3101.0 d3101.1 d3101.3 d3101.0 d3101.0 d3101.0 d3101.0

Razumevanje sestavljenih 84 % 100 % 75 % 33 % 100 % 67 % 83 % 100 % 100 % 100 % 33 % 84 % 100 % 100 % 100 %
govorjenih sporočil d3102.1 d3102.0 d3102.2 d3102.3 d3102.0 d3102.2 d3102.1 d3102.0 d3102.0 d3102.0 d3102.3 d3102.1 d3102.0 d3102.0 d3102.0

Razumevanje govorno 33 % 0 % 33 % 34 % 100 % 67 % 67 % 33 % 100 % 67 % 0 % 33 % 67 % 33 % 67 %
podanih frazemov d3103.3 d3103.4 d3103.3 d3103.3 d3103.0 d3103.2 d3103.2 d3103.3 d3103.0 d3103.2 d3103.4 d3103.3 d3103.2 d3103.3 d3103.2

Sporazumevanje - sprejemanje 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 % 100 % 100 % 100 % 40 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- telesni gibi d3150.0 d3150.0 d3150.0 d3150.0 d3150.0 d3150.2 d3150.0 d3150.0 d3150.0 d3150.0 d3150.3 d3150.0 d3150.0 d3150.0 d3150.0

Sporazumevanje - sprejemanje 67 % 67 % 50 % 67 % 100 % 83 % 83 % 100 % 100 % 83 % 83 % 83 % 100 % 83 % 83 %
- splošni znaki in simboli d3151.2 d3151.2 d3151.3 d3151.2 d3151.0 d3151.1 d3151.1 d3151.0 d3151.0 d3151.1 d3151.1 d3151.1 d3151.0 d3151.1 d3151.1

Sporazumevanje - sprejemanje 22 % 56 % 34 % 22 % 89 % 44 % 56 % 100 % 100 % 44 % 56 % 100 % 78 % 44 % 100 %
- z risbe in fotografije d3152.3 d3152.2 d3152.3 d3152.3 d3152.1 d3152.3 d3152.2 d3152.0 d3152.0 d3152.3 d3152.2 d3152.0 d3152.1 d3152.3 d3152.1

Razumevanje dobesednega 50 % 63 % 100 % 25 % 50 % 75 % 75 % 88 % 100 % 88 % 25 % 88 % 63 % 75 % 100 %
pomena pisnega sporočila d3251.3 d3251.2 d3251.0 d3251.3 d3251.3 d3251.2 d3251.2 d3251.1 d3251.0 d3251.1 d3251.3 d3251.1 d3251.2 d3251.2 d3251.0

Razumevanje prenesenega 0 % 17 % 84 % 17 % 84 % 33 % 50 % 67 % 100 % 67 % 33 % 100 % 100 % 100 % 84 %
pomena pisnega sporočila d3252.4 d3252.3 d3252.1 d3252.3 d3252.1 d3252.3 d3252.3 d3252.2 d3252.0 d3252.2 d3252.3 d3252.0 d3252.0 d3252.0 d3252.1

Govorjenje
59 % 65 % 29 % 65 % 94 % 82 % 77 % 53 % 100 % 71 % 71 % 71 % 88 % 100 % 59 %

d330.2 d330.2 d330.3 d330.2 d330.1 d330.1 d330.1 d330.2 d330.0 d330.2 d330.2 d330.2 d330.1 d330.0 d330.2

Petje
20 % 60 % 60 % 0 % 80 % 40 % 87 % 100 % 100 % 60 % 7 % 100 % 100 % 80 % 100 %

d332.3 d332.2 d332.2 d332.4 d332.1 d332.3 d332.1 d332.0 d332.0 d332.2 d332.3 d332.0 d332.0 d332.1 d332.0

Sporočanje s telesnimi gibi
19 % 25 % 63 % 37 % 50 % 87 % 87 % 81 % 100 % 94 % 59 % 87 % 75 % 63 % 100 %

d3350.3 d3350.3 d3350.2 d3350.3 d3350.3 d3350.1 d3350.1 d3350.1 d3350.0 d3350.1 d3350.2 d3350.1 d3350.2 d3350.2 d3350.0

Sporočanje z znaki in simboli
47 % 67 % 85 % 60 % 100 % 60 % 67 % 53 % 100 % 80 % 60 % 80 % 100 % 67 % 63 %

d3351.3 d3351.2 d3351.1 d3351.2 d3351.0 d3351.2 d3351.2 d3351.2 d3351.0 d3351.1 d3351.2 d3351.1 d3351.0 d3351.2 d3351.2

Sporočanje z risbami 80 % 100 % 20 % 100 % 100 % 80 % 100 % 60 % 100 % 80 % 100 % 80 % 100 % 100 % 100 %
in fotografijami d3352.1 d3352.0 d3352.3 d3352.0 d3352.0 d3352.1 d3352.0 d3352.2 d3352.0 d3352.1 d3352.0 d3352.1 d3352.0 d3352.0 d3352.0

Tabela se nadaljuje

4.2.5 PRIKAZ REZULTATOV POSAMEZNIH UČENCEV
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Učenec 2 3 6 13 11 12 1 4 5 7 14 8 10 15 9

Pisno sporočanje – vsebina
100 % 100 % 100 % 100 % 40 % 80 % 100 % 60 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 %

d3450.0 d3450.0 d3450.0 d3450.0 d3450.3 d3450.1 d3450.0 d3450.2 d3450.0 d3450.0 d3450.0 d3450.0 d3450.0 d3450.2 d3450.0

Pisno sporočanje - jezik
67 % 67 % 100 % 50 % 58 % 75 % 92 % 33 % 100 % 100 % 42 % 100 % 100 % 67 % 100 %

d3451.2 d3451.2 d3451.0 d3451.3 d3451.2 d3451.2 d3451.1 d3451.3 d3451.0 d3451.0 d3451.3 d3451.0 d3451.0 d3451.2 d3451.0

Začenjanje pogovora
71 % 71 % 50 % 58 % 73 % 73 % 58 % 60 % 62 % 68 % 50 % 56 % 46 % 50 % 65 %

d3500.2 d3500.2 d3500.3 d3500.2 d3500.2 d3500.2 d3500.2 d3500.2 d3500.2 d3500.2 d3500.3 d3500.2 d3500.3 d3500.3 d3500.2

Nadaljevanje pogovora
73 % 73 % 70 % 52 % 72 % 53 % 75 % 55 % 91 % 67 % 74 % 63 % 48 % 55 % 62 %

d3501.2 d3501.2 d3501.2 d3501.2 d3501.2 d3501.2 d3501.2 d3501.2 d3501.1 d3501.2 d3501.2 d3501.2 d3501.3 d3501.2 d3501.2

Zaključevanje pogovora
68 % 68 % 62 % 62 % 57 % 43 % 83 % 54 % 59 % 67 % 80 % 62 % 47 % 44 % 47 %

d3502.2 d35022 d3502.2 d3502.2 d3502.2 d3502.3 d3502.1 d3502.2 d3502.2 d3502.2 d3502.1 d3502.2 d3502.3 d3502.3 d3502.3

Pogovor z znano osebo
80 % 80 % 60 % 35 % 70 % 57 % 75 % 65 % 70 % 72 % 72 % 60 % 63 % 58 % 52 %

d35030.1 d35030.1 d35030.2 d35030.3 d35030.2 d35030.2 d35030.2 d35030.2 d35030.2 d35030.2 d35030.2 d35030.2 d35030.2 d35030.2 d35030.2

Pogovor z neznano osebo
59 % 59 % 60 % 48 % 64 % 56 % 69 % 50 % 66 % 69 % 44 % 58 % 41 % 44 % 58 %

d35031.2 d35031.2 d35031.2 d35031.3 d35031.2 d35031.2 d35031.2 d35031.3 d35031.2 d35031.2 d35031.3 d35031.2 d35031.3 d35031.3 d35031.2

Pogovor z več osebami
73 % 73 % 64 % 57 % 65 % 52 % 77 % 53 % 67 % 72 % 77 % 64 % 38 % 47 % 62 %

d3504.2 d3504.2 d3504.2 d3504.2 d3504.2 d3504.2 d3504.1 d3504.2 d3504.2 d3504.2 d3504.1 d3504.2 d3504.3 d3504.3 d3504.2

Skupno razprava 1 oseba
2 % 2 % 59 % 25 % 82 % 43 % 72 % 53 % 59 % 84 % 34 % 66 % 62 % 75 % 60 %

d3550.4 d3550.4 d3550.2 d3550.3 d3550.1 d3550.3 d3550.2 d3550.2 d3550.2 d3550.1 d3550.3 d3550.2 d35502 d35502 d3550.2

Začenjanje razprave
0 % 0 % 85 % 25 % 85 % 50 % 80 % 40 % 70 % 80 % 50 % 70 % 75 % 65 % 65 %

d35500.4 d35500.4 d35500.1 d35500.3 d35500.1 d35500.3 d35500.1 d35500.3 d35500.2 d35500.1 d35500.3 d35500.2 d35500.2 d35500.2 d35500.2

Nadaljevanje razprave
5 % 5 % 65 % 35 % 85 % 50 % 75 % 80 % 55 % 90 % 40 % 70 % 55 % 80 % 65 %

d35501.3 d35501.3 d35501.2 d35501.3 d35501.1 d35501.3 d35501.2 d35501.1 d35501.2 d35501.1 d35501.3 d35501.2 d35501.2 d35501.1 d35501.2

Zaključevanje razprave
0 % 0 % 25 % 15 % 75 % 30 % 60 % 40 % 50 % 80 % 10 % 60 % 55 % 80 % 50 %

d35502.4 d35502.4 d35502.3 d35502.3 d35502.2 d35502.3 d35502.2 d35502.3 d35502.3 d35502.1 d35502.3 d35502.2 d35502.2 d35502.1 d35502.3

Skupno razprava več oseb
0 % 2 % 54 % 32 % 33 % 25 % 60 % 48 % 53 % 65 % 15 % 60 % 30 % 85 % 35 %

d3551.4 d3551.4 d3551.2 d3551.3 d3551.3 d3551.3 d3551.2 d3551.3 d3551.2 d3551.2 d3551.3 d3551.2 d3551.3 d3551.1 d3551.3

Začenjanje razprave
0 % 5 % 60 % 20 % 50 % 30 % 60 % 40 % 55 % 65 % 10 % 60 % 35 % 75 % 35 %

d35510.4 d35510.4 d35510.2 d35510.3 d35510.3 d35510.3 d35510.2 d35510.3 d35510.2 d35510.2 d35510.3 d35510.2 d35510.3 d35510.2 d35510.3

Nadaljevanje razprave
0 % 0 % 25 % 40 % 25 % 30 % 60 % 65 % 55 % 65 % 25 % 60 % 30 % 90 % 35 %

d35511.4 d35511.4 d35511.3 d35511.3 d35511.3 d35511.3 d35511.2 d35511.2 d35511.2 d35511.2 d35511.3 d35511.2 d35511.3 d35511.1 d35511.3

Zaključevanje razprave
0 % 0 % 75 % 35 % 25 % 15 % 60 % 40 % 50 % 65 % 10 % 60 % 25 % 90 % 35 %

d35512.4 d35512.4 d35512.2 d35512.3 d35512.3 d35512.3 d35512.2 d35512.3 d35512.3 d35512.2 d35512.3 d35512.2 d35512.3 d35512.1 d35512.3

Tabela 36: skupni prikaz rezultatov v procentih in kod po MKF-OM

Gluhi učenci Naglušni učenci
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V skupnem prikazu rezultatov je možno primerjati rezultate med posamezniki in znotraj 

istega obeležja. Pri isti stopnji izgube so opazne tako razlike v stopnji težave kot v 

dosežkih izraženih v odstotkih. Koda je pomembna, ker njen opisovalec označuje stopnjo. 

Pri vpogledu v rezultate v tabeli 36 pri popolnoma gluhih osebah 2, 3, 6 in 13 je v 

klasifikacijski enoti Razumevanje enostavnih govorjenih sporočil opaziti razliko 

opisovalcev kod od 1 do 2 in 3. Podobno se ocene težav za Razumevanje sestavljenih 

govorno podanih sporočil, ki se razlikujejo v opisovalcu kode od 0, preko 1, 2 in 3. 

Podobno je tudi pri drugih vsebinskih elementih, kar pomeni, da MKF-OM dobro 

razlikuje med posamezniki s podobno stopnjo izgube sluha. Vendar, razpon med eno in 

drugo stopnjo je velik in ni znano ali je učenec komaj ujel to stopnjo, zato daje 

natančnejši podatek o funkcioniranju posameznika v ocenjevani dejavnosti rezultat v 

odstotkih. Nazoren primer je pri oceni klasifikacijske enote sporočanja z znaki in simboli, 

ko so pri štirih posameznikih dosežene tri stopnje od 1 do 3. Natančnejšo informacijo 

posreduje dosežek izražen v odstotkih: 47 %, 67 %, 85 % in 60 %, ki omogoča tudi bolj 

nazorno primerjavo med posamezniki po določenem kriteriju. Rezultat v odstotkih 

nazorno pokaže tudi razlike med učenci z isto stopnjo težave. Na primer učenca 4 in 7 z 

isto kodo za govorjenje (d330.2) se pri tem v rezultatu razlikujeta za 18 %, v rezultatu 

sporočanja s telesnimi gibi, kjer imata oba kodo z opisovalcem 1 (d3350.1) pa se 

razlikujeta za 13 %. 

Razpredelnica omogoča opazovanje intraindivdualnih razlik. Funkcioniranje 

posameznika se med posameznimi enotami sporazumevanja spreminja. Posameznik ima v 

nekaterih večjo v drugih manjšo težavo. Intraindividualne razlike so pomembne predvsem 

za načrtovanje, evalvacijo in motivacijo. Nazorneje bi to prikazala grafična črta, ki bi jo 

kazalo vključiti v ocenjevalni list vsakega posameznika. S tem bi bilo mogoče na prvi 

pogled ugotoviti učenčeva močna in šibka področja sporazumevanja. 
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4.2.6   KORELACIJE MED KLASIFIKACIJSKIMI ENOTAMI SPREJEMANJA 
            IN SPOROČANJA 
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d3101  1               

d3102  ,433 1              

d3103  ,648 ,434 1             

d3150  ,244 ,636 ,289 1            

d3151  ,509 ,408 ,571 -,030 1           

d3152  ,548 ,504 ,399 ,162 ,733 1          

d3251  ,640 ,648 ,366 ,413 ,108 ,445 1         

d3252  ,849 ,531 ,481 ,330 ,493 ,639 ,614 1        

d330  ,339 ,243 ,509 -,065 ,680 ,265 -,129 ,328 1       

d332 ,723 ,810 ,479 ,521 ,565 ,791 ,739 ,802 ,251 1      

d3350 ,778 ,297 ,543 -,006 ,514 ,573 ,702 ,645 ,204 ,629 1     

d3351 ,610 ,415 ,632 ,306 ,374 ,465 ,333 ,740 ,374 ,548 ,365 1    

d3352  -,103 ,015 ,187 -,095 ,460 ,189 -,431 -,082 ,727 ,004 -,040 ,050 1   

d3450 ,358 ,296 ,257 ,053 ,452 ,240 ,048 ,247 353 ,226 ,059 -,056 -,022 1  

d3451  ,468 ,401 ,453 ,361 -,051 ,172 ,654 ,513 ,048 ,488 ,544 ,588 -,112 ,494 1 

 
Tabela 37: Prikaz korelacij med spremenljivkami: sprejemanje, sporočanje; odebeljeno – pomembnost na 
nivoju 0,05 ali več 
 
 
Pearsonov korelacijski koeficient kaže na več statistično pomembnih korelacij med 

enotami sprejemanja in sporočanja. Opazna je statistično pomembna povezanost petja 

(d332) in vseh enot besednega in nebesednega sprejemanja razen sprejemanja govorno 

podanih frazemov (d3103). Naloga, s katero se je ocenjevalo petje, je vsebovala verbalno 

navodilo in predlogo z enostavnimi glasbenimi znaki. Med petjem melodije je opazen 

neverbalni izraz pevca. Močna je tudi korelacija med petjem in razumevanjem pisno 

podanih frazemov (d3252). Frazemi imajo svoj smisel kot celota, prav tako tudi zapeta 

melodija. Visoka korelacija med petjem (d332) in sprejemanjem sestavljenih navodil 

(d3102) izhaja iz zmožnosti zapomnitve daljše sekvence, sestavljeno navodilo pa je 

govorno podano z bogatejšo melodijo kot enostavno. V praksi poteka predvsem zgodnja 

slušna in govorna rehabilitacija ob ritmično gibalnih in glasbenih stimulacijah po 
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verbotonalni metodi, ki poudarja pomen gibanja, ritma in intonacije ter s temi elementi 

spodbuja in razvija razumevanje in izražanje daljših sekvenc v govoru (Flass, Škarić, 

1992). 
 

Sporočanje s telesnimi gibi (d3350) ima več statistično pomembnih povezav, največ s 

sprejemanjem enostavnih navodil (d3101) in razumevanjem pisnih sporočil (d3251, 

d3252). Povezanost bi lahko razlagali s spretnostjo v sprejemanju in sporočanju bistvenih 

podatkov. Izstopa tudi statistično pomembna korelacija med sporočanjem z znaki in 

simboli (d3351) ter sprejemanjem pisno (d3252) in ustno podanih prenesenih pomenov 

(d3103).V obeh korelacijah je skupen vidni element, v prvi znak in zapis, v drugi znak in 

telesni izraz. Statistično pomembna korelacija je tudi med sprejemanjem pisnega 

sporočila (d3251, d3252) in jezikovnim vidikom pisnega sporočanja (d3451). Stopnja 

jezikovnega razvoja pogojuje tako sporočanje kot sprejemanje pisnih vsebin. 
 

Znotraj enot sprejemanja sporočil je nekaj statistično pomembnih povezav drugih 

dejavnosti z razumevanjem enostavnih (d3101) in sestavljenih sporočil (d3103). Ti dve 

funkciji sta osnova za sprejemanje pisnih sporočil pa tudi prenesenih pomenov in povsod 

tam, kjer je potrebno razumeti sporočilo, ki izvira iz odnosa med besedami. Pomembna je 

tudi korelacija med sprejemanjem znakov (d3151) in sprejemanjem sporočil podanih z 

risbo in fotografijo (d3152). Skupni element je pozornost in sprejemanje vidnih 

elementov. 
 

