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POVZETEK
Temeljni cilj magistrskega dela je ocena sporazumevanja predšolskih otrok po
Mednarodni klasifikaciji funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja – verzija za
otroke in mladostnike (MKF-OM) in možnost uveljavitve enotnega kriterija
ocenjevanja sporazumevanja predšolskih gluhih in naglušnih otrok. V ta namen so
bile postavljene hipoteze, ki so se preverjale s pomočjo kvantitativnih in kvalitativnih
pristopov. V raziskavo je bilo vključenih 42 otrok, od tega 21 slišečih iz različnih
ljubljanskih vrtcev in 21 gluhih in naglušnih otrok iz vrtca Zavoda za gluhe in
naglušne Ljubljana (ZGNL). Starši so izpolnili splošni Vprašalnik (Priloga 1), s
pomočjo katerega smo pridobili splošne podatke o otroku (starost, spol, slušni status,
slušni pripomoček, starost, ko je pripomoček dobil, jezik v družini). Nabor nalog
(Priloga 2) pa je testiral sporazumevanje – sprejemanje, sporazumevanje – tvorjenje
sporočil in pogovor najprej pri slišečih otrocih (norma za ocenjevanje) ter nato še pri
predšolskih gluhih in naglušnih otrocih.

Pridobljene ocene sporazumevanja gluhih in naglušnih otrok, po kriterijih MKF-OM,
so pokazale razlike med naglušnimi in gluhimi otroci. Izkazalo se je, da ima na
komunikacijo velik vpliv to, kateri slušni pripomoček otrok uporablja in predvsem kdaj
ga je dobil. Uporaba slovenskega znakovnega jezika v družini, je omogočala boljše
rezultate pri uporabi tega tako pri sprejemanju kot pri sporočanju.

Nabor testnih nalog bo dober doprinos k objektivnejšim in med seboj primerljivim
ocenam sporazumevanja, ki so del individualiziranega programa vsakega gluhega in
naglušnega otroka, vključenega v vrtec ZGNL.

KLJUČNE BESEDE: gluhi in naglušni predšolski otroci, sporazumevanje, MKF-OM
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ABSTRACT
The basic objective of this Master Thesis is to estimate the communication ability of
pre-school children according to the International Classification of Functioning,
Disability and Health – Children and Youth Version (ICF-CY), and the possibility of
implementing a single criterion to evaluate communication ability of preschool deaf
and hard-of-hearing children. To this end, the set hypotheses were cross-checked by
means of quantitative and qualitative approaches. The study included 42 children, of
these 21 without hearing impairment from various Ljubljana kindergartens and 21
deaf and hard-of-hearing children from the kindergarten of the Institute for the Deaf
and Hard-of-Hearing in Ljubljana (ZGNL). Parents filled in the general questionnaire
(Annex 1), intended to provide general information on the child (age, gender, hearing
status, hearing aid, age at receiving the device, and language of the family). A set of
tasks (Annex 2) was designed to test communication – comprehension,
communication – generating messages and conversation, first in children without
hearing impairment (evaluation benchmark) and then also in deaf and hard-ofhearing preschool children.

The obtained ratings of communication in deaf and hard-of-hearing children
according to the ICF-CY criteria have revealed differences between hard-of-hearing
and deaf children. It has turned out that communication (ability) is greatly influenced
by the type of hearing aid used by the child and particularly by the age at which the
child receives it. The use of Slovenian sign language in the family enabled more
efficient application of it so for the needs of comprehension as well as for conveying
messages.

The set of test tasks will be a useful contribution to a more objective and comparable
evaluation of communication, which is part of the individualised programme of any
deaf and hard-of-hearing child attending the kindergarten of the ZGNL.

KEY WORDS: deaf and hard-of-hearing preschool children, communication, ICF-CY
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1 UVOD
Komunikacija je proces, ki se ga je potrebno naučiti. Prepletena je s fiziološkimi,
kognitivnimi, motoričnimi, nevrološkimi in senzoričnimi funkcijami. Ker je prisotna na
mnogih področjih človekovega delovanja, je zanimiva za raziskovanje. Dejstvo je, da
je težko uskladiti vse te procese in postati spreten v komuniciranju. S tega vidika so
že slišeči otroci pred težko nalogo, pravi izziv pa je to za naglušne in gluhe otroke.
Slišeči otroci razvijajo vsa področja komunikacije spontano, preko interakcij v okolju,
v katerem živijo. Njihov napredek je hiter in sploh ne opazimo, kdaj in kje se naučijo
vseh spretnosti uspešnega komuniciranja. Pri otrocih s težavami na področju sluha
pa se pojavijo težave na enem ali več področjih komunikacije, ki bistveno zmanjšajo
komunikacijske zmožnosti posameznika ter lahko pomembno vplivajo na kakovost
življenja.
Za razvoj komunikacije je v predšolskem obdobju izrednega pomena, ali otrok z
motnjo sluha prihaja iz slišeče ali gluhe družine. V kolikor prihaja iz gluhe družine, je
njegov materni jezik znakovni jezik in se oralnega govora uči dosti kasneje, običajno
šele ob vstopu v vrtec. Pomembna je starost oziroma čas, ko je do izgube sluha
prišlo, pa tudi stopnja izgube sluha, prav tako vrsta slušnega pripomočka – torej ali
otrok uporablja zaušesne slušne aparate ali ima polžev vsadek. Velik vpliv na razvoj
komunikacije ima tudi starost, pri kateri je otrok dobil slušni pripomoček.
Strokovni delavci, ki v vrtcu Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) delamo z
otroki z motnjo sluha, moramo za vsakega otroka v skladu s 36. členom Zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pripraviti individualiziran program (Ur.l.,
58/11). Eno od področij individualiziranega programa je tudi komunikacija. Ker
opažamo, da je dosedanja opisna ocena preveč subjektivna, bi bilo bolje, da s
pomočjo ocen in kod, ki jih nudi Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane
zmožnosti in zdravja – verzija za otroke in mladostnike, pripravimo nabor nalog, ki
bodo omogočile objektivno oceno posameznikove komunikacije, in sicer področje
razumevanja sporočil, tvorjenja sporočil in pogovora.
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1.1 OSEBE Z MOTNJO SLUHA
Za razvoj poslušanja, govora in jezika je osnova sluh, ki je odvisen tako od fizioloških
kot anatomskih dejavnikov. Da zvok lahko zaznamo, morajo delovati vsi trije deli
ušesa; zunanje, notranje in srednje uho, ki sprejmejo zvok, ga prenesejo in
spremenijo zvočno nihanje v električne impulze. Te nato slušni živec prenese do
možganov, v katerih poteka proces avditivne predelave signalov (Hernja, 2010).
Človekov slušni sistem je občutljiv v območju od 20 do 20000 Hz. Območje med 500
in 4000 Hz pa je pomembno za zaznavo in razumevanje govora (Hernja, 2010). Za
glas s so pomembne še višje frekvence.
Gluhi in naglušni niso homogena skupina. Razlikujejo se glede na stopnjo slušne
izgube, različne etiološke faktorje, kdaj je do gluhote prišlo, starost, intelektualni in
socialni status, metode dela, čas usposabljanja ter dobo začetka usposabljanja
(Košir, 1999).
Obstaja veliko kategorizacij slušne motnje. Omenjene bodo le nekatere razvrstitve, ki
so pomembne za magistrsko delo.

Osebe z motnjami sluha se po kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev,
ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami deli na (Kriteriji, 2015):


gluhe – tiste, ki imajo povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in
2000 Hz na nivoju 110 dB ali več. Sem sodita najtežja izguba sluha (več kot
91 do 110 dB) in popolna izguba sluha (nad 110 dB);



naglušne – tiste, ki imajo povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in
2000 Hz manj kot 110 dB. Sem sodijo: težka izguba sluha (61–90 dB), zmerna
izguba sluha (41–60 dB) in lažja izguba sluha (26–40 dB).

Glede na mesto okvare sluha ločimo (Radovančić, 1995):


konduktivno (prevodno) motnjo sluha – mesto okvare sluha je v zunanjem ali
srednjem ušesu. Vzroki so lahko endogeni in egzogeni. Ta okvara ne preseže
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intenzitete 60 ali 65 dB, avdiogramska krivulja je v glavnem linearna. Izraža se
kot blaga in zmerna stopnja naglušnosti;


perceptivno (zaznavno) motnjo sluha – mesto okvare je v notranjem ušesu: v
Cortijevem organu, živčnih poteh in kortikalnih strukturah. Vzroki so prav tako
lahko endogeni in egzogeni. Sem sodijo vse stopnje izgube sluha, največ pa
je težjih in zelo težkih slušnih izgub. Rehabilitacija poslušanja in govora
zahteva uporabo elektroakustične tehnike;



mešano motnjo sluha – istočasno obstajata konduktivna in perceptivna okvara
sluha;



psihogeno gluhoto – vzrok za ne funkcioniranje slušnega organa je psihološko
obolenje.

Glede na to, kdaj je do okvare sluha prišlo, vzroke razdelimo v tri obdobja:
predporodno, obporodno in poporodno. V vsakem od obdobij delujejo specifični
dejavniki, ki se lahko pojavljajo tudi v dveh obdobjih hkrati (Košir, 1999):


Predporodni dejavniki; vzrok za okvare so lahko: genska pogojenost (dedna
slušna motnja ali njena povezanost z anomalijami drugih organov ali organskih
sistemov in s tem pojav sindromov), okužba matere s paraziti, bakterijami,
virusi, hormonalne in metabolne disfunkcije med nosečnostjo, otoksična
zdravila med nosečnostjo.



Obporodni dejavniki; obporodni dejavniki so relativno pogost vzrok hude
okvare sluha. Zaradi razvoja medicinske oskrbe in napredka pri intenzivnem
zdravljenju novorojenčkov ti pogosto preživijo kljub zapletom (enako tudi
nedonošeni otroci). Zaradi različnih dejavnikov in njihovega prepletanja
(eklampsija, prehiter porod, imunska nerazvitost, dihalna stiska, zdravljenje z
ototoksiki ...) lahko pride do motenj sluha. Tako je pri dojenčkih do 20-krat
pogosteje okvarjen sluh in čutilo za ravnotežje, v primerjavi z ostalo
populacijo.



Poporodni dejavniki; to so vnetja srednjega ušesa, bakterijski meningitis,
virusne okužbe, ototoksična zdravila, poškodbe glave, akustična travma,
poporodna zlatenica.

Vzrok okvare sluha ostaja neznan v 21–34 % primerov. Pomembno je, da se slušna
motnja čimprej prepozna zaradi možnega uspešnega nadaljnjega zdravljenja in
rehabilitacije.

3

Ana Tomažin Košorok

Magistrsko delo

Glede na stopnjo izgube sluha ločimo (Radovančić, 1995):
• blago naglušnost – 21 do 40 dB,
• zmerno naglušnost – 41 do 60 dB,
• težko naglušnost – 61 do 90 dB,
• praktično gluhoto – 91 dB in več,
• klinično gluhoto (totalno) – oseba ne reagira na zvočne dražljaje.

Glede na čas izgube sluha ločimo (Redžepovič, 1995):


prelingvalno gluhoto; v skupino prelingvalno gluhih oseb spadajo osebe brez
psihosocialnega doživljanja zvočnega sveta, ki so izgubile sluh takoj po rojstvu
ali najkasneje do tretjega leta starosti. Te gluhe osebe se niso naučile
glasovno-jezikovnega sporazumevanja na podlagi slušnega doživljanja. Za
sporazumevanje uporabljajo neverbalni sistem komunikacije (kretnje, mimiko,
pantomimo, geste). Prelingvalno gluhe osebe celo življenje kažejo specifične
potrebe na psihološko-zaznavnem in socialno-komunikacijskem področju;



postlingvalno gluhoto; med postlingvalno gluhe osebe sodijo vse kasneje
oglušele osebe, ki so pred tem spontano, s poslušanjem, usvojile glasovnojezikovno sporazumevanje. Njihovo glasovno-jezikovno izražanje je ponavadi
brezhibno. Skupina je psihološko-zaznavno in socialno-komunikacijsko blizu
slišečim osebam.

Naglušne osebe, ki imajo določene ostanke sluha za delno ali celovitejše slušno
doživljanje zvočnega sveta, se tudi delijo na prelingvalno in postlingvalno naglušne.
Svetovna zdravstvena organizacija navaja sledečo klasifikacijo v zvezi z govorno
produkcijo (Savič, 1998):
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Tabela 1: Stopnje motnje sluha, govorni razvoj, artikulacija, sporazumevanje in slušna izguba
(Savić, 1998: 19)
Stopnje
Govorni razvoj
Artikulacija
Sporazumevanje
dB izgube
motnje sluha
lahka
nemoten razvoj besednega
dobra
možno
do 20 dB
naglušnost
govora
artikulacija
včasih nejasna,
srednja
pri normalnih okoliščinah
govora ni možno slišati
posebno pri
20–40 dB
naglušnost
razvit
na oddaljenosti
konzonantih
v običajnih okoliščinah se ni
težka
mogel razviti, besedišče je
nejasna
le z ojačanim glasom
41–60 dB
naglušnost
omejeno
oseba izgovarja
zelo težka
ni veliko možnosti za razvoj
nekaj besed
onemogočeno
61–90 dB
naglušnost
besednega govora
dokaj pravilno
učenje besednega govora na
oralno sporazumevanje
totalna gluhota
nerazumljiva
nad 90 dB
naraven način je nemogoče
ni mogoče

Shipley in McAfee (1992) omenjata klasifikacijo po Clarku in na njeni osnovi navajata
vplive slušne izgube na komunikacijo in habilitacijske ukrepe pri otrocih.
Tabela 2: Klasifikacija motnje sluha in posledica motnje na učenje govora, jezika ter terapevtski
pristop (Shipley in McAfee, 1992: 345)
Slušna
izguba

Komunikacijska vplivi

Habilitacijski ukrepi

ne sliši veliko konzonantov
25–40 dB

40–65 dB

65–90 dB

90 dB +

težave pri avditivnem učenju
lažji jezikovno-govorni problemi
govorno-jezikovni zaostanek
motnje učenja
ne sliši govora pri normalni jakosti
glasovna patologija (resonanca in
spremembe v višini)
oralno-avralni jezik resno moten
resne učne težave
težka, globoka slušna izguba, gluhost
glasovni in govorni zvoki so kot gluhi
resne težave v akademskem učenju

korekcija
uporaba slušnih pripomočkov, avditorni
trening
potrebuje govorno-jezikovno terapijo
govorno-jezikovna obravnava
defektološka obravnava
uporaba slušnih pripomočkov
h govorni terapiji se doda še glasovno
slušni pripomoček s totalno komunikacijo
razred za osebe z motnjo sluha
slušni pripomoček in totalna komunikacija
glasovna in govorna terapija
razred ali šola za težko gluhe

Slušna okvara povzroči prizadetosti sporazumevanja, to je prizadetost poslušanja
besednega govora in drugih slišnih sporočil. Psihično pomanjkanje slušnega
doživljanja pa ima lahko številne somatske, psihične, komunikacijske in socialne
posledice.
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1.1.1 SLUŠNI APARATI
Slušni aparati so filtrski in ojačevalni sistemi za manipulacijo zvoka. Besedni govor
približajo možnosti percepcije posameznika. Njihov produkt je:


prilagojena zvočna informacija (zaušesni slušni aparat),



informacija, ki se odraža v električnih impulzih neposredno na živec (polžev
vsadek),



vibracije (BAHA).

Slušni aparati po osnovnem principu delovanja ostajajo enaki, kljub temu da so se do
danes spreminjali po obliki in tehniki ter po tehnologiji izdelave. Razvoj teži predvsem
k miniaturizaciji in izboljšanju kakovosti prenosa zvočnega signala.
V zadnjih letih se je povečala uporaba slušnega pripomočka, ki zvočno informacijo
prenese iz okolja neposredno na slušni živec (polžev vsadek ali kohlearni implant).
Namenjena je predvsem gluhim osebam. Razvoj tehnologije pa omogoča tudi druge
slušne pripomočke za različne okvare sluha.
Vsi slušni pripomočki se programirajo s pomočjo računalnika, pri čemer se upošteva
izguba sluha, prag neugodja pri zaznavi zvoka in okolje, v katerem posameznik
posluša.

1.1.1.1 Slušni aparat
Slušni aparati so v osnovi miniaturni elektroakustični sistemi za ojačevanje zvoka.
Poleg ojačanja slušni aparat zvok tudi filtrira in nudi uporabniku različne frekvenčne
razpone odvisno od tega, na katerih področjih ima okvare sluha. Vsak slušni aparat
ima tudi možnost jakostne prilagoditve, ki si jo uporabnik lahko sproti spreminja. Zvok
se v uho prenaša preko ušesnega vložka (olive), ki je izdelan po odtisu
posameznikovega sluhovoda. Poznamo zauheljni, vušesni in sluhovodni slušni
aparat (Hernja, 2010).
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1.1.1.2 Kostno vsidrani slušni aparati
Kostno vsidrani slušni pripomočki pomagajo pri prevodnih težavah sluha. Namenjeni
so osebam z nerazvitimi sluhovodi, tistim, ki zaradi vnetij sluhovoda ne morejo nositi
slušnega aparata, in tistim s prevodno naglušnostjo, ki jim z drugimi operativnimi
postopki ni mogoče pomagati.
V kost se vstavi titanijev nosilec, nanj se pritrdi slušni pripomoček BAHA (bone
anchored hearing aid), ki prenaša zvok preko kosti neposredno v notranje uho.
Slušni pripomoček se nahaja v lasišču približno 5 cm za uhljem (Hernja, 2010).

1.1.1.3 Polžev vsadek
Polžev vsadek ali kohlearni implant je primeren za tiste okvare sluha, pri katerih je
vzrok okvare v notranjem ušesu (polžu).
Sistem polževega vsadka je elektronska naprava, ki pretvarja zvočno valovanje iz
okolice v električne impulze. Tako se zvočna informacija prenese mimo ušesa
neposredno na slušni živec. Njegova naloga je sprejeti zvok in ga, kar se da
natančno, frekvenčno analizirati ter informacijo v realnem času prenesti na slušni
živec.
Danes so vsi polževi vsadki večkanalni z brezžičnim prenosom. Sestavljeni so iz
zunanjega (kontrolna enota, oddajnik, kabel, baterijski del) in notranjega dela
(sprejemnik, polje elektrod, magnet).
Polževi vsadki omogočajo različne strategije kodiranja zvoka in individualno
programiranje procesorja ter se tako kar najbolje prilagodijo potrebam posameznika.
Štiri do šest tednov po operaciji se prvič nastavi procesor govora. Vsaka nastavitev je
individualna. Prva nastavitev omogoči zaznavo zvoka, pri nadaljnjih pa se nastavijo
nivoji zaznave. Nastavljata se nivo praga slišnosti in nivo najugodnejše glasnosti
(Hernja, 2010).
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1.2 KOMUNIKACIJA
Beseda komunikacija izvira iz latinskega glagola communicare, ki pomeni sporočiti,
razpravljati, skupno napraviti, deliti kaj s kom, vprašati za nasvet, prisluhniti,
posvetovati se, priobčiti, pogovoriti se o čem, biti v medsebojni zvezi.
Izraz communio (lat.) pomeni skupnost, communicatio (lat.) pa pomeni sporočilo,
naznanilo, občevanje, povezanost. Razlaga izvora besede komunikacija nas usmerja
v nekaj, kar je aktivno, nosi določeno sporočilno vrednost, vključuje dinamiko in se
udejanja v medsebojnih zvezah (Jelenc, 1998).
»Komunikacija (lat.) je prenos informacije od posameznika do posameznika,
človeška zmožnost za vzpostavljanje neposrednega stika s sočlovekom in vplivanja
nanj. Mehanizem komunikacije vključuje prevajanje informacij v razumljive simbole;
vedenje, ki pomeni prenos informacije, zaznavni sprejem simbolov in njihovo
prepoznavanje. Na psihološke procese sprejemanja in oddajanja informacij vplivajo
motivi, stališča, izkušnje posameznika. Posameznik preverja učinek komunikacije s
povratno informacijo, skuša sklepati na učinek informacije, na sprejemalčeve motive,
stališča ipd.« (Jelenc, 1998: 7).
Kakovost posameznikovega življenja je v veliki meri pogojena z njegovimi
komunikacijskimi zmožnostmi. To potrdijo primeri gluhih in naglušnih oseb, ki imajo
nemalo težav v komunikaciji s »slišečim« svetom. Tudi ostale osebe, ki imajo zaradi
različnih oviranosti in primanjkljajev na tak ali drugačen način zmanjšane
komunikacijske zmožnosti, lepo kažejo, kako zelo je komunikacija pomembna, da
lahko posameznik kakovostno in polno živi v socialnem okolju, ki ga obdaja, da se
lahko uči, ustvarja in se razvija na vseh življenjskih področjih.
Človek mora komunicirati učinkovito, da lahko izrazi svoje misli, ideje na način, da je
razumljen. Poznati in upoštevati mora pravila izmenjavanja vlog v pogovoru in
pravila, ki veljajo v socialnem okolju, v katerem živi (McLean, 1999).
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V komunikaciji sta pomembna sredstvo komuniciranja in komunikacijska vloga
oziroma namen in sredstvo komuniciranja. Bistvo komunikacije je v tem, da drugim
sporočimo svoje misli, želje, ideje in čustva ter od njih izvemo, kaj mislijo, želijo in
čutijo.
Nameni, ki jim komunikacija služi (Žnidarič, 1993), so:


izmenjava informacij in usklajevanje mnenj;



vplivanje na drugo osebo oziroma na več oseb;



reševanje težav in nesoglasij;



vzdrževanje stikov in razvoj odnosov.

Komunikacija ni le pogosta, intenzivna in raznovrstna, ampak je pri človeku kot
socialnem bitju, ki mu je stik z drugimi ljudmi nujno potreben, tudi zelo razvita in
kompleksna. Po različnih kriterijih je mogoče razlikovati več vrst komunikacij.
Poznamo namerno in nenamerno oziroma hotno in nehotno. Po vrsti znakov, ki jih
uporabljamo, govorimo o signalni in simbolni komunikaciji. V vsakdanjem življenju
nam je najbližja in najbolj razumljiva delitev na nebesedno in besedno komunikacijo
(Jelenc, 1998).
Signalna komunikacija je lahko zasnovana na paralingvističnih, kinetičnih in
proksemičnih znakih, odvisno od tega, kateri del telesa je oddajnik in katero čutilo je
sprejemnik (Jelenc, 1998).
Simbolna komunikacija z uporabo simbolov je med živimi bitji razvita le pri človeku.
Temelji na znakih, ki so arbitrarni (poljubni) in konvencionalni (dogovorjeni) (Jelenc,
1998).
Jezikovni znaki imajo naslednje značilnosti (Jelenc, 1998):


so nosilci pomena in sporočanja, posredujejo različne karakteristike tega, kar
označujejo;



so elementi sistema, ki jih je možno povezovati in kombinirati, to pa omogoča
ustvarjanje številnih novih pomenov in sporočanje novih idej;
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so po svoji naravi socialni, tj. pomenijo za člane neke skupnosti splošna
sredstva prenašanja sporočil.

1.2.1 GOVOR
Človek lahko komunicira različno (besedno, likovno, glasbeno …), besedni govor je
le ena izmed možnosti. Govor je oblika vedenja, ki ga lahko opazujemo: poslušamo
besede ali stavke, vidimo mimiko obraza in pantomimo celega telesa ter razumemo
sporočilo. Smo poslušalci in govorniki; z govorom izražamo svoje misli, izkušnje,
želje in čustva (Žnidarič, 1993).
Govor je zelo pomemben v človekovem razvoju: človek se z njim oblikuje kot
posameznik (individualna funkcija govora) in z njim vzpostavlja komunikacijo z
okolico (družbena funkcija govora) (Marjanovič Umek, 1990).

Pomembna faza v besednem razvoju je zaznavanje glasov in s tem povezano
prepoznavanje in razpoznavanje govornih glasov. Otrok mora najprej ločiti človeške
glasove od drugih glasov, nato pa razlikovati med človeškimi glasovi. Otrok se rodi z
izrednim slušno-diskriminativnim potencialom, ki mu omogoča ne le razlikovanje
glasov po intenzivnosti, frekvenci, hitrosti in smeri izvora, temveč tudi številne
glasove različnih jezikov (Marjanovič Umek, 1990).

V

zgodnjem

obdobju

otrokovega

govornega

razvoja

je

večina

fonemov

samoglasnikov. Soglasniki se kasneje kombinirajo s samoglasniki in nastajajo zlogi,
kot so ba, ga, na, sa, ma … (Marjanovič Umek, 1990).

V otrokovem zgodnjem obdobju je razvoj govora izredno hiter in skorajda
nenavaden. Od novorojenčka, kjer sta jok in smeh glavna načina izražanja, se je pri
približno dveh letih otrok že sposoben pogovarjati z drugimi, enostavno, vendar
pravilno (Marjanovič Umek, 1990).
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Tabela 3: Mejniki v govornem razvoju (Marjanovič Umek, 1990, 29–31)
Starost
1 mesec
3 meseci

5 mesecev

7 mesecev

9 mesecev

11 mesecev

1–2 leti

2–3 leta

3–4 leta

4–6 let

Vokalizacija in govor
Otrok veliko joka, cvili;
producira nekaj samoglasnikov.
Različen jok za bolečino, lakoto, neugodje,
upadanje časa, ki ga otrok prejoka, nekaj
ponavljajočih glasov (ga, ga); gruljenje.
Bebljanje, vokalne igre;
mnogo ponavljajočih se glasov;
vsi samoglasniki;
soglasniki m, k, g, b, p;
glasen smeh.
Različnost v bebljanju, glasu in ritmu;
že naučenim glasovom doda d, t, n, v;
govori – pogovarja se z igračami.
Jok, s katerim želi zbuditi pozornost;
»mama«, »dada«, »baba« so del vokalnih
iger, ne gre za asociacijo na osebo ali
objekt.
V povprečju uporablja eno besedo pravilno;
posnema glasove in pravilno število zlogov;
malo joka.
Več nerazumljivega žargona (spakedran
jezik, žlobudranje);
napredek v artikulaciji;
pri dveh letih že poimenuje veliko
predmetov;
veliko eholalije (ponavljanje).
Poskuša z novimi glasovi, vendar
artikulacija zaostaja za besednjakom;
50–57 % besed je razumljivih;
pogosto izpušča zadnji soglasnik;
žlobudranje počasi upada.
Razumljivost povedanega je blizu 100 %;
pogosto pomanjkljiva artikulacija l in r;
uporablja vsaj 3–4 besede v stavkih;
pri 4 letih uporablja množino.
Sintaksa je ustrezna pri 6 letih;
sestavi vsaj 5 do 6 besedne stavke;
tekoč govor;
lahko izraža časovne odnose;
glas dobro modulira v konverzaciji.

Razumevanje in odgovori
Nasmeh, upadanje splošne aktivnosti;
ob močnih zvokih se preplaši in zdrzne.
Vokalno gruljenje kot odgovor na
pomirjajoče glasove, nekaj imitacijskih
odgovorov na govor.
Imitacijski odgovori na govor upadajo;
obračanje in gledanje za glasom;
prepoznavanje domačega, poznanega
glasu;
z vokali izraženo nezadovoljstvo, jeza.
Pogostejše so geste kot del
vokalizacijskih odgovorov na dražljaje;
na glasove v okolju pogosteje
odgovarja.
Umikanje pred tujci, pogosto
kombinirano z jokom;
posnema ploskanje.
Razume »ne«;
odgovarja na »pa, pa« in podobno z
ustreznimi kretnjami.
Pri dveh letih prepozna 150–300
besed;
pravilno odgovarja na številne ukaze,
kot so »sedi«, »pridi«, »daj mi to« ...
Pri treh letih razume 800–1000 besed;
Odgovarja na različne ukaze, ki
vključujejo besede »na«, »pod«, »gor«
...
Prepozna množino, spol, pridevnike;
razume sestavljene stavke.
Razume 2500–3000 besed;
sledi navodilom, ki vsebujejo 3–4
aktivnosti;
razume »če«, »zato« in »zakaj«.

V prvem letu otrokovega življenja se njegovi možgani specializirajo. Razvijajo se
avditornorefleksivne poti, po katerih zvok sprejema in nanj reagira. Že kmalu se
dojenček nauči ločevati glasove govora od drugih zvokov. Do dopolnjenega prvega
leta razume že precej zahtev in drugih sporočil. Nekateri otroci že pri enem letu
verbalni jezik toliko ponotranjijo in se v njem čutijo dovolj trdni, da kmalu
spregovorijo. Otrok neverbalno komunicira, tudi če oralno še ne govori. Z verbalnim
razvojem se zmanjšuje delež nebesednih sporočil, čeprav se ohranjajo skozi celo
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življenje. Besedna sporočila prevzemajo vedno večjo vlogo in količina slušnih
dražljajev, ki jim je polnočuten otrok izpostavljen vsak dan, je ogromna.

Govor je skupek vseh individualnih govornih izrazov: govorica telesa, oralni govor,
pisni govor. Oralni govor je proces sporočanja s pomočjo glasov, ki jih tvorimo z
glasilkami in oblikujemo v ustih z artikulatorji, ta pa ni abstrakten, saj temelji na
govorjenem zvoku. Oralni govor je zvočna oblika izražanja. Funkcionira na stopnji
individualne zavesti in se uresničuje na subjektivni osnovi. Jezik pa je abstraktna
družbena tvorba. Govor konkretizira organizacijo jezika in je njegov sestavni del.
Govoru pripadajo fonacija, artikulacija in prozodija, jeziku pa leksika, semantika,
morfologija, gramatika in sintaksa (Radovančić, 1995).
Beseda govor se v vsakdanjem življenju pogosto uporablja kot sinonim za jezik.
Obstaja pa očitna razlika med govorom in jezikom. Jezik in govor se pri slišečih
razvijata vzporedno ter se izgrajujeta istočasno, tesno povezana med seboj ves čas,
dokler niso zgrajeni vsi elementi govora. Jezik se sicer lahko razvija mimo govora, a
govor se ne more razviti mimo jezika (Kostić, 1980).

1.2.2 JEZIK

De Saussure je v svojih predavanjih jezik razdelil na dva dela: na langue (jezik) in na
parole (govor)1. Pod langue razume jezikovno sposobnost, to je sposobnost
obvladovanja znakov, sposobnost, da človek vzpostavi sistem razločevalnih znakov,
ki ustrezajo posameznim idejam. Pod parole pa razume govor, to je fizikalnopsihološki del jezika, s katerim udejanjamo znanje (De Saussure, 1966).