Med klasifikacijskimi enotami znotraj sporočanja je statistično pomembna korelacija med 

sporočanjem z risbo in fotografijo (d3352) ter govorjenjem (d330). Govorjenje je bilo v 

oceni sporazumevanja izraženo z ustnim opisom slikovnega zaporedja, v tem primeru obe 

dejavnosti vodi vizualni element. Petje (d332) je v statistično pomembni korelaciji s 

sporočanjem s telesnimi gibi (d3350) in z znaki in simboli (d3151). Petje v svoji 

izraznosti vsebuje telesne gibe in telesno držo, pa tudi znake in simbole. Opazna je tudi 

statistično pomembna korelacija med jezikovnim vidikom pisnega sporočanja (d3451) in 

sporočanjem s telesnimi gibi (d3350) in simboli (d3151). Navodilo za nalogi sporočanja s 

telesnimi gibi in s simboli je bilo podano na predlogi pisno in s skico. Izvedba je 

pogojena tudi z jezikovnim znanjem in razvojem. 
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Od vseh enot torej najbolj korelira klasifikacijska enota d332 Petje. Tolikšne korelacije s 

petjem ne presenečajo. V rehabilitacijskem procesu se z metodo glasbenih stimulacij 

koristi občutljivost telesa na nizke frekvence, ki so baza ritmu in melodiji govora. Z 

glasbenimi elementi izštevank se nadalje vpliva na prozodijo, izgovorjavo in oblikovanje 

govornih celot (Šmit, 1993). Glasbeni elementi so vedno v kombinaciji z gibom, 

spodbujajo izražanje emocionalnega stanja z mimiko, gestami in držo telesa. 

Rehabilitacija z glasbo pripomore k harmoničnemu razvoju gluhega otroka. Ritmični 

izgovor poveča pomnilno zmožnost verbalnega materiala (Ozbič, 2007). 
 

 

4.3  REZULTATI OCENE UPORABE MKF-OM 
       ZA PODROČJE SPORAZUMEVANJA 
 
4.3.1 OCENA UPORABE MKF-OM Z VIDIKA OCENJEVALCEV 
 
 
 Opisno ocenjevanje Ocenjevanje po MKF-OM 

Vsebinski sklopi: M σ M σ 

Namen ocenjevanja 4,07 0,48 4,25 0,47 

Vsebina ocenjevanja 3,60 0,52 4,32 0,40 

Ocenjevalno orodje 3,52 0,53 4,64 0,30 

Lastnosti ocene  3,30 0,48 4,48 0,36 

Motivacija ocenjevalca 3,50 0,28 4,11 0,36 

 
Tabela 38: globalni statistični rezultati obeh vprašalnikov za oceno uporabe MKF-OM 
 
 

Uporaba modela MKF-OM za oceno sporazumevanja gluhih in naglušnih je bila s strani 

ocenjevalcev ocenjena s trditvami pred in po uporabi MKF-OM. Ocena se je izboljšala v 

vseh opazovanih elementih: v namenu ocenjevanja, v vsebini ocenjevanja, bolje je 

ocenjeno ocenjevalno orodje in lastnosti ocene, povečala se je motivacija ocenjevalcev. 

Primerjava ocen dosedanjega opisnega ocenjevanja z ocenjevanjem po modelu MKF-OM 

po vsebinskih sklopih kaže, da so surdopedagoginje v oceni opisnega ocenjevanja najbolj 

homogeno odgovarjale kar se tiče motivacije ocenjevalca. Ocena tega sklopa po modelu 

MKF-OM je višja, povečala pa se je tudi heterogenost. Po izkušnji z ocenjevanjem z 

MKF-OM se je homogenost odgovorov povečala pri vseh ostalih sklopih. Za ugotavljanje 

mnenja o uporabnosti MKF-OM je nujna podrobnejša analiza posameznih sklopov. 
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Namen opisnega ocenjevanja Namen ocenjevanja po MKF-OM 

Sporazumevanje ocenjujem: M σ 
Ocena sporazumevanja po MKF-
OM: 

M σ 

da ugotovim težave 4,7 0,47 omogoča diagnosticiranje težav  4,4 0,50 

da ugotovim napredek otroka 4,7 0,47 omogoča ugotavljanje napredka  4,4 0,50 

da posredujem povratno 
informacijo dotičnim 
strokovnim delavcem in 
otrokovim staršem 

4,2 0,60 
omogoča oblikovanje jasne 
povratne informacije 

4,1 0,54 

da motiviram udeležence v 
rehabilitaciji 

4,4 0,81 
omogoča motiviranje učenca za 
rehabilitacijo 

3,8 0,98 

v raziskovalne namene 2.4 0,67 
je primerna za ustvarjanje 
podatkovne baze 

4,6 0,50 

 

Tabela 39: Statistični rezultati trditev za oceno namena uporabe MKF-OM  

 

Iz tabele je razvidno, da so pri vseh trditvah namena ocenjevanja po MKF-OM nekoliko 

nižje srednje vrednosti v primerjavi z namenom opisnega ocenjevanja, vendar izražajo 

stabilno strinjanje. Prevladujoče opisno ocenjevanje je učinkovit način ocenjevanja, ki 

zadošča svojemu namenu. Surdopedagogi iščejo dopolnitve do boljšega ocenjevanja, ne 

pa zamenjave. Modelu MKF-OM pripisujejo veliko vrednost za poenoteno zbiranje 

podatkov, česar v surdopedagoški praksi primanjkuje. Prav slednje je vplivalo na rahlo 

višjo srednjo vrednost celotnega sklopa.  

Namen ocenjevanja sporazumevanja je najpogosteje ugotavljanje težav in napredka na 

tem področju. Ta dva namena sta si po besednem pomenu nasprotna, v specialno 

rehabilitacijski praksi pa zelo povezana. Najprej je potrebno natančno ugotoviti področje 

težav, na podlagi tega izdelati načrt dela, po določenem času je potrebna evalvacija dela, 

za katero potrebujemo oceno napredka. Tudi z uporabo MKF-OM je to glavni namen, 

vendar je rahlo nižji rezultat srednje vrednosti. 

Ocena sporazumevanja gluhih in naglušnih učencev je dobrodošla tudi kot povratna 

informacija otrokovim staršem in vsem strokovnim delavcem, ki se z učencem ukvarjajo. 

Glede tega so odgovori po uporabi MKF-OM rahlo bolj homogeni. Glede na to, da je 

izvajanje dodatne strokovne pomoči področje dela večine sodelujočih surdopedagoginj, 

pomeni, da pogosto sodelujejo v strokovni skupini, kjer so člani večinoma učitelji, 
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svetovalni delavci in specialno-rehabilitacijski pedagogi ustreznih smeri. Dobro je, da ima 

vsak za svoje strokovno področje jasno informacijo.  

Po izkušnji z MKF-OM se ocena ne smatra več tako izrazito kot motivacijsko sredstvo, 

variabilnost odgovorov pa je nekoliko višja. Mogoče na to vpliva izrazito numerična 

obdelava rezultatov po ocenjevanju, ki ocenjevalca postavi pred dejstvo jasno in strogo 

zastavljenih stopenj, razpon prehoda med lažjo in zmerno težavo je majhen. 

Redkeje se sporazumevanje ocenjuje v raziskovalne namene, po izkušnji z uporabo MKF-

OM pa se surdopedagoginje strinjajo, da je slednja primerna za ustvarjanje podatkovne 

baze, kar daljnoročno omogoča večje raziskovalne vzorce in več podatkov za obdelavo. 

 

Vsebina opisnega ocenjevanja  Vsebina ocenjevanja po MKF-OM 

Na področju sporazumevanja 
ocenjujem: M σ Za oceno sporazumevanja je 

pomembna ocena : M σ 

sprejemanje enostavnih govorno 
podanih besednih sporočil. 4,5 0,69 sprejemanja enostavnih govorno 

podanih besednih sporočil. 4,6 0,50 

sprejemanje sestavljenih govorno 
podanih besednih sporočil. 4,5 0,69 Sprejemanja sestavljenih govorno 

podanih besednih sporočil. 4,6 0,50 

sprejemanje govorno podanih 
frazemov. 3,8 0,60 sprejemanja govorno podanih 

frazemov. 4,5 0,52 

sprejemanje nebesednih sporočil 
podanih s telesnimi gibi. 3,5 0,93 sprejemanja nebesednih sporočil 

podanih s telesnimi gibi. 4,3 0,65 

sprejemanje nebesednih sporočil 
podanih z znaki in simboli. 3,5 0,93 sprejemanja nebesednih sporočil 

podanih z znaki in simboli. 4,4 0,50 

sprejemanje nebesednih sporočil 
podanih z risbo ali fotografijo. 3,4 0,92 sprejemanja nebesednih sporočil 

podanih z risbo ali fotografijo. 4,5 0,52 

sprejemanje enostavnih pisno 
opodanih sporočil. 4,2 0,75 sprejemanja enostavnih pisno 

opodanih sporočil. 4,6 0,50 

sprejemanje sestavljenih pisno 
podanih sporočil. 4,1 0,94 sprejemanja sestavljenih pisno 

podanih sporočil. 4,5 0,52 

sprejemanje pisno podanih 
frazemov. 3,5 0,93 sprejemanja pisno podanih 

frazemov. 4,3 0,65 

samostojno pripovedovanje. 4,7 0,47 samostojnega pripovedovanja. 4,5 0,52 

zmožnost petja. 2,6 1,03 zmožnosti petja. 3,5 1,29 

negovorno sporočanje s telesnimi 
gibi. 3,3 0,65 negovornega sporočanja s telesnimi 

gibi. 4,5 0,52 

negovorno sporočanje z znaki in 
simboli. 3,1 0,70 negovornega sporočanja z znaki in 

simboli. 4,3 0,65 

Tabela se nadaljuje 
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negovorno sporočanje z risbo. 3,1 0,70 negovornega sporočanja z risbo. 4,2 0,75 

vsebino pisnega sporočanja. 4,2 0,98 vsebine pisnega sporočanja. 4,5 0,52 

 jezikovne elemente pisnega 
sporočanja. 3,9 1,04 jezikovnih elementov pisnega 

sporočanja. 4,5 0,52 

otrokovo zmožnost sodelovanja v 
individualnem pogovoru z 
uporabo njemu optimalne oblike 
sporazumevanja. 

4,8 0,40 

zmožnosti sodelovanja otroka v 
individualnem pogovoru z uporabo 
njemu optimalne oblike 
sporazumevanja. 

4,5 0,52 

otrokovo zmožnost sodelovanja v 
skupinskem pogovoru z uporabo 
njemu optimalne oblike 
sporazumevanja. 

3,7 0,79 

zmožnosti sodelovanja otroka v 
skupinskem pogovoru z uporabo 
njemu optimalne oblike 
sporazumevanja. 

4,5 0,52 

otrokovo zmožnost sodelovanja v 
razpravi z uporabo njemu 
optimalne oblike sporazumevanja. 

3,3 0,90 
zmožnosti sodelovanja otroka v 
razpravi z uporabo njemu optimalne 
oblike sporazumevanja. 

4,4 0,50 

 zmožnost sporazumevanja v 
znakovnem jeziku. 2,3 1,10 zmožnosti sporazumevanja v 

znakovnem jeziku.  4,0 0,77 

zmožnost uporabe pripomočkov 
za sporazumevanje na daljavo. 2,6 1,03 zmožnosti uporabe pripomočkov za 

sporazumevanje na daljavo.  4,5 0,52 

 

Tabela 40: Statistični rezultati trditev za oceno uporabe MKF-OM z vidika vsebine 

Ocene vseh elementov z vidika vsebine MKF-OM so se v primerjavi z vsebinskimi 

elementi opisnega ocenjevanja izboljšale, razen ocena trditve o samostojnem 

pripovedovanju. Surdopedagoginje so v trditvah o ocenjevanju posameznih elementov 

sporazumevanja izrazile največjo enotnost glede ocenjevanja samostojnega 

pripovedovanja in zmožnosti sodelovanja v individualnem pogovoru z uporabo otroku 

najbolj optimalne oblike sporazumevanja in rahlo slabše ocenile to postavko v oceni 

uporabe MKF-OM. Ta dva elementa sporazumevanja se že v opisnem ocenjevanju zelo 

pogosto ocenjujeta. Pogovor z uporabo otroku najbolj optimalne oblike sporazumevanja 

ima veliko funkcionalno vrednost v komunikaciji. Pogovor ne more potekati brez 

razumevanja, zato splošna ocena tega elementa pokaže, ali je potrebno področje 

sporazumevanja natančneje in bolj razčlenjeno ocenjevati ali ne. Tudi samostojno 

pripovedovanje ima visoko srednjo vrednost, 73 % surdopedagoginj ga vedno ocenjuje, 

27 % pa pogosto. Ocena in opis samostojnega pripovedovanja hkrati pokažeta jezikovno 

razvitost, sposobnost vsebinske organizacije, obsežnost besedišča in jasnost izgovorjave.  

Ocena vseh ostalih postavk se je v oceni uporabe MKF-OM povečala. Odgovori so 

večinoma homogeni. Več enotnosti je opaziti tudi pri ocenjevanju razumevanja govorno 

podanih besednih sporočil: vse surdopedagoginje vedno ali pogosto ocenjujejo 
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sprejemanje enostavnih in sestavljenih navodil, pogosto ocenjujejo tudi govorno podane 

frazeme. Razumevanje navodil in sporočil je osnova za komunikacijo in za ustrezen odziv 

gluhih in naglušnih vključenih v večinsko slišeče okolje. 

Veliko je pridobilo sprejemanje in sporočanje nebesednih sporočil ter sprejemanje in 

sporočanje frazemov. Doslej se je to redkeje ocenjevalo. Na pomembnosti je pridobila 

tudi ocena petja, vendar je razpršenost odgovorov glede te enote večja verjetno zaradi 

različnega nivoja občutka kompetentnosti za oceno tega sporazumevalnega elementa . 

Ocena jezikovnih elementov pisnega sporočanja je pomembna, pri čemer se je povečala 

tudi homogenost odgovorov po uporabi MKF-OM. Tudi pomembnost ocene otrokove 

zmožnosti sodelovanja v skupinskem pogovoru in v razpravi je narasla. Izrazito se je 

povečala pomembnost ocenam sporazumevanja v znakovnem jeziku in zmožnosti 

uporabe pripomočkov za sporazumevanje na daljavo, kar dodatno potrjuje tudi večja 

homogenost odgovorov. 

 

Ocenjevalno orodje opisnega ocenjevanja  Ocenjevalno orodje ocenjevanja po MKF-OM 

Spremenljivke: M σ Spremenljivke: M σ 

Sporazumevanje ocenjujem 
sistematično po določeni shemi.  3,7 0,65 MKF-OM omogoča sistematično shemo 

ocenjevanja sporazumevanja. 4,8 0,40 

Pisanje poročila ocene funkcije 
sporazumevanja je zamudno. 3,7 0,65 Pisanje poročila za področje 

sporazumevanja po MKF-OM je enostavno. 4,5 0,52 

Za oceno sporazumevanja 
uporabljam v slovenskem 
prostoru poenoten testni 
material. 

3,3 0,90 

Uporaba MKF-OM pri ocenjevanju 
napredka gluhih in naglušnih omogoča 
razvoj poenotenega ocenjevalnega 
materiala. 

4,6 0,50 

 
Tabela 41: Statistični rezultati obeh vprašalnikov za oceno uporabe MKF-OM z vidika ocenjevalnega 
orodja  
 

 

Ocene ocenjevalnega orodja po MKF-OM so se v primerjavi z ocenjevalnim orodjem 

opisnega ocenjevanja izboljšale v vseh elementih. 

Iz odgovorov pridobljenih pred ocenjevanjem z uporabo MKF-OM je mogoče povzeti 

nekaj ocenjevalnih navad sodelujočih surdopedagoginj. Sporazumevanje pogosto 

ocenjujejo s spontanim opazovanjem in beleženjem opazk. Večinoma so razvile svojo 

lastno shemo ocenjevanja. Zelo enotne pa so v trditvah o izvoru ocenjevalnega materiala, 
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ki ga običajno za področje sporazumevanja uporabljajo. Iz rezultatov je razvidno, da 

večina uporablja interno gradivo ustanove, v kateri so zaposlene, lastno izdelane 

preizkuse ali nabor nalog iz različnih preizkusov. Zato ne presenečajo rezultati odgovorov 

po opravljeni oceni z MKF-OM, kjer je izražena visoka stopnja strinjanja s tem, da 

klasifikacija ponuja enotno shemo ocenjevanja. Surdopedagoginje so po izkušnji izrazile 

ugodno enotno mnenje o uporabnosti MKF-OM, saj menijo, da omogoča sistematično 

shemo ocenjevanja, pisanje poročila je enostavno in omogoča razvoj poenotenega 

ocenjevalnega materiala.  

MKF-OM je nekaterim znana, vendar niso imele izkušenj z njeno uporabo. Pričakovati je, 

da MKF-OM poznajo mlajše surdopedagoginje, ki so pridobile informacije o tej 

klasifikaciji v času študija. 

 

Lastnosti ocene opisnega ocenjevanja  Lastnosti ocene ocenjevanja po MKF-OM 

 M σ  M σ 

Opisna ocena pokaže močna področja 
sporazumevanja. 3,5 0,69 Ocena po MKF-OM odraža močna 

področja sporazumevanja. 4,6 0,50 

Opisne ocene so v strokovnih poročilih 
surdopedagoške stroke skladne glede na 
obseg ocenjevanih elementov 
sporazumevanja. 

3,5 0,52 

Ocena po MKF- OM omogoča 
skladnost strokovnih poročil glede na 
obseg ocenjevanih elementov 
sporazumevanja. 

4,5 0,52 

Opisne ocene so v strokovnih poročilih 
surdopedagoške stroke skladne glede na 
zaporedje ocenjevanih elementov 
sporazumevanja. 

3,3 0,65 

Ocena po MKF- OM omogoča 
skladnost strokovnih poročil glede na 
zaporedje ocenjevanih elementov 
sporazumevanja. 

4,5 0,52 

Opisne ocene so v strokovnih poročilih 
surdopedagoške stroke skladne glede na 
razčlenjenost ocenjevanih elementov 
sporazumevanja. 

3,2 0,60 

Ocena po MKF- OM omogoča 
skladnost strokovnih poročil glede na 
razčlenjenost ocenjevanih elementov 
sporazumevanja. 

4,5 0,52 

Pri ocenjevanju sporazumevanja 
kvantitativno vrednotim naloge. 3,1 0,54 

Ocena sporazumevanja po MKF-OM 
objektivno in numerično odraža 
rezultate posameznika. 

4,5 0,52 

V opisni oceni določim stopnjo težave 
posameznih področij sporazumevanja. 

3,8 0,98 

Stopnja težave določena z MKF-OM 
kvantifikacijsko lestvico je skladna z 
dejanskim stanjem otrokovega 
funkcioniranja na področju 
sporazumevanja. 

4,3 0,47 

Pridobitev ocene sporazumevanja z 
obstoječim uporabljenim materialom je 
enostavna. 

2,7 0,65 Pridobitev ocene po MKF-OM je 
enostavna. 4,5 0,52 

 
Tabela 42: Statistični rezultati trditev za oceno uporabe MKF-OM z vidika lastnosti ocene 
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Lastnosti ocene po MKF-OM so se glede na opisno ocenjevanje v vseh elementih 

izboljšale. V odgovorih pridobljenih pred izvedbo ocenjevanja po MKF-OM je opazna 

neodločenost v trditvah o skladnosti ocen glede na obseg, razčlenjenost in zaporedje 

ocenjevanih elementov sporazumevanja. Razlog bi lahko bil v nejasno zastavljenih 

trditvah, lahko pa tudi v maloštevilnih izkušnjah z izmenjavo in poznavanjem opisnih 

ocen med strokovnimi sodelavci iste stroke. Višja stopnja neodločenosti je opazna tudi pri 

opredeljevanju stališča do enostavnosti pridobivanja opisne ocene sporazumevanja z 

razpoložljivim materialom, kar potrjuje rezultat trditve o sistematičnem ocenjevanju po 

lastni shemi in torej onemogoča primerjanje med različnimi načini in shemami 

ocenjevanja. Na podlagi tega ni presenetljivo, da se surdopedagoginje strinjajo, da je 

pridobivanje ocene po MKF-OM enostavno. Pri tem so homogene. 

Odgovori kažejo nekoliko večjo enotnost med ocenjevalci po izkušnji z ocenjevanjem z 

uporabo MKF-OM. V prid uporabe modela MKF-OM za ocenjevanje sporazumevanja so 

rezultati z nizko variabilnostjo in srednjo vrednostjo nad 4, ki kažejo na prepričljivo 

strinjanje, da pridobljena ocena izraža dejansko stanje funkcioniranja učencev na 

področju sporazumevanja na numeričen in objektiven način. Strinjanje (4,3) so izrazile 

tudi glede zapisa ocene s kodo, kar bi verjetno olajšalo kakšen hiter in varnejši prenos 

informacij. Izboljšalo se je tudi mnenje o možnostih za skladnost opisnih ocen v 

strokovnih poročilih. S strinjanjem (4,5) izrazijo podporo tudi mnenju staršev in učitelja 

pri oceni pogovora in razprave. 

Motivacija ocenjevalca M σ 

Zanimam se za sistematične postopke ocenjevanja sporazumevanja. 4,0 0,45 

Zanimam se za poenotene postopke ocenjevanja sporazumevanja. 4,0 0,63 

Imam dovolj kompetenc, da po MKF-OM ocenim sporazumevanje v slovenskem 
znakovnem jeziku. 2,5 1,04 

Imam dovolj kompetenc, da po MKF-OM ocenim petje. 3,5 1,37 

Zanima me ocenjevalni material po MKF-OM vseh področij relevantnih za 
rehabilitacijo gluhih in naglušnih. 4,6 0,67 

Zanima me ocenjevalni material sporazumevanja po MKF-OM za vsa starostna 
obdobja otrok. 4,8 0,40 

Ocenjevanje sporazumevanja po MKF-OM nameravam uporabljati tudi v bodoče. 4,5 0,52 

 
Tabela 43: statistični rezultati trditev za oceno uporabe MKF-OM z vidika motivacije ocenjevalca 
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Rezultati sklopa o motivaciji ocenjevalcev pred opravljenim ocenjevanjem z uporabo 

MKF-OM v splošnem kažejo usmerjenost k iskanju novosti in izboljšav pri ocenjevanju 

sporazumevanja ter strokovno suverenost ob ocenjevanju sporazumevanja, saj se 

zanimajo za sistematične in poenotene postopke ocenjevanja.  

Rezultati vprašalnika po opravljenem ocenjevanju z MKF-OM so potrdili pričakovanja, 

da se bo usmerjenost k iskanju novosti pokazala tudi za druga področja iz MKF-OM 

relevantna za gluhe in naglušne in za vsa starostna obdobja. Večjo razpršenost rezultatov 

je opaziti le pri trditvah o kompetentnosti ocenjevanja petja in znakovnega jezika. Tudi 

pri oceni pomembnosti enote petja so bili odgovori bolj razpršeni. Nekatere se čutijo 

kompetentne za ocenjevanje petja in uporabe slovenskega znakovnega jezika, druge ne, 

nekaj je neopredeljenih. Odgovore verjetno pogojujejo osebne spretnosti, izkušnje in 

znanje za ti dve enoti, kar je kazala tudi razpršenost odgovorov pri oceni pomembnosti 

petja za oceno sporazumevanja. 

Posamezne surdopedagoginje so po izkušnji z ocenjevanjem po MKF-OM izrazile težave 

pri vrednotenju delnih odgovorov, pri vrednotenju petja, pri nalogah sporočanja s 

telesnimi gibi ter z znaki in simboli. Nekatere težave je bilo mogoče sproti rešiti z 

natančnim upoštevanjem cilja ocenjevanja. Izračun ocene se nekaterim zdi zamuden in ga 

bo s konstruktivnimi predlogi na podlagi izkušenj mogoče poenostaviti. Ocenjevalni 

material je bil dobro sprejet. Nekaj pomislekov glede objektivnosti je bilo ob vprašalniku, 

ki ocenjuje pogovor in razpravo in ga izpolnijo starši in učitelji. Surdopedagoginje so 

izrazile tudi nekaj možnih izboljšav: predvajanje posnetka za oceno petja, več napotkov v 

pisnih navodilih, manjše sličice slikovnega zaporedja, grafično evidentiranje rezultatov 

posameznika in natančnejša opredelitev artikulacijskih motenj. Slednji predlog sodi že v 

širitev nalog na druga za gluhe relevantna področja, saj MKF-OM artikulacijo uvršča v 3. 

poglavje razdelka Telesne funkcije in zgradbe z naslovom Glasovne in govorne funkcije. 

Tudi v opisnih odgovorih je bila izražena uporabnost ocene sporazumevanja po MKF-

OM za pripravo individualiziranega programa in pisanja bolj objektivnega in preglednega 

evalvacijskega poročila. Poudarjale so sistematičnost ocenjevalnega materiala in pomen 

numeričnega vrednotenja. Več jih meni, da so ocenjevalne naloge primerne za 

ocenjevanje sporazumevanja tudi za druge otroke s posebnimi potrebami, posebej za 

otroke z govorno jezikovnimi motnjami. Pridobljen ocenjevalni material želijo še naprej 

uporabljati v praksi.  
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4.3.2  PRIMERJAVA OPISNIH POROČIL IN POROČIL PO MKF-OM  

 

 Opisno poročilo  Pisno poročilo po MKF-OM 
Učenec Število 

opisanih 
enot 

Število 
določenih 
stopenj 

Skupaj Število 
opisanih 
enot 

Število 
določenih 
stopenj 

Skupaj 

1 3,00 0,00 3,00 31,00 29,00 60,00 
2 5,00 3,00 8,00 23,00 18,00 41,00 
3 5,00 3,00 8,00 23,00 18,00 41,00 
4 8,00 4,00 12,00 17,00 6,00 23,00 
5 5,00 1,00 6,00 19,00 10,00 29,00 
6 6,00 1,00 7,00 23,00 23,00 46,00 
7 6,00 2,00 8,00 28,00 18,00 46,00 
8 5,00 1,00 6,00 8,00 8,00 16,00 
9 6,00 0,00 6,00 8,00 8,00 16,00 
10 5,00 0,00 5,00 21,00 6,00 27,00 
11 3,00 0,00 3,00 18,00 11,00 29,00 
12 10,00 0,00 10,00 23,00 23,00 46,00 
13 10,00 0,00 10,00 31,00 29,00 60,00 
14 8,00 0,00 8,00 31,00 29,00 60,00 
15 7,00 1,00 8,00 23,00 23,00 46,00 
M 6,10 1,10 7,20 21,80 17,30 39,10 
σ 2,13 1,33 2,48 7,20 8,58 15,08 

 
Tabela 44: Statistični rezultati analize poročil za oceno uporabe MKF-OM  
 
 

Splošno ugodno naravnane odgovore do uporabe MKF-OM za oceno sporazumevanja 

gluhih in naglušnih dopolnjuje tudi razlika v številu opisanih enot in številu enot z 

določenimi stopnjami težav v poročilih. V poročilih napisanih na podlagi rezultatov 

pridobljenih z ocenjevanjem sporazumevanja po MKF-OM je več enot in več stopenj, kar 

prikazuje tudi Tabela 44. 

 
Analiza obstoječih opisnih poročil o sporazumevanju kaže, da so poročila po prisotnosti 

enot sporazumevanja skromna. V povprečju vsako vsebuje 6 ocenjenih vsebinskih enot 

sporazumevanja in povprečno 1 izraženo stopnjo težave. Vsa opisna poročila zajemajo 

enoto govorjenja in sprejemanja pisnih sporočil, pogosto je opisano tudi pisno sporočanje 

in razumevanje navodil. V poročilih so bile zaznane tudi enote, ki jih MKF-OM za 

področje sporazumevanja ne vključuje, oziroma jih vključuje v katero od drugih področij: 

izgovorjava, besedišče in naglaševanje. Ponekod so uporabljeni tudi opisni izrazi za 

razločevanje težavnosti ali uspešnosti: primerno, ustrezno, slabše, neustrezno, skromno, 

šibko, dobro, težje in deloma. Ker razločujejo, pa čeprav nenatančno in premalo 

določeno, je bila njihova prisotnost v poročilu točkovana. Obstoječa pisna poročila bi 
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brez enotne sheme in kriterijev zelo težko pretvorili v kode po MKF-OM, kot je v svoji 

raziskavi ugotavljala že Ibragimova s sodelavci (Klang Ibragimova in drugi, 2011).  

Po opravljenem ocenjevanju z uporabo modela MKF-OM so surdopedagoginje na podlagi 

zbranih rezultatov za ocenjenega učenca izdelale poročilo o sporazumevanju. Poročila se 

po prisotnosti enot sporazumevanja bistveno razlikujejo od opisnih poročil, saj v 

povprečju vsebujejo 21 ocenjevanih enot in 17 opredelitev težav s stopnjo. Posamezno 

poročilo je lahko doseglo največ 60 točk. Razlika med minimalno in maksimalno 

vrednostjo ter standardni odklon kažeta na veliko variabilnost med posameznimi poročili, 

ne glede na to, da so pri vseh učencih zbrani podatki za vse enote in vse stopnje. Verjetno 

pri pisanju pisnih poročil odigrajo veliko vlogo strokovne izkušnje in navade, kljub 

množici podatkov so se vsaj nekateri ocenjevalci držali svoje lastne sheme in v opisno 

poročilo zajeli samo to, kar jih najbolj zanima. Opazen je tudi osebni pristop ocenjevalcev 

do pisanja poročil. Nekateri podajo zgolj informacije o stopnji težave posamezne enote, 

nekateri ob tem opišejo obliko težave, nekateri opišejo samo nekaj enot. V nekaterih 

poročilih so opazni vsebinski opisi dosežkov, doseženi kriteriji, opisi sodelovanja učenca 

med ocenjevanjem, mnenja o vzroku določenega odstopanja. V redkih poročilih še 

vztrajajo splošni opisni izrazi za stopnje, večinoma pa so izrazi poimenovanja enot in 

stopenj težav skladni z izrazi po MKF-OM. 

 

4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

H1: Skupina učencev z najtežjo in s popolno izgubo sluha se statistično pomembno 

razlikuje od skupine učencev z lažjo, zmerno in težjo izgubo sluha v oceni sprejemanja 

sporočil. 
 

 Gluhi Naglušni F p t 2p 

N M σ N M σ 

Sprejemanje 6 30,50 8,093 9 40,33 8,392 0,006 0,941 -2,254 0,042 

 
Tabela 45: Signifikantnost razlik med gluhimi in naglušnimi glede sprejemanja v sporazumevanju 
 
 
Razlika v oceni sprejemanja sporočil med gluhimi in naglušnimi se izkaže statistično 

pomembna na nivoju 4 % tveganja, zato zavrnemo ničelno hipotezo in sprejmemo 
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alternativno hipotezo, ki pravi, da se skupina gluhih učencev na področju sporazumevanja 

statistično pomembno razlikuje od skupine naglušnih učencev v oceni sprejemanja 

sporočil. 

Srednja vrednost kaže, da so naglušni v splošnem uspešnejši pri sprejemanju sporočil, 

tudi podrobnejša statistična analiza je to vseskozi potrjevala. Z gluhimi se ujemajo le pri 

slabšem sprejemanju govorno podanih frazemov in zelo dobrem sprejemanju sporočil 

podanih s telesnimi gibi. V enotah sporazumevanja, ki so bolj odvisne od jezikovnega 

razvoja, so naglušni uspešnejši, saj je stopnja slušne izgube poleg individualnih 

značilnosti in spodbudnega okolja glavni dejavnik govorno jezikovnega razvoja (Hernja 

idr. 2010). 
 

H2: Skupina učencev z najtežjo in s popolno izgubo sluha se statistično pomembno 

razlikuje od skupine učencev z lažjo, zmerno in težjo izgubo sluha v oceni sporočanja. 
 
 Gluhi Naglušni F p t 2p 

N M σ N M σ 

Sporočanje 6 52,33 9,852 9 68,78 11,755 0,098 0,759 -2,820 0,014 

 
Tabela 46: Signifikantnost razlik med gluhimi in naglušnimi glede sporočanja v sporazumevanju 
 
 
Razlika v oceni sporočanja med gluhimi in naglušnimi se izkaže statistično pomembna na 

nivoju 1 % tveganja, zato zavrnemo ničelno hipotezo in sprejmemo alternativno hipotezo, 

ki pravi, da se skupina gluhih učencev na področju sporazumevanja statistično pomembno 

razlikuje od skupine naglušnih učencev v oceni sporočanja. 

Srednja vrednost kaže v splošnem boljše rezultate naglušnih. Slednji dosegajo boljše 

rezultate v vseh ocenjenih enotah sporočanja, pri čemer so večje razlike opazne pri 

govorjenju, petju in sporočanju s telesnimi gibi. Naravni razvoj govora in petja sta 

odvisna od funkcije sluha in poslušanja. Naglušni imajo težave s sluhom, vendar jim 

njihovi ostanki sluha omogočajo boljše zaznavanje zvoka iz okolja, če se mu dovolj 

približajo. Na ta način v vseh spontanih situacijah pridobivajo potrebne vzorce 

sporočanja, ki jih z rehabilitacijo le izboljšajo. Gluhi se vseh teh govornih vzorcev učijo 

po programu, po umetni poti. 

Sporočanje s telesnimi gibi ni neposredno pogojeno s sluhom, razen takrat, ko je pri tem 

potrebno upoštevati jezikovno podano navodilo in so pri tem v prednosti naglušni učenci, 



	
	
	
Univerza	v	Ljubljani	–	Pedagoška	fakulteta																																		Amelija	Mozetič	Hussu,	magistrsko	delo	

	

	
	

						91 

ker bolje sprejemajo sporočilo kot jezikovno celoto, gluhi so nagnjeni k temu, da se 

opirajo na posamezne enote v sporočilu (Marschark, 2007). 
 

H3: Skupina učencev z najtežjo in s popolno izgubo sluha se na področju sporazumevanja 

statistično pomembno razlikuje od skupine učencev z lažjo, zmerno in težjo izgubo sluha 

v oceni sodelovanja v pogovoru. 
 
 Gluhi Naglušni F p t 2p 

N M σ N M σ 

Pogovor 6 117,00 12,458 9 114,11 19,075 2,517 0,137 0,325 0,750 

 
Tabela 47: Signifikantnost razlik med gluhimi in naglušnimi glede pogovora v sporazumevanju 
 
 
Rezultati kažejo, da je sodelovanje gluhih v pogovoru rahlo boljše ocenjeno kot 

sodelovanje naglušnih, vendar razlika ni statistično pomembna. Ničelno hipotezo, ki 

pravi, da se skupina gluhih učencev na področju sporazumevanja statistično pomembno 

ne razlikuje od skupine naglušnih učencev v oceni sodelovanja v pogovoru obdržimo, ker 

je stopnja tveganja za njeno zavrnitev večja od 5 %. 

Srednji vrednosti sta skoraj izenačeni, opazna je la majhna razlika v korist gluhih. Pri 

podrobni analizi je bilo ugotovljeno, da so gluhi precej boljši le pri začenjanju pogovora, 

mogoče zaradi njihove neposrednosti pri komuniciranju. Skupina naglušnih pa je pri 

ocenah vseh elementov bolj heterogena, verjetno prav zaradi individualnih razlik v 

komunikativnosti.  

Potrebno je poudariti, da so pogovor ocenjevali starši. Svojega otroka najbolj poznajo, 

vendar so tudi manj objektivni. Imajo pa možnost svojega otroka opazovati v povsem 

spontanih situacijah, kar gotovo pripomore k boljšemu sodelovanju v pogovoru, zato so 

rezultati obeh skupin dobri. 
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H4: Skupina učencev z najtežjo in s popolno izgubo sluha se statistično pomembno 

razlikuje od skupine učencev z lažjo, zmerno in težjo izgubo sluha v oceni sodelovanja v 

razpravi. 

 
 

 
Tabela 48: Signifikantnost razlik med gluhimi in naglušnimi glede razprave v sporazumevanju 
 
 
Razlika v oceni sodelovanja v razpravi med gluhimi in naglušnimi se izkaže statistično 

pomembna na nivoju 2 % tveganja, zato zavrnemo ničelno hipotezo in sprejmemo 

alternativno hipotezo, ki pravi, da se skupina gluhih učencev na področju sporazumevanja 

statistično pomembno razlikuje od skupine naglušnih učencev v oceni sodelovanja v 

razpravi. 
 