V knjigi O jeziku in jezikoslovju avtorica Marija Golden to teorijo povzame in dodatno
utemelji: »Predmet jezikoslovja je jezik (langue), ne govor (parole). Jezik je struktura,
ki jo je preučevati samo zase, ne da bi v opis vnašali podatke zgodovinskega razvoja;
ne da bi hkrati opisovali družbeno skupnost, ki jezik rabi; ne da bi upoštevali
spoznavne in zaznavne pojave, ki omogočajo, da jezik pridobimo in rabimo. […]
1

Besedi langue in parole sta francoski besedi, ki ju je kot termina v lingvistiko vpeljal De Saussure in ju
jezikoslovci uporabljajo v originalni obliki.
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Govor je sekundaren, trenuten in heterogen, saj gre za pojave, ki jih opisujejo
biologija, fizika in psihologija. […] Z govorom govorec udejanja svoje znanje jezika,
da bi izrazil svoje misli – iz česar sledi sklepanje, da pripada izražanje misli v stavkih,
torej skladnja, pravzaprav psihologiji govora. Nasprotno je jezik (la langue) primaren,
neskončen in homogen. Je zgolj psihološka entiteta, ker je kot znanje norme in
sistem znakov shranjeno v glavah govorcev. Vendar pripada tudi skupnosti, saj
norme posameznik ne more samovoljno spreminjati. V govoru je vloga posameznika
aktivna: odloča, kaj bo povedal in kako. V razmerju do jezikovnega sistema je vloga
govorca pasivna: vsak se mora jezika naučiti; da bi novosti prešle v jezik, jih mora
potrditi skupnost.« (Golden, 2001: 80–81).

Jezik je širši pojem kot govor, saj govor zajema. Ko govorimo o jeziku, moramo imeti
v mislih način uporabe pomena besed, oblike in funkcije teh oblik v širših pomenskih
enotah, sintagmah ali stavkih (Kostić, 1980).
»Sodobni jezikoslovci menijo, da je pridobivanje jezika določeno z notranjimi,
prirojenimi, biološko določenimi sposobnostmi, v povezavi s stikom jezika okolja.
Mogoče je, da ima otrok prirojen sistem prepoznavanja, razvrščanja in integriranja
jezikovnih informacij, ki jim je izpostavljen, in da ta sistem vsebuje okvir osnovnega
znanja o možnih jezikovnih oblikah. Stik s točno določenim jezikom pa izpostavi
točno določene vidike razvijajočega se sistema in ga spravi v prirojeni okvir /.../.
Otrok »pozna« univerzalne lastnosti jezika zaradi svojega biološkega daru.
Specifične značilnosti, ki jih sliši, pa doda svojemu prirojenemu znanju in s tem
doseže celovit jezikovni sistem.« (Caplan, 1987: 11).

»Jezik je za F. de Saussurea troje hkrati.


Je družben pojav, ker je vezan na obstoj govorne skupnosti. […]



Jezik je hkrati tudi psihološka entiteta, vezana na človekov um. […]



Jezik je nazadnje tudi sredstvo sporazumevanja in v tej vlogi ga je treba videti
kot koherenten sistem znakov. Jezik v sporazumevalni vlogi je kod in govor
raba tega koda.

Kot kod ga preučuje semiologija, ta je del socialne psihologije. […]
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Jezik je pojmovan kot avtonomen tudi v nekaterih današnjih mentalističnih, še zlasti
čomskijanskih2 teorijah jezika, toda tam se vprašanje avtonomnosti nanaša v prvi
vrsti na avtonomnost jezikovnega znanja. […] Jezik, kot ga opisuje čomskijanska
tvorbena slovnica, ni le spisek razlikovalnih prvin in razmerij, temveč z univerzalnimi
jezikovnimi načeli omejeno znanje stavkotvornih pravil, naloženo v posameznih
jezikovnih možganskih centrih. Jezik je za čomskijance avtonomen v tem smislu, da
je pomemben del našega jezikovnega znanja opredeljen kot avtonomen del
možganskih potekov, da te poteke uravnavajo jezikovna načela, torej so neodvisna
od strategij in heuristik drugih spoznavnih in zaznavnih zmožnosti človeka, čeprav se
z njimi v usvajanju in rabi prepletajo.« (Golden, 2001: 80–81).

Razlaga, da je jezikovno znanje avtonomno, naloženo v posameznih jezikovnih
možganskih centrih, razloži tudi obstoj nebesednih jezikov. Jezikovna zmožnost je
univerzalna zmožnost človeka, zapisana v možganskih centrih. Je pa ta zmožnost
pasivna in se aktivira šele, ko se posameznik znajde v določenem jezikovnem okolju.

Jezik omogoča sporazumevanje: izmenjavo informacij, vplivanje na sočloveka,
izražanje občutkov in čustev. Človekova družbena aktivnost vpliva na jezik, z njim
tudi izražamo in spreminjamo odnose in razmerja v družbi, zato pravimo, da je
družbena struktura in širši kulturni pojav.
Jezik je množica pravil, kako povedi nekega jezika tvorimo. Jezik predstavlja
sestavljen sistem znakov, ki vsebuje določena pravila, po katerih se elementi
povezujejo in kombinirajo ter postajajo nosilci različnih pomenov.
Jezikovni sistem se pri otroku razvija najkasneje do šestega leta. Slišeči otroci
pridobivajo sistemske osnove že pred prvim letom. Po prvem letu otrok spregovori
ter pridobi in uporablja osnovni sistem domačega, maternega jezika. Začne se tudi
pospešeno širjenje besednega zaklada. Jezikovni sistem nekje do šestega leta
večinoma usvoji. Obdobje do šestega leta je tudi kritični čas za učenje prvega jezika.
Otrok od rojstva naprej pridobi povprečno 14 novih besed na dan (Kuplenik, 1999).

2

Gre za ameriškega jezikoslovca Noama Chomskega, ki je s svojo teorijo generativne slovnice vpeljal nov
pogled na jezik v lingvistiki (Chomsky, 1986).
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Verbalni jezikovni sistem vključuje (Jelenc, 1998):


fonologijo – glasoslovje (gre za usvajanje glasov),



morfologijo – oblikoslovje (gre za usvajanje gramatičnih oblik),



sintakso – skladnjo (gre za oblikovanje stavkov),



semantiko – pomenoslovje (gre za usvajanje pomena besed),



pragmatiko – uporabnost (gre za sistem pravil za uporabo jezika v določeni
situaciji).

Jezik je najpogosteje izražen z oralnim govorom in pisanim besedilom. Ko je izražen
s kretanjem, ga imenujemo znakovni jezik. Slovenski znakovni jezik (SZJ) ima svojo
slovnico in svoje značilnosti ter je vizualno-znakovni jezikovni sistem, ki se izraža z
gibanjem rok, mimiko obraza in celim telesom.
Sredstvo, s katerim tvorimo (govorimo, pišemo) in sprejemamo (poslušamo, beremo),
je jezik. Z njegovo pomočjo tudi razumemo sporočila drugih.
Za človeka je temeljno sredstvo sporazumevanja (komunikacije) jezik. Jezik, ki ga
uporabljamo ljudje, je večinoma besedni jezik, dopolnjujejo pa ga prvine
nebesednega jezika (glasnost, hitrost, kretnje, mimika, drža telesa …) (Križaj Ortar,
2008).
Jezik je sredstvo družbenega sporazumevanja in človekovega odzivanja na okolje.
Za sporazumevanje uporabljamo razne vrste znamenj (kretnje, gibe, simbole, grafe,
slike, prometne znake itd.), najbolj razširjena oblika sporazumevanja pa je izražanje z
besedami (Križaj Ortar, 2008).
Kadar se sporazumevamo ustno, imajo velik delež nejezikovna sporazumevalna
sredstva (gibi, pogledi, obleka). Jezikovno in nejezikovno sporazumevanje potekata
vzporedno in se med seboj dopolnjujeta. Nejezikovno izražanje komentira,
dopolnjuje, nadomešča in nadaljuje jezikovno izražanje ali pa mu je predhodno. Mora
biti funkcionalno, ne pa izraz jezikovne revščine. Človek je pač bitje, ki komunicira. Z
govorico se sreča že pred rojstvom. Ko se rodi, je govor temeljni posredovalec med
njim, njegovo predmetno izkušnjo in družbo. Življenje v družbi je oblikovalo človeka in
jezik (Lipnik, 1993).
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Otroci gredo skozi podobne stopnje pridobivanja jezikov, neodvisno od strukture
jezika. Prehajajo od bebljanja do razvijanja kompleta glasov, značilnih za jezik, ki se
ga učijo. Študije kažejo, da se to dogaja na predvidljiv način. Tudi pri pridobivanju
besednega zaklada, skladnje, naglasa, intonacije in drugih jezikovnih strukturnih
prvin prehajajo skozi različne stopnje (Chomsky, 1989).

Otrok jezik svojega okolja pridobiva na podlagi nepopolnih, neurejenih in ne vedno
pravilnih podatkov. Na koncu doseže o njem predstavo, ki daleč presega le
obnavljanje slišanih vzorcev. Sposoben je razumeti in tvoriti izraze, ki jih ni nikdar
slišal. Znanje svojega jezika razbira iz nepopolnih vzorcev, ki jim je bil izpostavljen, in
ga uporabi na nov, drugačen način (Dornik, 2009).

1.2.3 VPLIV IZGUBE SLUHA NA RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA
Sposobnost učenja za človeka najpomembnejšega in najpogostejšega verbalnega
jezika preko sluha je v prvih letih življenja velika, saj možgani lahko sprejemajo nove
pojme in tudi možnosti razločevanja slišanih dražljajev so velike. Ta sposobnost se
kasneje hitro zmanjšuje. Možnosti učenja in pridobivanja novih izkušenj upadajo.
Govor se pri človeku razvija skozi leta na osnovi slišanja, posnemanja in
rekombiniranja. Za učenje govora je pomembno, da se posamezne besede in načini
izražanja čim večkrat slišijo. Dokazano je, da otrok v družini letno sliši okrog
1.500.000 besed (ne samo različnih, temveč tudi večkrat ponovljenih). V prvih
sedmih letih življenja sliši okrog 10.000.000 izgovorjenih besed, od tega sprejme in z
njimi v lastnem govoru razpolaga s približno 1000 besedami. To pomeni, da otrok
sliši vsako izgovorjeno besedo okrog 10 tisočkrat, preden jo popolnoma usvoji.
Učenje verbalnega jezika preko sluha je dolgotrajen proces, celo pri popolnoma
normalnem sluhu (Simonović, 1977).

Socialni in osebnostni otrokov razvoj sta povezana z razvojem jezika, govora in
komunikacije. Na razvoj teh pa v največji meri vpliva izguba sluha. Razvoj verbalnega
jezika je pri prelingvalno gluhih otrocih oviran ali onemogočen in ne samo
upočasnjen.
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Pri osebah z motnjami sluha je potrebno upoštevati naslednje dejavnike, ki vplivajo
na razvoj verbalnega jezika:


čas nastanka izgube sluha (prelingvalna, postlingvalna) – čim kasneje je
nastopila izguba sluha, lažje je učenje verbalnega jezika;



etiologija – nekateri vzroki gluhote lahko vodijo do nevroloških poškodb ali
nastanka drugih motenj, ki pomembno vplivajo na razvoj jezika;



čas postavitve diagnoze – prej ko je izguba sluha diagnosticirana, prej lahko
tim strokovnjakov sprejme odločitve, povezane z načinom komunikacije
otroka. Pomembno se je zavedati, da nobena metoda ni univerzalno najboljša
za vse gluhe otroke, saj je to zelo heterogena populacija. Pri izbiri načina
komunikacije pa je potrebno izhajati iz vsakega posameznika individualno;



stopnja izgube sluha – nekaterim lažje in zmerno naglušnim osebam slušni
pripomočki omogočijo, da lahko usvojijo verbalni jezik, ni pa nujno, da bodo
ustrezno slušno sprejeli prav vse govorjene glasove in postali vešči uporabniki
verbalnega jezika. Tudi nekaterim otrokom s težko izgubo sluha do neke mere
pomaga ojačevanje glasov govora, drugim pa slušni pripomočki ne pomagajo
dovolj in se lažje učijo znakovnega jezika;



komunikacija med otrokom in starši –

nanjo vpliva slušni status staršev.

Slišeči starši so običajno bolj naklonjeni uporabi verbalnega govora, a v
zadnjem času vedno več uporabljajo tudi znakovni jezik. Gluhi starši
uporabljajo samo znakovni jezik. Pomembno je, da je komunikacija med
otrokom in starši efektivna;


sprejetost otrokove gluhote s strani staršev – nekateri starši otrokove gluhote
ne sprejmejo in zanikajo drugačne potrebe svojega otroka. Lahko se zgodi, da
ne upoštevajo drugačnega načina komunikacije, niti tega, da otrok potrebuje
več vidnih informacij, kar pa vpliva na usvajanje jezika.

Raznolikost gluhih in naglušnih v možnostih učenja besednega jezika je velika. Prav
tako je velika heterogenost v njihovih dosežkih. Kot socialna bitja se ob skromni
besedni zmožnosti sporazumevanja zatečejo k nebesednemu jeziku (SZJ), ki pa mu
prav tako morajo biti izpostavljeni. Seveda so gluhi otroci gluhih staršev znakovnemu
jeziku izpostavljeni od rojstva dalje, drugi pa lahko šele ob srečanju z vrstniki: vstopu
v vrtec, šolo ali celo v obdobju najstništva. Tako je tudi znanje nebesednega jezika
posameznika zelo raznoliko.
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Za razvoj jezika ni le potrebno, da ga slišimo kot oralni govor oz. vidimo kot znakovni
jezik, ampak da je dosežena dovolj visoka stopnja intelektualnega razvoja ter da se
jezik dejansko ustvarja (Dornik, 2009).

Izguba sluha je povezana z razvojem verbalnega jezika in govora. Ljudje se
besednega jezika naučimo spontano, s posnemanjem okolice, saj verbalni govor
poslušamo, imitiramo in na novo kombiniramo. In prav na področju besednega jezika
je vpliv izgube sluha najočitnejši.
Razvoj slišečega otroka in otroka z motnjo sluha je podoben, razlikuje pa se v
nekaterih značilnostih. Na slišečega otroka vplivajo zvočni vtisi okolja. Gluhi otroci
sprejemajo okolje le s pomočjo vida in tipa. Slišeči otrok zvok vokaliziranja sliši in
čuti, gluhi otrok ga le čuti. Slišeči otrok je preko poslušanja (posredno ali neposredno)
stalno vključen v naše razgovore. Gluhi je vključen le takrat, ko se obračamo nanj, ko
lahko vidi naš izraz na obrazu in ima možnost odgledovanja z ust. Slišeči otrok dan
za dnem posluša oralni govor, ga začenja razumeti in nato počasi ponavljati. Gluhi
otrok, pri katerem potekajo začetne faze razvoja oralnega govora enako – preko
stopnje smeha, krika in brbljanja, pa se ga ne more naučiti kljub ustrezno razvitim
duševnim sposobnostim in dobro razvitim govorilom. Za razumevanje verbalnega
jezika potrebuje posebno poučevanje. Na govoru se pozna že blaga naglušnost,
medtem ko pri težki naglušnosti do spontanega govora ne pride brez vaj in tehničnih
pomagal. Gluhi otrok pridobi znanje s posnemanjem in razumevanjem tistega, kar
vidi in občuti, manjka pa mu znanje, ki ga je slišeči otrok pridobil preko poslušanja.
Preko čutil vida, tipa, okusa in vonja se gluhi otrok seznanja s stvarmi okoli sebe, z
njihovimi lastnostmi, odnosi med njimi, medsebojnimi odnosi v družini in med ljudmi,
običaji, kulturo, čustvi, mišljenjem, reagiranjem. Otrok, ki sliši iste besede vedno
znova in jih lahko združuje z njihovim smislom, se nauči združevati govorico in njen
smisel, ko zbira dejstva iz materine govorice, iz njenega izraza in gibov. Za gluhega
otroka so nepopolne slušne informacije in bežne slike besed na ustih drugih preveč
nejasne in nedoločene, da bi mu pomagale oziroma omogočile ujeti njihov smisel
brez pomoči. Z izrazom obraza in kretenj se uči združevati smisel dejanj. Slišeči otrok
razvija razumevanje verbalnega govora in spretnost njegove uporabe med stalnim
stikom z drugimi, pri tem se upira na besedni zaklad, ki ga ima in ga širi. Pri gluhem
se pojavi težnja po izražanju z razvojem, pri tem pa ima težave zaradi skromnega

18

Ana Tomažin Košorok

Magistrsko delo

besednjaka, manjšega števila stikov z drugimi ... Enako kot slišeči otrok je tudi on
radoveden, vse bi rad vedel. Če ni zadoščeno njegovi vedoželjnosti, če ostane
nekajkrat brez razlage, ne bo več spraševal. S tem bo zajezena njegova
vedoželjnost, prikrajšan bo za izkušnje, s čimer zatremo njegovo željo po
spoznavanju in učenju. Otrok bo govoril le, če ga bomo spodbujali, se mu posvetili ter
vzpodbujali njegovo zanimanje in željo po izražanju (Jakopič, 2002 in Omerza, 1964).

Posledice na razvoj verbalnega govora so odvisne od tega, kako zgodaj v razvoju se
je motnja sluha pojavila ter kako velika je izguba sluha. Komunikacijske sposobnosti
in preko njih pridobivanje novih izkušenj in znanj se pri osebah, ki so izgubile sluh,
preden so bili formirani koncepti jezika, ne morejo razviti v zadostni meri.
»Dovzetnost živčnega sistema za fonološke, semantične in sintaktične sposobnosti ni
časovno neomejena, ampak je povezana z določenimi časovnimi razdobji v življenju
posameznika. Fonološko razločevanje se razvije v starosti enega leta. Semantične
sposobnosti se razvijajo v prvih štirih letih, razumevanje sintakse pa se lahko zavleče
do pubertete.« (Košir, 1999: 11).
Ta obdobja so optimalna za razvoj verbalnega jezika in govora. To je optimalen čas
tudi pri osebah z motnjo sluha, zato je takoj po diagnozi potrebno začeti z vajami
poslušanja in govora. Na učinkovitost učenja vpliva vsaka zakasnitev.

1.2.4 NEBESEDNA KOMUNIKACIJA
Kot je bilo že omenjeno, pa se pred besedno komunikacijo razvije nebesedna
komunikacija.

Nebesedna komunikacija je razvojno prva, ki se pri otroku razvija v prvem letu
življenja – geste, mimika, barva glasu ipd. Gre za komunikacijo med ljudmi brez
uporabe besed. Poimenujemo jo tudi gibalna komunikacija ali pa govorica telesa. V
nebesedno komunikacijo spadajo vse vrste komunikacij, kjer ne uporabljamo besed.
Torej sporočamo s pomočjo gibov posameznega dela telesa, zlasti obraza, in tudi
celega telesa, to je drže. Nebesedno komunikacijo lahko uporabljamo kot dopolnilo

19

Ana Tomažin Košorok

Magistrsko delo

besedni komunikaciji ali pa samostojno. Z neverbalno ali nebesedno komunikacijo
predstavljamo lastne lastnosti, izražamo svoja čustva in stališča. Pogosto tudi
spremljamo, podpiramo in dopolnjujemo besedni govor. Tu igrajo vlogo tudi hitrost
govora, melodija in poudarki (Košir, 2010).
Nebesedna komunikacija je sestavljena iz (Košir, 2010):


vedenja telesa (drže, usmerjenosti gibov in gibov telesa pri sedenju, stoji, hoji
in ležanju),



mimike (čela, lic, brade, obrvi),



očesnega stika (pogleda, zenic, očesnih mišic),



govora (hitrosti, ritma, jakosti in barve glasu, artikulacije, melodije, jasnosti,
smeha itd.),



gestikulacije (govorice rok, velikih in majhnih kretenj),



dotikov,



oblačenja,



vedenja v prostoru,



zunanjega konteksta (zunanjih okoliščin med komuniciranjem).

»Nebesedna komunikacija je zelo pomembna in je nepogrešljiv del našega
komuniciranja z drugimi.« (Brajša, 1993: 31).

Sporazumevanje bi bilo brez uporabe nebesedne komunikacije mnogo bolj revno.
Besedni izkaz bi bil enoličen skupek zlogov in besed, ki bi ga bilo težko razumeti
(Jelenc, 1998).
Za gluhe in naglušne osebe je neverbalni jezik pomembnejši od verbalnega.
Njihovemu neverbalnemu jeziku pravimo kretnja ali znakovni jezik, pri nas uradno
slovenski znakovni jezik.
»Kretnja je gib telesa, ki ga po navadi izvedemo z rokami.« (Podboršek, 1990: 3).
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S kretnjo lahko govorimo oziroma komuniciramo z drugo osebo. Da je kretnja
popolna, jo dopolnimo z mimiko obraza, ki poudari pomen kretnje. Mimika obraza in
pomen kretnje sta med seboj izrazito povezani.
Namesto glasu in izgovorjenih besed uporablja znakovni jezik za izražanje
najrazličnejših vsebin gibanje v prostoru. Gibljejo se roke, telo, obraz, usta in glava.
Namesto sluha, s katerim sprejemamo besede, uporabljamo vid, s katerim
sprejemamo kretnje. Znakovni jezik je kompleksen, strukturiran, živ jezik. Ima močno
kulturno osnovo in pripada velikemu številu znakovnih jezikov, ki so razširjeni med
skupnostmi gluhih po vsem svetu (Podboršek, Krajnc, 2006).
Tudi znakovni jezik ima svoje značilnosti:


Izrazna ravnina: artikulacijska ravnina kretalnega jezika se loči od oblike
glasovnega jezika po tem, da se prvega sprejema z očmi, torej vizualno,
drugega pa z ušesi, torej avditivno. Sporočila kretalnega jezika se tvorijo z
zunanjimi deli telesa: očmi, izrazi obraza, gornjim delom telesa, rok. Sporočila
besednega jezika pa z zunanjimi in notranjimi organi: jezikom, ustnicami,
glasilkami … Na mestu fonemov govorjenega jezika nastopajo v kinetičnem
jeziku kiremi. Kinetični jezik pozna nekatere prvine stavčnega glasoslovja.
Sporočilo je oblikovano s premori, nekateri deli sporočila so izvedeni
intenzivno, drugi šibkeje, nekateri deli se pokažejo počasi, drugi spet hitro.



Oblikoslovna ravnina: samostalniki, osebni zaimki in posamostaljeni pridevniki
so v prvem sklonu ednine in se ne sklanjajo ter so brez števila. Pri
posamostaljenih pridevnikih kretnje ne izražajo spola. Nekateri samostalniki se
izražajo z glagolom v nedoločniku. Samostalniška beseda je nepregibna in
daje nejasno stavčno vlogo, ker je samo poimenovalna. Pridevniki pri kretnjah
so izraženi z osnovno obliko. Kot pridevniška beseda nastopa samostalnik in
kretnja zaimka. Pridevniki v kretnjah so nepregibni in ne določajo števila in
sklona. Stopnjevanje pridevnika je redko izraženo. Včasih ga nakazuje večja
intenziteta giba, včasih se doda znak za »bolj« pred pridevnik, najpogosteje
pa se uporabi kar osnovnik. Glagoli v kretnji so izključno nedoločniki. Kretnje
vsebujejo tudi pomožnik biti in so izražene v vseh treh časih, ne izražajo pa
spola, števila in sklona. Velelnik je najpogosteje izražen z osnovno kretnjo
glagola. Predlogi so redki. Izražajo odnos s pomočjo drugih neverbalnih
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znakov. Vezniki so pogosto izpuščeni. Kretnje za pridevniški ali samostalniški
prislov se ne ločijo od kretenj za pridevnik ali samostalnik. Kretnje za zaimke
se uporabljajo nedosledno in se pogosto izpuščajo. Števniki imajo posebne
kretnje. Vrstilni števniki se nakazujejo s tresenjem rok, ponavljanem giba.


Skladenjska ravnina: osebek pogosto ni izražen, razen v dialogu, ki se izraža
le v ednini – jaz, ti, on. Tako je tudi s povedkom. Predmet ni izražen. Pri
prislovnem določilu časa je pogosto izražen časovni prislov »prej«. Za kinetični
jezik je značilno, da se cela besedna zveza izraža z eno kretnjo. Vprašalne,
želelne, velelne, pripovedne stavke se izrazi z mimiko, ki ni natančno določena
in se pogosto ne nakazuje (Kulovec, 1994 in Bešter, 1994).

Vzporedno z razvojem človekovega razuma in iz njegove potrebe po izražanju so se
oblikovale tudi kretnje. Poznamo naravne in dogovorjene. Naravne kretnje v svoji
komunikaciji veliko uporabljamo tudi ljudje brez izgube sluha.
V zadnjem času se veliko govori tudi o kretnjah oziroma znakih, ki jih uporabljamo pri
komunikaciji z dojenčki in majhnimi otroki, preden začnejo uporabljati verbalni govor
– »baby signs«.

1.3 OCENJEVANJE KOMUNIKACIJSKIH ZMOŽNOSTI GLUHIH IN
NAGLUŠNIH OTROK V ZGNL
Vsem gluhim in naglušnim otrokom, ki imajo odločbo o usmeritvi, pripada
individualiziran program. Ta obsega vsa področja kurikuluma, ki jih je potrebno pri
otroku testirati. Na osnovi ocene, ki jo dobimo, pa se zastavijo cilji in pristopi dela.

Ocenitev otrokovih komunikacijskih zmožnosti je trenutno v stroki razdeljena na
segmente (poslušanje, besedišče, jezik, opismenjevanje, artikulacija). Obstaja kar
nekaj različnih testov, ki so za potrebe ocenjevanja oziroma testiranja posameznega
področja prevedeni iz tuje govorečih okolij. Običajno te teste izvajajo logopedinje in
surdopedagoginje v ambulantah.
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Glede na to, katero področje komunikacije preverjajo, uporabljajo sledeče teste:


TAPS – Test slušne zaznave govora pri otrocih (Cohlear)



EARS – Evaluation of Auditpty Responses to Speech (MeDel)



Spremljanje razvoja poslušanja



TTFC - Token Test for Children



Test artikulacije



Peaboy – preverjanje pasivnega besedišča



Word Finding Vocabulary Test – preverjanje aktivnega besedišča



CSBS – Test zgodnje komunikacije

V oddelkih za gluhe in naglušne otroke v vrtcu Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana
trenutno enotni testi, ki bi pokrivali področje komunikacije, niso v uporabi. V času, ki
ga določa 36. člen ZUOPP-1, se otroka intenzivno opazuje in preizkuša na vseh
področjih. Nato se, kot že omenjeno, naredi opisna globalna ocena in zastavijo se
cilji v individualiziranem programu. V tej opisni oceni je običajno zajeto, na kakšen
način otrok komunicira (verbalni govor, znakovni jezik). V kolikor ne uporablja
verbalnega govora in ne znakovnega jezika, je napisano tudi, ali se oglaša in kdaj.
Opisane so tudi otrokove socialne zmožnosti, vzpostavljanje kontakta z vrstniki,
izhajajoč iz njegovih komunikacijskih sposobnosti. Opisan je tudi način, na katerega
otrok sporoča svoje želje in koliko razume navodila odraslih. Gre za vsebinsko
neenoten zapis, saj posamezne postavke niso točno določene. Globalna ocena
otroka je opis osnovnih komunikacijskih sposobnosti, ocena pa je med posameznimi
ocenjevalci kriterijsko neenotna in vsebuje veliko subjektivnih elementov. Zaradi tega
so takšne ocene med seboj slabo oziroma skoraj neprimerljive.
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1.4 MEDNARODNA KLASIFIKACIJA FUNKCIONIRANJA,
ZMANJŠANE ZMOŽNOSTI IN ZDRAVJA – VERZIJA ZA OTROKE
IN MLADOSTNIKE (MKF-OM)

1.4.1 MEDNARODNA

KLASIFIKACIJA

FUNKCIONIRANJA,

ZMANJŠANE

ZMOŽNOSTI IN ZDRAVJA (MKF)

1.4.1.1 Cilji MKF

Cilji MKF, ki se med seboj prepletajo, so:


nuditi znanstveno podlago za razumevanje in proučevanje zdravja in z
zdravjem povezanih stanj, izidov in determinant;



uveljaviti skupen jezik za opisovanje zdravja in z zdravjem povezanih stanj,
kar naj bi omogočilo boljšo komunikacijo med različnimi uporabniki, npr.
zdravstvenimi delavci, raziskovalci, načrtovalci zdravstvene politike in
javnostjo, vključno z osebami z zmanjšano zmožnostjo in/ali invalidnostjo;



omogočiti primerjavo podatkov med deželami, dejavnostmi zdravstvenega
varstva, službami in časovnimi obdobji;



ponuditi

shemo

za

sistematično

kodiranje

podatkov

za

zdravstvene

informacijske sisteme (SZO, 2008).

1.4.1.2 Uporabnost MKF
MKF se uporablja v različne namene, in sicer kot (SZO, 2008):


statistično orodje (zbiranje in zapisovanje podatkov),



raziskovalno orodje (merjenje izidov, kakovosti življenja ali okoljskih
dejavnikov),



klinično orodje (ocenjevanje potreb, določanje ustreznega zdravljenja za
posamezna stanja, ocenjevanje zaposlitvenih možnosti, ocenjevanje poteka
rehabilitacije in njenih izidov),
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orodje pri oblikovanju socialne politike (načrtovanje socialne varnosti, sistema
nadomestil, oblikovanje in izvajanje politike),



izobraževalno orodje (oblikovanje učnih načrtov, osveščanje prebivalstva,
izvajanje družbenih dejavnosti).

1.4.2 SPLOŠNO O MKF-OM
Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja za otroke in
mladostnike (MKF-OM) izhaja iz Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane
zmožnosti in zdravja (MKF) (WHO, 2001) in je namenjena dokumentiranju značilnosti
razvijajočega se otroka in vplivov njegovega okolja.

V prvih dveh desetletji življenja telesni, socialni in duševni razvoj otroka in
mladostnika zaznamujejo hitra rast in velike spremembe. Spremembe, ki potekajo
vzporedno, določajo naravo in kompleksnost otrokovega okolja v obdobjih dojenčka,
malčka, otroka in mladostnika. Večanje otrokovih sposobnosti, razvoj njegove
samostojnosti in njegovo večje sodelovanje v družbi je povezano z vsako od teh
sprememb.
MKF-OM sodi v “družino” mednarodnih klasifikacij, ki so jih strokovnjaki Svetovne
zdravstvene organizacije (SZO) razvili za različne vidike zdravja. Družina
mednarodnih klasifikacij SZO tako zagotavlja okvir za kodiranje najrazličnejših
zdravstvenih

podatkov

(npr.

diagnoza,

funkcioniranje

in

zmanjšana

zmožnost/invalidnost, razlogi za stik z zdravstvenimi službami) in uporablja
standardiziran

splošen

jezik,

kar

omogoča

sporazumevanje

o

zdravju

in

zdravstvenem varstvu med uporabniki z vsega sveta in v okviru različnih strok in
znanosti (SZO, 2008).