Razlika med srednjima vrednostma obeh skupin je velika in v korist naglušnih. 

Sodelovanje v razpravi so ocenjevali učitelji na podlagi opažanj razprav med poukom. 

Gluhi imajo pri tem težave, kljub temu, da se v razpravah sledi le eni temi. Za 

sodelovanje je potrebna hitra obdelava sprejetih informacij, podanih tudi s prozodijskimi 

elementi, ki jih tako gluhi kot naglušni težje razločujejo. Potrebno je tudi ažurno 

oblikovanje in izražanje mnenj in argumentov, za kar je potrebno dovolj bogato besedišče 

in dober nivo sporočanja. Prav na nivoju sporočanja je v tej raziskovalni nalogi že bilo 

dokazano, da so naglušni dosegali statistično pomembno boljše rezultate. Naglušni so 

morda v prednosti, ker imajo običajno dva slušna aparata in če so dobro rehabilitirani 

izgubljajo manj časa za iskanje govorca. Gluhi imajo večinoma polžev vsadek samo na 

eni strani in izgubijo več časa pri iskanju govorca. Sposobnost sledenja skupinsko 

podanim navodilom in razpravam je slabša, sklepanje iz situacije je pogosto napačno, 

posledično se pogosteje osmešijo (Hernja in drugi, 2010). Zaradi navedenega zavzamejo 

strategijo neizpostavljanja in čakanja. Morda bi bili rezultati pridobljeni z opazovanjem v 

vodeni razpravi ob uporabi mikrofona in frekvenčno modularnega sistema, ki izboljša 

pogoje poslušanja v množici in večjem prostoru oziroma razprava pri optimalnih pogojih 

za vsakega posameznika, boljši. 

 Gluhi Naglušni F p t 2p 

N M σ N M σ 

Razprava 6 35,66 29,864 9 67,66 20,217 1,264 0,137 -2,490 0,027 
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H5: Strokovno poročilo oblikovano po MKF-OM vsebuje statistično pomembno več 

vsebinskih enot za oceno sporazumevanja kot obstoječe opisno poročilo. 

 

Ničelna hipoteza z p 

Srednja vrednost razlik glede števila vsebinskih enot med poročili pred 
MKF-OM in po MKF-OM so enake 0. 

3,409 0,001 

 
Tabela 49: signifikantnost razlik opisnega poročila in poročila po MKF-OM glede števila vsebinskih enot 
 
 
Razlika v številu vsebinskih enot med poročilom oblikovanim po MKF-OM in 

obstoječim opisnim poročilom je statistično pomembna na nivoju nižjem od 1 %, zato 

zavrnemo ničelno hipotezo in sprejmemo alternativno, ki pravi, da strokovno poročilo 

oblikovano po MKF-OM vsebuje statistično pomembno več vsebinskih enot za oceno 

sporazumevanja kot obstoječe opisno strokovno poročilo. 

Pisna poročila o oceni sporazumevanja opravljena na podlagi uporabe modela MKF-OM 

zajemajo več klasifikacijskih enot verjetno zato, ker so vsi rezultati zabeleženi po vrstnem 

redu v zbirnem ocenjevalnem listu, ki je sistematično strukturiran za vse enako in ni 

prepuščen osebni odločitvi posameznega ocenjevalca. Iz takega sistema je tudi 

enostavneje sistematično povzemati podatke in jih opisati. Zmanjša se tudi možnost, da bi 

kaj spregledali. 
 

H6: Strokovno poročilo oblikovano po MKF-OM vsebuje statistično pomembno več 

opredeljenih stopenj težav na vsebinskih enotah sporazumevanja kot obstoječe opisno 

strokovno poročilo. 

 

Ničelna hipoteza z p 

Srednja vrednost razlik glede števila vsebinskih enot določenih s 
stopnjo težave med poročili pred MKF-OM in po MKF-OM so enake 0. 

3,412 0,001 

 
Tabela 50: Signifikantnost razlik opisnega poročila in poročila po MKF-OM glede števila vsebinskih enot 
določenih s stopnjo 
 
 
Razlika v številu s stopnjo določenih enot med poročilom oblikovanim po MKF-OM in 

obstoječim opisnim poročilom je statistično pomembna na nivoju nižjem od 1 %, zato 

zavrnemo ničelno hipotezo in sprejmemo alternativno hipotezo, ki pravi, da strokovno 
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poročilo oblikovano po MKF-OM vsebuje statistično pomembno več s stopnjo težave 

določenih vsebinskih enot za oceno sporazumevanja kot obstoječe opisno strokovno 

poročilo. 

V poročilih ocene sporazumevanja na podlagi modela MKF-OM je ob večini omenjenih 

klasifikacijskih enot izražena stopnja težave. Suverenost ob določanju stopenj je ob 

umeščanju rezultatov v določeno kvantifikacijsko lestvico večja, saj je posamezna stopnja 

natančno opredeljena in poimenovana, kar predstavlja enoznačno sporazumevanje vseh 

uporabnikov MKF-OM. Ocenjevalec lahko z rezultati utemeljuje svojo odločitev, zato se 

uporabi stopenj ne izogiba.  
 

H7: MKF-OM je uporabno ogrodje za oceno sporazumevanja z vidika namena 

ocenjevanja. 
 

Ničelna hipoteza z p 

Srednja vrednost razlik med sklopoma Namen ocenjevanja je enaka 0. 2,940 0,003 

 
Tabela 51: Signifikantnost razlik opisnega ocenjevanja in ocenjevanja po MKF-OM glede namena 
 
 
Razlika srednjih vrednosti ocene modela MKF-OM med sklopoma o namenu ocenjevanja 

je statistično pomembna na nivoju nižjem od 1 %, zato zavrnemo ničelno hipotezo in 

sprejmemo alternativno hipotezo, ki pravi, da je MKF-OM uporabno ogrodje za oceno 

sporazumevanja z vidika namena ocenjevanja. 

Ocenjevalci menijo, da MKF-OM odgovarja namenu ocenjevanja sporazumevanja, 

čeprav so zadovoljni tudi z obstoječimi opisnimi načini ocenjevanja, verjetno zaradi 

opisnih elementov artikulacije, prozodičnih elementov in besedišča, ki jih v MKF-OM v 

poglavju sporazumevanja ni, bi se jih pa dalo nadgraditi v nekatere enote drugega in 

tretjega reda. V primerjavi s slednjimi ji vrednost povečuje možnost poenotenega zbiranja 

podatkov v skupni bazi. Sicer pa tudi z njo lahko odkrivajo učenčeve težave na področju 

sporazumevanja in na podlagi tega načrtujejo rehabilitacijo in pomoč. Evalvacijsko 

opisno poročilo lahko obogatijo z numerično izraženimi rezultati, tako utemeljujejo in 

nato preverjajo zastavljene cilje.  
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H8: MKF-OM je uporabno ogrodje za oceno sporazumevanja z vidika vsebine 

ocenjevanja. 
 

Ničelna hipoteza z p 

Srednja vrednost razlik med sklopoma Vsebina ocenjevanja je enaka 0. 2,624 0,009 

 
Tabela 52: Signifikantnost razlik opisnega ocenjevanja in ocenjevanja po MKF-OM glede vsebine  
 
 
Razlika srednjih vrednosti ocene modela MKF-OM med sklopoma o vsebini ocenjevanja 

je statistično pomembna na nivoju nižjem od 1 %, zato zavrnemo ničelno hipotezo in 

sprejmemo alternativno hipotezo, ki pravi, da je MKF-OM uporabno ogrodje za oceno 

sporazumevanja z vidika vsebine ocenjevanja. 

Ocenjevalci so izražali pomembnost ocen posameznih klasifikacijskih enot 

sporazumevanja, več od teh so že sami vključevali v opisno ocenjevanje pred uporabo 

modela MKF-OM. Nabor vseh za sporazumevanje pomembnih klasifikacijskih enot v 

organiziranem sistemu omogoča učinkovitejšo izvedbo ocenjevanja in zmanjša možnost, 

da se katera od enot spregleda ali površno oceni.  
 

H9: MKF-OM je uporabno ogrodje za oceno sporazumevanja z vidika ocenjevalnega 

orodja. 
 

Ničelna hipoteza z p 

Srednja vrednost razlik med sklopoma Ocenjevalno orodje je enaka 0. -2,938 0,003 

 
Tabela 53: Signifikantnost razlik opisnega ocenjevanja in ocenjevanja po MKF-OM glede ocenjevalnega 
orodja 
 
 
Razlika srednjih vrednosti ocene modela MKF-OM med sklopoma o ocenjevalnem 

orodju je statistično pomembna na nivoju nižjem od 1 %, zato zavrnemo ničelno hipotezo 

in sprejmemo alternativno hipotezo, ki pravi, da je MKF-OM uporabno ogrodje za oceno 

sporazumevanja z vidika ocenjevalnega orodja. 
 

Za posameznega otroka usmerjenega v izobraževalni program je potrebno voditi vso 

predpisano dokumentacijo in pripravljati poročila za več evalvacij letno. Ocenjevalno 

orodje, pripravljeno za oceno sporazumevanja po MKF-OM, so ocenjevalci zaznali kot 
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pripomoček za sistematično in poenoteno shemo ocenjevanja, ki omogoča tudi 

enostavnejše pisanje poročila in izpostavljanje nastalih sprememb v napredku. 
 

H10: MKF-OM je uporabno ogrodje za oceno sporazumevanja z vidika lastnosti ocene. 
 

Ničelna hipoteza z p 

Srednja vrednost razlik med sklopoma Lastnosti ocene je enaka 0. 2,938 0,003 

 
Tabela 54: Signifikantnost razlik opisnega ocenjevanja in ocenjevanja po MKF-OM glede lastnosti ocene 
 
 
Razlika srednjih vrednosti ocene modela MKF-OM med sklopoma o lastnosti ocene je 

statistično pomembna na nivoju nižjem od 1 %, zato zavrnemo ničelno hipotezo in 

sprejmemo alternativno hipotezo, ki pravi, da je MKF-OM uporabno ogrodje za oceno 

sporazumevanja z vidika lastnosti ocene. 

Ocenjevalcem je tudi z vidika pridobljene ocene model MKF-OM uporaben. Pridobitev 

ocene, ki objektivno in numerično odraža rezultate posameznika na področju 

sporazumevanja, je enostavna. V kolikor je potrebno, jo je mogoče z numeričnimi 

rezultati utemeljevati, pri evalvaciji pa primerjati in ugotavljati napredek. Vsako oceno se 

lahko opredeli s stopnjo glede na enotno kvantifikacijsko lestvico. 
 

H11: MKF-OM je uporabno ogrodje za oceno sporazumevanja z vidika motivacije 
ocenjevalca. 
 

Ničelna hipoteza z p 

Srednja vrednost razlik med sklopoma Motivacija ocenjevalca je enaka 0. 2,940 0,003 

 
Tabela 55: Signifikantnost razlik opisnega ocenjevanja in ocenjevanja po MKF-OM glede motivacije 
ocenjevalcev 
 
 
Razlika srednjih vrednosti ocene modela MKF-OM med sklopoma o motivaciji 

ocenjevalca je statistično pomembna na nivoju nižjem od 1 %, zato zavrnemo ničelno 

hipotezo in sprejmemo alternativno hipotezo, ki pravi, da je MKF-OM uporabno ogrodje 

za oceno sporazumevanja z vidika motivacije ocenjevalca.  

Ocenjevalci se zavedajo pomembnosti ocene sporazumevanja, zato se zanimajo za orodja 

ali ogrodja, ki pripomorejo k enostavni, sistematični in objektivni oceni za vse starostne 

skupine, ki sodijo v delovno področje. Zanimajo jih tudi možnosti ocenjevanja drugih za 
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gluhe in naglušne relevantnih področij po modelu MKF-OM. Potrebo po objektivni oceni 

izražajo tudi s tem, da presojajo, do kje segajo njihove kompetence ocenjevanja. 

Pomembna se jim zdi ocena slovenskega znakovnega jezika, vendar njihova neodločnost 

pri presojanju lastnih kompetenc za ocenjevanje le-tega kaže na to, da bi ocenjevanje tega 

elementa sporazumevanja raje prepustili strokovnjakom za to področje. Tudi za oceno o 

izražanju s petjem niso povsem prepričani v lastne kompetence, morda bi jo lahko povzeli 

ali ocenili skupaj z učiteljem glasbe. Slednji spremljajo glasbeno razvojne dosežke 

posameznikov. Pozorni so na pravilne odnose tonskih višin, trajanj, na doživeto 

interpretacijo in vokalno tehniko (Kralj, 2007), kar več kot ustreza opisu klasifikacijske 

enote petja po MKF-OM. 
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5  ZAKLJUČEK 

 

Namen raziskave je bil raziskati uporabnost modela MKF-OM pri ocenjevanju 

sporazumevanja gluhih in naglušnih učencev od 4. do 7 razreda. Da bi osvetlili 

uporabnost MKF-OM z več zornih kotov smo si zastavili več nalog: 

- ocena sporazumevanja gluhih in naglušnih učencev po modelu MKF-OM, 

- analiza mnenja ocenjevalcev, 

- analiza opisnih poročil ocene sporazumevanja po modelu MKF-OM. 
 

Potrebovali smo dva vzorca: vzorec učencev, s katerim smo pridobili ocene področja 

sporazumevanja in vzorec ocenjevalcev, ki je prispeval oceno uporabnosti MKF-OM. 

Za dosego zastavljenih ciljev je bilo potrebno pripraviti več inštrumentarijev. Oceno 

sporazumevanja gluhih in naglušnih učencev smo pridobili z naborom nalog po vsebinah 

klasifikacijskih enotah MKF-OM. Vključili smo večino klasifikacijskih enot 3. poglavja 

MKF-OM Sporazumevanje: govorno, negovorno in pisno sprejemanje, govorno 

negovorno in pisno sporočanje, petje, pogovor in razpravo. Izločili smo klasifikacijsko 

enoto d3100 Odzivanje na človeški glas, ker je primernejša za otroke v začetni 

rehabilitaciji. Izločili smo tudi enoti d320 in d340, ki vključujeta sporazumevanje v 

uradnem znakovnem jeziku. Menimo, da so naloge za oceno sporazumevanja v 

znakovnem jeziku pomembne, vendar bi morale biti oblikovane v sodelovanju s 

kompetentnimi strokovnimi sodelavci za to področje, zato smo zaenkrat le od staršev 

pridobili informacijo ali je otrok uporabnik slovenskega znakovnega jezika. Vsekakor bo 

to področje potrebno dopolniti, ker je informacija o uporabi znakovnega jezika 

pomanjkljiva, zelo subjektivna in zaradi tega pri nekaterih tudi dvomljiva.  
 

Pri pripravi ocenjevalnih nalog smo koristili lastnost MKF-OM, ki dopušča 

razčlenjevanje obstoječih enot in na ta način razčlenili enoto za oceno sprejemanja 

pisnega sporočila na sprejemanje dobesednega pisnega sporočila in sprejemanje 

prenesenega pomena v pisnem sporočilu. Enoto pisnega sporočanja smo razčlenili na 

jezik in vsebino. Na ta način smo pridobili tudi nekaj klasifikacijskih enot četrte ravni pri 

oceni pogovora in razprave. 

Pridobljeni rezultati kažejo, da so gluhi in naglušni učenci iz raziskovanega vzorca na 

področju sporazumevanja v glavnem dobro rehabilitirani. Govorno in negovorno 

sprejemanje je rahlo boljše od govornega in negovornega sporočanja. Bolje so se izkazali 
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pri pisnem sporočanju, kot pri pisnem sprejemanju. Uspešni, vendar precej nehomogeni 

so pri petju. Nižji in zelo razpršeni rezultati so pri sodelovanju v razpravi, kar potrjuje, da 

je gluhim in naglušnim pri razpravi težko sodelovati in se raje ne izpostavljajo. 
 

Da bi ugotovili razločevalnost uporabljenega ocenjevalnega materiala, smo rezultate 

primerjali po več kriterijih: po stopnji slušne izgube, po času nastanka oglušelosti, po 

uporabi znakovnega jezika in po vključenosti v osnovnošolsko stopnjo. Ugotavljamo, da 

najbolj razločuje kriterij slušne izgube. 

Iz primerjanja rezultatov med skupinama gluhih in naglušnih ugotavljamo, da so v vseh 

ocenjenih enotah naglušni dosegli boljši rezultat. Vendar slušna izguba najbolj vpliva na 

sprejemanje sporočil z risbe in fotografije, ker naglušni lahko uporabljajo slišane vzorce 

sporočil, nadalje na razumevanje ustno in pisno podanih frazemov ter na jezikovni vidik 

pisnega sporočanja, kar pogosto zasledimo tudi v literaturi. Velike razlike v korist 

naglušnih so tudi pri oceni sodelovanja v razpravi. 
 

S preverjanjem hipotez smo vse navedeno dokazali in z nivojem tveganja pod 5 % 

potrdili, da se gluhi in naglušni statistično pomembno razlikujejo v ocenah sprejemanja, 

sporočanja in razprave, medtem ko se na področju sodelovanja v pogovoru ne razlikujejo 

in smo pri tem sprejeli ničelno hipotezo. 
 

Tudi pregled rezultatov posameznih učencev je pokazal, da ocenjevalne naloge 

pripravljene po modelu MKF-OM razločujejo tako med posamezniki, kot tudi znotraj 

samega posameznika, kar je pomembno za pripravo programa rehabilitacije in evalvacijo 

le tega. Razločevanje je večje, ko primerjamo rezultate podane v odstotkih in manjše, ko 

primerjamo MKF-OM kode z opisovalci stopenj težav. Stopnje zajemajo široke intervale, 

zato opisovalec za stopnjo težave v kodi slabo razločuje. Ni jasno, ali je učenec komaj 

ujel to stopnjo ali je že bliže naslednji. Veliko bolje razločujejo rezultati v odstotkih, ki se 

bodo v praksi verjetno bolje obnesli. 
 