Klasifikacija temelji na konceptualnem okviru MKF in je nastala kot odgovor na to, da
za otroke in mladostnike potrebujemo posebno verzijo MKF, ki bi jo lahko vsesplošno
uporabljali na področju zdravstva, izobraževanja in družbe.
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Temeljni razlogi za razvoj MKF-OM so vključevali praktična, filozofska, taksonomska
vprašanja in vprašanja, povezana z javnim zdravjem.
MKF-OM je namenjena zdravnikom, učiteljem in vzgojiteljem, načrtovalcem
zdravstvene politike, družinskim članom, uporabnikom in raziskovalcem za
dokumentiranje značilnosti zdravja in funkcioniranja otrok in mladostnikov. Nudi
konceptualni okvir, skupni jezik in izrazoslovje za opisovanje težav v obdobjih od
dojenčka do mladostnika.
MKF-OM uporablja 4 vsebinska področja s črkovno-številskim kodirnim sistemom:
“b” označuje telesne funkcije (angl. body functions),
“s” označuje telesne zgradbe (angl. body structures),
“d” označuje dejavnosti in sodelovanje (angl. domains of activities and participation),
“e” označuje okoljske dejavnike (angl. environmental factors).
Črki sledi številska koda, ki se začne s številko poglavja (ena števka), tej sledijo
druga raven (dve števki) ter tretja in četrta raven (vsaka s po eno števko). Univerzalni
opisovalec, z vrednostmi od 0=ni težave do 4=popolna težava, vnesemo za piko in z
njim opredelimo, v kolikšni meri funkcija ali dejavnost odstopata od pričakovanega ali
običajnega stanja. Negativne vidike okolja ocenjujemo kot ovire, medtem ko za
olajševalne

dejavnike

okolja

uporabljamo

pozitivne

vrednosti

univerzalnega

opisovalca.
Informacije, zbrane z MKF-OM, lahko uporabimo za različne namene. Kode MKF-OM
lahko uporabimo za opisovanje ene same težave ali pa za širši opis, ki opredeljuje
otrokove težave z zdravjem in funkcioniranjem.
Klasifikacijska enota v MKF-OM ni otrokova diagnoza, temveč profil njegovega
funkcioniranja. Namen MKF-OM je opisovanje narave in resnosti omejitev otrokovega
funkcioniranja ter prepoznavanje okoljskih dejavnikov, ki vplivajo na to funkcioniranje
(SZO, 2008).
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Klasifikacija opisuje situacije glede na človekovo funkcioniranje in njegove omejitve
ter nudi okvir za organizacijo podatkov o tem. Podatki so razdeljeni na dva dela, vsak
del pa ima dva razdelka:


funkcioniranje in zmanjšane zmožnosti in/ali invalidnost:
 telesne funkcije in zgradbe,
 dejavnosti in sodelovanje.



spremljajoči dejavniki:
 okoljski dejavniki,
 osebni dejavniki.

Za vse razdelke uporabljamo isto splošno kvantifikacijsko lestvico. Problem lahko
pomeni okvaro, omejitev dejavnosti, omejitev sodelovanja ali oviro, odvisno od
podrazdelka. Izbrati

moramo ustrezne opisne besede

glede

na

določeno

klasifikacijsko področje.
Kadar ugotovimo stanje »ni problema« ali »popoln problem«, je možno odstopanje
do 5 %. »Zmeren problem« je običajno na sredini stopenjske lestvice. Odstotke je
potrebno umeriti za vsako področje posebej, in sicer glede ne standarde, ugotovljene
za dano populacijo (SZO, 2008).

xxx.0 NI problema

(ne obstaja, odsoten, zanemarljiv …) 0–4 %

xxx.1 MAJHEN problem (lahek, blag …)

5–24 %

xxx.2 ZMEREN problem (srednji, znaten …)

25–49 %

xxx.3 VELIK problem

(težek, resen, skrajen …)

xxx.4 POPOLN problem (v celoti)

50–95 %
96–100 %

xxx.8 neopredeljeno
xxx.9 neopredeljivo

Pri okoljskih dejavnikih lahko prvi opisovalec določa tudi stopnjo pozitivnih vidikov
okolja – olajševalec, ali pa negativnih učinkov – oteževalec. Uporabljamo enako
lestvico od 0 do 4, a za olajševalec piko zamenjamo z znakom plus.
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1.4.3 PREGLED RAZDELKOV MKF-OM

Preden podrobneje predstavimo posamezne razdelke MKF, je potrebo predstaviti
nekaj definicij, ki bodo olajšale nadaljnje razumevanje.

Telesne funkcije so fiziološke funkcije telesnih sistemov, vključno s psihološkimi
funkcijami.
Telesne zgradbe so anatomski deli telesa.
Okvare so motnje v telesnih funkcijah ali zgradbah, ki se izražajo kot hujša
nepravilnost ali izguba.
Dejavnost je posameznikovo izvajanje opravila ali dejanja.
Sodelovanje je vključevanje posameznika v življenjske situacije.
Omejitve dejavnosti so težave, ki jih ima lahko posameznik pri izvajanju dejavnosti.
Omejitve sodelovanja so problemi, ki jih lahko posameznik doživlja pri vključevanju
v življenjske situacije.
Okoljski dejavniki so značilnosti fizičnega in družbenega okolja, v katerem
posameznik živi in deluje, ter stališč tega okolja (SZO, 2008).

1.4.3.1 Telesne funkcije
Telesne funkcije so razdeljene na sledeča poglavja:


duševne funkcije (splošne duševne funkcije – zavest, energija, zagon – in
specifične funkcije – spomin, jezik, računanje),



funkcije čutil in bolečina (funkcije čutov vida, sluha, okusa itd. ter občutenje
bolečine),



glasovne in govorne funkcije (ustvarjanje glasu in govora),



funkcije srčno-žilnega, krvnega, imunskega in dihalnega sistema (funkcije srca
in žilja, sistema proizvodnje krvi in imunosti, funkcije dihanja in vadbene
vzdržljivosti),
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funkcije prebavnega, metaboličnega in endokrinega sistema (funkcije uživanja
hrane, prebave in izločanja, funkcije metabolizma in endokrinih žlez, funkcije
vzdrževanja rasti),



genito-urinarne in reproduktivne funkcije (funkcije odvajanja urina in funkcije
reprodukcije),



funkcije živčevja, mišičja in okostja ter z gibanjem povezane funkcije (funkcije
gibanja in gibljivosti),



funkcije kože in sorodnih zgradb (funkcije kože, nohtov in las).

1.4.3.2 Telesne zgradbe

Telesne zgradbe obsegajo poglavja:


zgradbe živčevja,



oko, uho in sorodne funkcije,



zgradbe, povezane z glasom in govorom,



zgradbe srčno-žilnega, imunskega in dihalnega sistema,



zgradbe, povezane s prebavnim sistemom, metabolizmom in endokrinim
sistemom,



zgradbe, povezane z genito-urinarnim in reproduktivnim sistemom,



z gibanjem povezane zgradbe,



koža in sorodne zgradbe.

1.4.3.3 Dejavnosti in sodelovanje

Dejavnosti in sodelovanje obsega naslednja poglavja:


učenje in uporaba znanja (učenje, uporaba naučenega, razmišljanje,
reševanje problemov, sprejemanje odločitev),



splošna opravila in zahteve (izvajanje posameznih opravil, organizacija
rutinskih dejanj, obvladovanje stresa),



sporazumevanje (sporazumevanje s pomočjo jezika, znakov, simbolov,
sprejemanje in ustvarjanje sporočil, pogovarjanje, uporaba pripomočkov in
tehnik za sporazumevanje),
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gibanje (spreminjanje telesnega položaja ali lokacije s premikanjem,
premeščanjem, manipulacijo predmetov, s hojo, tekom, vzpenjanjem, z
uporabo prevoznih sredstev),



skrb zase (osebna nega, umivanje, brisanje, skrb za telo in telesne dele,
oblačenje, hranjenje, pitje, skrb za lastno zdravje),



življenje doma (izvajanje domačih in vsakodnevnih opravil in nalog),



medosebni stiki in odnosi (naloge in dejanja, potrebna za osnovne in
kompleksne stike z ljudmi na situacijsko in družbeno sprejemljiv način),



glavna življenjska področja (prevzemanje in izvajanje dejanj in nalog,
potrebnih za uspešnost na področju izobraževanja, dela in zaposlitve),



življenje v skupnosti, družbi in državi (sodelovanje v organiziranem družbenem
življenju zunaj družine).

1.4.3.4 Okoljski dejavniki

Okoljski dejavniki obsegajo pet poglavij:


izdelki in tehnologija (naravno ali umetno narejeni izdelki, oprema in tehnika),



naravno okolje in spremembe okolja, ki jih povzroča človek (živi in neživi
elementi naravnega ali fizičnega okolja; sestavine okolja, ki ga je spremenil
človek; značilnosti človeške populacije v tem okolju),



podpora in odnosi (osebe ali živali, ki nudijo praktično fizično ali čustveno
oporo; hranjenje, zaščita, pomoč in oblikovanje odnosov z drugimi osebami
doma, na delu, v šoli, pri igri ali v drugih vidikih vsakodnevnih dejavnosti),



stališča (posledice običajev, navad, ideologij, vrednot, norm, prepričanj in
verskih prepričanj),



službe, sistemi in politika (službe, ki zagotavljajo koristi, strukturirane
programe; sistemi, ki so upravni nadzor in organizacijski mehanizmi; politika,
ki vključuje pravila, predpise, sporazume in standarde).
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1.4.4 SPORAZUMEVANJE V MKF-OM
Za opis komunikacije gluhih in naglušnih otrok je najpomembnejše 3. poglavje
dejavnosti in sodelovanja. To je sporazumevanje. Kot je bilo že omenjeno, je
razdelek dejavnosti in sodelovanja označen s črko »d«. Ker gre za tretje poglavje, se
kode začnejo s števko 3xx (xx se spreminja glede na podpoglavje – od 10 do 99).
Celotno poglavje sicer obsega:


Sporazumevanje – sprejemanje sporočil:
 sporazumevanje – sprejemanje – govorjena sporočila (d310),
 sporazumevanje – sprejemanje – negovorjena sporočila (d315),
 sporazumevanje – sprejemanje – uradni znakovni jezik (d320),
 sporazumevanje – sprejemanje – pisna sporočila (d325),
 sporazumevanje – sprejemanje, drugo opredeljeno in neopredeljeno
(d329).



Sporazumevanje – tvorjenje sporočil:
 govorjenje (d330),
 predgovorne sposobnosti (d331),
 petje (d332),
 negovorno sporočanje (d335),
 sporočanje v uradnem znakovnem jeziku (d340),
 pisno sporočanje (d345),
 sporazumevanje, drugo opredeljeno in neopredeljeno (d349).



Pogovor in uporaba pripomočkov in tehnik za sporazumevanje:
 pogovor (d350),
 razprava (d355),
 uporaba pripomočkov in tehnik za sporazumevanje (d360),
 pogovor in uporaba pripomočkov in tehnik za sporazumevanje, drugo
opredeljeno in neopredeljeno (d369),
 sporazumevanje, drugo neopredeljeno (d398),
 sporazumevanje, neopredeljeno (d399).
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Iz napisanega lahko povzamemo, da je MKF-OM zastavljena dovolj široko, da pokrije
vsa področja človekovega delovanja. Hkrati pa nam s svojo podrobno klasifikacijo
omogoči, da določeno področje zelo natančno razčlenimo in ocenimo.

Ker je MKF-OM vsebinsko in kriterijsko poenotena za vse, menimo, da je ocenitev
področja sporazumevanja z njo dober poizkus korekcije stanja, ki trenutno je pri
opisu komunikacijskih sposobnosti gluhega in naglušnega otroka. Saj že bežen
pogled na neenotno globalno oceno otrokovega funkcioniranja v primerjavi s
sistematično in natančno urejeno klasifikacijo nakazuje prav to. Tudi cilj MKF-OM je,
da bi se uveljavil nek skupen jezik, ki bi omogočal primerjavo podatkov. MKF-OM
dobro razčleni in definira vsebinska področja s tem, da pove, kaj v posamezno enoto
sodi in kaj ne, ne nudi pa operativnih nalog ali preizkusov, s katerimi bi to ocenili.
Tako je naloga potencialnih uporabnikov, da glede na definirano vsebinsko strukturo
pripravijo naloge ali teste in izide ocen vrednotijo po vnaprej določeni lestvici.
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2 CILJ IN HIPOTEZE

2.1 CILJ

Cilj naloge je ocena sporazumevanja predšolskih otrok po klasifikaciji MKF-OM in s
tem možnost uveljavitve enotnega kriterija ocenjevanja sporazumevanja predšolskih
gluhih in naglušnih otrok.

2.2 HIPOTEZE

Z namenom realizacije cilja postavljamo naslednje hipoteze:
Hipoteza 1:

Ocena sporazumevanja – sprejemanje po klasifikacijskih enotah MKFOM statistično pomembno razlikuje med gluhimi posamezniki, ki imajo
slišeče starše in vstavljen polžev vsadek pred osemnajstim mesecem
starosti, in gluhimi posamezniki, ki imajo slišeče starše in vstavljen
polžev vsadek po osemnajstem mesecu starosti.

Hipoteza 2:

Ocena sporazumevanja – tvorjenje sporočil po klasifikacijskih enotah
MKF-OM statistično pomembno razlikuje med gluhimi posamezniki, ki
imajo slišeče starše in vstavljen polžev vsadek pred osemnajstim
mesecem starosti, in gluhimi posamezniki, ki imajo slišeče starše in
vstavljen polžev vsadek po osemnajstem mesecu starosti.

Hipoteza 3:

Ocena sporazumevanja – pogovor po klasifikacijskih enotah MKF-OM
statistično pomembno razlikuje med gluhimi posamezniki, ki imajo
slišeče starše in vstavljen polžev vsadek pred osemnajstim mesecem
starosti, in gluhimi posamezniki, ki imajo slišeče starše in vstavljen
polžev vsadek po osemnajstem mesecu starosti.

Hipoteza 4:

Med gluhimi in naglušnimi otroki ni razlike v sporazumevanju.
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Hipoteza 5: MKF-OM je sistematično in uporabno ogrodje za evalvacijo in
načrtovanje nadaljnjega dela s posameznikom.

Hipoteza 6:

Strokovno poročilo, oblikovano po MKF-OM, zajame več klasifikacijskih
enot za oceno sporazumevanja kot obstoječa globalna ocena.
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3 METODOLOGIJA

3.1 VZOREC

Vzorec zajema 42 otrok v starosti od 3 do 6 let. 21 otrok je gluhih in naglušnih in
predstavljajo eksperimentalno skupino, 21 otrok pa je slišečih in predstavljajo
referenčno skupino.

Glede na starost so v skupini gluhih in naglušnih otrok 4 otroci stari 6 let, 5 otrok je
starih 5 let, 11 otrok je starih 4 leta in 1 otrok 3 leta. V skupini slišečih otrok sta 2
otroka stara 3 leta, 10 otrok 4 leta, 5 otrok 5 let in 4 otroci 6 let. To predstavlja Graf 1.

12
10
8
št. gluhih in naglušnih

6

št. Slišečih
4
2
0
3 leta

4 leta

5 let

6 let

Graf 1: Starostna razporeditev obeh skupin vzorca

V skupini gluhih in naglušnih otrok je 13 gluhih (62 %) in 8 naglušnih otrok (38 %).
Vsi gluhi otroci uporabljajo polžev vsadek, 1 otrok obojestransko. Naglušni otroci
uporabljajo zaušesne slušne aparate. Vsi otroci so vključeni v oddelke vrtca v Zavodu
za gluhe in naglušne Ljubljana.
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naglušni otroci
38%

gluhi otroci
naglušni otroci
gluhi otroci
62%

Graf 2: Razmerje med gluhimi in naglušnimi v prvi skupini

Otroci, ki uporabljajo zaušesne slušne aparate, so jih dobili v starosti od treh do
šestih mesecev. Pri otrocih, ki uporabljajo polžev vsadek, pa starost, pri kateri so ga
dobili, variira med osmimi in sedemintridesetimi meseci starosti.

Glede na stopnjo izgube sluha ima 1 otrok lažjo izgubo sluha (26–40 dB), 3 otroci
imajo zmerno izgubo sluha (41–60 dB) in 4 otroci imajo težko izgubo sluha (61–90
dB). To so otroci, ki uporabljajo zaušesne slušne aparate. Najtežjo izgubo sluha (91–
110 dB) ima 10 otrok. 3 otroci imajo izgubo 110 dB, a sem jih uvrstila med popolno
gluhoto, saj imajo to diagnozo tudi zapisano v strokovnem mnenju in odločbi o
usmeritvi.

Od vseh otrok v tej skupini imata le 2 otroka starše z izgubo sluha; obakrat mami
gluhi in očeta naglušna, ostalih 19 otrok pa ima slišeče starše.
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Graf 3: Razporeditev glede na izgubo sluha

V spodnji tabeli je skupina gluhih in naglušnih otrok pregledno predstavljena.

Tabela 4: Podatki o skupini gluhih in naglušnih otrok (M – deček, Ž – deklica, SA ‒ slušni
aparat, PV – polžev vsadek

1
2

M
M

4
4

110 dB
45-70 dB

slušni
pripomoče
k
PV
SA

3

M

4

60-80 dB

SA

3 mesece

4
5
6
7
8
9

Ž
M
M
Ž
M
M

4
4
5
6
6
6

50-70 dB
100 dB
95 dB
95 dB
92 dB
30-40 dB

SA
PV
PV
PV
PV
SA

10

M

5

110 dB

PV 2x

11
12
13
14
15
16
17
18

M
M
M
M
Ž
M
Ž
M

6
5
5
5
4
4
4
4

100 dB
65–75 dB
40-60 dB
95 dB
100 dB
50-60 dB
95-100 dB
90-100 dB

PV
SA
SA
PV
PV
SA
PV
PV

5 mesecev
10 mesecev
25 mesecev
33 mesecev
31 mesecev
6 mesecev
18 mesecev,
31 mesecev
37 mesecev
42 mesecev
25 mesecev
35 mesecev
23 mesecev
13 mesecev
11 mesecev
8 mesecev

otrok spol starost

izguba
sluha

starost, ko je
dobil slušni
pripomoček
15 mesecev
6 mesecev
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slušni status vzrok
staršev
gluhote
slišeča
slišeča
gluha,
naglušen
slišeča
slišeča
slišeča
slišeča
slišeča
slišeča

govor
doma

neznan
neznan

verbalni
verbalni
verbalni,
dedno
kretnja
neznan verbalni
neznan verbalni
neznan verbalni
bolezen verbalni
bolezen verbalni
bolezen verbalni

slišeča

neznan

verbalni

slišeča
slišeča
slišeča
slišeča
slišeča
slišeča
slišeča
slišeča

neznan
neznan
neznan
neznan
neznan
neznan
neznan
neznan

verbalni
verbalni
verbalni
verbalni
verbalni
verbalni
verbalni
verbalni
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19

M

3

105 dB

slušni
pripomoče
k
PV

20

M

4

50-60 dB

SA

4 mesece

21

M

4

110 dB

PV

34 mesecev

otrok spol starost

izguba
sluha

starost, ko je
dobil slušni
pripomoček
12 mesecev

slušni status vzrok
staršev
gluhote
slišeča
gluha,
naglušen
slišeča

neznan
dedno
neznan

govor
doma
verbalni
verbalni,
kretnja
verbalni

V skupini gluhih in naglušnih otrok se v družini 15 otrok (71 %) sporazumeva samo
verbalno, pri komunikaciji s 6 otroki (29 %) pa starši uporabljajo tako verbalni kot
znakovni jezik.

verbalni jezik in
kretnja
29%
verbalni jezik
verbalni jezik in kretnja

verbalni jezik
71%

Graf 4: Način komunikacije v domačem okolju pri eksperimentalni skupini

Skupini sta izenačeni po kontrolnih spremenljivkah: spol, starost in vključenost v
organizirano obliko vzgoje in izobraževanja. Tako v eksperimentalni kot v referenčni
skupini je 17 dečkov in 4 deklice. V eksperimentalni skupini je povprečna starost 4,57
leta in v referenčni skupini 4,52 leta. Vsi otroci so vključeni v različne vrtce Mestne
občine Ljubljana ali širšega območja.

3.2 SPREMENLJIVKE

Kriterijska spremenljivka je:


sluh (gluhi in naglušni otroci – slišeči otroci).
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Kontrolne spremenljivke so:


spol (naravni spol),



starost (od 3 do 6 let),



vključenost v organizirano obliko vzgoje in izobraževanja (vrtec).

Eksperimentalne spremenljivke so:


sporazumevanje – sprejemanje;
o govorjena sporočila; predstavlja vsoto naslednjih ocen:
 sliši; predstavlja vsoto ocen nalog 1 do 5 (Priloga 2),
 odgleda; predstavlja vsoto ocen nalog 6 do 10 (Priloga 2);
o negovorjena sporočila; predstavlja vsoto naslednjih ocen:
 telesni gibi; predstavlja vsoto ocen nalog 11 do 15 (Priloga 2) ,
 znaki in simboli; predstavlja vsoto ocen nalog 16 do 20 (Priloga
2),
 slike in fotografije; predstavlja vsoto ocen nalog 21 do 25
(Priloga 2);
o uradni znakovni jezik; predstavlja vsoto ocen nalog 26 do 30 (Priloga
2);



sporazumevanje – tvorjenje sporočil;
o govorno sporočanje; predstavlja vsoto naslednjih ocen:
 govorjenje; predstavlja vsoto ocen nalog 31 do 35 (Priloga 2),
 predgovorne sposobnosti; predstavlja vsoto ocen nalog 36 do 40
(Priloga 2),
 petje; predstavlja vsoto ocen nalog 41 do 45 (Priloga 2),
o negovorno sporočanje; predstavlja vsoto naslednjih ocen:
 telesni gibi; predstavlja vsoto ocen nalog 46 do 50 (Priloga 2),
 znaki in simboli; predstavlja vsoto ocen nalog 51 do 55 (Priloga
2),
 slike in fotografije; predstavlja vsoto ocen nalog 56 do 60
(Priloga 2);
o sporočanje v uradnem znakovnem jeziku; predstavlja vsoto ocen nalog
61 do 65 (Priloga 2);
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pogovor; predstavlja vsoto ocen nalog 66 do 70 (Priloga 2).

3.3 VREDNOTENJE EKSPERIMENTALNIH SPREMENLJIVK

Eksperimentalne spremenljivke so zajete v sedemdesetih nalogah. Vsaka naloga je
vrednotena z eno točko. Če otrok izpolni navodilo, dobi točko, če navodila ne izpolni,
ne dobi točke.

Povprečna vrednost rezultata slišečih otrok služil kot kriterij za ocenjevanje gluhih in
naglušnih otrok s pomočjo kod MKF-OM. Izjema je področje uporabe znakovnega
jezika tako v sprejemanju kot tvorjenju sporočila in sprejemanje odgledovanje. Tukaj
je bila norma za skupino gluhih in naglušnih otrok 100 %.

Dosežek posameznega gluhega ali naglušnega otroka je ovrednoten glede na
povprečje referenčne skupine slišečih otrok po naslednjem kriteriju MKF-OM, kjer
pomenijo zaostanki:
xxx.0 NI težave

0‒4 %

xxx.1 MAJHNA težava

5‒24 %

xxx.2 ZMERNA težava

25‒49 %

xxx.3 VELIKA težava

50‒95 %

xxx.4 POPOLNA težava

96‒100 %

3.4 MERSKI INŠTRUMENTARIJ

V raziskavi so bili uporabljeni različni merski pripomočki. Vprašalnik in naloge so bile
avtorske sestavljene za potrebe magistrske naloge.
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Izveden je bil splošni vprašalnik, ki je vseboval vprašanja glede spola, starosti,
slušnega statusa in uporabe slušnega pripomočka otroka, jezika v družini ter
slušnega statusa staršev (Priloga 1).

Za oceno sporazumevanja je bil sestavljen preizkus, ki je bil zasnovan posebej za to
raziskavo, saj v takšni obliki ne obstaja. Vsebuje 70 nalog, ki so razporejene v tri
področja, in sicer sporazumevanje – sprejemanje, ki preverja sklop prvih 30 nalog,
sporazumevanje – tvorjenje sporočil, ki preverja naslednjih 35 nalog, in pogovor, ki
preverja zadnjih 5 nalog (Priloga 2).

Da smo dosegli vsebinsko veljavnost testa, so vsako posamezno nalogo testa
ocenile tri surdopedagoginje na lestvici od 1 do 5. Izračunali smo aritmetično sredino,
ki nam je povedala, katera vprašanja so bolj in katera manj primerna (tabela 5), ter
standardni odklon (tabela 6) za večjo oziroma manjšo skladnost med ocenjevalci.

Tabela 5: Vrednosti M od največje do najmanjše za vseh 70 testnih nalog
št naloge v testu
v4
v5
v7
v8
v9
v10
v12
v13
v15
v16
v17
v19
v20
v21
v22
v23
v24
v25
v26
v27
v28

N
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

M
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
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SD
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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št naloge v testu
v29
v30
v31
v35
v36
v37
v38
v39
v40
v41
v42
v43
v44
v45
v46
v47
v50
v51
v52
v53
v54
v55
v56
v57
v60
v61
v62
v63
v64
v65
v66
v67
v68
v69
v70
v1
v2
v11
v32
v34
v48
v14
v18
v33
v49
v58

N
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

M
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,67
4,67
4,67
4,67
4,67
4,67
4,33
4,33
4,00
4,00
4,00

42

SD
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,577
0,577
0,577
0,577
0,577
0,577
0,577
0,577
0,000
0,000
0,000
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št naloge v testu
v59
v3
v6

N
3
3
3

M
4,00
3,00
1,00

SD
0,000
0,000
0,000

Glede na rezultate smo 6. nalogo odstranili iz testa in jo nadomestili z novo, ki so jo
vse tri surdopedagoginje ocenile s 5.
Nalogo 3 smo pustili v testu.

Tabela 6: Vrednosti SD od najnižje do najvišje za vseh 70 testnih nalog
št naloge v testu
v4
v5
v7
v8
v9
v10
v12
v13
v15
v16
v17
v19
v20
v21
v22
v23
v24
v25
v26
v27
v28
v29
v30
v31
v35
v36
v37
v38
v39
v40
v41
v42
v43

N
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

M
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

43

SD
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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št naloge v testu
v44
v45
v46
v47
v50
v51
v52
v53
v54
v55
v56
v57
v60
v61
v62
v63
v64
v65
v66
v67
v68
v69
v70
v33
v49
v58
v59
v3
v6
v1
v2
v11
v32
v34
v48
v14
v18

N
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

M
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00
1,00
4,67
4,67
4,67
4,67
4,67
4,67
4,33
4,33

SD
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,577
0,577
0,577
0,577
0,577
0,577
0,577
0,577

Naloge 1, 2 11, 14, 18, 32, 34 in 48 imajo vrednost SD 0,577, a jih iz testa nismo
umikali, saj je njihova aritmetična sredina še vedno dovolj visoka, in sicer od 4,33 do
4, 67. Kar pomeni, da sta nalogi 14 in 18 dobili dve oceni 4 in eno 5, ostale naloge pa
eno oceno 4 in dve oceni 5.
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Veljavnost testa smo preverili s Cronbachovo alfo. Dobili smo naslednje vrednosti
Cronbachove alfe:


za celoten test, slišeči ter gluhi in naglušni otroci skupaj, je vrednost
Cronbachove alfe 0,875;



za testiranje slišečih otrok je vrednost Cronbachove alfe 0,884;



pri testiranju gluhih in naglušnih otrok pa je vrednost Cronbachove alfe 0,905.

Vrednosti Cronbachove alfe nam povedo, da je zanesljivost za celoten test in za
testiranje slišečih otrok dobra, medtem ko je za testiranje gluhih in naglušnih otrok
celo odlična.

Da smo pridobili normo za ocenjevanje gluhih in naglušnih otrok, smo najprej
izračunali aritmetično sredino dosežkov slišečih otrok na testu.

Tabela 7: Rezultati slišečih otrok po posameznih področjih sporazumevanja
SLIŠEČI OTROCI
SO 1
SO 2
SO 3
SO 4
SO 5
SO 6
SO 7
SO 8
SO 9
SO 10
SO 11
SO 12
SO 13
SO 14
SO 15
SO 16
SO 17
SO 18
SO 19
SO 20
SO 21
M

sprejemanje
21
20
20
21
21
21
21
21
20
17
20
15
18
15
16
20
15
21
16
14
18
18,62

tvorjenje sporočil
25
22
25
25
22
25
25
22
25
24
25
27
29
21
27
27
21
29
25
21
24
24,57
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pogovor
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5,00
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Na področju sprejemanja je bilo možno dobiti skupaj 30 točk, na področju tvorjenja
sporočil 35 točk in 5 točk za pogovor. V tabeli 5 so prikazani rezultati, ki so jih dosegli
slišeči otroci. Glede na to, koliko točk je bilo možnih in koliko so jih dosegli, bi rekli,
da so se odrezali pod pričakovanji. A ne smemo pozabiti, da sta v tem področju
zajeta tudi spremenljivka odgleda in spremenljivka uradni znakovni jezik.

V tabeli 8 so predstavljeni rezultati slišečih otrok samo za sporazumevanje ‒
sprejemanje. 5 nalog skupaj predstavlja eno oceno za posamezno spremenljivko.
Ocene slišečih otrok so pri vseh spremenljivkah, razen pri sprejemanju in tvorjenju
sporočil v uradnem znakovnem jeziku ter pri odgledovanju, norma za ocenjevanje
gluhih in naglušnih otrok. Pri teh smo vzeli normo 100 % dosežek (5 točk).

Tabela 8: Rezultati slišečih otrok po posameznih spremenljivkah sprejemanja

sprejemanje
govorjena sporočila

rezultati
slišečih
otrok

negovorjena sporočila

sliši

odgleda

telesni gibi

znaki in
simboli

5

0

3,81

3,81

5

12,27

risbe in
fotografije

4,95

uradni
znakovni
jezik
1

Pri vsaki spremenljivki je bilo možno doseči največ 5 točk. Vsaka naloga je vredna 1
točko. Vidimo, da pri tem, kaj otroci slišijo, ni bilo nikakršnih presenečenj in
odstopanj. Tudi pri odgledovanju po pričakovanju niso dobili točk, zato ta ocena tudi
ne šteje kot norma. Normo smo tu določili na 100 % dosežek (5 točk). Zanimivo pa
je, da so imeli nekateri kar nekaj težav pri negovorjenih sporočilih, in sicer pri
sprejemanju sporočil preko telesnih gibov ter znakov in simbolov. Rezultat sicer ni
tako slab, a pričakovanja so bila višja.