Iz vprašalnika za ocenjevalce smo pridobili tudi nekaj informacij o ocenjevalnih navadah 

za področje sporazumevanja, ki najverjetneje veljajo tudi za ostala ocenjevana področja 

relevantna za gluhe in naglušne. Odgovori potrjujejo domnevo, da ocenjevanje ni 

poenoteno, saj si vsak razvije svojo shemo ocenjevanja, se poslužuje raznih lastnih ali 

internih ocenjevalnih nalog. Analiza ocen, ki so jih po izkušnji z ocenjevanjem 

sporazumevanja po modelu MKF-OM izrazili ocenjevalci kaže na ugoden sprejem tega 
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modela kot dopolnitev k že obstoječemu načinu opisnega ocenjevanja predvsem zaradi 

sistematične sheme ocenjevanja in enotnega izhodišča določanja stopnje težave, kar bi 

omogočalo tudi bolj usklajeno zbiranje podatkov za gluhe in naglušne skozi daljše 

časovno obdobje. Surdopedagoginje so v vlogi ocenjevalcev izrazile podporo pomenu 

ocene vseh ocenjevanih enot sporazumevanja, tudi sporazumevanja v znakovnem jeziku. 

Menijo, da pridobljena ocena odraža dejansko stanje funkcioniranja učenca na področju 

sporazumevanja. Uporabnost modela MKF-OM za ocenjevanje sporazumevanja bi 

izkoristile tudi za učence z govorno jezikovno motnjo. Za stroko pa je pomembno, da bi 

po modelu MKF-OM z ustreznimi nalogami ocenjevale tudi druga pomembna področja 

za rehabilitacijo gluhih in naglušnih, kar vzbuja pričakovanje, da bodo pripravljene 

sodelovati pri oblikovanju potrebnih nalog. 
 

S preverjanjem hipotez smo z nivojem tveganja manjšim od 1 % potrdili, da je MKF-OM 

uporabno ogrodje z vidika namena in vsebine ocenjevanja, z vidika ocenjevalnega orodja, 

z vidika lastnosti ocene in z vidika motivacije ocenjevalca. 
 

Analiza pisnih poročil o oceni sporazumevanja po modelu MKF-OM je pokazala višjo 

vsebnost ocenjevanih enot z opredeljeno stopnjo. Poenoteni so izrazi, kljub temu pa je v 

poročilih zaznati osebno noto ocenjevalcev predvsem v opisih opažanj odzivov 

posameznega učenca, kar poročilo dodatno obogati. 
 

S preverjanjem hipotez smo z nivojem tveganja, manjšim od 1 % potrdili, da pisno 

poročilo vsebuje več ocenjevanih enot za področje sporazumevanja kakor tudi 

opredeljenih stopenj težav. 
 

Uporaba MKF-OM je ugodno ocenjena, kljub nekaterim težavam, s katerimi smo se 

soočali in jih večinoma sproti reševali. Dileme so nastajale pri oceni delnih odgovorov 

navkljub določenim kriterijem, zato je bilo potrebno večkrat preveriti, kaj natančno pri 

nalogi ocenjujemo. Nekaterim je ocenjevanje vzelo preveč časa, saj je povprečno 

ocenjevanje trajalo kar 66 minut. Težavo se je reševalo z ocenjevanjem v več delih, ker 

shema z manjšimi zaključenimi enotami to dopušča. Odprto je vprašanje ocenjevanja 

pogovora, je merodajno da ga ocenijo le starši? So dovolj objektivni? Tudi prednost 

modela MKF-OM, ki ga je mogoče členiti in dopolnjevati z novimi ocenjevalnimi 

enotami, bi se z nenadzorovanim členjenjem in dodajanjem lahko spremenila v slabost 

predvsem na račun vsebinske poenotenosti v ocenjevanju. To smo ugotovili pri 



	
	
	
Univerza	v	Ljubljani	–	Pedagoška	fakulteta																																		Amelija	Mozetič	Hussu,	magistrsko	delo	

	

	
	

						101 

razčlenjevanju klasifikacijskih enot za oceno pogovora in razprave. Ocena se je sicer izšla 

in jo je mogoče pojasniti, ostaja pa vprašanje, bi drug uporabnik MKF-OM tudi po istih 

principih razčlenil enote? 

 

Ocenjevalci so poleg ocene izrazili tudi nekaj sprejemljivih predlogov, na primer, 

dodelava ocenjevalnega lista z grafično shemo za vnos rezultaov posameznika, da hitro in 

bolj nazorno prikaže dobro razvita področja in področja s težavami. Za bolj objektivno 

oceno petja predlagajo glasbeni posnetek. Oceno govornega sporazumevanja je možno 

dopolniti z nalogami za oceno klasifikacijskih enot glasovnih in govornih funkcij: 

artikulacija, kakovost glasu, ritem, melodija, intonacija in hitrost govora.  
 

Ugodni rezultati, ki kažejo na uporabnost MKF-OM, odpirajo s tem tudi nove 

raziskovalne in praktične možnosti. Potrebno bo pripraviti naloge s kriteriji za oceno 

sporazumevanja v slovenskem znakovnem jeziku. Področje sporazumevanja bo potrebno 

dopolniti s klasifikacijsko enoto, ki opredeljuje obseg besedišča in se posvetiti tudi 

nalogam za oceno odgledovanja. Med področji, ki so zajeta v modelu MKF-OM, je več 

takih, ki so relevantna za gluhe in naglušne in bi kazalo zanje pripraviti naloge in jih 

preizkusiti. Zanimivo bi bilo oceniti tudi učence z govorno jezikovno motnjo in nato 

rezultate primerjati s skupino gluhih in naglušnih. Nadalje se ponuja možnost razvoja 

ocenjevalnega materiala za vsa starostna obdobja, tudi za odrasle, za slednje po modelu 

MKF. Možen je tudi daljnoročni prispevek k razvoju stroke, saj je s sistematičnim in 

poenotenim ocenjevanjem možno zbirati in urejati podatkovno bazo v katero bi vsi 

zainteresirani po opredeljnih klasifikacijskih enotah in stopnjah težav enkrat letno vnašali 

pridobljene ocene. S tem bi sčasoma lahko vsebinsko še izboljšali opis posameznika v 

procesu rehabilitacije in pridobili norme področja sporazumevanja gluhih in naglušnih za 

različne kriterije: stopnjo slušne izgube, starost in čas nastanka slušne izgube in s tem 

prispevali k razvoju stroke z raziskavami na večjih vzorcih.  
 

V splošnem se je model MKF-OM za oceno sporazumevanja pri gluhih in naglušnih 

izkazal kot uporaben. Da bi ga za področje gluhih in naglušnih nadalje razvijali in z 

uporabo izboljševali, je nujno potrebno timsko delo in sodelovanje med zainteresiranimi 

surdopedagogi in drugimi potrebnimi strokovnimi profili s področja sluha, tehnike in 

jezika, predvsem znakovnega. 
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7  PRILOGE 

 

1- Ocena sporazumevanja po MKF-OM: navodila 

2- Ocena sporazumevanja po MKF-OM: odgovorni list 

3- Ocena sodelovanja v pogovor po MKF-OM: vprašalnik za starše 

4- Ocena sodelovanja v razpravi po MKF-OM: vprašalnik za učitelja 

5- Ocena uporabe modela MKF-OM: vprašalnik za ocenjevalce 

6- Slikovne predloge za oceno klasifikacijskih enot 

7- Naloge z delovnih listov za oceno klasifikacijskih enot 
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PRILOGA 1 

* Zaradi večje preglednosti besedila uporabljam samo moško obliko samostalnika učenec.

OCENA SPORAZUMEVANJA GLUHIH IN NAGLUŠNIH UČENCEV PO MEDNARODNI 

KLASIFIKACIJI FUNKCIONIRANJA, ZMANJŠANE MOŽNOSTI IN ZDRAVJA ZA OTROKE (MKF-OM) 

Navodila 

Postopek ocenjevanja: 

1. Opravimo izvedbo opisanih nalog.

2. Rezultate vpišemo v ocenjevalni list. Točke posamezne naloge seštejemo.

3. Dosežek posamezne naloge vpišemo v zbirni list.

4. Ugotovimo število nedoseženih točk za posamezno nalogo in ga vpišemo v zbirni list.

5. Ugotovimo odstotek nedoseženih točk in ga zapišemo.

6. Odstotek  poiščemo v kvantifikacijski lestvici MKF-OM (Tabela 1) in določimo stopnjo težave.

7. Šifro naloge za piko dopolnimo s števko, ki ustreza stopnji težave. (primer: zmerna težava pri razumevanju

sestavljenih govorjenih sporočil bo s šifro izražena d3102.2)

8. Na podlagi zbranih rezultatov napišemo opisno poročilo o učencu samo za področje sporazumevanja.

Šifra po MKF 
(števke za piko 
označujejo stopnjo 
težave) 

Stopnja težave Opis stopnje s sopomenko Kriterij v 
odstotkih 

_ _ _ .0 NI težave Ne obstaja, odsotna, zanemarljiva 0–4 % 

_ _ _ .1 MAJHNA težava Lahka, blaga 5–24 % 

_ _ _ .2 ZMERNA težava Srednja, znatna 25–49 % 

_ _ _ .3 VELIKA težava Težka, resna, huda 50–95 % 

_ _ _ .4 POPOLNA težava V celoti 96–100 % 

_ _ _ .8 neopredeljeno 

_ _ _ .9 neuporabljivo 
Tabela – Kvantifikacijska lestvica 

NALOGE Z OPISOM: 
d310 Sporazumevanje – sprejemanje – govorjena sporočila 

d3101 Razumevanje enostavnih govorjenih sporočil 

Navodila podamo govorno z možnostjo odgledovanja. Vsako navodilo lahko enkrat ponovimo. S točko 
vrednotimo pravilno upoštevanje navodila, kakovost izvedbe nekega giba ni pomembna.  

Pogoj: prostor z vsaj enim stolom. 

Opozorilo: Pri učencu*, ki ima večje gibalne težave, izločimo naloge, ki jih fizično nikakor ne more izvesti. 
Temu prilagodimo tudi izražanje rezultata v odstotkih.
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d3101  navodila učencu vrednost Odgovor 

1.* Potrkaj. 1 Potrka z eno ali obema rokama, lahko tudi s kakšnim predmetom po eni od 
trših površin. 

2. Tleskni s prsti. 1 Tleskne s katerokoli roko, lahko z obema ali vsaj nakaže  pravilen gib za 
tleskanje. 

3. Naredi pest. 1 Eno od rok oblikuje v pest, če oblikuje z obema, odbijemo pol točke. 

4. Stresi z rokami. 1 Strese ali nakaže stresanje z obema rokama, če stresa samo eno, odbijemo 
pol točke. 

5. Prestavi stol. 1 Prestavi katerikoli stol v prostoru. 

6. Dotakni se svojega nosa. 1 Z eno od rok ali s čimerkoli se dotakne svojega nosu. 

SKUPAJ Max 6  
 
 
 d3102 Razumevanje sestavljenih govorjenih sporočil   

Na rob mize postavimo vse potrebne pripomočke: lističe, bel list, škarje in peresnico. Učenec si potreben material 
vzame sam, ko dobi navodilo. Navodila podamo govorno z možnostjo odgledovanja. Vsako navodilo lahko 
enkrat ponovimo.   
S točko vrednotimo v celoti upoštevano navodilo ne glede na kakovost izvedbe. 
 
Pripomočki: bel list A4, barvni listki –  priloženo v mapi; knjiga z ustreznim številom strani, peresnica z vsaj 
enim svinčnikom, šestimi barvicami in dvema flomastroma, škarje – priskrbimo sami. 
 
d3102 navodilo učencu vrednost Odgovori 

7. Barvne listke razporedi po mizi in na 
vsakega daj eno barvico. 

1 Barvne listke poljubno razporedi po mizi, na vsakega položi poljubno 
barvico. 

8. Pokaži, kako si zavihamo rokave. 1 Z gibom roke nakaže zavihovanje v smeri od zapestja proti komolcu. 

9. Iz peresnice vzemi svinčnik, pet barvic 
in dva flomastra. 

1 Iz peresnice vzame  vse navedene predmete v določenih količinah. 

10. Bel list prepogni na štiri enake dele in 
jih izreži. 

1 List prepogne bodisi po dolžini bodisi križno bodisi diagonalno in 
izreže 4 vsaj približno enake like. 

11. Odpri knjigo najprej na strani 52, nato 
na strani 31. 

1 Odpre knjigo po določenem zaporedju, najprej na strani 52, nato na 
strani 31. 

12. Če ne znaš plavati, ploskni. 1 Počakamo odgovor (plosk ali tišino), nato preverimo z vprašanjem: 
»Ali znaš plavati?« 

SKUPAJ Max 6  
 
 d3103 Razumevanje govorno podanih frazemov 

Učencu povemo povedi, ki vsebujejo tudi frazeme.  Učenec posluša in hkrati odgleduje, nato pokaže ustrezno 
risbo. Za vsak frazem so pripravljene tri sličice, samo ena je prava.  
Pravilni odgovor vrednotimo z eno točko. S točko vrednotimo tudi, če samostojno na katerikoli način pove pravi 
pomen frazema, ne da bi sploh iskal sličico. 
Navodilo učencu: Pokaži, katero sličico opisujem. /Jaz povem, ti pokaži pravo sličico.  
 
Pripomočki: predloga d3103 
 
 Vrednotenje Odgovor  

13. Danes pišemo test. Matematika mi je pisana na kožo. 1 (Zelo dobro zna matematiko. 
Matematika mu je všeč.) 

14. V soboto je bila nogometna tekma. Imeli smo smolo. 1 1 (Zgubili smo.) 

15. Kolesar je padel. Gospod, ki je šel mimo, mu je obrnil hrbet. 1 1 (Ni mu pomagal.) 

SKUPAJ Max 3  
 

* Vrstilni števniki označujejo spremenljivke naštete v Tabeli 4, str. 31-33 
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d315 Sporazumevanje – sprejemanje – negovorjena sporočila 

 d3150 Sporazumevanje – sprejemanje – telesni gibi  

Ta naloga je lahko odvisna od pantomimične spretnosti ocenjevalca, zato se je potrebno nanjo dobro pripraviti.  
Ocenjevalec z mimiko in telesnimi gibi sporoča izraze. Učenec opazuje mimiko in telesne gibe, ugotovi sporočilo 
posameznega izraza. Lahko pove ustno ali samo pokaže ustrezno sliko.  
Vsak pravilni odgovor točkujemo z eno točko.  
 
Navodilo učencu: Dobro opazuj. Kar pokažem z gibom, ti poiščeš na sličici ali poveš z besedo. 
 
Pripomočki: slikovna predloga d3150 
 
Izraz telesnega giba : Pravilni odgovor – 1 točka 

16. veselje Slika b Veselje, vesel, srečen, smeje, smeh 

17. glavobol Slika e Glavobol, boli glava, glava au 

18. pohvala Slika c Pohvala, bravo, priden, super, dobro, pet 

19. nestrpnost Slika g Nestrpnost, ne more čakat, siten, živčen 

20. razmišljanje Slika d Razmišlja, misli, pomisli, tuhta 

SKUPAJ Max 5 točk  
 
 d3151 Sporazumevanje – sprejemanje – splošni znaki in simboli 

Pokažemo predlogo s piktogrami. Učenec  izrazi sporočilo piktograma. Sprejmemo vsak odgovor, ki dokazuje, da 
učenec razume sporočilo piktograma: ustno, z znakovnim jezikom ali z naravno kretnjo. Vsak pravilni odgovor 
točkujemo z  eno točko. 
 
Navodilo učencu: Kaj pomeni piktogram/sličica. 
Pripomočki: predloga d3151 (piktogrami) 
 

 piktogrami Točen odgovor  
1 točka 

Drugi smiselni odgovori 

21. Piktogram 1 Prehod za pešce. Zebre. Grem čez cesto ... Poglej in greš ... 

22. Piktogram 2 Hud pes! Pozor na psa. Pazi, hud pes. Pazi, imajo psa. Ne smeš noter, ker je pes. Nevarno, lahko 
ugrizne ... 

23. Piktogram 3 Garderoba.  Spraviš oblačila, plašč. Pustiš oblačila. 

24. Piktogram 4 Informacije. Info točka. Vprašaš. Povedo, kje, kaj, kam. 

25. Piktogram 5 Prepovedano kajenje. Ne smeš kaditi. Nič cigaret. Noter ne smeš kaditi, lahko samo zunaj. 
Cigarete ne.  

26. Piktogram 6 Dovoljeno kampiranje in taborjenje. Dovoljeno 
taborjenje.  

Lahko taborimo. Lahko postaviš šotor/prikolico. Lahko 
spiš v šotoru ... 

SKUPAJ Max 6 točk  
 
 
 d3152 Sporazumevanje – sprejemanje – z risbe in fotografije 
 
Pred učenca damo sliko vremenske napovedi in damo navodilo. Učenec na podlagi slike ugotovi sporočilo. 
Sprejmemo vsak odgovor, ki dokazuje, da učenec razume sporočilo slike: ustno, z znakovnim jezikom ali z 
naravno kretno. 
 
Navodilo učencu: Poglej sliko. Kaj vidiš? Kaj ti slika kaže, kaj vse ti slika sporoča? 
 
! Pozor: Ne postavljamo dodatnih vprašanj. Lahko samo spodbudimo z vprašanjem: » Kaj še vidiš?« Želimo, da 
učenec sam zazna informacije, ki jih slika daje. 
 
Pripomočki: slikovna predloga d3152 (vremenska napoved). 
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naloga kriteriji Popolna  

vrednost 
Primeri  odgovorov: 
(v oklepaju delna vrednost) 

Vremenska 
napoved 

27. Ugotovi naslov karte  1 Vremenska napoved, vreme 

28. Ugotovi časovno obdobje  2 Danes in jutri. (2) 
Poimenuje samo danes ali samo jutri. (1) 

29. Pozna vsaj 5 znakov za 
vreme 

2 Sončno, oblačno, delno oblačno, dež, nevihta, sneg, veter, megla 
Pozna 4 ali manj znakov. (1) 

30. Izlušči informacijo o 
temperaturi (vsaj en primer) 

2 V Postojni bodo zjutraj 4 stopinje, čez dan 8. (2) 
V Postojni bo 8 stopinj. (1) 
V Postojni bodo 4 stopinje. (1) 

31. Izrazi kje in kakšno bo 
vreme (vsaj en primer)  

2 V Celju bo danes delno oblačno, jutri bo megleno in deževno. 
(2) 
V Celju bo dež. (1) 

 SKUPAJ Max 9  
 
 

d325 Sporazumevanje – sprejemanje – pisna sporočila 

 d3251 Razumevanje dobesednega pomena pisnega sporočila. 