Norme, s katerimi smo ocenjevali gluhe in naglušne otroke, so na področju
sprejemanja sledeče:


govorjena sporočila 10 točk
 sliši 5 točk
 odgleda 5 točk



negovorjena sporočila 12,27 točk
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 telesni gibi 3,81 točk
 znaki in simboli 3,81 točk
 risbe in fotografije 4,95 točk


uradni znakovni jezik 5 točk

V tabeli 9 so rezultati slišečih otrok na področju sporazumevanje – tvorjenje sporočil.
Rezultati so vsota 5 nalog za posamezno spremenljivko in predstavljajo normo za
ocenjevanje gluhih in naglušnih otrok na tem področju. Za vsako od spremenljivk je
bilo mogoče doseči največ 5 točk. Tukaj pri rezultatih ni bilo presenečenj. Nekaj težav
smo imeli z vrednotenjem pri petju. Nekateri otroci zelo radi pojejo, a je to
intonacijsko povsem nepravilno. Spet drugim pa je bilo nerodno peti pred prijatelji.
Tako smo se odločili, da pri 43. nalogi (Priloga 2) vztrajamo pri bolj ali manj
intonacijski natančnosti, medtem ko pri 45. nalogi (Priloga 2) šteje to, ali je otrok
pesmico zapel sam ali ne. Pri uradnem znakovnem jeziku, smo normo postavili na
100 % (5 točk).

Tabela 9: Rezultati slišečih otrok po posameznih spremenljivkah pri tvorjenju sporočil

tvorjenje sporočil

rezultati
slišečih
otrok

govorno sporočanje
predgovorne
govorjenje
sposobnosti
4,81
5

negovorno sporočanje
petje

telesni gibi

znaki in
simboli

3,76

4,52

4,14

13,57

risbe in
fotografije

4,48

uradni
znakovni
jezik

13,14

0

Pri tvorjenju sporočil so norme, ki so jih postavili slišeči otroci, za ocenjevanje
posameznih spremenljivk in tiste, ki so bile določene glede na gluho populacijo:


govorno sporočanje 13,57 točk
 govorjenje 4,81 točk
 predgovorne sposobnosti 5 točk
 petje 3,76 točk



negovorno sporočanje 13,14 točk
 telesni gibi 4,52 točk
 znaki in simboli 4,14 točk
 risbe in fotografije 4,48 točk
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uradni znakovni jezik 5 točk

V tabeli 10 so rezultati slišečih otrok za področje pogovora. To področje testira 5
nalog, katerih vsota je kriterijska spremenljivka. Povprečna ocena slišečih otrok pa je
norma za ocenjevanje gluhih in naglušnih otrok.

Tabela 10: Rezultati slišečih otrok, ki služijo kot norma za ocenjevanje gluhih in naglušnih
otrok za spremenljivko pogovor

Pogovor
Rezultat slišečih otrok in NORMA za
gluhe in naglušne otroke

5

Ni bilo nobenih odstopanj od pričakovanj. Vsi otroci so dosegli vse možne točke, saj
nihče nima težav na področju govora, z izjemo kakšne manjše nepravilnosti pri izreki,
a tega nismo preverjali in ocenjevali.

3.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

Testne naloge so bile pred uporabo dane v analizo ekspertni skupini treh
strokovnjakinj na področju gluhote, ki so ocenile smiselnost vprašanj in dale
morebitne pripombe na začetno verzijo nalog.

Splošni vprašalnik so za slišeče otroke izpolnili starši, za gluhe in naglušne otroke pa
so vprašalnik izpolnile strokovne delavke v oddelkih ZGNL.

Testiranje otrok z nalogami s področja sporazumevanja je potekalo v znanem okolju.
Za gluhe in naglušne je to pomenilo matično igralnico v vrtcu, slišeči otroci pa so bili
testirani v domačem okolju ali pri prijateljih. Nekatere naloge so bile testirane
skupinsko, druge individualno ali v paru. Vsa testiranja so bila za gluhe in naglušne
otroke opravljena v dopoldanskem času, po zajtrku, ko so bili otroci najbolje
razpoloženi in še ne utrujeni. Slišeči otroci so bili testirani ob koncu tedna ali med
počitnicami. Testator je bil za vse otroke isti in vsem otrokom poznan. S tem je bila
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izključena možnost nesodelovanja zaradi nepoznavanja testatorja in ohranjal se je
kriterij ocene. Testiranje je potekalo od marca do maja 2016. Navodila so bila podana
samo enkrat. Čas, ki ga je otrok porabil za izvedbo naloge, ni bil omejen.

Pregledani so bili tudi dosedanji opisi področja sporazumevanja v individualiziranih
programih (globalne ocene). Iz njih so bila izluščena vsebinska področja in
primerjana z opisi po MKF-OM.

3.6 STATISTIČNE OBDELAVE

Podatki so bili analizirani s programom SPSS. V fazi izdelave končnega testa so bile
preverjene merske karakteristike testa. Narejena je bila analiza testnih nalog
(diskriminativnost in korelacija med nalogami (Priloga 4)) ter izračunana skladnost
med ocenjevalci. Karakteristike so bile narejene za celotni test in posebej za
posamezna področja komunikacije (sporazumevanje – sprejemanje, sporazumevanje
– tvorjenje sporočil in pogovor).

Za izračun notranje konsistentnosti je bil uporabljen Cronbach alfa.

Narejena je bila deskriptivna statistika, s pomočjo katere smo dobili rezultate
referenčne skupine, ki so služile kot norma za ocenitev posameznikov z izgubo
sluha.

Za preverjanje hipotez 1, 2, 3 in 4 smo uporabili t-test, sprejemale so se na nivoju
tveganja 2P = 0,05.

Obstoječe strokovno poročilo in strokovno poročilo, oblikovano po MKF-OM, smo
primerjali med seboj ter s kvalitativno analizo poskušali najti prednosti strokovnega
poročila po MKF-OM.
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Za preverjanje hipoteze 5 je bila uporabljena neeksperimentalna metoda. Ocene
izbranih sedmih otrok so bile zapisane v obliki evalvacijske globalne ocene ob koncu
leta in na njihovi osnovi so bili zastavljeni cilji oziroma smernice za nadaljnje delo.

Tudi za preverjanje hipoteze 6 je bila uporabljena neeksperimentalna metoda, ki pa
smo jo dopolnili z deskriptivno statistiko. Najprej so bile izbrane obstoječe globalne
ocene naključnih sedmih otrok (Priloga 3) in iz njih prepisane karakteristike
sporazumevanja po treh sklopih, kot jih predvideva MKF-OM. Izpisane klasifikacijske
enote so bile primerjane s klasifikacijskimi enotami, dobljenimi z oceno nalog po
kriterijih MKF-OM. Na koncu smo uporabili t-test in hipotezo sprejemali na nivoju 5 %
tveganja.
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

4.1 GLOBALNI REZULTATI

tvorjenje
sporočil

sprejemanje

Tabela 11: Globalni rezultati gluhih in naglušnih otrok

govorjena
sporočila
negovorjena
sporočila
uradni
znakovni jezik
SKUPAJ
govorno
sporočanje
negovorno
sporočanje
uradni
znakovni jezik
SKUPAJ

pogovor

možne
točke

min.

M

SD

dosežek v
%

KV%

10

1

8

10

5,48

2,112

54,8

38,54

15

8

15

12,27

12,71

1,875

103,6

14,75

5

1

4

5

2,26

0,669

52,4

25,53

30

13

26

27,27

20,81

3,156

76,3

15,17

15

3

15

13,57

11,19

4,313

82,5

38,54

15

9

15

13,14

12,57

1,535

95,7

12,21

5

0

4

5

0,95

1,071

19,0

112,73

35
5

13
0

31
5

31,71
5

24,71
4,05

4,136
1,499

77,9
81,0

16,74
37,01

max. norma

Pri sporazumevanju so gluhi in naglušni otroci tako pri sprejemanju kot tvorjenju
sporočil skoraj enako uspešni. Pri sprejemanju je njihov dosežek 76,3 %, pri tvorjenju
sporočil pa 77,9 %. So pa otroci malo bolj razpršeni pri tvorjenju sporočil (KV=16,74
%) kot pri sprejemanju (KV=15,17 %). Pričakovano so najboljši pri sprejemanju
negovorjenih sporočil (103,6 %), sledi pa tvorjenje negovornih sporočil s 95,7 %. Na
področju pogovora so zelo uspešnejši saj dosegajo 81 %. Ta dosežek je razložljiv s
tem, da smo pri pogovoru upoštevali tako verbalni govor kot znakovni jezik, medtem
ko smo pri sprejemanju in tvorjenju sporočil to razdelili na podenote (bolj podrobno v
poglavjih 4.1.1 in 4.1.2). Zanimivo pa je, da tudi pri govornem sporočanju dosegajo
zelo visok odstotek 82,5.

Pri sprejemanju največ doprinesejo negovorjena sporočila, kar 103,6 %. Govorjena
sporočila in uradni znakovni jezik pa sta dokaj izenačena, saj doprinašata 54,8
oziroma 52,4 % sprejetih sporočil.
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Pri tvorjenju sporočil največ doprinese negovorno sporočanje, kar 95,7 %. Zelo dobri
pa so tudi pri govornem sporočanju saj dosegajo 82,5 %. Če primerjamo govorjenje
kot eno obliko tvorjenja sporočil in uradni znakovni jezik kot drugo obliko, vidimo med
njima ogromen razkorak. Razlog je predvsem v tem, da otroci s slušnimi aparati, pa
naj bo to polžev vsadek ali zaušesni slušni aparati, zelo dobro napredujejo na
področju verbalne komunikacije in hitro opustijo rabo uradnega znakovnega jezika,
kljub temu pa ohranijo komunikacijo z negovorjenimi sporočili, kar dokazuje tudi zelo
visok doprinos (95,7 %) pri tvorjenju sporočil.

4.1.1 GLOBALNI REZULTATI ZA SPREJEMANJE

Tabela 12: Globalni rezultati gluhih in naglušnih za sprejemanje

možne
norma
točke
sliši

sprejemanje

govorjena
sporočila

negovorjena
sporočila

uradni
znakovni jezik

5

M

SD

dosežek
v%

KV%

5

4,33

1,278

86,6

29,52

odgleda

5

5

1,14

1,195

22,8

104,82

SKUPAJ

10

10

5,48

2,112

54,8

38,54

telesni gibi
znaki in
simboli
risbe in
fotografije
SKUPAJ

5

3,81

4,90

0,301

128,6

6,14

5

3,81

3,00

1,449

78,4

48,30

5

4,95

4,81

0,680

97,2

14,14

15

12,27

12,71

1,875

103,6

14,75

5

5

2,62

0,669

52,4

25,53

Na področju sprejemanja so bili gluhi in naglušni kot skupina najuspešnejši pri
sprejemanju negovorjenih sporočil iz telesnih gibov, kjer so bili tudi najbolj enotni pri
doseganju točk, ter risb in fotografij. Malo slabši, a še vedno zelo dobri so bili pri
slišanju govorjenih sporočil. To nam kaže na to, da je uporaba slušnih pripomočkov,
še posebno polževih vsadkov, pri gluhih izredno pomembna. Prav tako pa so
pomembne vaje poslušanja, ki so jih otroci, vključeni v vrtec ZGNL, deležni tako v
skupini kot individualno. Pri sprejemanju so bili najslabši in tudi znotraj skupine
najbolj nehomogeni pri odgledovanju. Razlog lahko pripišemo uspešni uporabi
slušnih aparatov, ki otroku omogočijo, da z intenzivno vajo dobro sledi razvoju jezika
slišečih vrstnikov. Pri tem si lahko pomaga z odgledovanjem, ki pa ga različno
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uporabljajo. To velja za trenutno populacijo v vrtcu ZGNL, ki je bila zajeta v naš
vzorec.

4.1.2 GLOBALNI REZULTATI ZA TVORJENJE SPOROČIL

Tabela 13: Globalni rezultati gluhih in naglušnih otrok za tvorjenje sporočil

tvorjenje sporočil

možne
norma
točke
govorno
sporočanje

negovorno
sporočanje
uradni
znakovni jezik

M

SD

dosežek
v%

KV%

govorjenje
predgovorne
sposobnosti
petje

5

4,81

3,48

1,887

72,4

54,22

5

5

4,90

0,436

98,0

8,90

5

3,76

2,81

1,990

74,7

70,82

SKUPAJ

15

13,57

11,19

4,313

82,5

38,54

telesni gibi
znaki in
simboli
risbe
infotografije
SKUPAJ

5

4,52

4,76

0,436

105,3

9,16

5

4,14

3,90

1,179

94,2

30,23

5

4,48

3,86

0,910

86,2

23,58

15

13,14

12,57

1,535

95,7

12,21

5

5

0,95

1,071

19,0

112,73

Pri tvorjenju sporočil so najuspešnejši pri uporabi telesnih gibov. Tu so tudi skoraj
najbolj homogeni pri doseganju točk. Razlog za to bi lahko našli v tem, da jim je lažje
uporabiti naravne kretnje, pantomimo, mimiko, geste, ki jih razume širša okolica, kot
uradni znakovni jezik, ki je razumljiv strokovnim delavcem v vrtcu ZGNL, domačemu
okolju pa že malo manj. Pri uporabi uradnega znakovnega jezika so tudi najslabši.
Razlog je deloma v tem, kar smo omenili zgoraj, deloma pa v tem, da slušni aparati,
še posebej polževi vsadki, resnično omilijo težavo. Otroci se, kljub temu da so
znakovnemu jeziku v vrtcu izpostavljeni, nanj ne naslanjajo in ga kot sredstvo
komunikacije, z redkimi izjemami, ne uporabljajo. To potrjuje tudi izredno dober
rezultat pri tvorjenju govorjenih sporočil. Izjemno dobri so tudi pri predgovornih
sposobnostih, kjer so dosegli 98 % in pri tvorjenju sporočil z znaki in simboli (94,2 %).
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4.1.3 GLOBALNI REZULTATI ZA POGOVOR

Tabela 14: Globalni rezultati gluhih in naglušnih otrok za pogovor

pogovor

možne
točke

norma

M

SD

dosežek v %

KV%

5

5

4,05

1,499

81,0

37,01

V tabeli 14 so predstavljeni globalni rezultati gluhih in naglušnih otrok za pogovor. To
področje pokriva le ena spremenljivka. Med gluhimi in naglušnimi otroki je kar nekaj
otrok, ki norme niso dosegli, nekateri pa celo izrazito odstopajo od nje. Razlogi, zakaj
je temu tako, so podani pri razlagi ocen posameznega otroka.

4.2 PRIMERJAVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH OTROK PO RAZLIČNIH
KRITERIJIH

4.2.1 PRIMERJAVA GLUHIH OTROK Z NAGLUŠNIMI OTROKI

V vzorcu imamo 13 gluhih otrok in 8 naglušnih. Rezultati, ki so jih kot podskupina
dosegli pri posamezni spremenljivki, so predstavljeni v spodnji tabeli.

Tabela 15: Rezultati podskupine gluhih otrok in podskupine naglušnih otrok po posameznih
spremenljivkah

gluhi/naglušni

M

G

4,15

N

4,63

G

0,92

N

1,50

G

4,92

N

4,88

znaki in
simboli

G

3,08

N

2,88

risbe in
fotografije

G

4,69

N

5,00

G

2,54

N

2,75

spremenljivke
sliši

govorjena
sporočila
odgleda

sporazumevanje
– sprejemanje

telesni gibi

negovorjena
sporočila

uradni
znakovni jezik
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gluhi/naglušni

M

G

3,50

N

3,61

G

3,38

N

3,63

G

4,85

N

5,00

G

2,85

N

2,75

G

4,69

N

4,88

znaki in
simboli

G

4,00

N

4,13

risbe in
fotografije

G

3,77

N

3,75

G

0,85

N
G

1,13

N

3,61

G

3,85

N

4,38

spremenljivke
SKUPAJ
govorjenje

govorno
sporočanje

predgovorne
sposobnosti
petje

sporazumevanje
– tvorjenje
sporočil

telesni gibi

negovorno
sporočanje

uradni
zakovni jezik
SKUPAJ

pogovor

3,48

Med njimi kot podskupinama so razlike na vseh treh področjih sporazumevanja. Na
vse treh področjih so v skupnem rezultatu naglušni otroci boljši od gluhih otrok.

Gluhi otroci pa so od naglušnih v sprejemanju boljši v sporočilih iz telesnih gibov in
sporočilih iz znakov in simbolov. Pri tvorjenju sporočil pa so boljši pri petju in tvorjenju
s pomočjo risb in fotografij. Razlogi se verjetno skrivajo v tem, da otroci, ki so gluhi
od rojstva, tudi če jim že zelo zgodaj (npr. pri treh mesecih) dajo zaušesne slušne
aparate, ne dobivajo slušnih informacij. Zato postanejo toliko boljši opazovalci in
prejemniki sporočil iz negovornega sporočanja, kot so telesni gibi, znaki in simboli ter
risbe in fotografije.

Takoj se tudi vidi, da so gluhi otroci pri uradnem znakovnem jeziku slabši od
naglušnih otrok. Tu lahko razlago iščemo v tem, da se od vstavitve polževega vsadka
dalje s temi otroki intenzivno dela na poslušanju in je uradni znakovni jezik le
podpora, ki pa jo otroci hitro opustijo in tudi pozabijo.
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Pri sprejemanju sporočil in pri tvorjenju sporočil so gluhi otroci dosegli enak rezlutat.
Prav tako pri naglušnih otrocih ni razlike med sprejemanjem in tvojrnjem sporočil. Pri
pogovoru so oboji dosegli najboljši rezultat.

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

gluhi
naglušni

SPREJEMANJE

TVORJENJE
SPOROČIL

POGOVOR

Graf 4: Primerjava med gluhimi in naglušnimi za vsa tri področja sporazumevanja

Kako pa so kot podskupini odstopali od norme pri posamezni spremenljivki, pa nam
prikazuje graf 5.

6
5
4
3
2
1
0

GLUHI
NAGLUŠNI
NORMA

Graf 5: Odstopanje podskupine gluhih otrok in podskupine naglušnih otrok od norme pri
posameznih spremenljivkah
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4.2.2 PRIMERJAVA GLEDE NA GOVOR V DOMAČEM OKOLJU
Tukaj smo naš eksperimentalni vzorec razdelili glede na to, ali se v domačem okolju
uporablja samo verbalni govor ali verbalni govor in znakovni jezik. V prvi skupini je
tako 15 otrok in v drugi 6. Primerjava po spremenljivkah je predstavljena v tabeli 16.

Tabela 16: Rezultati po posameznih spremenljivkah glede na to ali doma uporabljajo samo
verbalni govor ali uporabljajo verbalni govor in znakovni jezik

spremenljivke
sliši

govorjena
sporočila

odgleda
telesni gibi

sporazumevanje
– sprejemanje

negovorjena
sporočila

znaki in
simboli
risbe in
fotografije

uradni
znakovni jezik

SKUPAJ
govorjenje

govorno
sporočanje

predgovorne
sposobnosti
petje

sporazumevanje
– tvorjenje
sporočil

telesni gibi

verbalni/verbalni +
znakovni

M

V

4,60

VZ

3,67

V

1,27

VZ

0,83

V

4,93

VZ

4,83

V

3,00

VZ

3,00

V

4,80

VZ

4,83

V

2,40

VZ

3,17

V

3,50

VZ

3,39

V

4,07

VZ

2,00

V

4,87

VZ

5,00

V

3,40

VZ

1,33

V

4,73

VZ

4,83

znaki in
simboli

V

4,00

VZ

4,17

risbe in
fotografije

V
VZ

3,73

V

0,47

VZ

2,17

V

3,61

VZ

3,33

V

4,27

VZ

3,50

negovorno
sporočanje

uradni
znakovni jezik

SKUPAJ

pogovor
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Iz tabele se lepo vidi, da so gluhi in naglušni otroci, kjer doma uporabljajo le verbalni
jezik, na vseh treh področjih sporazumevanja boljši od otrok, kjer doma uporabljajo
poleg verbalnega tudi znakovni jezik. To nam prikazuje tudi spodnji graf.

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

verbalno

verbalno + kretnja

SPREJEMANJE

TVORJENJE
SPOROČIL

POGOVOR

Graf 6: Primerjava za vsa tri področja sporazumevanja glede na domači jezik

Otroci, pri katerih se doma sporazumevajo tako, da poleg verbalnega govora
uporabljajo tudi znakovni jezik, pa so od otrok, kjer doma uporabljajo le verbalni
govor, boljši pri sprejemanju sporočil iz risb in fotografij ter pričakovano pri
sprejemanju sporočil v uradnem znakovnem jeziku. Na področju tvorjenja sporočil pa
so boljši pri predgovornih sposobnostih, telesnih gibih, risbah in fotografijah ter zopet
pričakovano pri uradnem znakovnem jeziku.

Dejstvo je, da znakovni jezik doma uporabljajo pri otrocih, ki imajo težave pri
sporazumevanju z verbalnim govorom ali pa so starši gluhi oziroma naglušni. Od tod
potem tudi razlike pri sprejemanju sporočil iz risb in fotografij. Kajti če kot zelo majhni
niso razumeli verbalnega govora, so si tako starši kot terapevti pomagali z risbami in
fotografijami ter seveda znakovnim jezikom. Zanimivo pa je, da so boljši pri
predgovornih sposobnostih. Zanimivo bi bilo dodatno raziskati, zakaj je temu tako.

Koliko pa kot skupini odstopata od norme, ki so jo postavili slišeči, pa prikazuje
spodnji graf.
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6
5
4
3

verbalni govor

2
1

verbalni govor + znakovni
jezik

0

norma

Graf 7: Odstopanje podskupine otrok kjer, doma uporabljajo verbalni govor in znakovni jezik,
ter podskupine otrok, kjer doma uporabljajo samo verbalni govor, od norme pri posameznih
spremenljivkah

4.2.3 PRIMERJAVA GLUHIH OTROK S POLŽEVIM VSADKOM GLEDE NA
STAROST OB VSTAVITVI

V nadaljevanju bodo predstavljeni rezultati in razlike med uporabniki polževega
vsadka v našem vzorcu glede na starost, v kateri so polžkov vsadek dobili. Postavili
smo si mejo osemnajst mesecev. Tako je 6 otrok v skupini, ki so polžev vsadek dobili
do vključno starosti osemnajst mesecev, in 7 otrok, ki so polžev vsadek dobili
kasneje.

Tabela 17: Primerjava glede na to ali so polžev vsadek dobili do vključno 18 meseca starosti ali
kasneje

pred 18/ po 18

M

Pred

5,00

Po

3,43

Pred

1,00

Po

0,86

Pred

5,00

Po

4,86

znaki in
simboli

Pred

3,33

Po

2,86

risbe in
fotografije

Pred

5,00

Po

4,43

spremenljivke
sliši

govorjena
sporočila
odgleda

sporazumevanje
– sprejemanje

telesni gibi

negovorjena
sporočila
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pred 18/ po 18

M

Pred

2,17

Po

2,86

Pred

3,58

Po

3,22

Pred

5,00

Po

2,00

Pred

5,00

Po

4,71

Pred

4,67

Po

1,29

Pred

4,83

Po

4,57

znaki in
simboli

Pred

3,83

Po

4,14

risbe in
fotografije

Pred

3,67

Po

3,86

Pred

0,17

Po

1,43

Pred

3,88

Po

3,14

Pred

5,00

Po

2,86

spremenljivke
uradni
znakovni jezik

SKUPAJ
govorjenje

govorno
sporočanje

predgovorne
sposobnosti
petje

telesni gibi

sporazumevanje
– tvorjenje
sporočil

negovorno
sporočanje

uradni zakovni
jezik

SKUPAJ

pogovor

Skupina gluhih otrok, ki so polžev vsadek dobili pred starostjo osemnajst mesecev, je
boljša od skupine gluhih otrok, ki so polžev vsadek dobili po osemnajstem mesecu
starosti, na vseh treh področjih sporazumevanja.

5
4
3

pred 18

2

po 18

1

0
SPREJEMANJE

TVORJENJE
SPOROČIL

POGOVOR

Graf 8: Primerjava vseh treh področjih med gluhimi s polžkovim vsadkom glede na starost ob
vstavitvi
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Največja razlika je pri pogovoru. Otroci, ki so polžev vsadek dobili po osemnajstem
mesecu, so boljši rezultat dosegli pri sprejemanju kot pri tvorjenju sporočil, medtem
ko so otroci, ki so polžev vsadek dobili po osemnajstem mesecu, dosegli boljši
rezultat pri tvorjenju sporočil.

Skupina otrok, ki so polžev vsadek dobili po osemnajstem mesecu starosti, pa je
boljša na podpodročju sprejemanja uradnega znakovnega jezika. Pri tvorjenju
sporočil pa je boljša pri znakih in simbolih, risbah in fotografijah ter pri uradnem
znakovnem jeziku. Razlog, zakaj so obakrat boljši ravno pri uradnem znakovnem
jeziku, je verjetno v tem, da so bili dlje časa v svetu tišine in so zato potrebovali druge
načine komunikacije tako za sprejemanje kot tvorjenje sporočil.

Najočitnejša razlika je med tema dvema skupinama na podlagi aritmetičnih sredin v
tem, koliko govorjenih sporočil slišijo, pri tvorjenju govorjenih sporočil ter pri
pogovoru. Pri vseh treh spremenljivkah so vsi otroci, ki so polžev vsadek dobili do
vključno osemnajstega meseca starosti, zbrali vse možne točke. S tem so se izenačili
ali bili boljši od norme.

Kako odstopajo od norme kot dve podskupini, prikazuje graf 9.

6
5
4
3
2
1
0

pred 18
po 18
norma

Graf 9: Odstopanje od norme pri otrocih, ki so PV dobili pred 18 mesecem in po 18 mesecu
starosti
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Iz grafa je razvidno, da otroci, ki uporabljajo polžev vsadek in so ga dobili do vključno
osemnajstega meseca starosti, od norme, razen pri odgleda, sprejemanju uradnega
znakovnega jezika in tvorjenju sporočil v uradnem znakovnem jeziku ne odstopajo
bistveno od norme. Pri teh treh spremenljivkah pa je bila norma umetno postavljena
na 5 točk, izhajajoč iz odrasle gluhe populacije.
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Tabela 18: Rezultati vseh gluhih in naglušnih otrok v odstotkih in s kodami MKF-OM

otrok
spol
starost
diagnoza
slušni aparat
govorjena
sporočila

sprejemanje

10

12

13

14

1

2

3

4

5

15

16

17

18

20

21

19

Ž

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

M

M

M

6

6

6

6

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

LN

G

G

G

TN

ZN

G

G

ZN

TN

ZN

G

G

ZN

G

G

ZN

G

G

ZSA

PV

PV

2xPV

ZSA

ZSA

PV

PV

ZSA

ZSA

ZSA

PV

PV

ZSA

PV

PV

ZSA

PV

PV

sliši

-40%

0%

0%

-80%

0%

0%

-60%

0%

-40%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

-60%

0%

odgleda

-80%

-80%

-100%

-100%

-40%

-80%

-100%

-80%

-100%

-60%

-40%

-40%

-40%

-40%

-80%

-80%

-100%

-100%

-80%

-100%

-100%

-60%

-40%

-50%

-90%

-20%

-40%

-80%

-40%

-70%

-30%

-20%

-20%

-20%

-40%

-50%

-20%

-40%

-50%

-40%

-80%

-50%

d310.3

d310.2

d310.1

d310.4

d310.1

d310.2

d310.3

d310.1

d310.3

d310.0

d310.1

d310.1

d310.1

d310.1

d310.0

d310.0

d310.2

d310.0

d310.2

d310.3

d310.0

23,81%

23,81%

23,81%

23,81%

3,81%

23,81%

23,81%

23,81%

23,81%

23,81%

23,81%

3,81%

23,81%

23,81%

23,81%

23,81%

23,81%

23,81%

23,81%

23,81%

23,81%

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

d3150.0

znaki in
simboli

23,81%

-16,19%

-16,19

23,81%

-36,19%

23,81%

-36,19%

23,81%

-36,19%

23,81%

-16,19%

-36,19%

23,81%

-36,19%

-36,19%

3,81%

-36,19%

-36,19%

-56,19%

-56,19%

-36,19%

d3151.0

d3151.1

d3151.1

d3151.0

d3151.2

d3151.0

d3151.2

d3151.0

d3151.2

d3151.0

d3151.1

d3151.2

d3151.0

d3151.2

d3151.2

d3151.0

d3151.2

d3151.2

d3151.3

d3151.3

d3151.2

risbe in
fotografije

0,95%

0,95%

0,95%

0,95%

0,95%

0,95%

0,95%

0,95%

-19,05%

0,95%

0,95%

0,95%

0,95%

0,95%

0,95%

0,95%

0,95%

0,95%

0,95%

-59,05%

0,95%

d3152.0

d3152.0

d3152.0

d3152.0

d3152.0

d3152.0

d3152.0

d3152.0

d3152.1

d3152.2

d3152.0

d3152.0

d3152.0

d3152.0

d3152.0

d3152.0

d3152.0

d3152.0

d3152.0

d3152.3

d3152.0

18,20%

4,87%

4,87%

18,20%

-8,47%

18,20%

-1,80%

18,20%

-8,47%

18,20%

4,87%

-8,47%

18,20%

-1,80%

-1,80%

11,53%

-1,80%

-1,80%

-8,47%

-28,47%

-1,80%

d315.0

d315.0

d315.0

d315.0

d315.1

d315.0

d315.0

d315.0

d315.1

d315.0

d315.0

d315.1

d315.0

d315.0

d315.0

d315.0

d315.0

d315.0

d315.1

d315.2

d315.0

-40%

-40%

-40%

-40%

-60%

-40%

-80%

-40%

-40%

-60%

-60%

-40%

-40%

-40%

-60%

-60%

-40%

-60%

-20%

-40%

-60%

d320.2

d320.2

d320.2

d320.2

d320.3

d320.2

d320.3

d320.2

d320.2

d320.3

d320.3

d320.2

d320.2

d320.2

d320.3

d320.3

d320.2

d320.3

d320.3

d320.2

d320.3

-19,33%

-19,33%

-22,99%

-30,33%

-22,99%

-11,99%

-44,99%

-11,99%

-37,66%

-11,99%

-15,66%

-19,33%

-4,65%

-11,99%

-22,99%

-2,99%

-30,33%

-30,33%

-22,99%

-52,33%

-30,33%

-56,19%

-16,19%

-96,19%

-96,19%

-16,19%

3,81%

-56,19%

3,81%

-76,19%

3,81%

3,81%

-16,19%

3,81%

-36,19%

3,81%

3,81%

-36,19%

3,81%

3,81%

-96,19%

3,81%

d330.3

d330.1

d330.4

d330.4

d330.1

d330.4

d330.3

d330.0

d330.3

d330.0

d330.3

d330.1

d330.0

d330.2

d330.0

d330.0

d330.2

d330.0

d330.0

d330.4

d330.0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

-40%

0%

govorjenje
predgovorne
sposobnosti
petje

tvorjenje sporočil

6

G

uradni
znakovni
jezik
SKUPAJ

telesni gibi
znaki in
simboli
risbe in
fotografije
SKUPAJ

uradni
znakovni
jezik
SKUPAJ

pogovor

11

PV

SKUPAJ

negovorno
sporočanje

9

G

telesni gibi

govorno
sporočanje

8

PV

SKUPAJ

negovorjena
sporočila

7

d331.0

d331.0

d331.0

d331.0

d331.0

d331.0

d331.0

d331.0

d331.0

d331.0

d331.3

d331.0

d331.0

d331.0

d331.0

d331.0

d331.0

d331.0

d331.0

d331.2

d331.0

-54,29%

5,71%

-74,29%

-74,29%

-34,29%

5,71%

-74,29%

25,71%

-74,29%

25,71%

-34,29%

-14,29%

25,71%

-14,29%

25,71%

5,71%

-34,29%

25,71%

5,71%

-74,29%

25,71%

d332.3

d332.0

d332.4

d332.4

d332.3

d332.0

d332.4

d332.0

d332.4

d332.0

d332.2

d332.1

d332.0

d332.1

d332.0

d332.0

d332.2

d332.0

d332.0

d332.4

d332.0

9,52%

9,52%

9,52%

-10,48%

-10,48%

9,52%

9,52%

9,52%

9,52%

-10,48%

-10,48%

9,52%

9,52%

9,52%

9,52%

9,52%

9,52%

9,52%

9,52%

-10,48%

9,52%

d3350.0

d3350.0

d3350.0

d3350.1

d3350.1

d3350.0

d3350.0

d3350.0

d3350.0

d3350.1

d3350.1

d3350.0

d3350.0

d3350.0

d3350.0

d3350.0

d3350.0

d3350.0

d3350.0

d3350.1

d3350.0

17,14%

-2,86%

-2,86%

17,14%

-2,86%

-2,86%

-22,86%

17,14%

-2,86%

17,14%

17,14%

-2,86%

17,14%

-2,86%

-22,86%

17,14%

-2,86%

-22,86%

-22,86%

-22,86%

-22,86%

d3351.0

d3351.0

d3351.0

d3351.0

d3351.0

d3351.0

d3351.1

d3351.0

d3351.0

d3351.0

d3351.0

d3351.0

d3351.0

d3351.0

d3351.1

d3351.0

d3351.0

d3351.1

d3351.1

d3351.1

d3351.1

9,52%

9,52%

-10,48%

9,52%

-10,48%

9,52%

-10,48%

9,52%

-30,48%

-10,48%

-10,48%

-30,48%

-10,48%

-30,48%

-30,48%

-10,48%

-30,48%

-30,48%

-30,48%

-50,48%

-30,48%

d3352.0

d3352.0

d3352.1

d3352.0

d3352.1

d3352.0

d3352.1

d3352.0

d3352.2

d3352.1

d3352.1

d3352.2

d3352.1

d3352.2

d3352.2

d3352.1

d3352.2

d3352.2

d3352.2

d3352.3

d3352.2

12,40%

5,73%

-0,93%

5,73%

-7,60%

5,73%

-7,60%

12,40%

-7,60%

-0,93%

-0,93%

-7,60%

5,73%

-7,60%

-14,27%

5,73%

-7,60%

-14,27%

-14,27%

-27,60%

-14,27%

d335.0

d335.0

d335.0

d335.0

d335.1

d335.0

d335.1

d335.0

d335.1

d335.0

d335.0

d335.1

d335.0

d335.1

d335.1

d335.0

d335.1

d335.1

d335.1

d335.2

d335.1

-60%

-60%

-20%

-100%

-100%

-100%

-100%

-80%

-60%

-100%

-100%

-80%

-100%

-80%

-100%

-100%

-80%

-100%

-60%

-80%

-80%

d340.3

d340.3

d340.1

d340.3

d340.4

d340.4

d340.4

d340.3

d340.3

d340.4

d340.4

d340.3

d340.4

d340.3

d340.4

d340.4

d340.3

d340.4

d340.3

d340.3

d340.4

-27,47%

-14,85%

-43,24%

-40,08%

-27,47%

-11,70%

-49,54%

-5,39%

-43,24%

-11,70%

-21,16%

-18,01%

-8,55%

-11,70%

-30,62%

-27,47%

-18,01%

-18,01%

-21,16%

-62,16%

-18,01%

-20%

-20%

-20%

-80%

0%

0%

-60%

0%

-60%

0%

0%

0%

0%

0%

-20%

-20%

0%

0%

0%

-100%

0%

d350.1

d350.1

d350.1

d350.3

d350.0

d350.0

d350.3

d350.0

d350.3

d350.0

d350.1

d350.0

d350.0

d350.0

d350.1

d350.1

d350.0

d350.0

d350.0

d350.4

d350.0
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4.3 DOSEŽKI POSAMEZNIH OTROK, ZAPISANI S KODAMI MKF-OM

V tabeli 18 so zapisani rezultati gluhih in naglušnih otrok ter odstopanje rezultatov od
norme, ki so jo postavil slišeči otroci, v odstotkih. Na podlagi teh podatkov smo
posamezniku pripisali ocene za posamezne spremenljivke po MKF-OM.

V tabeli so zaradi večje preglednosti poleg kod podani tudi dosežki posameznega
otroka v %, saj je od tega, za koliko odstotkov odstopa od norme, ki so jo postavili
slišeči vrstniki, odvisno, kakšen opisovalec smo mu pripisali.

4.3.1 OPIS OTROKA 1

Otrok 1 je gluh deček, ki je star 4 leta. Uporablja polžev vsadek, ki ga je dobil v
starosti petnajst mesecev. Prihaja iz slišeče družine, kjer se sporazumevajo samo
verbalno.

6
5
4
3
2
1
0

otrok 1
NORMA

Graf 10: Grafični prikaz dosežkov otroka 1 v primerjavi z normo

Graf 10 nam pove, da je deček le pri odgledovanju ter tvorjenju in sprejemanju
uradnega znakovnega jezika očitno slabši od norme, drugje pa sledi ali prekaša
slišeče vrstnike.
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Po posameznih področjih sporazumevanja – sprejemanja so njegovi dosežki:


Sprejemanje govorjena sporočila – smo ocenili s pomočjo dveh ocen, in sicer
sliši in odgleda. Deček ima zmerne težave na področju sprejemanja govorjenih
sporočil. Zelo dobro posluša, saj je na področju sliši dobil vse točke in nima ob
uporabi polževega vsadka nobenih težav. Pri odgleda pa ni bil tako uspešen,
dosegel je le 40 %. Torej je dečkova koda d310.2 – pri sprejemanju
govorjenih sporočil ima zmerne težave.



Sprejemanje negovorjena sporočila – je koda, združena iz treh podkod, ki
ocenjujejo razumevanje iz telesnih gibov, simbolov in znakov ter risb in
fotografij. Pri vseh treh podocenah je dobil po 5 točk. Zato mu za vsako
podpodročje lahko pripišemo ocenjevalec 0 in tudi skupna koda ima
ocenjevalec 0, kar pomeni, da ni težav; d3150.0 – deček nima težav pri
sprejemanju sporočil s telesno govorico, d3151.0 – deček nima težav pri
sprejemanju sporočil s pomočjo znakov in simbolov, d3152.0 – deček nima
težav pri sprejemanju sporočil s pomočjo risb in fotografij. Skupna koda
d315.0 – deček pri sprejemanju negovorjenih sporočil nima nikakršnih
težav in na tem področju celo presega normo, ki so jo postavili slišeči
vrstniki. Razlog, zakaj je boljši od norme, je verjetno tudi v tem, da je zelo
vedoželjen in radoveden. Ker v začetku po slušni poti ni dobil dovolj informacij
oz. so mu bile še nerazpoznavne, se je bolj naslonil na opazovanje okolja, ki
ga obdaja, in v njem iskal sporočila, ki jih bo razumel in mu bodo nudila
zadostno informacijo.



Sprejemanje uradni znakovni jezik – je področje sprejemanja, kjer je dobil le 2
točki. Vešč je v prepoznavanju naravnih kretenj in v razumevanju enostavnih
navodil, vezanih na dnevno rutino, zato mu za to področje pripišemo kodo
d320.3 – deček ima s sprejemanjem uradnega znakovnega jezika velike
težave. To je povsem razumljivo, saj je več kot vešč uporabnik besednega
jezika in znakovnega jezika ne potrebuje.

Na področju sporazumevanja – tvorjenja sporočil pa so njegovi dosežki:


Govorjenje – po pričakovanjih je tu zbral vseh 5 točk. Ker je norma slišečih
malo nižja, je v odstotkih odstopal navzgor. Pripišemo mu ocenjevalec 0 in z
njim oceno d330.0 – deček s tvorjenjem sporočil z govorjenjem nima
nikakršnih težav. Glede na bogastvo besednega zaklada in že zgoraj
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omenjenega odličnega funkcioniranja s polževim vsadkom je bila koda
pričakovana.


Predgovorne sposobnosti – tu je po pričakovanjih dobil vseh 5 točk in od
norme slišečih vrstnikov ne odstopa, zato smo mu pripisali ocenjevalec 0.
Njegova koda je d331.0 – deček nima nikakršnih težav s predgovornimi
sposobnostmi.



Petje – je bilo tudi testirano s petimi nalogami in deček je vse opravil brez
težav. Ker je dovolj samozavesten med znanimi obrazi, mu tudi samostojno
petje pesmice ni predstavljalo nobene ovire. d332.0 – deček s petjem nima
težav, koda njegovega funkcioniranja je na tem področju, kjer smo mu pripisali
ocenjevalec 0.



Negovorno

sporočanje

–

je

zopet

sestavljena

ocena/koda

iz

treh

podocen/podkod. Pri vsaki je bilo mogoče zbrati 5 točk. Oceno negovornega
sporočanja sestavljajo ocene: tvorjenje sporočil s telesnimi gibi, kjer je zbral 4
točke, od norme odstopa za 10,48 % in pripišemo mu ocenjevalec 1 (d3350.1
– deček ima majhne težav pri tvorjenju sporočil s telesnimi gibi), vse točke je
zbral pri tvorjenju sporočil s pomočjo znakov in simbolov in smo mu pripisali
ocenjevalec 0 (d3351.0 – deček ima majhne težave s tvorjenjem sporočil s
pomočjo znakov in simbolov). Pri tvorjenju sporočil z risbami in fotografijami je
zbral 4 točke in zato mu tudi tu pripišemo ocenjevalec 1 (d3352.1 – deček ima
majhne težave pri tvorjenju sporočil z risbami in fotografijami). Ker pri seštevku
vseh točk odstopa od norme vrstnikov za 0,93 %, mu pripišemo ocenjevalec 0.
d335.0 – deček nima težav pri tvorjenju sporočil z negovornim
sporočanjem.


Uradni znakovni jezik – je še zadnja ocena pri tvorjenju sporočil. Ker je deček
verbalno tako zelo dober, se za svojo komunikacijo ne poslužuje uradnega
znakovnega jezika in ga tudi ne zna. Na tem področju je dobil 0 točk.
Pripišemo mu ocenjevalec 4 in kodo d340.4 – deček ima popolno težavo s
tvorjenjem sporočil v uradnem znakovnem jeziku.

Ocena d350 predstavlja področje pogovor. Tukaj je pričakovano dosegel vseh 5 točk
in si prislužil ocenjevalec 0. d350.0 ‒ deček nima težav s pogovorom. Uspešno
ga začne, nadaljuje in zaključi ter je uspešen v pogovoru z eno ali več osebami.
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4.3.2 OPIS OTROKA 2

Otrok 2 je deček, ki ima zmerno do težjo izgubo sluha. Prihaja iz slišeče družine, kjer
za komunikacijo uporabljajo verbalni jezik. Deček ima oba zaušesna aparata, ki ju je
dobil v starosti šest mesecev.
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Graf 11: Grafični prikaz rezultatov otroka 2 v primerjavi z normo

Grafični prikaz dosežkov pokaže, da je pri sprejemanju in tvorjenju v uradnem
znakovnem jeziku slabši. Prav tako je izrazito odstopanje tudi pri petju. Pri ostalih je
nekako ujet z normo. Nekje rahlo navzdol, drugje rahlo navzgor.

Kode po MKF-OM, ki mu jih pripišemo glede na rezultate, dobljene s testom (Priloga
2), so za področje sporazumevanja – sprejemanja sledeče:


Govorjena sporočila – smo testirali z dvema sklopoma 5 nalog. V sklopu sliši
je dosegel vseh 5 točk in v sklopu odgleda 3 točke. V skupni oceni od norme,
ki je 10 točk, odstopa za 20 %. Pripišemo mu ocenjevalec 1 in kodo d310.1 –
deček ima s sprejemanjem sporočil majhne težave, ki pa so opazne v
hrupnejšem okolju, kjer si delno lahko pomaga z odgledovanjem.



Negovorjena sporočila – je ocena/koda sestavljena iz treh podocen/podkod, ki
preverjajo sprejemanje s telesnimi gibi, znaki in simboli ter risbami in
fotografijami. Deček je na prvem in tretjem podpodročju zbral 5 točk, na
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drugem pa 3 točke. Opisovalci in kode, ki mu jih pripišemo, so: d3150.0 –
nima težav na sprejemanju sporočil s telesnimi gibi, d3151.1 – ima manjše
težave pri sprejemanju z znaki in simboli, d3152.0 – nima težav pri
sprejemanju z risbami in slikami. Skupna koda za to področje je d315.0 –
deček nima težav pri sprejemanju informacij iz negovorjenih sporočil.
Kljub temu da je pri drugi podnalogi dobil le 3 točke in ocenjevalec 1, je
skupno število točk, ki jih je zbral, še vedno nad normo, ki so jo postavili
slišeči, in pripisali smo mu ocenjevalec 0. Razlog, zakaj pri znakih in simbolih
ni dobil vseh točk, je v tem, da še ne pozna vseh črk abecede in številk do 10.
Glede na starost (4 leta) je to razumljivo in sprejemljivo.


Uradni znakovni jezik – je področje, kjer je zbral 2 točki in od norme odstopa
60 %. Pripišemo mu ocenjevalec 3 in kodo d320.3 – deček ima pri
sprejemanju sporočil v uradnem znakovnem jeziku velike težave. Razlog
je v tem, da mu aparati nudijo dovolj slušnih informacij, saj doma ne
komunicirajo v znakovnem jeziku. Tudi v vrtcu je vključen v skupino, kjer vsi
otroci govorijo, saj jim slušni aparati ne glede na to, ali so zaušesni ali polževi
vsadki, odlično pomagajo. Razume pa osnovne kretnje, vezane na dnevno
rutino.

Sporazumevanje – tvorjenje sporočil ima 5 glavnih kod. Deček je dobil naslednje:


Govorjenje – je bilo testirano s petimi nalogami in deček je dosegel vseh 5
točk. Pripišemo mu ocenjevalec 0 in kodo d330.0 – deček nima težav s
sporočanjem z govorom. Glede na njegovo funkcioniranje, opisano pri
prejšnjih ocenah, je to povsem pričakovano.



Predgovorne sposobnosti – so področje, kjer je deček znova dobil vseh 5 točk.
Takšna je tudi norma, ki so jo postavili slišeči otroci. Pripišemo mu
ocenjevalec 0 in kodo d331.0 – deček nima težav s predgovornimi
sposobnostmi, ki so potrebne za tvorjenje sporočil.



Petje – je področje, kjer mu ni šlo najbolje. Dobil je le 2 točki. Deček
intonančno ne zmore ponoviti tonov in tudi ne zapoje pesmice sam pred
prijatelji. Od norme odstopa za 34,29 % in pripišemo mu ocenjevalec 2 ter
kodo d332.2 – deček ima zmerne težave na področju petja, ki se kažejo
predvsem v intonančni netočnosti. Pesmice pred prijatelji ni želel zapeti,
ker mu je bilo nerodno.
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Negovorno sporočanje – je sestavljeno iz treh podpodročij in s tem podocen.
Deček je pri tvorjenju sporočil s telesnimi gibi osvojil 4 točke in s tem odstopal
od norme za 10,48 %. Pripisali smo mu ocenjevalec 1 in kodo d3350.1 –
deček ima majhne težave pri tvorjenju sporočil s pomočjo telesnih gibov. Pri
tvorjenju sporočil z znaki in simboli je dobil vseh 5 točk in ocenjevalec 0 ter
kodo d3351.0 – deček nima težav pri tvorjenju sporočil z znaki in simboli. Pri
uporabi risbe in fotografije za tvorjenje sporočil pa je zbral zopet 4 točke, dobil
ocenjevalec 1 in kodo d3352.1 – deček ima majhne težave pri tvorjenju
sporočil s pomočjo risb in fotografij. Pri skupni oceni je zbral 13 točk od 15 in
bil od norme slabši za 0,93 %. Tako je skupno za negovorno sporočanje dobil
ocenjevalec 0 in kodo d335.0 – deček na področju tvorjenja sporočil z
negovornim sporočanjem nima težav.



Uradni znakovni jezik – je zadnja ocena na področju tvorjenja sporočil. Deček
je tu osvojil 0 točk. Glede na to, da se doma in tudi v vrtcu z njim in ostalimi
otroki, z izjemo osnovnih kretenj za dnevne rutine, znakovni jezik ne uporablja,
je logično, da ni dobil točke in da mu pripišemo ocenjevalec 4 in kodo d340.4
– deček ima popolno težavo s tvorjenjem sporočil v uradnem znakovnem
jeziku.

Zadnji razdelek je pogovor. Tu je deček pričakovano zbral vseh 5 točk. Pripisali smo
mu ocenjevalec 0 in njegov dosežek zapisali s kodo d350.0 – deček nima težav s
pogovorom in se suvereno pogovarja tako z eno kot več osebami.

4.3.3 OPIS OTROKA 3

Otrok 3 je težko naglušen. Prihaja iz družine, kjer je oče naglušen in mama gluha.
Doma uporabljajo tako verbalni kot znakovni jezik. Ker ima deček težave z vidom,
znakovnega jezika ne uporablja in z okolico komunicira verbalno. Zaušesne slušne
aparate je dobil pri starosti treh mesecev.
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Graf 12: Grafični prikaz rezultatov otrok 3 glede na normo

Pri odgleda, risbah in fotografijah, pa tudi obakrat pri uradnem znakovnem jeziku
opazno odstopa od norme. Pri njem je razlog iskati predvsem v izrazito slabem vidu.

Njegovi dosežki za sporazumevanje so na področju sprejemanja naslednji:


Govorjena sporočila – smo preverjali z dvema sklopoma nalog (Priloga 2). Za
sliši je prejel 5 točk in za odgleda 3 točke. Pri odgleda je moral biti res čisto ob
testatorju, da je videl premike ustnic. Skupaj je torej zbral 8 točk od 10 in se od
norme odmaknil za 20 %. Pripisali smo mu ocenjevalec 1 in zapisali kodo
d310.1 – deček ima na področju sprejemanja govorjenih sporočil majhne
težave. Če bi gledali le točke prvega sklopa, bi mu lahko pripisali ocenjevalec
0, a je ocenjevalec 1 tudi pravi, saj ima deček v hrupnejšem okolju precej
opazne težave s slišanjem govora.



Negovorjena sporočila – so preverjana v treh sklopih. Ker še ne pozna vseh
črk abecede in številk do 10, kar je pri starosti 4 leta razumljivo, je na testiranju
zbral naslednje točke. V sklopu telesni gibi je dobil 4 točke, kar je bilo še
vedno nad normo, zato mu pripišemo ocenjevalec 0 in podkodo d3150.0 –
deček nima težav z razumevanjem sporočil podanih s telesnimi gibi. Pri sklopu
znaki in simboli 2 točki. Za normo je zaostal 36,19 % in pripišemo mu
ocenjevalec 2 ter podkodo d3151.2 – deček ima zmerne težave pri
sprejemanju sporočil z znaki in simboli. Pri tretjem sklopu pa je osvojil vseh 5
točk. Pripišemo mu ocenjevalec 0 in podkodo d3152.0 – deček nima težav pri
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sprejemanju sporočil z risbami in fotografijami. Skupno je zbral 11 točk in za
normo zaostal za 8,47 %. Pripišemo mu ocenjevalec 1 in kodo d315.1 –
deček ima manjše težave pri sprejemanju negovorjenih sporočil.


Uradni znakovni jezik – je sicer eden od jezikov, ki mu je deček dnevno
izpostavljen tudi in predvsem v domačem okolju. Ker pa mu uporaba
zaušesnih slušnih aparatov dovolj ojača zvoke in govor, znakovnega jezika za
komunikacijo skoraj ne uporablja. Kot omenjeno pa je tudi njegov vid tisti, ki
mu uporabo znakovnega jezika otežuje. Tako je na tem področju zbral 3 točke
in za normo zaostal za 40 %. Pripisali smo mu ocenjevalec 2 in kodo d320.2 –
deček ima s sprejemanjem sporočil v uradnem znakovnem jeziku zmerne
težave.

Na področju tvorjenja sporočil je dosegel naslednje rezultate:


Govorjenje – je področje, kjer je zbral 4 točke. Od norme je odstopal za 16,19
%, zato smo mu pripisali ocenjevalec 1 in kodo d330.1 – deček ima majne
težave pri govorjenju. Tukaj gre predvsem za agramatičen govor in uporabo
kratkih stavkov.



Predgovorne sposobnosti – glede na to, na kakšni stopnji je pri govorjenju, ni
bilo nič nepričakovanega, da je zbral vseh 5 točk in pripišemo mu ocenjevalec
0 in njegovo kodo za to področje d331.0 – deček nima težav s
predgovornimi sposobnostmi.



Petje – tu je zbral 3 točke, saj intonančno ni bil uspešen pri posnemanju tonov
in melodij. Je pa dovolj samozavesten, da je samostojno zapel pesmico. Dobil
je ocenjevalec 1, ker je za normo zaostal 14,29 %. Njegova koda z razlago je
d332.1 – deček ima majhne težave pri petju.



Negovorno sporočanje – je razdeljeno na 3 področja. Točke, ki jih je dosegel,
pa so: telesni gibi 5 točk, je boljši od norme, pripišemo mu ocenjevalec 0 in
podkodo d3350.0 – deček nima težav s tvorjenjem sporočil s telesnimi gibi. Pri
znakih in simbolih je dobil 4 točke in za normo zaostal za 2,86 %, kljub temu
mu pripišemo ocenjevalec 0 in podkodo d3351.0 – deček nima težav s
tvorjenjem sporočil z znaki in simboli. Risbe in fotografije so mu prinesle 3
točke. Za normo je zaostal 30,48 % in pripišemo mu ocenjevalec 2 in podkodo
d3352.2 – deček ima zmerne težave s tvorjenjem sporočil z risbami in
fotografijami. Skupno je zbral 12 točk in za normo zaostal za 7,60 %.
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Pripišemo mu ocenjevalec 1 in kodo d335.1 – deček ima manjše težave pri
tvorjenju sporočil z negovornim sporočanjem.


Uradni znakovni jezik – je bil preverjan s 5 nalogami. Deček je zbral 1 točko,
kljub temu da doma starši uporabljajo oba jezika, mama celo samo znakovni
jezik. Za normo je zaostal za 80 %, pripišemo mu ocenjevalec 3 in kodo
d340.3 – deček ima velike težave pri tvorjenju sporočil v uradnem
znakovnem jeziku.

Področje pogovor. Deček je zbral vseh 5 točk, pripisali smo mu ocenjevalec 0 in kodo
d350.0 – deček nima težav pri pogovoru. Uspešno ga začne, nadaljuje in konča.
Lahko se pogovarja z eno ali več osebami.

4.3.4 OPIS OTROKA 4

Otrok 4 je zmerno do težko naglušna deklica, stara 4 leta. Pri petih mesecih je dobila
oba zaušesna aparata. Starši so slišeči in doma za komunikacijo uporabljajo samo
oralni jezik.
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Graf 13: Grafični prikaz dosežkov otroka 4 glede na normo

Iz grafa vidimo, da deklica izrazito odstopa le v tvorjenju sporočil v uradnem
znakovnem jeziku. Drugje bistvenega odstopanja ni.
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Na področju sporazumevanja – sprejemanja je dosegla naslednje rezultate:


Govorjena sporočila – so sestavljena iz sliši in odgleda. Deklica je pri sliši
dobila 5 točk in pri odgleda 3. Skupaj torej 8 točk in ocenjevalec 1, ker je od
norme odstopala za 20 %. Njena koda pa je d310.1 – deklica ima na
področju sprejemanja govornih sporočil majhne težave. Lahko bi ji
pripisali tudi ocenjevalec 0, če bi odmislili odgledovanje. Toda kot skoraj vsi
gluhi in naglušni ima tudi ona včasih težave pri poslušanju, ki jih lahko
pripišemo utrujenosti, nepozornosti, hrupu v okolju.



Negovorjena sporočila – se delijo na telesne gibe, znake in simbole ter risbe in
fotografije. Na vseh treh podpodročjih je prejela po 5 točk in ocenjevalce 0.
Podkode so d3150.0 – deklica nima težav s sprejemanjem sporočil, podanih s
telesnimi gibi, d3151.0 – deklica nima težav s sprejemanjem sporočil v znakih
in simbolih ter d3152.0 – deklica nima težav s sprejemanjem sporočil v risbah
in fotografijah. Njena skupna koda za področje negovorjenih sporočil, z
opisovalcem 0, pa je d315.0 – deklica nima težav pri sprejemanju
negovorjenih sporočil.



Uradni znakovni jezik – deklica je dosegla 3 točke, za normo zaostala 40 % in
dobila ocenjevalec 2. Njena koda je d320.2 – deklica ima zmerne težave pri
sprejemanju sporočil v uradnem znakovnem jeziku. To je povsem
razumljivo, saj je vključena v skupino, kjer se, razen za dnevne rutine in
naravne kretnje, znakovni jezik ne uporablja.

Za področje sporazumevanje – tvorjenje sporočil so njeni dosežki:


Govorjenje – dosegla je vseh 5 točk, pripisali smo ji opisovalec 0 in kodo
d330.0 – deklica nima težav s podajanjem sporočil v govorjeni obliki.



Pri predgovornih sposobnostih je dosegla vse točke (5) in z opisovalcem 0
dobila kodo d331.0 – deklica nima težav s predgovornimi sposobnostmi.



Petje – je zanimivo področje, saj veliko vlogo igra posluh. Deklica je tu dobila
vseh 5 točk, od norme odstopala navzgor in pripisali smo ji ocenjevalec 0.
Koda pa je d332.0 – deklica nima težav s petjem.



Negovorno sporočanje – ima skupno kodo in 3 podkode. Deklica je pri telesnih
gibih ter znakih in simbolih osvojila vse točke, pripisali smo ji ocenjevalec 0 in
podkodi d3350.0 – deklica nima težav pri sporočanju s telesnimi gibi, d3351.0
– deklica nima težav pri sporočanju z znaki in simboli. Pri risbah in fotografijah
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je zbrala 4 točke in za normo zaostala 10,48 %. Pripisali smo ji ocenjevalec 1
in podkodo d3352.1 – deklica ima majhne težave pri tvorjenju sporočil z
risbami in fotografijami. Skupno je zbrala 14 točk in presegla normo za 5,73 %,
zato ji pripišemo ocenjevalec 0 in kodo d335.0 – deklica nima težav s
tvorjenjem negovornih sporočil.


Uradni znakovni jezik – deklici ni domač in zato tudi ni dosegla nobene točke.
Pripišemo ji ocenjevalec 4 in kodo d340.4 – deklica ima pri tvorjenju
sporočil v uradnem znakovnem jeziku popolno težavo.

Zadnje področje sporazumevanja, ki smo ga testirali in ocenjevali, je pogovor.
Deklica je dosegla vseh 5 točk. Pripisali smo ji ocenjevalec 0 in kodo d350.0 –
deklica nima težav v pogovoru. Pravilno ga začne, nadaljuje in zaključi, če se
pogovarja z eno ali več osebami.

4.3.5 OPIS OTROKA 5

Otrok 5 je gluh deček, ki uporablja polžev vsadek. Dobil ga je v starosti deset
mesecev. Prihaja iz slišeče družine, kjer za komunikacijo uporabljajo le verbalni
govor.
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Graf 14: Grafični prikaz rezultatov otroka 5 glede na normo

Izrazito odstopa v tvorjenju sporočil v uradnem znakovnem jeziku, sledi sprejemanje
v uradnem znakovnem jeziku in odgledovanje. Drugje je večinoma poravnan z normo
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slišečih vrstnikov. Rezultat lahko pripišemo temu, da znakovnega jezika ne uporablja,
saj ga ne potrebuje.

Na področju sporazumevanja – sprejemanja so njegovi naslednji dosežki:


Govorjena sporočila – so preverjana z nalogami za sliši in nalogami za
odgleda. Deček je v prvem sklopu dobil 5 točk in v drugem 3 točke. Skupaj je
to 8 točk, in bi mu morali pripisati ocenjevalec 1, ker odstopa od norme za 20
%. Toda deček zelo dobro funkcionira, zato mu pripišemo ocenjevalec 0 in
kodo d310.0 – deček nima težav pri sprejemanju govorjenih sporočil.



Negovorjena sporočila – sestavljajo telesni gibi, znaki in simboli ter slike in
fotografije. Pri telesnih gibih je dobil 5 točk in ocenjevalec 0 ter podkodo
d3150.0 – deček nima težav s sprejemanjem sporočil s telesnimi gibi. Pri
znakih in simbolih je dobil 4 točke. Ker je bil še vedno nad normo, je dobil
ocenjevalec 0 in podkodo d3151.0 – deček nima težav s sprejemanjem
sporočil, zapisanih z znaki in simboli. Risbe in fotografije pa zopet 5 točk,
ocenjevalec 0 in podkodo d3152.0 – deček nima težav s sprejemanjem
sporočil v risbah in fotografijah. Skupni ocenjevalec je 0 in koda d315.0 –
deček nima težav s sprejemanjem negovorjenih sporočil.



Uradni znakovni jezik – mu je prinesel ocenjevalec 3 in kodo d320.3 – deček
ima s sprejemanjem sporočil v uradnem znakovnem jeziku velike težave,
saj je zbral 2 točki in je za normo odstopal 60 %. To je bil povsem pričakovan
rezultat, saj deček uradnega znakovnega jezika v vsakdanjem življenju ne
uporablja.

Za sporazumevanje – tvorjenje sporočil je dobil rezultate:


Govorjenje – tu je po pričakovanjih dobil vseh 5 točk, opisovalec 0 in kodo
d330.0 – deček nima težav s tvorjenjem sporočil z govorjenjem.



Predgovorne spretnosti – so predpogoj za govorjenje in glede na to, da je že
tam zbral 5 točk, jih je tudi tu. Opisovalec je 0 in koda d331.0 – deček nima
težav s predgovornimi spretnostmi.



Pri petju je imel težave z lovljenjem prave intonacije pri daljši melodiji. Zbral je
4 točke, dobil ocenjevalec 0 in kodo d332.0 – deček nima težav s petjem.