Učencu damo predlogo d3251 s pisnim navodilom in bel list A4. Izdelek shranimo in po končanem ocenjevanju 
pregledamo. Točkujemo posamezne dosežene kriterije, vsakega z eno točko.  
 

Navodilo učencu: Preberi in naredi, kar piše. 
Pripomočki: predloga d3251 (pisno navodilo), bel list A4 
 
Kriteriji vrednost 

32. Na sredino lista napiši črko A. 1 

33. Poleg A-ja napiši črko D. 1 

34. Ena stranica A-ja predstavlja ravno stranico črke D.  1 

35. V trebuh črke D napiši črko V. 1 

36. Nad črko A napiši črko O. 1 

37. V črko O napiši črko N. 1 

38. Na koncu napiši veliko črko B. 1 

39. Vse do sedaj napisane črke so v zgornjem trebuščku črke B. 1 

SKUPAJ Max 8 
 

d3252 Razumevanje prenesenega pomena pisnega sporočila. 

Učenec rešuje naloge na delovnem listu s pisnimi navodili. Vsako navodilo mu damo tudi ustno. 
Navodilo učencu:    1. naloga: Kaj pomeni poved? Izberi odgovor. 
        2. naloga: Kaj pomeni prvi del povedi? Poveži. 
        3. naloga: Kaj pomeni poved? Povej s svojimi besedami. 
 

Pripomočki: delovni list d3252 

Naloge Frazem Odgovori Vrednost 

Izbira med tremi 
odgovori 

40. Danes lije kot iz škafa. Močno dežuje. 1 

Poveže (en odgovor 
je odveč) 

41. Kdor je mož beseda, ... 
42. Kdor ima glavno besedo, ... 
43. Kdor skoči komu v besedo, ... 

... naredi, kar je obljubil. 

... o vsem odloča 

... prekine nekoga, ko govori. 

3 (za vsak 
pravilen 
odgovor 1) 

Pojasni 44. Oči mu lezejo skupaj. Je zaspan. Zaspan. (lahko pokaže z 
ustreznim gibom) 

2 

SKUPAJ  Max: 6 
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d330 Govorjenje 

Pred učenca damo že urejen niz slikovnega zaporedja. Učenec ob slikovnem zaporedju pripoveduje, zaključek 
dopolni sam. Poslušamo in si sproti zapisujemo učenčevo pripoved. Če imamo možnost, raje posnamemo in nato 
naredimo transkripcijo ter ocenimo, kateri kriterij dosega. V vsakem sklopu (struktura in izgovorjava) izberemo 
samo prevladujoč kriterij. V kolikor učenec po navodilu ne pove še ničesar, ga spodbudimo z vprašanji. V 
skrajnem primeru mu ponudimo možne odgovore, kar pomeni, da bo za to nalogo v sklopu strukture dobil samo 
eno točko. 
 
Navodilo učencu: Oglej si slikovno zaporedje. Pripoveduj, kaj se je zgodilo. Konec zgodbe si izmisli sam. 
Pripomočki: predloga d330_1, d330_2 (slikovno zaporedje) 
 
  
 Kriteriji Vrednost  

 ! V sklopu Struktura izberemo samo eno vrednost.  

45. Struktura 
 

Samostojno pripoveduje zgodbo. 7 

Niza popolne povedi ob posameznih prizorih. 6 

Niza slovnično nepravilne povedi ob posameznih prizorih. 5 

Niza informacije, ki jih zna ubesediti. 4 

Niza besede. 3 

Odgovarja na vprašanja. 2 

Izbira med ponujenimi odgovori. 1 

 V sklopu Vsebina vrednotimo prisotnost vsakega kriterija.  

Vsebina 46. Prostorska orientacija (predlogi: na, v, pri, ob ...) 1 

 47. Časovna orientacija (poleti, zjutraj, ob 8-ih ...) 1 

 48. Vzročna povezanost (ker, zaradi, zato) 1 

 49. Časovna povezanost (ko, medtem ko, potem ko, po) 1 

 50. Zaključek: domiseln (3), povprečen (2), skromen (1), ga ni (0) 3 (max) 

 ! V sklopu Izgovorjava izberemo samo eno vrednost.                    

51. Izgovorjava Izgovorjava je: zelo jasna 3 

 razumljiva 2 

 slabo razumljiva 1 

 Max  17 
 
 

d332 Petje 

Zapojemo melodijo po vzorcu, ki ga obvladamo. Učenec za nami ponovi melodijo. Razmerje v višini in trajanju 
elementov opazujemo zgolj približno, ker je zaznavanje razlik zelo odvisno od glasbenega znanja in posluha 
ocenjevalca. Točkujemo vsak element – ton, ki je približek vzorcu. 
 
Navodilo učencu: Dobro poslušaj in ponovi melodijo. 
Pripomočki: predloga d332 (preprost notni zapis v pomoč ocenjevalcu) 
 
naloga vrednost 

52. Trije zaporedni toni 3 

53. Melodija dela pesmice 12 

SKUPAJ  Max 15 
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d335 Negovorno sporočanje 

 d3350 Sporočanje s telesnimi gibi 
Pred učenca dajemo posamezne predloge d3350/1-6. Napise na njih mu posredujemo tudi ustno. 
Učenec jih sporoča s telesnimi gibi (pantomima). Točkujemo vsak razumljivo izražen element. 
 
Navodilo: Poslušaj besedo ali poved in jo nato pokaži z gibi. 
Pripomočki: predloge d3350_1-6 (sličice z napisi) 
 
naloga vrednost Odgovori po elementih: 

54. Pridi! 2 Pridi, velelni naklon 

55. Zmečkan časopis. 2 Zmečkan, časopis 

56. Kje je balon?  2 Balon, vprašalni naklon 

57. Jaz ne hodim počasi. 4 Jaz, ne, hodim, počasi 

58. Tvoj nos je majhen, moje oči so velike. 6 Tvoj, nos, majhen, moj, oči, velik 

SKUPAJ  Max 16  
 

 d3351 Sporočanje z znaki in simboli 

Učencu damo delovni list z napisano povedjo. Poved mu tudi preberemo.  Napisano poved spremeni v čim več 
možnih dogovorjenih znakov ali piktogramov. Točkujemo vsak razumljiv znak. 
 
Navodilo učencu: Zapisano poved spremeni v čim več znakov, ki jih vsi razumemo. 
Pripomočki: delovni list d3351 
 
naloga vrednost Odgovori po elementih 

59. Dvanajst plus petnajst je manj kot pet krat šest. 7 Dvanajst, plus, petnajst, je manj, pet, krat, šest 

60. Danes je vreme sončno s temperaturo devetnajst 
stopinj Celzija. Včeraj je bilo delno oblačno. 

8 Danes, sončno, devetnajst, stopinj, Celzija, 
včeraj, delno, oblačno. 

SKUPAJ 15  
 

 d3352 Sporočanje z risbami in fotografijami 

Učencu damo delovni list. Navodilo podamo tako ustno kot pisno. Učenec sporoča z risbo.  Vrednotimo vsak  
element na skici, ki ima sporočilno vrednost glede na navodilo. 
 
Navodilo učencu: Kako pridem od šole do tvojega doma? Nariši mi pot, da se ne izgubim. 
Pripomočki: delovni list d3352  (navodilo) 
 
naloga kriteriji vrednost 

Skiciraj mi pot od doma do šole. 61. dom 1 

62. šola 1 

63. pot, ki povezuje 1 

64. način potovanja 1 

65. oporne točke ob poti 1 

 SKUPAJ Max 5 
 

d345 Pisno sporočanje  

Učenec bo pisal pismo babici/teti/stricu (prej ga vprašamo, ali ima koga od teh sorodnikov in komu bi rad pisal). 
Damo mu list s črtami in za dodatno pojasnilo pokažemo kuverto. Ocenjujemo kriterije tako vsebine kot jezika; 
vsakega vrednotimo z eno točko, ne glede na to, ali se pojavi enkrat ali večkrat. Vrednotimo vsebino in jezik. 
 
Navodilo učencu: Napiši pismo tvoji babici/teti/stricu. Opiši ji svoj včerajšnji dan, kaj vse si počel/a včeraj. 
Napiši vse, kar si včeraj delal/a, kaj se je zgodilo, kje si bil/a, kako je bilo ? 
Pripomočki: list papirja s črtami in pisalo, kuverta 
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 d3450 Pisno sporočanje – vsebina 
 
 vsebina vrednost 

66. razumljiva 1 

67. vezana na naslov 1 

68. postopnost dogajanja 1 

69. našteti dogodki 1 

70. vpletena čustva in misli 1 (tudi npr. draga ... v nagovoru) 

SKUPAJ Max 5 
 

 d3451 Pisno sporočanje - jezik 

Jezik: vrednost vrednotenje1 

71. enostavne povedi 1 Vsaj ena poved 

72. priredne povedi 2 Vsaj ena poved 

73. podredne povedi 3 Vsaj ena poved 

74. vezniki 1 Primerjamo število pravilno uporabljenih 
elementov s številom izpuščenih ali 
napačnih elementov. Če je število pravilnih 
večje, damo točko. 

75. predlogi 1 

76. uporablja preteklik 1 

77. upošteva spol 1 

78. upošteva število 1 

79. upošteva sklon 1 

SKUPAJ Max 12  
 

    d350 Pogovor  

Staršem damo anketni vprašalnik d350. Izpolnjeni vprašalnik točkujemo po spodnjem vzorcu. 

      d3503 Pogovor z eno osebo 

d35030 Pogovor z znano osebo (pričetek, nadaljevanje, zaključevanje pogovora)  

  
Pričetek pogovora 

Max: 16 točk 
vedno pogosto redko Izredno redko nikoli 

1.* Vzpostavi očesni stik/se nasmehne 4 3 2 1 0 

2. Pozdravi 4 3 2 1 0 

3. Postavi direktno vprašanje 4 3 2 1 0 

4. Kar nekaj pove 4 3 2 1 0 
 

Nadaljevanje pogovora 
Max: 20 točk 

vedno pogosto redko Izredno redko nikoli 

14. Je tiho 0 1 2 3 4 

15. Se odziva neverbalno (nasmeški, kimanje ...) 4 3 2 1 0 

16. Prekinja sogovornika 0 1 2 3 4 

17. Odgovarja na vprašanja 4 3 2 1 0 

18. Dodaja ideje in svoje primere 4 3 2 1 0 
 
* Vrstilni števniki označujejo spremenljivke naštete v Tabeli 5, str. 33-37 
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Zaključek pogovora 
Max: 24 točk 

vedno pogosto redko Izredno redko nikoli 

29. Utihne 0 1 2 3 4 

30. Pozdravi  4 3 2 1 0 

31. Odide brez besed 0 1 2 3 4 

32. Povzame povedano 4 3 2 1 0 

33. Zaključi z vljudnostno frazo 4 3 2 1 0 

34. Želi ponovitev povedanega 0 1 2 3 4 
 
 d35031 Pogovor z neznano osebo (pričetek, nadaljevanje, zaključevanje pogovora)  

 
Pričetek pogovora 

Max: 20 točk 
vedno pogosto redko Izredno redko nikoli 

5. Vzpostavi očesni stik/se nasmehne 4 3 2 1 0 

6. Pozdravi 4 3 2 1 0 

7. Se predstavi 4 3 2 1 0 

8. Postavi direktno vprašanje 4 3 2 1 0 

9. Kar nekaj pove 4 3 2 1 0 
 
 
Nadaljevanje pogovora 

Max: 20 točk 
vedno pogosto redko Izredno redko nikoli 

19. Je tiho 0 1 2 3 4 

20. Se odziva neverbalno (nasmeški, kimanje ...) 4 3 2 1 0 

21. Prekinja sogovornika 0 1 2 3 4 

22. Odgovarja na vprašanja 4 3 2 1 0 

23. Dodaja ideje in svoje primere 4 3 2 1 0 
 
 
Zaključek pogovora 

Max: 24 točk 
vedno pogosto redko Izredno redko nikoli 

35. Utihne 0 1 2 3 4 

36. Pozdravi  4 3 2 1 0 

37. Odide brez besed 0 1 2 3 4 

38. Povzame povedano 4 3 2 1 0 

39. Zaključi z vljudnostno frazo 4 3 2 1 0 

40.Želi ponovitev povedanega 0 1 2 3 4 
 
 d3504 Pogovor z več osebami (vključuje pričetek, nadaljevanje, zaključevanje pogovora)  

 
Pričetek pogovora 

Max: 16 
vedno pogosto redko Izredno redko nikoli 

10. Vzpostavi očesni stik/se nasmehne 4 3 2 1 0 

11. Pozdravi 4 3 2 1 0 

12. Postavi direktno vprašanje 4 3 2 1 0 

13. Kar nekaj pove 4 3 2 1 0 
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Nadaljevanje pogovora 
Max: 20 

vedno pogosto redko Izredno redko nikoli 

24. Je tiho 0 1 2 3 4 

25. Se odziva neverbalno (nasmeški, kimanje ...) 4 3 2 1 0 

26. Prekinja sogovornika 0 1 2 3 4 

27. Odgovarja na vprašanja 4 3 2 1 0 

28. Dodaja ideje in svoje primere 4 3 2 1 0 
 
Zaključek pogovora 

Max: 24 
vedno pogosto redko Izredno redko nikoli 

41. Utihne 0 1 2 3 4 

42. Pozdravi  4 3 2 1 0 

43. Odide brez besed 0 1 2 3 4 

44. Povzame povedano 4 3 2 1 0 

45. Zaključi z vljudnostno frazo 4 3 2 1 0 

46. Želi ponovitev povedanega 0 1 2 3 4 
 

    d355 Razprava  (vključuje pričetek, nadaljevanje, zaključevanje pogovora)  
Učitelju (razredniku ali učitelju, ki učenca največ poučuje) damo anketni vprašalnik d355. Izpolnjen vprašalnik 
točkujemo po spodnjem vzorcu. 
 

 d3550 Razprava z eno osebo (pričetek, nadaljevanje, zaključevanje razprave)  

 
Pričetek razprave 

Max: 20 točk 
vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

47. Na temo njemu zelo znanega področja 4 3 2 1 0 

48. Na temo njemu interesnega področja 4 3 2 1 0 

49. Na že obravnavane teme 4 3 2 1 0 

50. Na večino tem 4 3 2 1 0 

51. Na vsako temo 4 3 2 1 0 
 
Nadaljevanje razprave 

Max: 20 točk 
vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

52. Na temo njemu zelo znanega področja 4 3 2 1 0 

53. Na temo njemu interesnega področja 4 3 2 1 0 

54. Na že obravnavane teme 4 3 2 1 0 

55. Na večino tem 4 3 2 1 0 

56. Na vsako temo 4 3 2 1 0 
 
Zaključek razprave 

Max: 20 točk 
vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

57. Na temo njemu zelo znanega področja 4 3 2 1 0 

58. Na temo njemu interesnega področja 4 3 2 1 0 

59. Na že obravnavane teme 4 3 2 1 0 

60. Na večino tem 4 3 2 1 0 

61. Na vsako temo 4 3 2 1 0 
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d3551 Razprava z več osebami  (pričetek, nadaljevanje, zaključevanje razprave)  

 
Pričetek razprave 

Max: 20 točk 
vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

62. Na temo njemu zelo znanega področja 4 3 2 1 0 

63. Na temo njemu interesnega področja 4 3 2 1 0 

64. Na že obravnavane teme 4 3 2 1 0 

65. Na večino tem 4 3 2 1 0 

66. Na vsako temo 4 3 2 1 0 
 
Nadaljevanje razprave 

Max: 20 točk 
vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

67. Na temo njemu zelo znanega področja 4 3 2 1 0 

68. Na temo njemu interesnega področja 4 3 2 1 0 

69. Na že obravnavane teme 4 3 2 1 0 

70. Na večino tem 4 3 2 1 0 

71. Na vsako temo 4 3 2 1 0 
 
Zaključek razprave 

Max: 20 točk 
vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

72. Na temo njemu zelo znanega področja 4 3 2 1 0 

73. Na temo njemu interesnega področja 4 3 2 1 0 

74. Na že obravnavane teme 4 3 2 1 0 

75. Na večino tem 4 3 2 1 0 

76. Na vsako temo 4 3 2 1 0 
             
d320 sporazumevanje – sprejemanje – uradni znakovni jezik in d340 sporočanje v uradnem znakovnem jeziku 
ocenimo le opisno, glede na informacije, pridobljene z vprašalnikom za starše z izrazi: vedno, pogosto, redko, 
nikoli.             
d360 Uporaba pripomočkov in tehnik za sporazumevanje 

Informacije o pripomočkih in tehnikah za sporazumevanje pridobimo z vprašalnikom za starše in jih ocenimo 
opisno. 
 
 d3600 Uporaba telekomunikacijskih naprav 

Uporaba telefona je glede na označene trditve: 
popolna Sprejme zahtevne govorjene informacije. 

Po telefonu se neovirano pogovarja. 

delna Govori samo z določenimi osebami. 
Sprejme enostavne govorjene informacije. 
Piše kratka SMS sporočila. 

nična Ne sporazumeva se po telefonu. 
 
Uporabo računalnika v poročilu povzamemo glede na označene trditve v vprašalniku za starše. 
 