Negovorno sporočanje – je sestavljeno iz treh podpodročij, in sicer telesni gibi,
znaki in simboli, risbe in fotografije. Pri prvih dveh je dobil vseh 5 točk in
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ocenjevalec 0, pri zadnji pa 4 točke in ocenjevalec 1. To so podkode d3350.0
– deček nima težav s tvorjenjem sporočil s telesnimi gibi, d3351.0 – deček
nima težav s tvorjenjem sporočil z znaki in simboli in d3352.1 – deček ima
majhne težave s tvorjenjem sporočil z risbami in fotografijami. Skupaj je zbral
14 točk, kar je bilo za 5,73 % nad normo in pripisali smo mu ocenjevalec 0 ter
kodo d335.0 – deček nima težav s tvorjenjem nebesednih sporočil.


Uradni znakovni jezik – je prinesel dečku 0 točk. Pripisali smo mu ocenjevalec
4 in kodo d340.4 – deček ima popolno težavo s tvorjenjem sporočil v
uradnem znakovnem jeziku. Glede na vse okoliščine je ta koda pričakovana
in razumljiva.

Pogovor je še tretji sklop, ki smo ga testirali in ocenjevali. Deček je dobil vseh 5 točk,
ocenjevalec 0 in kodo d350.0 – deček nima težav s pogovorom. Brez težav se
pogovarja z eno ali več osebami.

4.3.6 OPIS OTROKA 6

Otrok 6 je gluh petleten deček, ki ima polžev vsadek. Dobil ga je pri petindvajsetih
mesecih, saj mu je sluh od rojstva upadal. Živi v slišeči družini, kjer za komunikacijo
uporabljajo verbalni govor.
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Graf 15: Grafični prikaz dosežkov otroka 6 glede na normo
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Iz grafa vidimo, da je deček kar v osmih spremenljivkah pod normo, a razen pri
odgleda in obakrat pri uradnem znakovnem jeziku ne pretirano. Spodbudno je, da je
tako pri sliši kot pri pogovoru izenačen s slišečimi vrstniki.

Posamezni dosežki za področje sporazumevanja – sprejemanja so:


Govorjena sporočila – predstavljata sliši in odgleda. Deček je dobil 5 točk za
sliši ter 3 za odgleda. To je skupaj 8 točk in 20 % odstopanja od norme.
Pripisali smo mu ocenjevalec 1 in kodo d310.1 – deček ima majhne težave
na

področju

sprejemanja

govorjenih

sporočil.

Glede

na

celotno

funkcioniranje otroka je ocena čisto prava, saj pogosto ne ujame vseh zvočnih
informacij in navodil.


Negovorjena sporočila – so telesni gibi, znaki in simboli ter risbe in fotografije.
Deček je pri prvih zbral 4 točke, pri drugih 2 točki in pri tretjih 5 točk. To mu je
prineslo ocenjevalce 0,2 in 0 ter podkode d3150.0 – deček nima težav s
sprejemanjem sporočil, podanih s telesnimi gibi, d3151.2 – deček ima zmerne
težave pri sprejemanju sporočil z znaki in simboli ter d3152.0 – deček nima
težav pri sprejemanju sporočil z risbami in fotografijami. Manjše število točk pri
znakih in simbolih je zbral zaradi nepoznavanja vseh črk abecede in zapisa
številk do 10. Skupaj je zbral 11 točk in od norme zaostal za 8,47 %.
Pripišemo mu ocenjevalec 1 in kodo d315.1 – deček ima majhne težave pri
sprejemanju negovorjenih sporočil.



Uradni znakovni jezik – mu je prinesel ocenjevalec 3. Zbral je 2 točki in za 60
% zaostal za normo. Koda je d320.3 – deček ima velike težave s
sprejemanjem sporočil v uradnem znakovnem jeziku.

Za sprejemanje – tvorjenje sporočil ima rezultate:


Za govorjenje je zbral 4 točke. Za normo je zaostal 16,19 % in pripišemo mu
ocenjevalec 1 ter kodo d330.1 – deček ima manjše težave na področju
govorjenja. Glede na to, da je večji preskok naredil šele v zadnjem letu, je to
po pričakovanjih.



Predgovorne sposobnosti – ima lepo razvite, dobil je vseh 5 točk, ocenjevalec
0 in kodo d331.0 – deček nima težav s predgovornimi sposobnostmi.
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Petje – mu je delalo težave. Dobil je le 2 točki in od norme odstopal za 34,29
%. Pripišemo mu ocenjevalec 2 in kodo d332.3 – deček ima zmerne težave
pri petju.



Negovorno sporočanje – je razdeljeno na tri podpodročja: telesni gibi, znaki in
simboli ter risbe in fotografije. Na vseh treh podpodročjih je zbral po 4 točke.
Za prvo in tretjo to pomeni ocenjevalec 1, za drugo pa ocenjevalec 0. Podkode
so d3350.1 – deček ima manjše težave pri tvorjenju sporočil s telesnimi gibi,
d3351.0 – deček nima težav s tvorjenjem sporočil z znaki in simboli, d3352.1 –
deček ima manjše težave pri tvorjenju sporočil z risbami in fotografijami.
Skupaj je zbral 12 točk. Od norme je odstopal 7,60 % in pripišemo mu
ocenjevalec 1 ter kodo d335.1 – deček ima pri tvorjenju negovornih
sporočil manjše težave.



Pri uradnem znakovnem jeziku ima 0 točk. To pomeni, da mu pripišemo
ocenjevalec 4 in kodo d340.4 – deček ima popolno težavo pri tvorjenju
sporočil v uradnem znakovnem jeziku. Glede na to, da deček za
sporazumevanje ne potrebuje znakovnega jezika, je ta koda povsem
pričakovana.

Področje pogovor ima ocenjevalec 0, saj je zbral vseh 5 točk, in kodo d350.0 –
deček nima težav pri pogovoru. Ve, kako ga začeti, nadaljevati in končati tako z
eno kot več osebami.

4.3.7 OPIS OTROKA 7

Otrok 7 je gluha deklica, ki je polžev vsadek dobila pri triintridesetih mesecih. V času
nosečnosti se je mama okužila s CMV in zato je sluh od rojstva naprej upadal. Živi v
slišeči družini, ki pa poleg verbalnega jezika za sporazumevanje z deklico uporablja
tudi nekaj osnovnih kretenj uradnega znakovnega jezika.
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Graf 16: Grafični prikaz rezultatov otroka 7 glede na normo

Pogled na graf je zanimiv. Deklica je tako pri negovorjenem sprejemanju kot pri
negovornem sporočanju nad normo. Povsod, kjer pa je potrebno verbalno
udejstvovanje, je izrazito pod normo. Kot je opisano spodaj, ima deklica izrazite
težave na tem področju, ki izhajajo iz okužbe s CMV. Določene težave pa so še
poudarjene zaradi njene trme in nepripravljenosti sodelovati.

Za področje sprejemanja ima naslednje dosežke:


Govorjena sporočila – so preverjana v dveh sklopih, eno je, kaj in koliko otrok
sliši, in drugo, koliko odgleda. Deklica je pri sliši dobila 3 točke in 1 pri
odgleda. Skupaj torej 4 točke od 10. To pomeni, da od norme odstopa 60 %.
Pripišemo ji ocenjevalec 3 in kodo d310.3 – deklica ima na področju
sprejemanja govorjenih sporočil velike težave. Ne glede na to, da ima
vstavljen polžev vsadek, deklica še vedno ni osvojila slušnih zaznav. V veliko
oviro, poleg težav, ki ji jih povzroča okužba s CMV, je tudi njena osebnost. Je
zelo trmasta in uporniška. Nalogo izpolni, ko to sama želi in ko se sama odloči,
da bo sodelovala. Njene intelektualne sposobnosti so po psiholoških testih v
mejah normale.



Negovorjena sporočila – smo preverjali v treh podsklopih, in sicer telesni gibi,
znaki in simboli ter risbe in fotografije. Deklica je pri vseh treh sklopih dosegla
po 5 točk. Povsod ji pripišemo ocenjevalec 0 in posamezne podkode d3150.0
– deklica nima težav pri sprejemanju sporočil s telesnimi gibi, d3151.0 –
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deklica nima težav pri sprejemanju sporočil z znaki in simboli, d3152.0 –
deklica nima težav pri sprejemanju sporočil z risbami in fotografijami. Skupni
ocenjevalec za to področje je 0 in koda d315.0 – deklica nima težav pri
sprejemanju negovorjenih sporočil. Glede na to, kakšne težave ima in da
so bile vmes tudi tehnične težave s polževim vsadkom (zunanji del), je
sprejemanje informacij iz okolja naslonila na neverbalna sporočila in prav tako
celotno komunikacijo.


Pri uradnem znakovnem jeziku je deklica dobila 3 točke. Ker je bila tu norma
postavljena na 5, je od nje odstopala za 40 % in dobila ocenjevalec 2 ter kodo
d320.2 – deklica ima zmerne težave pri sprejemanju sporočil v uradnem
znakovnem jeziku. Deklica je suverena pri negovorjenih sporočilih, medtem
ko uradnega znakovnega jezika, z izjemo nekaj osnovnih kretenj, (še) ni vzela
za svojega.

Za tvorjenje sporočil pa ima dosežke:


Govorjenje – je področje, kjer je dobila 2 točki. Deklici se v zadnjem času
počasi odpira tudi govor in ima že nekaj besed, ki pa so širši okolici še
nerazumljive. Ker je od norme odstopala za 56,19 %, ji pripišemo ocenjevalec
3 in kodo d330.3 – deklica ima velike težave pri tvorjenju sporočil z
govorom.



Predgovorne sposobnosti – pa je že dobro razvila in tudi na testiranju dobila
vseh 5 točk. Pripišemo ji ocenjevalec 0 in kodo d331.0 – deklica nima težav
pri predgovornih sposobnostih.



Pri petju je dobila točko le za ponovljen 1 ton. Pri ostalih nalogah petja (Priloga
2) je bila neuspešna. Pripišemo ji ocenjevalec 3, saj je za normo zaostala za
54,29 %, in kodo d332.3 – deklica ima pri petju velike težave.



Negovorno sporočanje – je razdeljeno na tri podenote: telesni gibi, znaki in
simboli, risbe in fotografije. Pri vseh treh je dobila po 5 točk in ocenjevalec 0.
Podkode so d3350.0 – deklica nima težav pri sporočanju s telesnimi gibi,
d3351.0 – deklica nima težav pri sporočanju z znaki in simboli, d3352.0 –
deklica nima težav pri sporočanju z risbami in fotografijami. Skupna koda je
d335.0 – deklica nima težav pri tvorjenju negovornih sporočil.
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Uradni znakovni jezik – ji je prinesel 2 točki. Zakaj je temu tako, je razloženo
že zgoraj. Pripisali smo ji ocenjevalec 3 in kodo d340.3 – deklica ima velike
težave pri tvorjenju sporočil v uradnem znakovnem jeziku.

Za področje pogovor je dobila 4 točke. Morda se to sliši nenavadno glede na njene
kode, a deklica je zelo dobro razvila strategije negovornega sporočanja. Ker smo pri
pogovoru upoštevali vse oblike komunikacije, je dosegla 4 točke. Težave ima le pri
pogovoru z več osebami hkrati. Pripisali smo ji ocenjevalec 1 in kodo d350.1 –
deklica ima majhne težave pri pogovoru.

4.3.8 OPIS OTROKA 8

Otrok 8 je gluh deček, ki je tako kot otrok 7 okužen s CMV. Prihaja iz slišeče družine,
kjer komunicirajo le verbalno. Star je 6 let. Polžev vsadek je dobil pri enaintridesetih
mesecih, prej je uporabljal zaušesne slušne aparate.
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Graf 17: Grafični prikaz dosežkov otroka 8 v primerjavi z normo

Deček je z izjemo sprejemanja in tvorjenja s telesnimi gibi pod normo. Izjema je sliši,
kjer je pozitivno z njo izenačen. Glede na okužbo s CMV in da je deček izrazito
nemiren, je dosegel lepe rezultate.
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Rezultati, ki jih je dosegel za področje sprejemanja, so:


Govorjena sporočila – je ocena sestavljena iz dveh delov (sliši, odgleda). Pri
sliši je dobil 5 točk in pri odgleda 1 točko. Skupaj je to 6 točk in za 40 %
odstopa od norme. Pripisali smo mu ocenjevalec 2 in kodo d310.2 – deček
ima zmerne težave na področju sprejemanja govorjenih sporočil. Morda
bi bilo potrebno razmisliti in mu pripisati ocenjevalec 1, a po tehtnem
razmisleku obdržimo ocenjevalec 2, saj deček zaradi zelo odkrenljive
pozornosti in kratkotrajne koncentracije izkazuje zmerne težave na tem
področju.



Negovorjena sporočila – so preverjana s telesnimi gibi, znaki in simboli ter
risbami in fotografijami. Pri dveh je dobil po 5 točk in pri znakih in simbolih 3
točke. Deček je šele v zadnjem letu razvil verbalni govor, ki je še vedno zelo
agramatičen in mestoma prenatrpan z izmišljenimi besedami brez pomena,
kar pomeni, da se je do sedaj pri komunikaciji naslanjal predvsem na
negovorjena sporočila. Pripišemo mu ocenjevalec 0 in 1 ter podkode d3150.0
– deček nima težav pri sprejemanju sporočil s telesnimi gib, d3151.1 – deček
ima majhne težave pri sprejemanju sporočil z znaki in simboli, d3152.0 –
deček nima težav pri sprejemanju sporočil z risbami in fotografijami. Skupni
ocenjevalec je 0 in koda d315.0 – deček nima težav s sprejemanjem
negovorjenih sporočil.



Uradni znakovni jezik – je področje, kjer je dobil 3 točke, ocenjevalec 2 in kodo
d320.2 – deček ima zmerne težave pri sprejemanju sporočil v uradnem
znakovnem jeziku.

Na področju tvorjenja sporočil ima dosežke:


Govorjenje – mu je prineslo 4 točke, ocenjevalec 1 in kodo d330.1 – deček
ima majhne težave pri tvorjenju govorjenih sporočil. Dejansko se njegove
težave manjšajo in postaja razumljivejši širši okolici, a še vedno so težave
prisotne.



Predgovorne sposobnosti – ima osvojene. Zbral je 5 točk, pripišemo mu
ocenjevalec 0 in kodo d331.0 – deček nima težav pri predgovornih
sposobnostih pri tvorjenju sporočil.



Petje – mu je šlo dobro. Dobil je 4 točke, ocenjevalec 0 in kodo d332.0 – pri
petju nima nobenih težav. Pri petju je bila namreč norma 3,76 točke.
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Negovorno sporočanje je sestavljeno iz telesnih gibov, znakov in simbolov ter
risb in fotografij. Pri telesnih gibih ter risbah in fotografijah je dobil 5 točk,
ocenjevalca 0 in podkodi d3350.0 – deček nima težav pri tvorjenju sporočil s
telesnimi gibi, d3352.0 – deček nima težav pri tvorjenju sporočil z risbami in
fotografijami. Pri znakih in simbolih je dobil 4 točke, pripisali smo mu
ocenjevalec 0, ker odstopa od norme za le 2,86 %, in kodo d3351.0 – deček
nima težav pri tvorjenju sporočil z znaki in simboli. Skupni ocenjevalec je 0 in
koda d335.0 – deček nima težav pri tvorjenju negovorjenih sporočil.



Uradni znakovni jezik – je slabše področje. Dobil je le 2 točki, ocenjevalec 3 in
kodo d340.3 – deček ima velike težave pri tvorjenju sporočil v uradnem
znakovnem jeziku. Tega jezika tudi doma ne uporabljajo, ob sicer redni
uporabi v skupini za druge otroke pa ga ni vzel za svojega.

Pri pogovoru se je dobro odrezal. Dobil je 4 točke, ocenjevalec 1 in kodo d350.1 –
deček ima manjše težave pri pogovoru z več osebami hkrati.

4.3.9 OPIS OTROKA 9

Otrok 9 je otrok z lažjo izgubo sluha. Uporablja oba zaušesna slušna aparata in
prihaja iz slišeče družine. Poleg verbalnega v družini uporabljajo tudi kretalni jezik.
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Graf 18: Grafični prikaz dosežkov otroka 9 glede na normo
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Deček je lažje naglušen in razumljivo z zaušesnimi slušnimi aparati nima težav s
slišanjem sporočil. Na področjih, kjer smo ocenjevali verbalno tvorjenje, pa zaradi
težav z motoriko govoril izrazito odstopa navzdol.

Za področje sprejemanja so dečkovi dosežki:


Govorjena sporočila – skupaj ima 5 točk. Vseh pet točk je dosegel pri sliši in 0
pri odgleda. Če bi gledali skupno oceno, bi mu pripisali ocenjevalec 3, a glede
na dečkovo funkcioniranje je ustreznejši ocenjevalec 1. Napišemo mu kodo
d310.1 – deček ima manjše težave pri sprejemanju govorjenih sporočil.
Težave niso toliko vezane na slišati kot na razumeti.



Negovorjena sporočila – predstavljajo sprejemanje iz telesnih gibov, znakov in
simbolov ter risb in fotografij. Pri telesnih gibih ter risbah in fotografijah je
prejel 5 točk, pri znakih in simbolih pa 3, ker še ne pozna zapisa števil do 10.
Ocenjevalci so 0,1, 0 in od kode d3150.0 – deček nima težav pri sprejemanju
sporočil s telesnimi gibi, d3151.1 – deček ima manjše težave pri sprejemanju
sporočil z znaki in simboli ter d3152.0 – deček nima težav pri sprejemanju
sporočil z risbami in fotografijami. Skupaj je zbral 13 točk, kar je nad normo.
Pripisali smo mu ocenjevalec 0 in kodo d315.0 – deček nima težav pri
sprejemanju negovorjenih sporočil.



Pri sprejemanju v uradnem znakovnem jeziku je prejel 3 točke, ocenjevalec 2
in kodo d320.2 – deček ima zmerne težave pri sprejemanju sporočil v
uradnem znakovnem jeziku. Deček ima sicer velik nabor kretenj, ki jih pozna
in tudi vedno več uporablja, a abstraktnih pojmov še ne pozna in tudi pri
sestavljenih navodilih mu ni šlo.

Na področju tvorjenja sporočil je dosegel:


Pri govorjenju ni dobil nobene točke. Deček namreč ne govori, razen
posameznih besed (ati, mami, ja, hvala). Oglaša se samo z glasom a v
različnih jakostih in višinah. Pripisali smo mu ocenjevalec 4 in kodo d330.4 –
deček ima popolno težavo pri tvorjenju govorjenih sporočil.



Predgovorne sposobnosti – ima razvite. Dobil je vseh 5 točk, ocenjevalec 0 in
kodo d331.0 – deček ima usvojene predgovorne sposobnosti in nima
težav.
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Petje – ni šlo, saj je povezano z govorom, a tudi pri posnemanju tonov ni bil
uspešen. Tu je dobil 0 točk. Pripisali smo mu ocenjevalec 4 in kodo d332.4 –
pri petju ima popolne težave.



Negovorno sporočanje – je njegovo močno področje. Test je bil sestavljen iz
telesnih gibov, znakov in simbolov ter risb in fotografij. Pri telesnih gibih je
zbral vseh 5 točk, pri znakih in simbolih ter risbah in fotografijah pa po 4 točke.
Tako je dobil dva ocenjevalca 0 in enega 1 ter podkode d3350.0 – deček nima
težav pri tvorjenju sporočil s telesnimi gibi, d3351.0 – deček nima težav pri
tvorjenju sporočil z znaki in simboli ter d3352.1 – deček ima manjše težave pri
tvorjenju sporočil z risbami in fotografijami. Skupaj je zbral 13 točk, kar je 0,93
% pod normo. Pripisali smo mu skupni ocenjevalec 0 in kodo d335.0 – deček
nima težav pri tvorjenju negovornih sporočil.



Uradni znakovni jezik – mu je prinesel 4 točke in je bil najboljši med gluhimi in
naglušnimi na tem področju. Ker pa je bila norma 5 točk, smo mu pripisali
ocenjevalec 1 in kodo d340.1 – deček ima manjše težave pri tvorjenju
sporočil v uradnem znakovnem jeziku.

Pri pogovoru je dobil 4 točke, saj upoštevamo vse oblike komunikacije. To je
opisovalec 1 in koda d350.1 – deček ima manjše težave pri pogovoru z več
osebami.

4.3.10 OPIS OTROKA 10

Otrok 10 je gluh deček, ki uporablja oba polževa vsadka. Prvega je dobil pri
osemnajstih mesecih in drugega pri starosti enaintrideset mesecev. Živi v slišeči
družini, kjer uporabljajo le verbalni jezik. Star je 5 let.
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Graf 19: Grafični prikaz rezultatov otroka 10 v primerjavi z normo

Deček je slabe rezultate imel le pri področjih, ki so imela normo, postavljeno izhajajoč
iz odrasle gluhe populacije, ki ne uporablja polževega vsadka. Na ostalih področjih je
izenačen z normo ali pa je malo nad njo.

Njegovi dosežki za področje sprejemanja so:


Govorjena sporočila – preverjana s sliši in odgleda so mu prinesla 6 točk, 5 za
sliši in 1 za odgleda. To je skupaj 6 točk in pripisali smo mu ocenjevalec 2 ter
kodo d310.2 – deček ima zmerne težave pri sprejemanju govorjenih
sporočil. Morda bi mu lahko pripisali tudi ocenjevalec 1, a ima zaradi anomalij
v obeh polžih prisotne težave pri sprejemanju govora, ki pa se še povečajo
zaradi njegove nesigurnosti v to, kaj sliši.



Negovorjena sporočila – smo preverjali s telesnimi gibi, znaki in simboli ter
risbami in fotografijami. Pri vseh je dobil 5 točk. To smo zapisali z ocenjevalci
0 in podkodami d3150.0 – deček nima težav pri sprejemanju sporočil s
telesnimi gibi, d3151.0 – deček nima težav pri sprejemanju sporočil z znaki in
simboli, d3152.0 – deček nima težav pri sprejemanju sporočil z risbami in
fotografijami. Skupno je zbral vseh 15 točk. Pripisali smo mu skupni
ocenjevalec 0 in kodo področja d315.0 – deček nima težav pri sprejemanju
negovorjenih sporočil.



Uradni znakovni jezik – mu je prinesel 3 točke, saj je, kljub temu da doma le
verbalno komunicirajo, v vrtčevskem okolju izpostavljen kretnji, ki jo v
osnovnih dnevnih rutinah dobro razume. Pripisali smo mu ocenjevalec 2 in
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kodo d320.2 – deček ima zmerne težave pri sprejemanju sporočil v
uradnem znakovnem jeziku.
Za področje tvorjenja sporočil je dosegel naslednje rezultate:


Govorjenje – 5 točk, ocenjevalec 0 in koda d330.0 – deček nima težav pri
tvorjenju govorjenih sporočil.



Predgovorne sposobnosti – so prav tako ocenjene s 5 točkami, pripisanim
ocenjevalcem 0 in kodo d331.0 – deček nima težav s predgovornimi
sposobnostmi.



Petje – mu ne gre najbolje, a je vseeno dobil 4 točke, saj pri samostojnem
petju nismo ocenjevali intonančne pravilnosti, smo pa jo pri ponovitvi melodije,
kjer ni dobil točke. Pripisali smo mu ocenjevalec 0, saj je odstopal od norme le
za 2,86 %, in kodo d332.0 – deček nima težav s petjem.



Negovorno sporočanje – je kot pri sprejemanju tudi tu preverjano s telesnimi
gibi, znaki in simboli, risbami in fotografijami. Pri znakih in simbolih je dobil 4
točke, drugje 5 točk. Pripisali smo mu ocenjevalce 0 in podkode d3350.0 –
deček nima težav pri tvorjenju sporočil s telesnimi gibi, d3351.0 – deček nima
težav pri tvorjenju sporočil z znaki in simboli ter d3352.0 – deček nima težav
pri tvorjenju sporočil z risbami in fotografijami. Skupno je zbral 14 točk in bil
boljši od norme. Pripisali smo mu ocenjevalec 0 in kodo d335.0 – deček nima
težav pri tvorjenju negovornih sporočil.



Uradni znakovni jezik – mu dela težave. Ni dobil nobene točke, zato smo mu
pripisali ocenjevalec 4 in kodo d340.4 – deček ima popolne težave pri
tvorjenju sporočil v uradnem znakovnem jeziku.

Pri pogovoru se je pričakovano dobro odrezal in dobil vseh 5 točk. Pripisali smo mu
ocenjevalec 0 in kodo d350.0 – deček nima težav pri pogovoru in ga uspešno
začne, nadaljuje, zaključi ter se pogovarja tako z eno kot več osebami.

4.3.11 OPIS OTROKA 11

Otrok 11 je gluh šestletni deček, ki prihaja iz slišeče družine, polžev vsadek je dobil
pri sedemintridesetih mesecih. Doma za komunikacijo uporabljajo tako verbalni kot
znakovni jezik, a ima deček vseeno velike težave na področju komunikacije.
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Graf 20: Grafični prikaz rezultatov otroka 11 v primerjavi z normo

Deček kljub uporabi polževega vsadka deluje kot gluh in tudi njegovo oglašanje je
tako. Polžev vsadek je dobil izredno pozno, do takrat pa je že razvil neke svoje
vzorce, ki temeljijo na nebesedni komunikaciji.

Rezultati, ki jih je dosegel za sprejemanje, so:


Govorjena sporočila – sestavljena iz nalog za sliši in odgleda, so mu skupaj
prinesla 1 točko. Osvojil jo je za sliši, saj loči človeški glas od ostalih zvokov
okolja. Pripisali smo mu ocenjevalec 4, čeprav odstopa 90 %, a je njegovo
funkcioniranje zelo slabo, in kodo d310.4 – deček ima popolno težavo pri
sprejemanju govorjenih sporočil.



Negovorjena sporočila – smo preverjali s telesnimi gibi, znaki in simboli,
risbami in fotografijami. Pri vseh je dobil po 5 točk in ocenjevalce 0, zapisali
smo podkode d3150.0 – deček nima težav pri sprejemanju sporočil s telesnimi
gibi, d3151.0 – deček nima težav pri sprejemanju sporočil z znaki in simboli,
d3152.0 – deček nima težav pri sprejemanju sporočil z risbami in fotografijami.
Skupno je zbral vseh 15 točk, pripisali smo mu ocenjevalec 0 in kodo d315.0 –
deček nima težav pri sprejemanju negovorjenih sporočil.



Uradni znakovni jezik – mu še ni v polno oporo, saj mu je tako doma kot v
vrtcu izpostavljen šele dobro leto in pol. Dobil je 3 točke, ocenjevalec 2 in kodo
d320.2 – deček ima zmerne težave pri sprejemanju sporočil v uradnem
znakovnem jeziku.
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Pri tvorjenju sporočil je dosegel rezultate:


Govorjenje – je 0 točk, ocenjevalec 4 in koda d330.4 – deček ima popolno
težavo pri tvorjenju govorjenih sporočil.



Predgovorne sposobnosti – ima razvite. Dosegel je vseh 5 točk, dobil
ocenjevalec 0 in kodo d331.0 – deček nima težav s predgovornimi
sposobnostmi.



Petje – mu pričakovano ni šlo. Dobil je 0 točk, ocenjevalec 4 in kodo d332.4 –
deček ima pri petju popolno težavo.



Negovorno sporočanje – je preverjano s telesnimi gibi, znaki in simboli,
risbami in fotografijami. Pri telesnih gibih je dobil 4 točke, drugje pa po 5 točk.
Dobil je ocenjevalce 1,0,0 in podkode d3350.1 – deček ima majhne težave pri
tvorjenju sporočil s telesnimi gibi, d3351.0 – deček nima težav pri tvorjenju
sporočil z znaki in simboli ter d3352.0 – deček nima težav pri tvorjenju sporočil
z risbami in fotografijami. Skupaj je zbral 14 točk, kar je bilo za 5,73 % nad
normo. Pripisali smo mu ocenjevalec 0 in kodo d335.0 – deček nima težav
pri tvorjenju negovornih sporočil.



Pri sporočanju v uradnem znakovnem jeziku je osvojil 2 točki, pripisali smo mu
ocenjevalec 3 in kodo d340.3 – deček ima velike težave pri tvorjenju
sporočil v uradnem znakovnem jeziku.

Pri pogovoru je dobil le točko za začetek pogovora, a od tam naprej mu še ne gre.
Pripisali smo mu ocenjevalec 3 in kodo d350.3 – deček ima velike težave pri
pogovoru.

4.3.12 OPIS OTROKA 12

Otrok 12 je težko naglušen petletni deček, ki ima oba zaušesna aparata. Živi v slišeči
družini, kjer uporabljajo le verbalni govor. Aparate je dobil v starosti dvainštirideset
mesecev.
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Graf 21: Grafični prikaz dosežkov otroka 12 glede na normo

Deček je v vrtec ZGNL prišel nekaj dni pred začetkom testiranja. Do takrat je bil v
domačem varstvu. Z izjemo telesnih gibov tako pri sprejemanju kot pri tvorjenju
sporočil je povsod pod normo.

Za področje sprejemanja so njegovi dosežki:


Govorjena sporočila – testirali smo jih z nalogami za sliši in nalogami odgleda
(Priloga 2) ter so mu prinesla 2 točki za sliši in 0 točk za odgleda. To je
pomenilo ocenjevalec 3 in kodo d310.3 – deček ima velike težave pri
sprejemanju govorjenih sporočil.



Negovorjenja sporočila – smo razdelili na podenote telesni gibi, znaki in
simboli ter risbe in fotografije. 5 točk je dobil pri telesnih gibih ter risbah in
fotografijah, pri znakih in simbolih le 2 točki, za nalogi 16 in 21 (Prologa 2).
Pripisali smo mu ocenjevalce 0, 2, 0 in podkode d3150.0 – deček nima težav
pri sprejemanju sporočil s telesnimi gibi, d3151.2 – deček ima zmerne težave
pri sprejemanju sporočil z znaki in simboli ter d3152.0 – deček nima težav pri
sprejemanju sporočil z risbami in fotografijami. Skupaj je zbral 12 točk in za
1,80 % zaostal za normo. Pripisali smo mu ocenjevalec 0 in kodo d315.0 –
deček nima težav pri sprejemanju negovorjenih sporočil.



Uradni znakovni jezik – mu še ne gre. Dobil je le 1 točko, ocenjevalec 3 in
kodo d320.3 – deček ima pri sprejemanju sporočil v uradnem znakovnem
jeziku velike težave.
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Za tvorjenje sporočil ima deček rezultate:


Za govorjenje 2 točki, ocenjevalec 3 in koda d330.3 – deček ima velike
težave pri tvorjenju govorjenih sporočil.



Predgovorne sposobnosti – ima že razvite, dobil je vseh 5 točk, ocenjevalec 0
in kodo d331.0 – deček nima težav s predgovornimi sposobnostmi.



Petje – ni njegovo močno področje. Dobil je 0 točk, ocenjevalec 4 in kodo
d332.4 – deček ima pri petju popolne težave.



Negovorno sporočanje – je preverjano s telesnimi gibi, znaki in simboli ter
risbami in fotografijami. Pri telesnih gibih je dobil 5 točk, ocenjevalec 0 in
podkodo d3350.0 – deček nima težav pri tvorjenju sporočil s telesnimi gibi. Pri
znakih in simbolih je dobil 3 točke, ocenjevalec 1 in podkodo d3351.1 – deček
ima majhne težave pri tvorjenju sporočil z znaki in simboli. 4 točke pa je dobil
pri risbah in fotografijah. Pripisali smo mu ocenjevalec 1 in podkodo d3352.1 –
deček ima manjše težave pri tvorjenju sporočil z risbami in fotografijami.
Skupaj je zbral 12 točk. Pripišemo mu ocenjevalec 1 in kodo d335.1 – deček
ima majhne težave pri sporočanju negovorjenih sporočil.



Uradni znakovni jezik – v tvorjenju sporočil 0 točk, ocenjevalec 4 in koda
d340.4 – deček ima popolne težave pri tvorjenju sporočil v uradnem
znakovnem jeziku.

Pri pogovoru je dobil 2 točki, ocenjevalec 3 in kodo d350.3 – deček ima velike
težave pri pogovoru, saj pogovor le začne in nekako nadaljuje, ostalo pa mu ne
gre.

4.3.13 OPIS OTROKA 13

Otrok 13 je zmerno naglušen petletni deček. Prihaja iz slišeče družine. Zaušesna
slušna aparata je dobil pri petindvajsetih mesecih starosti.
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Graf 22: Grafični prikaz dosežkov otroka 13 v primerjavi z normo

Deček od norme navzdol odstopa le pri treh spremenljivkah, kjer smo normo postavili
glede na odraslo gluho populacijo.

Rezultati, ki jih je dosegel za področje sprejemanja, so:


Govorjena sporočila – so mu prinesla 5 točk za sliši in 1 točko za odgleda, to
je skupaj 6 točk. Pripisali smo mu ocenjevalec 1, saj je njegovo slušno
funkcioniranje dobro in rezultat pri odgleda preveč pokvari sliko. Koda je
d310.1 – deček ima majhne težave pri sprejemanju govorjenih sporočil.



Negovorjena sporočila – smo preverili s telesnimi gibi, znaki in simboli ter
risbami in fotografijami. Povsod je dobil po 5 točk, pripisali smo mu
ocenjevalce 0 in podkode d3150.0 – deček nima težav pri sprejemanju
sporočil s telesnimi gibi, d3151.0 – deček nima težav pri sprejemanju sporočil
z znaki in simboli, d3152.0 – deček nima težav pri sprejemanju sporočil z
risbami in fotografijami. Tudi skupni ocenjevalec je bil 0 koda d315.0 – deček
nima težav pri sprejemanju negovorjenih sporočil.



Uradni znakovni jezik – mu je sicer deček občasno izpostavljen v vrtčevskem
okolju, a ni njegovo najmočnejše komunikacijsko sredstvo. Dobil je 3 točke,
ocenjevalec 2 in kodo d320.2 – deček ima zmerne težave pri sprejemanju
sporočil v uradnem znakovnem jeziku.

Pri tvorjenju sporočil je dosegel naslednje rezultate:


Govorjenje – mu je po pričakovanjih prineslo 5 točk, ocenjevalec 0 in kodo
d330.0 – deček nima težav s tvorjenjem govorjenih sporočil.
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Predgovorne sposobnosti– prav tako 5 točk, ocenjevalec 0 in kodo d331.0 –
deček nima težav s predgovornimi sposobnostmi.



Petje – tudi vseh 5 točk, ocenjevalec 0 in kodo d332.0 – deček nima težav s
petjem.



Negovorno sporočanje – smo preverjali s telesnimi gibi, znaki in simboli,
risbami in fotografijami. Povsod je prejel po 5 točk, ocenjevalce 0 in podkode
d3350.0 – deček nima težav pri tvorjenju sporočil s telesnimi gibi, d3351.0 –
deček nima težav pri tvorjenju sporočil z znaki in simboli, d3352.0 – deček
nima težav pri tvorjenju sporočil z risbami in fotografijami. Tudi skupni
ocenjevalec je 0 in koda d335.0 – deček nima težav pri tvorjenju
negovorjenih sporočil.



Uradni znakovni jezik – le 1 točko, ocenjevalec 3 in kodo d340.3 – deček ima
velike težave pri tvorjenju sporočil v uradnem znakovnem jeziku.

Za pogovor je prejel vseh 5 točk, ocenjevalec 0 in kodo d350.0 – deček nima težav
s pogovorom, uspešno ga začne, nadaljuje in zaključi tako pri pogovoru z eno
kot več osebami.

4.3.14 OPIS OTROKA 14

Otrok 14 je gluh deček, ki je polžev vsadek dobil pri petintridesetih mesecih. Živi v
slišeči družini, kjer poleg verbalnega uporabljajo tudi znakovni jezik, vsaj za osnovne
stvari.
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Graf 23: Grafični prikaz rezultatov otroka 14 v primerjavi z normo
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Deček je za svojo starost dosegel zelo slab rezultat. Izjema so le telesni gibi pri
sprejemanju in tvorjenju sporočil. Pri njem bi lahko razlog iskali v tem, da so zelo
pozno ugotovili, da gre za gluhoto. Pred tem so se nagibali k diagnozi avtizem.

Dosežki na področju sprejemanja so:


Govorjena sporočila – so ocenjena s sliši in odgleda. Tu je deček dobil 3 točke
za sliši in 0 za odgleda. Pripisali smo mu ocenjevalec 3 in kodo d310.3 –
deček ima velike težave pri sprejemanju govorjenih sporočil. Tu je
potrebno pojasniti, da ima deček precej izrazita nihanja v razpoloženju ter
dobrih in slabih dneh. Glede na ocenjevalec smo ga testirali na bolj slab dan,
saj v vsakodnevnih stikih na splošno deluje bolje.



Negovorjena sporočila – smo testirali s telesnimi gibi, znaki in simboli ter
risbami in fotografijami. Deček je pri telesnih gibih dosegel 5 točk, pri znakih in
simbolih 2 točki ter pri risbah in fotografijah 4 točke. Pripisali smo mu
ocenjevalce 0, 2, 1 ter podkode d3150.0 – deček nima težav pri sprejemanju
sporočil s telesnimi gibi, d3151.2 – deček ima zmerne težave pri sprejemanju
sporočil z znaki in simboli, d3152.1 – deček ima manjše težave pri
sprejemanju sporočil z risbami in fotografijami. Skupaj je dosegel 11 točk in od
norme odstopil za 8,47 %. Pripisali smo mu ocenjevalec 1 in kodo d315.1 –
deček ima manjše težave pri sprejemanju negovorjenih sporočil.



Pri sprejemanju uradnega znakovnega jezika je dosegel 3 točke. Pripisali smo
mu ocenjevalec 2 in kodo d320.2 – deček ima pri sprejemanju sporočil v
uradnem znakovnem jeziku zmerne težave.

Za področje tvorjenja sporočil je dosegel:


Govorjenje – mu je prineslo 1 točko, ocenjevalec 3 in kodo d330.3 – deček
ima velike težave pri tvorjenju govorjenih sporočil.



Predgovorne sposobnosti – ima usvojene. Prejel je vseh 5 točk, ocenjevalec 0
in kodo d331.0 – deček nima težav s predgovornimi sposobnostmi.



Petje – mu pričakovano ni šlo. Zbral je 0 točk, dobil ocenjevalec 4 in kodo
d332.4 – deček ima s petjem popolne težave.



Negovorno sporočanje – je razdeljeno na telesne gibe, znake in simbole, risbe
in fotografije. Pri telesnih gibih je zbral 5 točk in dobil ocenjevalec 0, pri znakih
in simbolih je zbral 4 točke in dobil ocenjevalec 0, pri risbah in fotografijah je
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zbral 3 točke in dobil ocenjevalec 2. Podkode so tako d3350.0 – deček nima
težav pri tvorjenju sporočil s telesnimi gibi, d3351.0 – deček nima težav pri
tvorjenju sporočil z znaki in simboli ter d3352.2 – deček ima zmerne težave
pri tvorjenju sporočil z risbami in fotografijami. Skupno je zbral 12 točk, dobil
ocenjevalec 1 in kodo d335.1 – deček ima manjše težave pri tvorjenju
negovornih sporočil.


Uradni znakovni jezik – mu je prinesel 2 točki, ocenjevalec 3 in kodo d340.3 –
deček ima velike težave pri tvorjenju sporočil v uradnem znakovnem
jeziku. Deček sicer dokaj uspešno komunicira tudi s kretnjo, a gre zgolj za
izražanje njegovih želja in potreb z eno kretnjo. Stavkov ne tvori.

Pri pogovoru je dobil 2 točki za začetek in nadaljevanje pogovora. To pomeni
ocenjevalec 3 in kodo d350.3 – deček ima velike težave pri pogovoru.

4.3.15 OPIS OTROKA 15

Otrok 15 je gluha deklica, ki je pri starosti triindvajset mesecev dobila polžev vsadek.
Je iz slišeče družine, kjer za komunikacijo uporabljajo verbalni jezik.
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Graf 24: Grafični prikaz rezultatov otroka 15 glede na normo

Deklica je uspešna v komunikaciji s telesnimi gibi, a se ji odpira tudi verbalna
komunikacija, kar nakazujeta rezultata pri spremenljivkah sliši in pogovor.
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Dosežki za sprejemanje so:


Govorjena sporočila – smo testirali s sklopom nalog za sliši in sklopom nalog
za odgleda (Priloga2). Deklica je dobila 5 točk za sliši in 1 za odgleda. Skupaj
je to 6 točk, ocenjevalec 2 in koda d310.2 – deklica ima zmerne težave na
področju sprejemanja govorjenih sporočil. To je predvsem opazno v
hrupnejšem okolju in kadar deklica ni dobro zbrana ali pa je že utrujena.



Negovorjena sporočila – smo razdelili na telesne gibe, znake in simbole ter
risbe in fotografije. Pri telesnih gibih ter risbah in fotografijah je zbrala po 5
točk. Pri znakih in simbolih pa 2 točki, saj še ne pozna vseh črk abecede in
zapisa številk do 10. Dobila je ocenjevalce 0, 2, 0 ter podkode d3150.0 –
deklica nima težav pri tvorjenju sporočil s telesnimi gibi, d3151.2 – deklica ima
zmerne težave pri tvorjenju sporočil z znaki in simboli ter d3152.0 – deklica
nima težav pri tvorjenju sporočil z risbami in fotografijami. Skupaj je zbrala 12
točk, dobila ocenjevalec 0, saj je od norme odstopala le za 1,80 %, in kodo
d315.0 – deklica nima težav s prejemanjem negovornih sporočil.



Pri uradnem znakovnem jeziku je dosegla 3 točke, dobila ocenjevalec 2 in
kodo d320.2 – deklica ima zmerne težave pri sprejemanju sporočil v
uradnem znakovnem jeziku.

Za področje tvorjenja sporočil so dosežki:


Govorjenje – je podpodročje, kjer je dobila 3 točke. Pripisali smo ji ocenjevalec
2 in kodo d330.2 – deklica ima zmerne težave pri tvorjenju govorjenih
sporočil.



Predgovorne sposobnosti – ima razvite. Osvojila je vseh 5 točk, pripisali smo ji
ocenjevalec 0 in kodo d331.0 – deklica nima težav s predgovornimi
sposobnostmi.



Petje – ji je šlo slabše. Dobila je 2 točki za ponovljeni ton in skupno petje
pesmice. Pripisali smo ji ocenjevalec 2 in kodo d332.2 – deklica ima zmerne
težave pri petju.



Negovorno sporočanje – je enako kot pri sprejemanju razdeljeno na telesne
gibe, znake in simbole ter risbe in fotografije. Pri telesnih gibih ter znakih in
simbolih je dobila ocenjevalec 0, saj je zbrala 5 točk in 4 točke. Pri risbah in
fotografijah pa je zbrala 3 točke in dobila ocenjevalec 2. Podkode so d3350.0
– deklica nima težav s tvorjenjem sporočil s telesnimi gibi, d3351.0 – deklica
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nima težav s tvorjenjem sporočil z znaki in simboli ter d3352.2 – deklica ima
zmerne težave pri tvorjenju sporočil z risbami in fotografijami. Skupaj je zbrala
12 točk in dobila ocenjevalec 1 ter kodo d335.1 – deklica ima majhne težave
pri tvorjenju negovornih sporočil.


Uradni znakovni jezik – ji je prinesel 1 točko, ocenjevalec 3 in kodo d340.3 –
deklica ima velike težave pri tvorjenju sporočil v uradnem znakovnem
jeziku.

Za pogovor je dobila 4 točke, saj ji dela težave le pogovor z več osebami hkrati.
Pripisali smo ji ocenjevalec 1 in kodo d350.1 – deklica ima majhne težave v
pogovoru.

4.3.16 OPIS OTROKA 16

Otrok 16 je zmerno naglušen štiriletni deček, ki uporablja oba zaušesna slušna
aparata in živi v slišeči družini. Za komunikacijo doma uporabljajo le verbalni jezik.
Slušna aparata je dobil pri starosti trinajst mesecev.

6
5
4
3
2
1
0

otrok 16
NORMA

Graf 25: Grafični prikaz dosežkov otroka 16 v primerjavi z normo

Skoti celotno sporazumevanje je slabši od slišeče populacije, a jih počasi dohaja, na
kar nakazujeta tudi rezultata pri spremenljivkah sliši in pogovor.
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Za področje sprejemanja so njegovi dosežki:


Govorjena sporočila – sestavljata kategoriji sliši in odgleda. Deček je dobil 5
točk in 1 točko, kar je skupaj 6 točk. Ker smo vzeli normo 10 točk, bi mu morali
pripisati ocenjevalec 3, a dejansko funkcionira pri sprejemanju govorjenih
sporočil za ocenjevalec 1. Dali smo mu kodo d310.1 – deček ima manjše
težave pri sprejemanju govorjenih sporočil.



Negovorjena sporočila – smo preverili s telesnimi gibi, znaki in simboli ter
risbami in fotografijami. Pri telesnih gibih ter pri risbah in fotografijah je dobil
po 5 točk in ocenjevalca 0. Pri znakih in simbolih pa je dosegel le 2 točki, saj
še ne pozna črk abecede in zapisa številk do 10. Pripisali smo mu ocenjevalec
2. Podkode so d3150.0 – deček nima težav s sprejemanjem sporočil s
telesnimi gibi, d3151.2 – deček ima zmerne težave pri sprejemanju sporočil z
znaki in simboli ter d3152.0 – deček nima težav s sprejemanjem sporočil z
risbami in fotografijami. Skupno je dosegel 12 točk, pripisali smo mu
ocenjevalec 0, zaradi minimalnega odstopanja od norme, in kodo d315.0 –
deček nima težav pri sprejemanju negovorjenih sporočil.



Uradni znakovni jezik – mu je prinesel 3 točke, ocenjevalec 2 in kodo d320.2 –
deček ima pri sprejemanju sporočil v uradnem znakovnem jeziku zmerne
težave.

Pri tvorjenju sporočil so dosežki:


Govorjenje – 3 točke, ocenjevalec 2 in koda d330.2 – deček ima pri tvorjenju
govorjenih sporočil zmerne težave, ki se kažejo predvsem pri tvorjenju
daljših stavkov in samostojnem pripovedovanju.



Predgovorne sposobnosti – ima usvojene. Dobil je vseh 5 točk, ocenjevalec 0
in kodo d331.0 – deček nima težav pri predgovornih sposobnostih.



Pri petju se kažejo težave pri sposobnosti intonančno pravilno ponoviti slišano
melodijo. Dobil je 3 točke, ocenjevalec 1 in kodo d332.1 – deček ima pri
petju manjše težave.



Negovorno sporočanje – je bilo preverjano s telesnimi gibi, znaki in simboli ter
risbami in fotografijami. Deček je prejel 5 točk za telesne gibe, 4 točke za
znake in simbole ter 3 točke za risbe in fotografije. To so ocenjevalci 0, 0, 2 in
podkode d 3350.0 – deček nima težav s tvorjenjem sporočil s telesnimi gibi,
d3351.0 – deček nima težav s tvorjenjem sporočil z znaki in simboli ter
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d3352.2 – deček ima zmerne težave pri tvorjenju sporočil z risbami in
fotografijami. Skupaj je dosegel 12 točk, dobil ocenjevalec 1 in kodo d335.1 –
deček ima manjše težave pri tvorjenju negovornih sporočil.


Za uradni znakovni jezik je prejel le 1 točko, ocenjevalec 3 in kodo d340.3 –
deček ima velike težave pri tvorjenju sporočil z uradnim znakovnim
jezikom.

Pri pogovoru je dobil 4 točke in ocenjevalec 1 ter kodo d350.1 – deček ima majhne
težave le pri pogovoru z več osebami.

4.3.17 OPIS OTROKA 17

Otrok 17 je gluha štiriletna deklica, ki ima polžev vsadek od enajstega meseca
starosti in funkcionira kot slišeča. Živi v slišeči družini, kjer je jezik samo verbalni.
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Graf 26: Grafični prikaz dosežkov otroka 17 glede na normo

Najbolj odstopa rezultat odgleda pri sprejemanju in uradni znakovni jezik pri tvorjenju
sporočil. Glede na to, da ji uporaba polževega vsadka omogoča, da hitro napreduje
na verbalni komunikaciji, je to povsem razumljivo in pričakovano. Nižji dosežki pri
znakih in simbolih pa so vezani na nepoznavanje vseh črk abecede in zapisa števil
do 10.
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Za sprejemanje sporočil ima rezultate:


Govorjenje – testirano z nalogami za sliši in odgleda, skupaj 5 točk, vse je
dobila za sliši. Glede na funkcioniranje ji pripišemo ocenjevalec 0 in kodo
d310.0 – deklica nima težav s sprejemanjem govorjenih sporočil.



Negovorjena sporočila – so preverjana s sklopi telesni gibi, znaki in simboli ter
risbe in fotografije. Za telesne gibe ter risbe in fotografije je dobila po 5 točk.
Zaradi nepoznavanja vseh črk abecede in zapisa števil do 10 pa je pri znakih
in simbolih dobila 2 točki. Ocenjevalci so 0, 2, 0 in podkode d3150.0 – deklica
nima težav pri sprejemanju sporočil s telesnimi gibi, d3151.2 – deklica ima
zmerne težave pri sprejemanju sporočil z znaki in simboli ter d3152.0 – deklica
nima težav pri sprejemanju sporočil z risbami in fotografijami. Skupaj je zbrala
12 točk, dobila skupni ocenjevalec 0 in kodo d315.0 – deklica nima težav pri
sprejemanju negovorjenih sporočil.



Pri sprejemanju uradnega znakovnega jezika je dobila 2 točki, ocenjevalec 3
in kodo d320.3 – deklica ima pri sprejemanju sporočil v uradnem
znakovnem jeziku velike težave.

Za tvorjenje sporočil ima naslednje rezultate:


Govorjenje – pričakovano vseh 5 točk, ocenjevalec 0 in kodo d330.0 – deklica
nima težav pri tvorjenju govorjenih sporočil.



Predgovorne sposobnosti – so usvojene, zbrala je 5 točk, dobila ocenjevalec 0
in kodo d331.0 – deklica nima težav s predgovornimi sposobnostmi.



Petje – 5 točk, ocenjevalec 0 in koda d332.0 – deklica s petjem nima težav.



Negovorno sporočanje – je bilo kot pri sprejemanju preverjeno s telesnimi gibi,
znaki in simboli ter risbami in fotografijami. Pri telesnih gibih je prejela 5 točk,
pri drugih dveh pa po 3 točke. Ocenjevalci so 0, 1, 2 in podkode d3350.0 –
deklica nima težav s tvorjenjem sporočil s telesnimi gibi, d3351.1 – deklica ima
manjše težave s tvorjenjem sporočil z znaki in simboli ter d3352.2 – deklica
ima pri tvorjenju sporočil z risbami in fotografijami zmerne težave. Skupaj je
zbrala 11 točk, dobila ocenjevalec 1 in kodo d335.1 – deklica ima pri
tvorjenju negovornih sporočil manjše težave.



Uradni znakovni jezik – pričakovanih 0 točk, ocenjevalec 4 in koda d340.4 –
deklica ima pri tvorjenju sporočil v uradnem znakovnem jeziku popolne
težave, saj funkcionira kot slišeča.
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Pogovor pričakovano vseh 5 točk, ocenjevalec 0 in koda d350.0 – deklica v
pogovoru nima težav.

4.3.18 OPIS OTROKA 18

Otrok 18 je gluh štiriletni deček, ki je polžev vsadek dobil pri osmih mesecih. Živi v
slišeči družini in funkcionira kot slišeč otrok.
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Graf 27: Grafični prikaz dosežkov otroka 18 v primerjavi z normo

Dokaj podobna slika kot pri otroku 17. Tudi on izrazite težave pri odgleda in uradnem
znakovnem jeziku ter pri starosti 4 leta tudi pri znakih in simbolih zaradi
nepoznavanja vseh črk abecede.

Za sprejemanje so njegovi dosežki:


Govorjena sporočila – so preverjana s sliši in odgleda. Pri sliši je prejel 5 točk
in pri odgleda 0 točk. Ker dejansko funkcionira kot slišeč, rezultata odgleda ne
upoštevamo in mu pripišemo ocenjevalec 0 ter kodo d310.0 – deček nima
težav s sprejemanjem govorjenih sporočil.



Negovorjena sporočila – so testirana s telesnimi gibi, znaki in simboli ter
risbami in fotografijami. Deček je pri znakih in simbolih prejel le 2 točki, saj
pričakovano pri starosti 4 let še ne pozna vseh črk abecede in zapisa števil do
10. Pri ostalih dveh je dobil po 5 točk. Ocenjevalci so 0, 2, 0 in podkode
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d3150.0 – deček nima težav pri sprejemanju sporočil s telesnimi gibi, d3151.2
– deček ima zmerne težave pri sprejemanju sporočil z znaki in simboli ter
d3152.0 – deček nima težav pri sprejemanju sporočil z risbami in fotografijami.
Skupaj je zbral 12 točk, dobil skupni ocenjevalec 0 in kodo d315.0 – deček
nima težav pri sprejemanju negovorjenih sporočil.


Pri sprejemanju uradnega znakovnega jezika je dobil 2 točki, ocenjevalec 3 in
kodo d320.3 – deček ima pri sprejemanju sporočil v uradnem znakovnem
jeziku velike težave.

Za tvorjenje sporočil je dosegel:


Govorjenje – pričakovano vseh 5 točk, ocenjevalec 0 in kodo d330.0 – deček
nima težav pri tvorjenju govorjenih sporočil.



Predgovorne sposobnosti – so usvojene, dobil je 5 točk, ocenjevalec 0 in kodo
d331.0 – deček nima težav s predgovornimi sposobnostmi.



Petje – 5 točk, ocenjevalec 0 in koda d332.0 – deček s petjem nima težav.
Prihaja iz glasbene družine in bi bil kakršen koli drugačen rezultat
presenečenje.



Negovorno sporočanje – je bilo kot pri sprejemanju preverjeno s telesnimi gibi,
znaki in simboli ter risbami in fotografijami. Pri telesnih gibih je prejel 5 točk, pri
drugih dveh pa po 3 točke. Ocenjevalci so 0, 1, 2 in podkode d3350.0 – deček
nima težav s tvorjenjem sporočil s telesnimi gibi, d3351.1 – deček ima manjše
težave s tvorjenjem sporočil z znaki in simboli ter d3352.2 – deček ima pri
tvorjenju sporočil z risbami in fotografijami zmerne težave. Skupaj je zbral 11
točk, dobil ocenjevalec 1 in kodo d335.1 – deček ima pri tvorjenju
negovornih sporočil manjše težave.



Uradni znakovni jezik – pričakovanih 0 točk, ocenjevalec 4 in koda d340.4 –
deček ima pri tvorjenju sporočil v uradnem znakovnem jeziku popolne
težave, saj funkcionira kot slišeč.

Pri pogovoru je pričakovano dobil vseh 5 točk, ocenjevalec 0 in kodo d350.0 – deček
v pogovoru nima težav.

102

Ana Tomažin Košorok

Magistrsko delo

4.3.19 OPIS OTROKA 19

Otrok 19 je bister, gluh triletni deček, ki živi v slišeči družini in je polžev vsadek dobil
pri dvanajstih mesecih. V družini komunicirajo samo verbalno.
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Graf 28: Grafični prikaz rezultatov otroka 19 glede na normo

To je najmlajši otrok, ki je zajet v naš vzorec. Uporaba polževega vsadka mu
resnično

omogoča

odlične

rezultate,

vezane

na

verbalno

komunikacijo.

Odgledovanja in uradnega znakovnega jezika pa ni nikoli potreboval, zato tudi tako
slabi rezultati.

Dosežki za sprejemanje so:


Govorjena sporočila – so preverjana s sliši in odgleda. Pri sliši je prejel 5 točk
in pri odgleda 0 točk. Ker dejansko funkcionira kot slišeč, mu pripišemo
ocenjevalec 0 ter kodo d310.0 – deček nima težav s sprejemanjem
govorjenih sporočil.



Negovorjena sporočila – so testirana s telesnimi gibi, znaki in simboli ter
risbami in fotografijami. Deček je pri znakih in simbolih prejel le 2 točki, saj
pričakovano pri starosti 3 let še ne more poznati vseh črk abecede in zapisa
števil do 10. Pri ostalih dveh je dobil po 5 točk. Ocenjevalci so 0, 2, 0 in
podkode d3150.0 – deček nima težav pri sprejemanju sporočil s telesnimi gibi,
d3151.2 – deček ima zmerne težave pri sprejemanju sporočil z znaki in simboli
ter d3152.0 – deček nima težav pri sprejemanju sporočil z risbami in
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fotografijami. Skupaj je zbral 12 točk, dobil skupni ocenjevalec 0 in kodo
d315.0 – deček nima težav pri sprejemanju negovorjenih sporočil.


Pri sprejemanju uradnega znakovnega jezika je dobil 2 točki, ocenjevalec 3 in
kodo d320.3 – deček ima pri sprejemanju sporočil v uradnem znakovnem
jeziku velike težave.

Za tvorjenje sporočil je dosegel rezultate:


Govorjenje – pričakovano vseh 5 točk, ocenjevalec 0 in kodo d330.0 – deček
nima težav pri tvorjenju govorjenih sporočil.



Predgovorne sposobnosti – so usvojene, dobil je 5 točk, ocenjevalec 0 in kodo
d331.0 – deček nima težav s predgovornimi sposobnostmi.



Petje – mu ne dela težav in tudi sramežljiv ni. Dobil je 5 točk, ocenjevalec 0 in
kodo d332.0 – deček s petjem nima težav.



Negovorno sporočanje – je bilo kot pri sprejemanju preverjeno s telesnimi gibi,
znaki in simboli ter risbami in fotografijami. Pri telesnih gibih je prejel 5 točk, pri
drugih dveh pa po 3 točke. Ocenjevalci so 0, 1, 2 in podkode d3350.0 – deček
nima težav s tvorjenjem sporočil s telesnimi gibi, d3351.1 – deček ima manjše
težave s tvorjenjem sporočil z znaki in simboli ter d3352.2 – deček ima pri
tvorjenju sporočil z risbami in fotografijami zmerne težave. Skupaj je zbral 11
točk, dobil ocenjevalec 1 in kodo d335.1 – deček ima pri tvorjenju
negovornih sporočil manjše težave.



Uradni znakovni jezik – pričakovanih 0 točk, ocenjevalec 4 in koda d340.4 –
deček ima pri tvorjenju sporočil v uradnem znakovnem jeziku popolne
težave, saj funkcionira kot slišeč.

Pri pogovoru je pričakovano dobil vseh 5 točk, ocenjevalec 0 in kodo d350.0 – deček
v pogovoru nima težav.

4.3.20 OPIS OTROKA 20

Otrok 20 prihaja iz družine, kjer je oče naglušen in mati gluha. Je zmerno naglušen in
uporablja oba zaušesna slušna aparata, ki ju je dobil pri štirih mesecih. Doma
komunicirajo pretežno verbalno, a tudi uporabljajo znakovni jezik.
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Graf 29: Grafični prikaz dosežkov otroka 20 glede na normo

Kljub temu da prihaja iz družine gluhih oziroma naglušnih staršev, ni vešč uporabnik
uradnega znakovnega jezika in tudi odgledovanja ne uporablja, saj za to nima
nobene potrebe. Drugje lepo sledi normi.

Za področje sprejemanja je dosegel:


Govorjena sporočila – so preverjana s sliši in odgleda. Pri sliši je prejel 5 točk
in pri odgleda 1 točko. Skupaj je to 6 točk in pripisali bi mu ocenjevalec 3, a je
primernejši ocenjevalec 2. Kodo zapišemo d310.2 – deček ima zmerne
težave

s

sprejemanjem

govorjenih

sporočil,

na

račun

slabšega

odgledovanja, pa tudi zelo odkrenljive pozornosti.


Negovorjena sporočila – so testirana s telesnimi gibi, znaki in simboli ter
risbami in fotografijami. Deček je pri znakih in simbolih prejel le 1 točko, saj še
ne pozna vseh črk abecede in zapisa števil do 10, in tudi zapisa svojega
imena še ne prepozna. Pri ostalih dveh je dobil po 5 točk. Ocenjevalci so 0, 3,
0 in podkode d3150.0 – deček nima težav pri sprejemanju sporočil s telesnimi
gibi, d3151.3 – deček ima velike težave pri sprejemanju sporočil z znaki in
simboli ter d3152.0 – deček nima težav pri sprejemanju sporočil z risbami in
fotografijami. Skupaj je zbral 11 točk, dobil skupni ocenjevalec 1 in kodo
d315.1 – deček ima težave pri sprejemanju negovorjenih sporoči, ki pa
so zaenkrat še majhne.
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Pri sprejemanju uradnega znakovnega jezika je dobil 4 točke, kar je glede na
družinsko ozadje pričakovano, ocenjevalec 1 in kodo d320.3 – deček ima pri
sprejemanju sporočil v uradnem znakovnem jeziku majhne težave.

Za tvorjenje sporočil so njegovi dosežki:


Govorjenje – pričakovano vseh 5 točk, ocenjevalec 0 in kodo d330.0 – deček
nima težav pri tvorjenju govorjenih sporočil.



Predgovorne sposobnosti – so usvojene, dobil je 5 točk, ocenjevalec 0 in kodo
d331.0 – deček nima težav s predgovornimi sposobnostmi.



Petje – mu ne dela težav le pri intonančni točnosti daljše melodije, a sramežljiv
ni. Dobil je 4 točke, ocenjevalec 0 in kodo d332.0 – deček s petjem nima
težav.