- Ne sporazumeva se preko računalnika. 
- Uporablja e-pošto. 
- Uporablja Facebook. 
- Uporablja Twitter. 
- Uporablja Skype. 
- Drugo:________________ 
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PRILOGA 2 

OCENA SPORAZUMEVANJA PO MKF-OM 

ODGOVORNI LIST 

Ime in priimek otroka:____________________________________ 

Datum rojstva:________________ Razred:______________________ 

Stopnja slušnega primanjkljaja: Naglušen:  otrok z lažjo izgubo sluha 
             (označimo) otrok z zmerno izgubo sluha 

       otrok s težko izgubo sluha 

   Gluh:      otrok z najtežjo izgubo sluha 
       otrok s popolno izgubo sluha 

*Slušni primanjkljaj ugotovljen v starosti:______________

Slušni pripomoček: (polžkov vsadek, slušni aparat)  _____________________________ 

Med ocenjevanjem sporazumevanja uporablja slušni pripomoček: DA NE 

*Stanje sluha pri starših: mati_______________ oče_________________ 

* d320 Otrok se sporazumeva v slovenskem znakovnem jeziku:   ___________________

* d360 Otrokova uporaba pripomočkov in tehnik za sporazumevanje

 d3600 Uporaba telekomunikacijskih naprav 

Uporaba telefona je: popolna      delna     nična 

          Uporaba računalnika 
(označimo) 

- Ne sporazumeva se preko računalnika.
- Uporablja e pošto.
- Uporablja Facebook.
- Uporablja Twitter.
- Uporablja Skype.
- Drugo:________________

Datum ocenjevanja:_______________ Ocenjevalec_________________________ 

* Podatke pridobimo iz vprašalnika za starše.
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Zbirni list – SKUPNI PRIKAZ REZULTATOV 

  Max.  

točk 

doseženo !  NEdoseženo Stopnja težave šifra 

 točke % 

d310  
Sporazumevanje – 
sprejemanje – govorjena 
sporočila 

Razumevanje  
enostavnih govorjenih sporočil 

6     d3101.__ 

Razumevanje  
sestavljenih govorjenih sporočil   

6     d3102.__ 

Razumevanje 
govorno podanih frazemov 

3     d3103.__  

d315  
Sporazumevanje – 
sprejemanje – 
negovorjena sporočila 

Sporazumevanje – sprejemanje –  
telesni gibi  

5     d3150.__ 

Sporazumevanje – sprejemanje –  
splošni znaki in simboli 

6     d3151.__ 

Sporazumevanje – sprejemanje –  
z risbe in fotografije 

9     d3152.__ 

d325  
Sporazumevanje – 
sprejemanje – pisna 
sporočila 

Razumevanje dobesednega pomena 
pisnega sporočila. 

8     d3251.__ 

Razumevanje prenesenega pomena 
pisnega sporočila. 

6     d3252.__ 

d330 Govorjenje Govorjenje 17     d330.__ 

d332 Petje Petje 15     d332.__ 

d335  
Negovorno sporočanje 

Sporočanje s telesnimi gibi 16     d3350.__ 

Sporočanje z znaki in simboli 15     d3351.__ 

Sporočanje z risbami in fotografijami 5     d3352.__ 

d345  
Pisno sporočanje 

Pisno sporočanje – vsebina 5     d3450.__ 

Pisno sporočanje – jezik 12     d3451.__ 

d350 

Pogovor 

d3500 Začenjanje pogovora* 52     d3500.__ 

d3501  Nadaljevanje pogovora* 60     d3501.__ 

d3502 Zaključevanje pogovora* 72     d3502.__ 

d3503 
Pogovor z 
eno osebo 

Pogovor z znano osebo 60     d35030.__ 

Pogovor z neznano osebo 64     d35031.__ 

d3504 Pogovor z več osebami  60     d3504.__ 

d355  
Razprava 

d3550 
Razprava z 
eno osebo  

skupno** 60     d3550.__ 

Začenjanje razprave 20     d35500.__ 

Nadaljevanje razprave 20     d35501.__ 

Zaključevanje razprave 20     d35502.__ 

d3551 
Razprava z 
več osebami  

skupno** 60     d3551.__ 

Začenjanje razprave 20     d35510.__ 

Nadaljevanje razprave 20     d35511.__ 

Zaključevanje razprave 20     d35512.__ 
 

* Dosežene točke za začenjanje pogovora dobimo tako, da seštejemo vrednosti dobljene za pričetek pogovora v vseh oblikah pogovora: 
z znano osebo, z neznano osebo in  z več osebami. Na podoben način pridobimo dosežene točke za nadaljevanje in zaključevanje 
pogovora. 

**Dosežene točke za razpravo z eno osebo (skupno) dobimo tako, da seštejemo vrednosti dobljene za vse faze razprave z eno osebo. Na 
podoben način pridobimo dosežene točke za razpravo z več osebami (skupno). 
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d310 Sporazumevanje – sprejemanje – govorjena sporočila 

 

d3101 Razumevanje enostavnih govorjenih sporočil 

 
Navodilo: Naredi natančno to, kar naročim. 
 
d3101  navodila učencu Dosežek 

Potrkaj.  

Tleskni s prsti.  

Naredi pest.  

Stresi z rokami.  

Prestavi stol.  

Dotakni se svojega nosu.  

SKUPAJ  
 
 
  

 
 
 
 
 
 

d3102 Razumevanje sestavljenih govorjenih sporočil   
 
Pripomočki: bel list A4, barvni listki –  priloženo v mapi; knjiga 
z ustreznim številom strani, peresnica (vsaj en svinčnik, šest 
barvic, dva flomastra), škarje – priskrbimo sami. 
 
Navodilo: Naredi natančno to, kar naročim. 
 
d3102 navodilo učencu Dosežek 

Barvne listke razporedi po mizi in na vsakega daj 
eno barvico. 

 

Pokaži, kako si zavihamo rokave.  

Iz peresnice vzemi svinčnik, pet barvic in dva 
flomastra. 

 

Bel list prepogni na štiri enake dele in jih izreži.  

Odpri knjigo najprej na strani 52, nato na strani 
31. 

 

Če ne znaš plavati, ploskni.  

SKUPAJ  

d3103 Razumevanje govorno podanih frazemov 

 
Pripomočki: predloga d3103 
Navodilo učencu: Pokaži, katero sličico opisujem. /Jaz povem, ti pokaži pravo sličico.  
 
 Dosežek   

Danes pišemo test. Matematika mi je pisana na kožo.  

V soboto je bila nogometna tekma. Imeli smo smolo.  

Kolesar je padel. Gospod, ki je šel mimo, mu je obrnil hrbet.  

SKUPAJ  
 

d315 Sporazumevanje – sprejemanje – negovorjena sporočila 

 

d3150 Sporazumevanje – sprejemanje – telesni gibi 

Pripomočki: slikovna predloga d3150 
 
Navodilo učencu: Dobro opazuj. Kar pokažem z gibom, ti 
poiščeš na sličici ali poveš z besedo. 
 
Izraz telesnega giba : Dosežek 

veselje  

glavobol  

pohvala  

nestrpnost  

razmišljanje  

SKUPAJ  
 
 

 

 

d3151 Sporazumevanje – sprejemanje – splošni znaki in 
simboli 
 
Pripomočki: predloga d3151 (piktogrami) 
 

Navodilo učencu: Kaj pomeni piktogram/sličica. 
 
 piktogrami Dosežek 

Piktogram 1  

Piktogram 2  

Piktogram 3  

Piktogram 4  

Piktogram 5  

Piktogram 6  

SKUPAJ  
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d3152 Sporazumevanje – sprejemanje – z risbe in fotografije 
 
Pripomočki: slikovna predloga d3152 (vremenska napoved). 
 
Navodilo učencu: Poglej sliko. Kaj vidiš? Kaj ti slika kaže, kaj vse ti slika sporoča? 
 
! Pozor: Ne postavljamo dodatnih vprašanj. Lahko samo spodbudimo z vprašanjem: » Kaj še vidiš?« Želimo, da učenec sam zazna 
informacije, ki jih slika daje. 
 
naloga kriteriji Dosežek 

Vremenska 
napoved 

Ugotovi naslov karte   

Ugotovi časovno obdobje   

Pozna vsaj 5 znakov za vreme  

Izlušči informacijo o temperaturi (vsaj en primer)  

Izrazi kje in kakšno bo vreme (vsaj en primer)   

 SKUPAJ  
 
 

d325 Sporazumevanje – sprejemanje – pisna sporočila 

d3251 Razumevanje dobesednega pomena pisnega  

sporočila.

Pripomočki: predloga d3251 (pisno navodilo), bel list A4 
Navodilo učencu: Preberi in naredi, kar piše. 
 
 

Kriteriji Dosežek 

Na sredino lista napiši črko A.  

Poleg A-ja napiši črko D.  

Ena stranica A-ja predstavlja ravno stranico črke 
D.  

 

V trebuh črke D napiši črko V.  

Nad črko A napiši črko O.  

V črko O napiši črko N.  

Na koncu napiši veliko črko B.,  

Vse do sedaj napisane črke so v zgornjem 
trebuščku črke B. 

 

SKUPAJ  
 

d3252 Razumevanje prenesenega pomena pisnega sporočila. 
 

Pripomočki: delovni list d3252 

Navodilo učencu:    
1. naloga: Kaj pomeni poved? Izberi odgovor. 
2. naloga: Kaj pomeni prvi del povedi? Poveži. 
3. naloga: Kaj pomeni poved? Povej s svojimi besedami. 
 

 

Naloge Frazem Dosežek 

1.  Danes lije kot iz škafa.  

2.  Kdor je mož beseda, ... 
Kdor ima glavno besedo, ... 
Kdor skoči komu v besedo, ... 

 

3.  Oči mu lezejo skupaj.  

SKUPAJ   

 

d330 Govorjenje 

Pripomočki: predloga d330_1, d330_2 (slikovno zaporedje) 
Navodilo učencu: Oglej si slikovno zaporedje. Pripoveduj, kaj se je zgodilo. Konec zgodbe si izmisli sam. 
 
  
d330 Govorjenje Kriteriji Dosežek 

 ! V sklopu Struktura izberemo samo eno vrednost  

Struktura 
 

samostojno  pripoveduje zgodbo  

niza popolne povedi ob posameznih prizorih  

niza slovnično nepravilne povedi ob posameznih prizorih  

niza informacije, ki jih zna ubesediti  

niza besede  

odgovarja na vprašanja  

izbira med ponujenimi odgovori  
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d330 Govorjenje V sklopu Vsebina vrednotimo prisotnost vsakega kriterija  

Vsebina Prostorska orientacija (predlogi: na, v, pri, ob ...)  

 Časovna orientacija (poleti, zjutraj, ob 8-ih ...)  

 Vzročna povezanost (ker, zaradi, zato)  

 Časovna povezanost (ko, medtem ko, potem ko, po)  

 Zaključek: domiseln (3), povprečen (2), skromen (1), ga ni (0)  

 ! V sklopu Izgovorjava izberemo samo eno vrednost                     

izgovorjava Izgovorjava je : zelo jasna  

 razumljiva  

 slabo razumljiva  

 SKUPAJ   

 
d332 Petje 

Pripomočki: predloga d332 (preprost notni zapis v pomoč ocenjevalcu) 
Navodilo učencu: Dobro poslušaj in ponovi melodijo. 
 
 
naloga Dosežek 

Trije zaporedni toni  

Melodija dela pesmice  

SKUPAJ   

 
d335 Negovorno sporočanje 

 
d3350 Sporočanje s telesnimi gibi 
Pripomočki: predloge d3350_1-5 (sličice z napisi) 
 
Navodilo: Poslušaj besedo ali poved in jo nato pokaži z gibi. 
 
naloga Dosežek 

Pridi !  

Zmečkan časopis.  

Kje je balon?   

Jaz ne hodim počasi.  

Tvoj nos je majhen, moje oči so velike.  

SKUPAJ  

 

d3351 Sporočanje z znaki in simboli 

Pripomočki: delovni list d3351 
 
Navodilo učencu: Zapisano poved spremeni v čim več znakov, 
ki jih vsi razumemo. 
 
 
naloga Dosežek 

Dvanajst plus petnajst je manj kot pet krat 
šest. 

 

Danes je vreme sončno s temperaturo 
devetnajst stopinj Celzija. Včeraj je bilo delno 
oblačno. 

 

SKUPAJ  

 

d3352 Sporočanje z risbami in fotografijami 

Pripomočki: delovni list d3352  (navodilo) 
Navodilo učencu: Kako pridem od šole do tvojega doma? Nariši mi pot, da se ne izgubim. 
 
 
naloga kriteriji Dosežek 

1. Skiciraj mi pot od doma do šole. dom  

šola  

pot, ki povezuje  

način potovanja  

oporne točke ob poti  

 SKUPAJ  
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d345 Pisno sporočanje  

Pripomočki: list papirja s črtami in pisalo, kuverta 
 
Navodilo učencu : Napiši pismo tvoji babici/teti/stricu. Opiši ji tvoj včerajšnji dan, kaj vse si počel/a včeraj. Napiši vse, kar si včeraj 
delal/a, kaj se je zgodilo, kje si bil/a, kako je bilo? 
 
 
d3450 Pisno sporočanje – vsebina 
 
vsebina Dosežek 

razumljiva  

vezana na naslov  

postopnost dogajanja  

Našteti dogodki  

Vpletena čustva in misli  

SKUPAJ  
 

  

 

 

d3451 Pisno sporočanje - jezik 

Jezik: Dosežek 

Enostavne povedi  

priredne povedi  

podredne povedi  

vezniki  

predlogi  

uporablja preteklik  

Upošteva spol  

Upošteva število  

Upošteva sklon  

SKUPAJ  

    

 350 Pogovor  

  
 d3503 Pogovor z eno osebo d3504 Pogovor z več 

osebami  
 

 

 

 

SKUPAJ 

d35030 Pogovor 
 z znano osebo  

d35031 Pogovor  
z neznano osebo  

 

Dosežek Dosežek Dosežek 

Začetek 
pogovora 

    

Nadaljevanje 
pogovora 

    

Zaključek 
pogovora 

    

SKUPAJ     

 
 

    d355 Razprava   
  

 d3550 Razprava z eno osebo  d3551 Razprava z več osebami   

 Dosežek  Dosežek 

Začetek 
razprave 

d35500  d35510  

Nadaljevanje 
razprave 

d35501  d35511  

Zaključek 
razprave 

d35502  d35512  

 SKUPAJ  SKUPAJ  
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PRILOGA 3 

Spoštovani. 

V okviru podiplomskega študija Specialno rehabilitacijske pedagogike pripravljam magistrsko nalogo na temo ocene 
sporazumevanja gluhih in naglušnih učencev, v kateri raziskujem uporabnost Mednarodne klasifikacije funkcioniranja 
za otroke. V ta namen prosim, da izpolnite priloženi vprašalnik. 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

Amelija Mozetič Hussu,  
profesorica defektologije za   
osebe z motnjami sluha in govora 

Prosim, posredujte mi naslednje podatke: 

V kateri starosti je bil pri otroku ugotovljen slušni primanjkljaj?    ______________________________ 

Prosim, označite stanje sluha pri starših: 

mati: slišeča /naglušna / gluha oče: slišeč / naglušen / gluh 

Na vprašanja odgovorite tako, da v tabeli označite (+) pod odgovor, ki najbolj velja za vašega otroka. 

Kako Vaš otrok prične pogovor z znano osebo? 

vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

Vzpostavi očesni stik/se nasmehne 

Pozdravi 

Postavi direktno vprašanje 

Kar nekaj pove 

Kako Vaš otrok nadaljuje pogovor z znano osebo? 

vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

Je tiho 

Se odziva neverbalno (nasmeški, kimanje ...) 

Prekinja sogovornika 

Odgovarja na vprašanja 

Dodaja ideje in svoje primere 

Kako Vaš otrok zaključuje pogovor z znano osebo? 

vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

Utihne 

Pozdravi 

Odide brez besed 

Povzame povedano 

Zaključi z vljudnostno frazo 

Želi ponovitev povedanega 
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Kako Vaš otrok prične pogovor z neznano osebo? 
 
 vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

Vzpostavi očesni stik/se nasmehne      

Pozdravi      

Se predstavi      

Postavi direktno vprašanje      

Kar nekaj pove      
 
 
 
 
Kako Vaš otrok nadaljuje pogovor z neznano osebo? 
 
 vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

Je tiho      

Se odziva neverbalno (nasmeški, kimanje ...)      

Prekinja sogovornika      

Odgovarja na vprašanja      

Dodaja ideje in svoje primere      
 
 
 
 
Kako Vaš otrok zaključuje pogovor z neznano osebo? 
 
 vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

Utihne      

Pozdravi       

Odide brez besed      

Povzame povedano      

Zaključi z vljudnostno frazo      

Želi ponovitev povedanega      
 
 
 
 
Kako Vaš otrok prične pogovor z več osebami? 
 
 vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

Vzpostavi očesni stik/se nasmehne      

Pozdravi      

Postavi direktno vprašanje      

Kar nekaj pove      
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Kako Vaš otrok nadaljuje pogovor z več osebami? 
 
 vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

Je tiho      

Se odziva neverbalno (nasmeški, kimanje ...)      

Prekinja sogovornika      

Odgovarja na vprašanja      

Dodaja ideje in svoje primere      
 
 
Kako Vaš otrok zaključuje pogovor z več osebami? 
 
 vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

Utihne      

Pozdravi       

Odide brez besed      

Povzame povedano      

Zaključi z vljudnostno frazo      

Želi ponovitev povedanega      
 
 
V naslednji trditvi obkrožite en odgovor.  
 
Moj otrok za sporazumevanje uporablja slovenski znakovni jezik:  
 
- vedno 
- pogosto 
- redko 
- nikoli 
 
 
Ali vaš otrok za sporazumevanje uporablja telefon? Obkrožite enega ali več odgovorov. 
 
- Ne sporazumeva se po telefonu. 
- Piše kratka SMS sporočila. 
- Govori samo z določenimi osebami. 
- Sprejme enostavne govorjene informacije. 
- Sprejme zahtevne govorjene informacije. 
- Po telefonu se neovirano pogovarja. 
 
 
Ali vaš otrok za sporazumevanje uporablja računalnik?  Obkrožite enega ali več odgovorov. 
 
- Ne sporazumeva se preko računalnika. 
- Uporablja e pošto. 
- Uporablja Facebook. 
- Uporablja Twitter. 
- Uporablja Skype. 
- Drugo:________________ 
 
 
 
             
     Hvala. 
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PRILOGA 4 

Spoštovani. 

V okviru podiplomskega študija Specialno rehabilitacijske pedagogike pripravljam magistrsko nalogo na 
temo ocene sporazumevanja gluhih in naglušnih učencev, v kateri raziskujem uporabnost Mednarodne 
klasifikacije funkcioniranja za otroke, v nadaljevanju MKF-OM.  
V ta namen prosim, da izpolnite priloženi vprašalnik, ki zajema področje sporazumevanja – tvorjenje 
sporočil, natančneje sodelovanje v razpravi.  

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

Amelija Mozetič Hussu,  
profesorica defektologije za  
osebe z motnjami sluha in govora 

Razprava (po MKF-OM) – začenjanje, nadaljevanje in zaključevanje razprave o določeni zadevi, z argumenti za ali 
proti, ali pogovora z govorjenim, pisnim ali drugim sporazumevanjem, z eno osebo ali več znanimi ali nepoznanimi 
osebami v uradnem ali neuradnem okolju. 

Naslednja trditve se nanašajo na gluhega ali naglušnega učenca* v vašem razredu. Odgovorite tako, da v tabeli 
označite (+) pod odgovor, ki najbolj velja za vašega učenca.  

Ime in priimek učenca: _____________________ 

Učenec prične razpravo v sodelovanju z eno osebo 

vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

Na temo njemu zelo znanega področja 

Na temo njemu interesnega področja 

Na že obravnavane teme 

Na večino tem 

Na vsako temo 

Učenec nadaljuje razpravo v sodelovanju z eno osebo 

vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

Na temo njemu zelo znanega področja 

Na temo njemu interesnega področja 

Na že obravnavane teme 

Na večino tem 

Na vsako temo 

* Zaradi večje preglednosti besedila uporabljam samo moško obliko samostalnika učenec.
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Učenec zaključi razpravo v sodelovanju z eno osebo 
 
 vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

Na temo njemu zelo znanega področja      

Na temo njemu interesnega področja      

Na že obravnavane teme      

Na večino tem      

Na vsako temo      
 
 
 
Učenec prične razpravo v sodelovanju z več osebami 
 
 vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

Na temo njemu zelo znanega področja      

Na temo njemu interesnega področja      

Na že obravnavane teme      

Na večino tem      

Na vsako temo      
 
 
 
Učenec nadaljuje razpravo v sodelovanju z več osebami 
 
 vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

Na temo njemu zelo znanega področja      

Na temo njemu interesnega področja      

Na že obravnavane teme      

Na večino tem      

Na vsako temo      
 
 
Učenec zaključi razpravo v sodelovanju z več osebami 
 
 vedno pogosto redko izredno redko nikoli 

Na temo njemu zelo znanega področja      

Na temo njemu interesnega področja      

Na že obravnavane teme      

Na večino tem      

Na vsako temo      
             
            
 
            Hvala. 
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PRILOGA 5 

Spoštovani. 

V okviru podiplomskega študija Specialno rehabilitacijske pedagogike pripravljam magistrsko nalogo 
na temo ocenjevanja področja sporazumevanja gluhih in naglušnih učencev. 
V ta namen prosim, da izpolnite priložen vprašalnik. Trditve se nanašajo izključno na Vaše dosedanje 
strokovne izkušnje. 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

Amelija Mozetič Hussu,  
profesorica defektologije za  
osebe z motnjami sluha in govora 

Prosim, obkrožite enega ali več odgovorov za področje dela, ki ga opravljate: 

• izvajam individualni slušne in govorne vaje

• Izvajam dodatno strokovno pomoč

• izvajam logopedske storitve

Delovna doba na področju surdopedagogike/logopedije: ____________ let 

Za vsako spodnjo trditev v tabeli označite odgovor, ki najbolj velja za Vaše dosedanje strokovne 
izkušnje. Številke pomenijo naslednje: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – vedno. 

Namen ocenjevanja 

Sporazumevanje ocenjujem, da ugotovim težave. 1 2 3 4 5 

Sporazumevanje ocenjujem, da ugotovim napredek otroka. 1 2 3 4 5 

Sporazumevanje ocenjujem, da posredujem povratno informacijo 
dotičnim strokovnim delavcem in otrokovim staršem. 1 2 3 4 5 

Sporazumevanje ocenjujem, da kompetentno sodelujem v 
strokovnem timu. 1 2 3 4 5 

Sporazumevanje ocenjujem, da motiviram udeležence v 
rehabilitaciji. 1 2 3 4 5 

Sporazumevanje ocenjujem v raziskovalne namene. 1 2 3 4 5 

Vsebina ocenjevanja 

Na področju sporazumevanja ocenjujem sprejemanje enostavnih 
govorno podanih besednih sporočil. 1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem sprejemanje sestavljenih 
govorno podanih besednih sporočil. 1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem sprejemanje  govorno 
podanih frazemov. 1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem sprejemanje nebesednih 
sporočil, podanih s telesnimi gibi. 1 2 3 4 5 
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Na področju sporazumevanja ocenjujem sprejemanje nebesednih 
sporočil, podanih z znaki in simboli. 1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem sprejemanje nebesednih 
sporočil, podanih z risbo ali fotografijo. 1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem sprejemanje enostavnih 
pisno podanih sporočil. 1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem sprejemanje sestavljenih 
pisno podanih sporočil. 1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem sprejemanje pisno podanih 
frazemov. 1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem samostojno 
pripovedovanje. 1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem zmožnost petja. 1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem negovorno sporočanje s 
telesnimi gibi. 1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem negovorno sporočanje z 
znaki in simboli. 1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem negovorno sporočanje  z 
risbo. 1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem vsebino pisnega 
sporočanja. 1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem jezikovne elemente 
pisnega sporočanja. 1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem otrokovo zmožnost 
sodelovanja v individualnem pogovoru z uporabo njemu optimalne 
oblike sporazumevanja. 

1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem otrokovo zmožnost 
sodelovanja v skupinskem pogovoru z uporabo njemu optimalne 
oblike sporazumevanja. 

1 2 3 4 5 

Na področju sporazumevanja ocenjujem otrokovo zmožnost 
sodelovanja v razpravi z uporabo njemu optimalne oblike 
sporazumevanja. 

1 2 3 4 5 

Ocenjujem zmožnost sporazumevanja v znakovnem jeziku. 1 2 3 4 5 

Ocenjujem zmožnost uporabe pripomočkov za sporazumevanje na 
daljavo. 1 2 3 4 5 

 
 
Za vsako od spodnjih trditev označite stopnjo strinjanja, ki najbolj velja za Vaše dosedanje strokovne 
izkušnje. Številke pomenijo naslednje: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti  se ne 
strinjam, niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 
 
Ocenjevalno orodje 

Za oceno sporazumevanja imam na razpolago dovolj testnega 
materiala za predšolske otroke. 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja imam na razpolago dovolj testnega 
materiala za šolske otroke. 1 2 3 4 5 

Oceno sporazumevanja pridobim z lastno izdelanimi preizkusi. 1 2 3 4 5 

Oceno sporazumevanja pridobim s tujimi merili in testi. 1 2 3 4 5 

Sporazumevanje ocenjujem sistematično po določeni shemi.  1 2 3 4 5 
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Pisanje poročila ocene funkcije sporazumevanja je zamudno. 1 2 3 4 5 

Uporabljam svojo lastno shemo opisne ocene. 1 2 3 4 5 

Sporazumevanje ocenjujem sproti z opazovanjem in beleženjem 
opazk.  1 2 3 4 5 

Za ocenjevanje sporazumevanja uporabljam objavljene teste. 1 2 3 4 5 

Za ocenjevanje sporazumevanja uporabljam interno gradivo 
ustanove, v kateri sem zaposlen/a. 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja izberem naloge iz več preizkusov in 
testov. 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja uporabljam v slovenskem prostoru 
poenoten testni material. 1 2 3 4 5 

Področje sporazumevanja ocenjujem po Mednarodni klasifikaciji 
funkcioniranja za otroke in mladostnike. 1 2 3 4 5 

 

 

Lastnosti ocene 

Opisna ocena pokaže močna področja sporazumevanja. 1 2 3 4 5 

Opisne ocene so v strokovnih poročilih surdopedagoške stroke 
skladne glede na obseg ocenjevanih elementov sporazumevanja. 1 2 3 4 5 

Opisne ocene so v strokovnih poročilih surdopedagoške stroke 
skladne glede na zaporedje ocenjevanih elementov 
sporazumevanja. 

1 2 3 4 5 

Opisne ocene so v strokovnih poročilih surdopedagoške stroke 
skladne glede na razčlenjenost ocenjevanih elementov 
sporazumevanja. 

1 2 3 4 5 

Pri ocenjevanju sporazumevanja kvantitativno vrednotim naloge. 1 2 3 4 5 

V opisni oceni določim stopnjo težave posameznih področij 
sporazumevanja. 1 2 3 4 5 

V opisni oceni določim razvojno stopnjo posameznega področja 
sporazumevanja. 1 2 3 4 5 

Pridobitev ocene sporazumevanja z obstoječim uporabljenim 
materialom je enostavna. 1 2 3 4 5 

 

 

Motivacija ocenjevalca 

Ocenjevanje sporazumevanja prepustim drugim strokovnim 
delavcem. 1 2 3 4 5 

Za ocenjevanje sporazumevanja se izobražujem. 1 2 3 4 5 

Zanimam se za sistematične postopke ocenjevanja 
sporazumevanja. 1 2 3 4 5 

Zanimam se za poenotene postopke ocenjevanja sporazumevanja. 1 2 3 4 5 
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Spoštovani. 
 
II. del vprašalnika magistrske naloge na temo ocenjevanja področja sporazumevanja gluhih in 
naglušnih učencev zajema trditve, ki se nanašajo izključno na Vašo izkušnjo ocenjevanja 
sporazumevanja gluhega ali naglušnega učenca z uporabo Mednarodne klasifikacije 
funkcioniranja otrok in mladostnikov (v nadaljevanju MKF-OM). 
 
Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 
        Amelija Mozetič Hussu,  
        profesorica defektologije za  
        osebe z motnjami sluha in govora 
 
Za vsako od spodnjih trditev označite stopnjo strinjanja, ki najbolj velja za Vašo izkušnjo 
uporabe MKF-OM. Številke pomenijo naslednje: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – 
niti se ne strinjam, niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 
 
Namen ocenjevanja 

Ocena sporazumevanja po MKF-OM je osnova za program 
dela tega področja. 1 2 3 4 5 

Ocena sporazumevanja po MKF-OM omogoča ugotavljanje 
napredka na tem področju (2*). 1 2 3 4 5 

Ocena sporazumevanja po MKF-OM omogoča oblikovanje 
jasne povratne informacije o tem področju vsem dotičnim v 
procesu rehabilitacije (3). 

1 2 3 4 5 

Ocena sporazumevanja po MKF-OM omogoča 
diagnosticiranje težav na tem področju (1). 1 2 3 4 5 

Ocena sporazumevanja po MKF-OM omogoča motiviranje 
učenca za rehabilitacijo na tem področju (4). 1 2 3 4 5 

Ocena sporazumevanja po MKF-OM je primerna za vodenje 
baze podatkov (5). 1 2 3 4 5 

Ocenjevanje sporazumevanja po MKF-OM  omogoča 
objektivno določanje stopnje težave posameznih dejavnosti 
tega področja. 

1 2 3 4 5 

 

Vsebina ocenjevanja 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena sprejemanja 
enostavnih govorno podanih besednih sporočil (6). 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena sprejemanja 
sestavljenih govorno podanih besednih sporočil (7). 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena sprejemanja  
govorno podanih frazemov (8). 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja  je pomembna ocena sprejemanja 
nebesednih sporočil podanih s telesnimi gibi (9). 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja  je pomembna ocena sprejemanja 
nebesednih sporočil podanih z znaki in simboli (10). 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena sprejemanja 
nebesednih sporočil podanih z risbo ali fotografijo (11). 1 2 3 4 5 

 
* Vse številke v oklepaju predstavljajo zaporedne številke spremenljivk iz tabel 6, 7, 8 in 9, str. 37-39 
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Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena sprejemanja 
enostavnih pisno podanih sporočil (12). 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena sprejemanja 
sestavljenih pisno podanih sporočil (13). 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena sprejemanja 
pisno podanih frazemov (14). 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena 
samostojnega pripovedovanja (15). 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena zmožnosti 
petja (16). 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena negovornega 
sporočanja s telesnimi gibi (17). 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena negovornega 
sporočanja z znaki in simboli (18). 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena negovornega 
sporočanja z risbo (19). 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena vsebine 
pisnega sporočanja (20). 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena jezikovnih 
elementov pisnega sporočanja (21). 1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena zmožnosti 
sodelovanja otroka v individualnem pogovoru z uporabo 
njemu optimalne oblike sporazumevanja (22). 

1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena zmožnosti 
sodelovanja otroka v skupinskem pogovoru z uporabo njemu 
optimalne oblike sporazumevanja (23). 

1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena zmožnosti 
sodelovanja otroka v razpravi z uporabo njemu optimalne 
oblike sporazumevanja (24). 

1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena zmožnosti 
sporazumevanja v znakovnem jeziku (25).  1 2 3 4 5 

Za oceno sporazumevanja je pomembna ocena zmožnosti 
uporabe pripomočkov za sporazumevanje na daljavo (26).  1 2 3 4 5 

 
 
 
 
Ocenjevalno orodje po MKF-OM 

MKF-OM omogoča sistematično shemo ocenjevanja 
sporazumevanja (27). 1 2 3 4 5 

MKF-OM omogoča enotno shemo ocenjevanja 
sporazumevanja. 1 2 3 4 5 

Postopek ocenjevanja sporazumevanja po MKF-OM je 
kompleksen. 1 2 3 4 5 

Postopek določanja stopnje težave po MKF-OM je natančno 
opredeljen. 1 2 3 4 5 
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Pisanje poročila za področje sporazumevanja po MKF-OM je 
enostavno (28). 1 2 3 4 5 

Uporaba MKF-OM pri ocenjevanju napredka gluhih in 
naglušnih omogoča razvoj poenotenega ocenjevalnega 
materiala (29). 

1 2 3 4 5 

 

Lastnosti ocene 
Ocena po MKF-OM odraža močna področja sporazumevanja (30). 1 2 3 4 5 

Opredelitev stopnje težave posamezne dejavnosti 
sporazumevanja po MKF-OM je pomembna. 1 2 3 4 5 

Ocena po MKF-OM omogoča skladnost strokovnih poročil 
glede na obseg ocenjevanih elementov sporazumevanja (31). 1 2 3 4 5 

Ocena po MKF-OM omogoča skladnost strokovnih poročil glede na 
zaporedje ocenjevanih elementov sporazumevanja (32). 1 2 3 4 5 

Ocena po MKF-OM omogoča skladnost strokovnih poročil 
glede na razčlenjenost ocenjevanih elementov 
sporazumevanja (33). 

1 2 3 4 5 

Pridobitev ocene sporazumevanja po MKF-OM  je enostavna (36). 1 2 3 4 5 

Zapis ocene sporazumevanja po MKF-OM s šifro je za  
področje dela surdopedagoga smotrna. 1 2 3 4 5 

Ocena sporazumevanja po MKF-OM objektivno in numerično 
odraža rezultate posameznika (34). 1 2 3 4 5 

Ocena sporazumevanja po MKF-OM ima dodano vrednost, 
ker vključuje tudi mnenja staršev in učitelja. 1 2 3 4 5 

Strokovni izrazi po MKF-OM so skladni s strokovnimi izrazi 
specialno rehabilitacijske prakse. 1 2 3 4 5 

Stopnja težave določena z MKF-OM kvantifikacijsko lestvico 
je skladna z dejanskim stanjem otrokovega funkcioniranja 
(35). 

1 2 3 4 5 

 

Motivacija ocenjevalca 

Ocenjevanje sporazumevanja po MKF-OM v tej raziskavi je 
doslej moja edina izkušnja z MKF-OM klasifikacijo. 1 2 3 4 5 

Imam dovolj kompetenc, da po MKF-OM ocenim 
sporazumevanje v slovenskem znakovnem jeziku. 1 2 3 4 5 

Imam dovolj kompetenc, da po MKF-OM ocenim petje. 1 2 3 4 5 

Zanima me ocenjevalni material po MKF-OM vseh področij, 
relevantnih za rehabilitacijo gluhih in naglušnih. 1 2 3 4 5 

Zanima me ocenjevalni material sporazumevanja po MKF-
OM za vsa starostna obdobja otrok. 1 2 3 4 5 

Ocenjevanje sporazumevanja po MKF-OM nameravam 
uporabljati tudi v bodoče. 1 2 3 4 5 
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Vtisi in pripombe 

Prosim, da naslednje podatke izrazite vsaj okvirno, v minutah. 

• Izvedba vseh ocenjevalnih nalog sporazumevanja z enim učencem: _____________ 

• Izračun ocene po MKF-OM: ________________ 

• Izdelava pisnega poročila z uporabo MKF-OM rezultatov:  ________________ 

 

Prosim, da v nekaj povedih izrazite svoje mnenje o uporabnosti MKF-OM pri ocenjevanju 

sporazumevanja. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Kateri del v celotnem postopku ocenjevanja Vam je povzročal težave? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Prosim, opišite, kaj in kako bi v MKF-OM ocenjevalnih nalogah, materialu ali postopku 

spremenili. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 7 

 Delovni list  d3251 

Navodilo: 

Na sredino lista napiši črko A. 

Poleg A-ja napiši črko D, in sicer tako, da bo ena stranica A-ja predstavljala ravno stranico 

črke D.  

V trebuh črke D napiši črko V. 

Nad črko A napiši črko O. 

V črko O napiši črko N. 

Na koncu napiši veliko črko B, in sicer tako, da bodo vse do sedaj napisane črke v 

zgornjem trebuščku črke B.  
(Vir: Pečjak, S.1997. Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev) 
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 Delovni list  d3252 
 

 
1. Kaj pomeni poved? Izberi odgovor. 
 
 
 
Danes lije kot iz škafa.   a.  S škafom zalivajo vrt. 

b.  Iz škafa teče voda. 

c.  Močno dežuje. 

d.  Posoda pušča. 

 
 
   
 
 
2.  Kaj pomeni prvi del povedi? Poveži. 
 
 
 
Kdor je mož beseda, ... 

Kdor ima glavno besedo, ... 

Kdor skoči komu v besedo, ...    

... veliko govori. 

... prekine nekoga, ko govori. 

... naredi, kar je obljubil. 

... o vsem odloča. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Kaj pomeni poved? Povej s svojimi besedami. 
 

    Oči mu lezejo skupaj. 
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        Delovni list  d3351 

 
 
 
Zapisano poved spremeni v čim več znakov, ki jih vsi razumemo. 
 
 
 
 
 
Dvanajst plus petnajst je manj kot pet krat šest. 
 
 

 

 

 

 

 

Danes je vreme sončno s temperaturo devetnajst stopinj Celzija. Včeraj je bilo delno 

oblačno. 
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        Delovni list  d3352 

 
 
Kako pridem od šole do tvojega doma? Skiciraj mi pot. 
 

 
 

 
 
 
 