Negovorno sporočanje – je bilo kot pri sprejemanju preverjeno s telesnimi gibi,
znaki in simboli ter risbami in fotografijami. Pri telesnih gibih je prejel 5 točk, pri
drugih dveh pa po 3 točke. Ocenjevalci so 0, 1, 2 in podkode d3350.0 – deček
nima težav s tvorjenjem sporočil s telesnimi gibi, d3351.1 – deček ima manjše
težave s tvorjenjem sporočil z znaki in simboli ter d3352.2 – deček ima pri
tvorjenju sporočil z risbami in fotografijami zmerne težave. Skupaj je zbral 11
točk, dobil ocenjevalec 1 in kodo d335.1 – deček ima pri tvorjenju
negovornih sporočil manjše težave.



Pri uradnem znakovnem jeziku pa je dobil le 2 točki, kar lahko pripišemo temu,
da je v skupini odličnih gluhih otrok s polževim vsadkom, ki kretnje ne
uporabljajo, ocenjevalec 3 in kodo d340.3 – deček ima pri tvorjenju sporočil
v uradnem znakovnem jeziku velike težave.

Pri pogovoru je dobil vseh 5 točk, ocenjevalec 0 in kodo d350.0 – deček v pogovoru
nima težav.

4.3.21 OPIS OTROKA 21

Otrok 21 je gluh deček, ki je polžev vsadek dobil pri štiriintridesetih mesecih. Prihaja
iz slišeče družine, kjer komunicirajo samo v verbalnem jeziku.
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Graf 30: Grafični prikaz dosežkov otroka 21 v primerjavi z normo

Deček je zelo pozno dobil polžev vsadek, čeprav je že od rojstva gluh. Je tudi zelo
introvertiran in povsem zadovoljen sam v svoji družbi. A se počasi le odpira in
začenja slediti dogajanju okoli sebe. Z izjemo sprejemanja in tvorjenja s telesnimi gibi
izrazito povsod odstopa od norme.

Kode, ki jih je na podlagi rezultatov dobil na področju sprejemanja, so:


Govorjena sporočila – predstavljajo sliši in odgleda. Pri sliši je dobil 2 točki in 0
točk pri odgleda. Skupaj torej 2 točki od desetih, kar pomeni, da mu pripišemo
ocenjevalec 3, saj od norme odstopa za 80 %, in kodo d310.3 – deček ima
pri sprejemanju govorjenih sporočil velike težave.



Negovorjena sporočila – smo preverjali s telesnimi gibi, znaki in simboli ter
risbami in fotografijami. Deček je pri telesnih gibih dobil 5 točk, pri znakih in
simbolih 1 točko, ter 2 točki pri risbah in fotografijah. Glede na odstopanja od
norme smo mu pripisali ocenjevalce 0, 3, 3 in podkode d3150.0 – deček nima
težav pri sprejemanju sporočil, ki so podana s telesnimi gibi, d3151.3 – deček
ima velike težave pri sprejemanju sporočil, ki so podana z znaki in simboli, ter
d3152.3 – deček ima velike težave pri sprejemanju sporočil z risbami in
fotografijami. Skupaj je dosegel 8 točk, dobil ocenjevalec 2 in kodo d315.2 –
deček ima s sprejemanjem negovorjenih sporočil zmerne težave.



Pri sprejemanju uradnega znakovnega jezika je dobil 3 točke, ocenjevalec 2 in
kodo d320.2 – deček ima zmerne težave pri sprejemanju sporočil v
uradnem znakovnem jeziku.
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Za področje tvorjenja sporočil so njegovi dosežki:


Govorjenje – 0 točk, ocenjevalec 4 in koda d330.4 – deček ima popolne
težave pri tvorjenju govornih sporočil.



Predgovorne sposobnosti – ima delno razvite, saj je dobil 3 točke. Pripisali
smo mu ocenjevalec 2 in kodo d331.2 – deček ima zmerne težave pri
predgovornih sposobnostih. Trenutno še ni v fazi, ko bi z neartikuliranimi
glasovi ponavljal za odraslim oziroma mu odgovarjal. Tudi glasu, zloga za
odraslim še ne zmore ponoviti.



Pri petju je pričakovano dobil 0 točk, ocenjevalec 4 in kodo d332.4 – deček
ima pri petju popolno težavo.



Negovorno sporočanje – je bilo kot pri sprejemanju preverjeno s telesnimi gibi,
znaki in simboli ter risbami in fotografijami. Pri telesnih gibih je prejel 4 točke,
pri znakih in simbolih 3 točke ter pri risbah in fotografijah 2. Ocenjevalci, ki
smo mu jih pripisali, so 1, 1, 3 in podkode d3350.1 – deček ima majhne težave
s tvorjenjem sporočil s telesnimi gibi, d3351.1 – deček ima manjše težave s
tvorjenjem sporočil z znaki in simboli ter d3352.3 – deček ima pri tvorjenju
sporočil z risbami in fotografijami velike težave. Skupaj je zbral 9 točk, dobil
ocenjevalec 2 in kodo d335.2 – deček ima pri tvorjenju negovornih
sporočil zmerne težave.



Uradni znakovni jezik – mu je prinesel 1 točko, ocenjevalec 3 in kodo d340.3 –
deček ima pri tvorjenju sporočil v uradnem znakovnem jeziku velike
težave. Deček res še ni našel svojega kanala za sprejemanje in tvorjenje
sporočil. Pa tudi polžev vsadek je dobil dokaj pozno, čeprav je od rojstva gluh.

Pri pogovoru edini ni dosegel točke. Pripisali smo mu ocenjevalec 4 in kodo d350.4 –
deček ima pri pogovoru totalne težave. Morda je razlog za tako slab rezultat v tem,
da je deček zelo samozadosten in introvertiran. Stika z vrstniki in odraslimi
pravzaprav ne išče, a vseeno opazuje, kaj se dogaja okrog njega.
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4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ

4.4.1 PREVERJANJE HIPOTEZE 1

Hipoteza 1, ki smo si jo zastavili v začetku našega raziskovanja, pravi, da ocena
sporazumevanja – sprejemanje po klasifikacijskih enotah MKF-OM statistično
pomembno razlikuje med gluhimi posamezniki, ki imajo slišeče starše in vstavljen
polžev vsadek pred osemnajstim mesecem starosti, in gluhimi posamezniki, ki imajo
slišeče starše in vstavljen polžev vsadek po osemnajstem mesecu starosti.
Tabela 19: T-test razlik med aritmetičnimi sredinami za sprejemanje

polž
sprejemanje

pred 18
po 18

M
21,5
19,2857

SD
2,73861
3,30224

F

p

t-test

0,002

0,969

1,301

p
0,22

V tabeli 19 rezultati kažejo, da ni statistično pomembne razlike (pomembnost t-testa
je nižja od postavljene mene 0,05) pri sprejemanju, zato hipotezo zavrnemo.

Kljub temu da pri sprejemanju kot celoti ni statistično pomembnih razlik, pa so
statistično pomembne razlike pri sliši in pri uradnem znakovnem jeziku, kar nam
prikazuje tabela 20.
Tabela 20: t-test razlik med aritmetičnimi sredinami dosežkov otrok s PV, ki so ga dobili pred
osemnajstim mesecem starosti, in otrok s PV, ki so ga dobili po osmenajstem mesecu starosti,
na podpodročjih sporazumevanja – sprejemanja

sliši
odgleda
telesni gibi
znaki in simboli
risbe in fotografije
uradni znakovni jezik

polž

M

SD

pred 18
po 18
pred 18
po 18
pred 18
po 18
pred 18
po 18
pred 18
po 18
pred 18
po 18

5
3,43
1
0,86
5
4,86
3,33
2,86
5
4,43
2,17
2,86

0
1,618
1,265
1,069
0
0,378
1,506
1,574
0
1,134
0,408
0,378
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F

p

t-test

p

21,388

0,001

2,569

0,042

0,493

0,497

0,221

0,829

4,874

0,049

1,000

0,356

0,038

0,849

0,555

0,590

7,766

0,018

1,333

0,231

0,048

0,831

-3,166

0,009
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4.4.2 PREVERJANJE HIPOTEZE 2

Da ocena sporazumevanja – tvorjenje sporočil po klasifikacijskih enotah MKF-OM
statistično pomembno razlikuje med gluhimi posamezniki, ki imajo slišeče starše in
vstavljen polžev vsadek pred osemnajstim mesecem starosti, in gluhimi posamezniki,
ki imajo slišeče starše in vstavljen polžev vsadek po osemnajstem mesecu starosti,
smo si zastavili v hipotezi 2 v začetku našega raziskovanja.
Tabela 21: T-test razlik med aritmetičnima sredinama za tvorjenje sporočil

polž
tvorjenje sporočil

pred 18
po 18

M
27,1667
22

SD
0,98319
4,93288

F
3,718

p
0,08

t-test
2,508

p
0,029

T-test je pokazal, da so statistično pomembne razlike pri tvorjenju sporočil na nivoju 5
% tveganja pri gluhih otrocih, ki imajo slišeče starše in so polžev vsadek dobili pred
osemnajstim mesecem starosti, in gluhimi otroci slišečih staršev, ki so polžev vsadek
dobili po osemnajstem mesecu starosti. Hipotezo sprejmemo.

Gluhi otroci slišečih staršev, ki polžev vsadek dobijo pred osemnajstim mesecem
starosti, se hitreje in bolje približajo slišečim vrtsnikom na področju tvorjenja sporočil,
saj je čas, ki ga preživijo v tišini in so odvisni zgolj od nebesedne komunikacije, krajši.
Ker to področje zajema tudi govorjenje in petje, je bilo pričakovano, da bodo
statistično boljši od gluhih vrstnikov, ki so polžev vsadek dobili šele po osemnajstem
mesecu starosti.

4.4.3 PREVERJANJE HIPOTEZE 3

Hipoteza 3 pravi, da ocena sporazumevanja – pogovor po klasifikacijskih enotah
MKF-OM statistično pomembno razlikuje med gluhimi posamezniki, ki imajo slišeče
starše in vstavljen polžev vsadek pred osemnajstim mesecem starosti, in gluhimi
posamezniki, ki imajo slišeče starše in vstavljen polžev vsadek po osemnajstem
mesecu starosti.
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Tabela 22: T-test razlik med aritmetičnimi sredinami dosežkov otrok s PV, ki so ga dobili pred
osemnajstim mesecem starosti, in otrok s PV, ki so ga dobili po osemnajstem mesecu starosti,
na področju sporazumevanja - pogovor

pogovor

polž

M

SD

F

p

t-test

p

pred 18
po 18

5
2,8571

0
1,86445

28,867

0

3,041

0,023

Rezultati kažejo, da so statistično pomembne razlike (pomembnost t-testa je nižja od
postavljene meje 0,05) med gluhimi posamezniki, ki imajo slišeče starše in vstavljen
polžev vsadek pred osemnajstim mesecem, in tistimi, ki imajo vstavljen polžev
vsadek po osemnajstem mesecu starosti. Zato lahko hipotezo 3 sprejmemo.

Kot je pokazala že hipoteza 2, se je tu le še dodatno potrdilo, da zgodnejša vstavitev
polževega vsadka pozitivno vpliva na funkcioniranje otroka na različnih področjih
komunikacije.

4.4.4 PREVERJANJE HIPOTEZE 4

Hipoteza 4 pravi, da med gluhimi in naglušnimi otroki ni razlike v sporazumevanju.

Da bi to hipotezo preverili, smo uporabili t-test na nivoju 5 % tveganja. Rezultati so
pokazali, da med njimi ni statistično pomembnih razlik, zato hipotezo 4 sprejmemo.

Tabela 23: T-test razlik med aritmetičnimi sredinami dosežkov gluhih otrok in dosežkov
naglušnih otrok pri sporazumevanju

sprejemanje
sporočanje
pogovor

gluhota
gluh
naglušni
gluhi
naglušni
gluhi
naglušni

M
20,3077
21,6250
24,3846
25,2500
3,8462
4,3750

SD
3,14602
3,20435
4,44482
3,80789
1,72463
1,06066

F
0,119

p
0,734

t-test
-0,925

p
0,366

0,232

0,636

-0,456

0,653

1,641

0,216

-0,777

0,447

Naglušni otroci dobijo slušne aparate in začnejo z rehabilitacijo po slušni poti že
večinoma pri treh mesecih. Slušni aparati izboljšajo sluh v povprečju za 20dB. Gluhi
otroci dobijo polžev vsadek približno pri 1 letu in s precejšnjim zaostankom, glede na
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naglušne, začnejo rehabilitacijo po slušni poti. V starosti, ki jo pokriva naš vzorec,
tako med gluhimi in naglušnimi ni statistično pomembnih razlik na področju
sporazumevanja. Te razlike pa nastanejo v času šolanja, ko gluhi vrstniki s polževim
vsadkom, ki nimajo nekih dodatnih težav, popolnoma ujamejo slišeče vrstnike,
medtem ko večini naglušnih to ne uspe nikoli.

4.4.5 PREVERJANJE HIPOTEZE 5

Hipoteza 5 pravi, da je MKF-OM sistematično in uporabno ogrodje za evalvacijo in
načrtovanje nadaljnjega dela s posameznikom.

Za preverjanje te hipoteze je bilo naključno izbranih 7 otrok in njihove ocene, ki smo
jih dobili v skladu z normo slišečih vrstnikov, ter kriteriji MKF-OM. Nato je bila na
podlagi teh ocen napisana globalna ocena, ki je lahko hkrati tudi evalvacija stanja v
začetku leta, in iz ocenjevalcev izvemo, kje je potrebno še delati z otrokom, kakšne
cilje zastaviti.

Tabela 24: Ocene 7 otrok po MKF-OM in iz njih napisana evalvacija ter cilji za nadaljnje delo

OCENE

EVALVACIJA

govorjena sporočila – d310.2

Otrok ima na področju sprejemanja sporočil težave le

negovorjena sporočila – d3150.0, d3151.0,

pri informacijah, ki so podane v znakovnem jeziku.

d3152. d315.0

Glede na to, da deček funkcionira kot slišeč in

OTROK 1

znakovnega jezika pri delu in komuniciranju z njim ne
uradni znakovni jezik – d320.3

uporabljamo v vrtcu in tudi ne doma, je to povsem

govorjenje – d330.0

pričakovano.

predgovorne sposobnosti – d331.0

Tudi pri tvorjenju sporočil ima deček težave le pri
tvorjenju v uradnem znakovnem jeziku. Kot že

petje – d332.0

omenjeno, deček funkcionira kot slišeči vrstniki in je

negovorno sporočanje – d3350.1, d3351.0,
d3352.1 d335.0

to pričakovano.
Glede na kode MKF-OM lahko zaključimo, da z

uradni znakovni jezik – d340.4

dečkom na področju sporazumevanja ni potrebno
intenzivno delo. Priporoča se veliko branja knjig in

pogovor – d350.0

pogovarjanja z njim o različnih stvareh, saj mu bomo
s tem širili besedni zaklad in tudi splošno poučenost.
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OCENE

EVALVACIJA

govorjena sporočila – d310.1

Deček ima pri sprejemanju sporočil manjše težave

negovorjena sporočila – d3150.0, d3151.2,
d3152.0 d315.1

tako pri govorjenih kot negovorjenih sporočilih. Pri
negovorjenih lahko težave pripišemo tudi slabšemu
vidu.

je

odstopanje

pri

sprejemanju

uradnega znakovnega jezika, saj deček prihaja iz

govorjenje – d330.1

družine, kjer je oče naglušen in mati gluha. A tudi tu
lahko razlog iščemo v slabem vidu. Ne glede na to se

predgovorne sposobnosti – d331.0

OTROK 3

Zanimivo

uradni znakovni jezik – d320.2

priporoča, da se z njim še naprej aktivno dela na

petje – d332.1

vajah

negovorno sporočanje – d3350.0, d3351.0,

pozornosti.

d3352.2 d335.1

Pri tvorjenju sporočil so manjše težave pri govorjenju,

poslušanja

in

na

izboljševanju

slušne

kjer je predvsem potrebno delati na tem, da bo deček

uradni znakovni jezik – d340.3

začel uporabljati daljše stavke. Pri petju težko kaj
pogovor – d350.0

spremenimo,

saj

je

vezano

na

posluh.

Pri

negovornem sporočanju ima težave z risbami in
fotografijami. Tu je zopet težava vid, saj deček težje
riše.
govorjena sporočila – d310.3

Pri deklici se kažejo velike težave pri razumevanju

negovorjena sporočila – d3150.0, d3151.0,
d3152.0 d315.0

deklici še ne predstavlja tega.
Ker deklica razen nekaj besed, ki pa še niso

uradni znakovni jezik – d320.2

OTROK 7

govora. Tudi znakovni jezik, ki bi lahko bil v pomoč,

razumljive širši okolici, ne govori, je očitno, da ima

govorjenje – d330.3

tudi pri govorjenju velike težave. Tu si lahko odlično

predgovorne sposobnosti – d331.0

pomaga z negovorjenim sporočanjem, saj je tu res
močna. Pri uporabi znakovnega jezika za sporočanje

petje – d332.3

pa ima velike težave.

negovorno sporočanje – d3350.0, d3351.0,
d3352.0 d335.0

Na področju sprejemanja bo potrebno še intenzivno
delati na poslušanju in slušnem zavedanju. Potrebna

uradni znakovni jezik – d340.3

je tudi stalna uporaba popolne komunikacije, da bo
deklici lažje in da bomo izhajali iz njenega močnega

pogovor – d350.1

področja.
Tudi pri tvorjenju sporočil izhajamo iz negovorjenega
sporočanja, a s ciljem, da izboljšamo ali sporočanje v
znakovnem jeziku ali uporabo govora. Predvidoma se
bo izboljšalo tudi petje, ko bo prisotnih več besed.
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OCENE

EVALVACIJA

govorjena sporočila – d310.2

Deček ima pri sprejemanju sporočil zmerne težave pri

negovorjena sporočila – d3150.0, d3151.0,

OTROK 10

d3152.0 d315.0

v to, kar sliši. Potrebno je delati na njegovi
samozavesti in ga s takojšnjo pohvalo spodbujati z

uradni znakovni jezik – d320.2

različnimi

govorjenje – d330.0

prepoznavanje različnih zvokov.

predgovorne sposobnosti – d331.0

Pri tvorjenju sporočil pa težav nima, saj ima kar

vajami

za

slušno

pozornost

in

primeren besedni zaklad, so pa stavki še agramatični,

petje – d332.0

a vseeno razumljivi širši okolici.

negovorno sporočanje – d3350.0, d3351.0,
d3352.0 d335.0

Ne glede na to, da je pri uradnem znakovnem jeziku
dobil ocenjevalec 4, na tem področju posebej ne

uradni znakovni jezik – d340.4

bomo delali, saj deček funkcionira zelo podobno kot
njegovi slišeči vrstniki.

pogovor – d350.0
govorjena sporočila – d310.1

Deček ima malo težav pri sprejemanju govorjenih

negovorjena sporočila – d3150.0, d3151.0,
d3152.0 d315.0

OTROK 13

govorjenih sporočilih predvsem zato, ker ni prepričan

sporočil, ki jih lahko pripišemo tudi slabši pozornosti.
Drugače nima težav. Še naprej je potrebno z njim
delati na slušni pozornosti in prepoznavanju različnih

uradni znakovni jezik – d320.2

zvokov iz okolja.

govorjenje – d330.0

Pri tvorjenju sporočil težav nima. Priporoča se branje

predgovorne sposobnosti – d331.0

knjig, opisovanje različnih dogodkov in fotografij ter s
tem širjenje besednega zaklada.

petje – d332.0
negovorno sporočanje – d3350.0, d3351.0,
d3352.0 d335.0
uradni znakovni jezik – d340.3
pogovor – d350.0
govorjena sporočila – d310.3

Deček ima velike težave pri sprejemanju govorjenih

negovorjena sporočila – d3150.0, d3151.2,
d3152.1 d315.1

sporočil, pomaga si sicer z negovorjenimi sporočili in
malo tudi s kretnjo, a ima tudi tu zmerne težave. Še

OTROK 14

naprej

je

potrebno

intenzivno

delo

v

totalni

uradni znakovni jezik – d320.2

komunikaciji, saj se mu počasi odpira.

govorjenje – d330.3

Tudi pri tvorjenju sporočil je potrebno izhajati iz

predgovorne sposobnosti – d331.0

močnejših področij, kot je negovorno sporočanje, ki
pa naj bo podprto tudi z govorom in kretnjo.

petje – d332.4

Z dečkom je potrebno delati tudi na izboljšanju

negovorno sporočanje – d335.1

pozornosti in koncentracije.

uradni znakovni jezik – d340.3
pogovor – d350.3
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OCENE

EVALVACIJA

govorjena sporočila – d310.0

Deček funkcionira povsem kot slišeč otrok. Tako na

negovorjena sporočila – d3150.0, d3151.2,
d3152.0 d315.0

področju sprejemanja kot tvorjenja sporočil nima
težav. Izjema je le uradni znakovni jezik, ki pa ga pri

OTROK 18

komunikaciji z njim ne uporabljamo in ga tudi v
uradni znakovni jezik – d320.3

prihodnje ne bomo. Pri nebesedni komunikaciji bomo

govorjenje – d330.0

delali na prepoznavi vseh črk abecede in številk. Še
naprej mu je potrebno veliko brati in se z njim

predgovorne sposobnosti – d331.0

pogovarjati o različnih stvareh, ki ga zanimajo.

petje – d332.0
negovorno

sporočanje

Na podlagi zgornjih evalvacijskih ocen in načrtov za
d3350.0,

d3351.1

d3352.2 – d335.1

nadaljnje delo lahko hipotezo 2 sprejmemo, saj lepo
prikažejo uporabnost MKF-OM za evalviranje in
nadaljnje načrtovanje dela s posameznikom.

uradni znakovni jezik – d340.4
pogovor – d350.0

Ker je iz zgornje tabele razvidno, da se na podlagi ocen, da narediti evalvacijo in
zastaviti cilje za nadaljnje delo, hipotezo sprejmemo.

4.4.6 PREVERJANJE HIPOTEZE 6

Hipoteza 6 pravi, da globalna ocena, ki je oblikovana po MKF-OM, zajame več
klasifikacijskih enot za oceno sporazumevanja kot obstoječa globalna ocena.

Iz individualiziranih programov gluhih in naglušnih otrok, ki so vključeni v vrtec
Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, smo vzeli globalno oceno (Priloga 3). Ker so
otroci vključeni v različne skupine, so tudi globalne ocene pisale različne strokovne
delavke. Globalne ocene so od sedmih naključno izbranih otrok, ki so vključeni tudi v
preverjanje hipoteze 2. Iz globalnih ocen so izpisane klasifikacijske enote, ki se
nanašajo na sporazumevanje. Ker ni enotno dogovorjeno, kaj in koliko elementov
sporazumevanja oziroma komunikacije mora globalna ocena vsebovati, se število
klasifikacijskih enot spreminja. Pregled je predstavljen v spodnji tabeli. Da pa je lažje
primerljiv s klasifikacijskimi enotami, ki jih nudi MKF-OM, je razdeljen na enaka
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področja, torej sporazumevanje – sprejemanje, sporazumevanje – tvorjenje sporočil
in pogovor.

Za osvetlitev smo podali primere sedmih otrok.

Tabela 25: Primerjava klasifikacijskih enot med sedanjo globalno oceno in oceno po kodah
MKF-OM za otroka 1
Otrok 1

sprejemanje

tvorjenje
sporočil

pogovor
SKUPAJ
enot

Razume večino predlogov.
Prepozna zvoke več instrumentov.
Razume tudi bolj kompleksna,
sestavljena navodila.
Veliko spontano govori, pripoveduje
o nedavnih dogodkih, opažanjih,
sprašuje in ustrezno uporablja
vprašalnice.
Stavki so večbesedni. Struktura v
glavnem ustrezna.
Nove besede ustrezno uporablja v
različnih situacijah.
Uživa v petju.
Predloge v govoru že uporablja.
Razume in uporablja pojme ki
označujejo nasprotja: polno/prazno,
zgoraj/spodaj …
Govor je lepo razumljiv in ne
odstopa od govora polnočutnih
vrstnikov.
9

MKF-OM
Razume vsa govorjena sporočila (enostavna
in sestavljena navodila).
Razume negovorjena sporočila (telesni gibi,
znaki in simboli, slike in fotografije).
Velike težave ima pri razumevanju uradnega
znakovnega jezika.

Otrok govori v daljših, sestavljenih stavkih.
Zelo rad in dobro opisuje slike.
Če je potrebno, se za tvorjenje sporočil lahko
posluži negovornega sporočanja (telesni gibi,
znaki in simboli, slike in fotografije). Težave
mu delata še pantomima in risanje poti do
skritega zaklada.
Deček zelo rad in dobro poje ter v tem uživa.

V pogovoru je uspešen in enakovreden
sogovornik tako z eno kot več osebami.
12
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Tabela 26: Primerjava klasifikacijskih enot med sedanjo globalno oceno in oceno po kodah
MKF-OM za otroka 3

sprejemanje

Otrok 3
Nekoliko več časa potrebuje za
osvajanje glasov in posledično novih
besed.
Razume nekatere osebne zaimke
(npr. moj, moje …). Razume razlike
v velikosti VELIK-MAJHEN.
Loči in prepozna po zvoku 8 in več
instrumentov.
Pozna barve in količine do 5.
Prepozna in imenuje osnovne like.

MKF-OM
Ima manjše težave pri sprejemanju tako
govorjenih kot negovorjenih sporočil.
Kljub temu da prihaja iz gluhe družine, ima
zmerne težave pri razumevanju uradnega
znakovnega jezika, kar gre pripisati
predvsem njegovim težavam z vidom.

tvorjenje
sporočil

Komunicira verbalno. Uporablja
enostavne 2‒4 besedne stavke,
vezane v glavnem na dnevno rutino.
Stavki so agramatični.
Pozna barve in količine do 5.
Prepozna in imenuje osnovne like.
Rad poje.

pogovor

Komunicira verbalno. Uporablja
enostavne 2‒4 besedne stavke,
vezane v glavnem na dnevno rutino.

Deček
predvsem
tvori
sporočila
z
govorjenjem, a si lahko pomaga tudi z
negovorjenimi načini sporočanja (telesni gibi,
znaki in simboli, risbe in fotografije). Njegovi
stavki so krajši in agramatični.
Rad poje, a intonančno ni natančen.
Pri sporočanju v uradnem znakovnem jeziku
ima velike težave.
Pri pogovoru je spreten; ga začne, nadaljuje,
zaključi.
Pogovarja se lahko z eno ali več osebami.

SKUPAJ
enot

8

10

Tabela 27: Primerjava klasifikacijskih enot med sedanjo globalno oceno in oceno po kodah
MKF-OM za otroka 7

sprejemanje

tvorjenje
sporočil

Otrok 7
Razume kratka in
enostavna
navodila. Ta pa je potrebno večkrat
ponoviti
ali
njihovo
vsebino
podkrepiti s slikovnim materialom ali
kretnjo.
Odziva se ne posamezne zvoke.
Loči
ropotuljo
od
ostalih
inštrumentov. Z ropotuljo ponovi
enostaven ritmični vzorec.
Tihega igranja ne zazna.
Je v fazi čebljanja in kričanja.
Izgovarja prve besede s pomenom
(ne, papa, ma=mama).
Svoje želje izraža neverbalno
(odkima, prikima, pokaže z roko).

MKF-OM
Pri sprejemanju govorjenih sporočil ima
velike težave, ki pa jih lahko rešimo z
uporabo negovorjenih sporočil (telesni gibi,
znaki in simboli, risbe in fotografije).
Lahko si pomagamo tudi z uradnim
znakovnim jezikom, a moramo vedeti, da
ima tu tudi zmerne težave.

7

12

pogovor
SKUPAJ
enot
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Deklica za sporočanje že uporabi nekaj
besed, a se še vedno naslanja na
nebesedno sporočanje.
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Tabela 28: Primerjava klasifikacijskih enot med sedanjo globalno oceno in oceno po kodah
MKF-OM za otroka 10
Otrok 10

tvorjenje
sporočil

Pozna veliko črk.

pogovor

Je zelo zgovoren.
Govori v celih stavkih, ki pa
niso slovnično pravilni.

MKF-OM
Pri razumevanju govorjenih sporočil ima zmerne
težave, ki izhajajo predvsem iz njegove
nesigurnosti vase in v to, kaj sliši. Še posebej je to
očitno pri sestavljenih navodilih.
Pri sprejemanju negovorjenih sporočil nima težav in
je pri vseh zelo uspešen.
Kljub temu da z njim uradnega znakovnega jezika
načrtno ne uporabljamo, kar nekaj razume, a ima
vseeno zmerne težave.
Sporočila tvori z govorom, ko pa je potrebno, zna
uporabiti tudi negovorno sporočanje (telesni gibi,
znaki in simboli, slike in fotografije).
Rad poje.
Pri sporočanju v uradnem znakovnem jeziku je
prisotnih veliko težav.
Pri pogovoru je suveren. Zna ga začeti, nadaljevati,
končati.
Lahko se pogovarja z eno ali več osebami.

SKUPAJ
enot

6

11

sprejemanje

Razume enostavna navodila,
sestavljena
je
potrebno
večkrat ponoviti ali razstaviti
na manjše dele.
Pozna veliko črk.
Prepozna prvi glas v besedi.

Tabela 29: Primerjava klasifikacijskih enot med sedanjo globalno oceno in oceno po kodah
MKF-OM za otroka 13

sprejemanje

tvorjenje
sporočil

pogovor
SKUPAJ
enot

Otrok 13
Težave pri razumevanju govora
(vprašanje ponovi – eholalija in nanj
ne odgovori).
Upošteva navodila.
Govori daljše stavke, ki so še
nepravilni.
Ne uporablja še zaimkov, težave
ima s predlogi.
Z odraslimi se rad pogovarja, veliko
govori, vendar ni vse razumljivo.
5

MKF-OM
Pri sprejemanju govorjenih sporočil ima
manjše težave.
Pri sprejemanju negovorjenih sporočil pa
nobenih.
Pri razumevanju uradnega znakovnega
jezika se pojavijo zmerne težave.
Pri tvorjenju sporočil uporablja verbalni
govor in tudi negovorno sporočanje.
Dobro poje.
Pri sporočanju v uradnem znakovnem jeziku
ima velike težave.
Pri pogovoru je suveren. Zna ga začeti,
nadaljevati, končati.
Lahko se pogovarja z eno ali več osebami.
9
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Tabela 30: Primerjava klasifikacijskih enot med sedanjo globalno oceno in oceno po kodah
MKF-OM za otroka 14
Otrok 14

sprejemanje

Ima prve kretnje.
Sledi
enostavnim
navodilom
vzgojiteljice.
Pri govoru in jeziku bistveno zaostaja.

tvorjenje
sporočil

Na prepovedi odreagira z jokom in
trmo.
Ima prve kretnje, s katerimi sporoča
fiziološke potrebe.
Pri govoru in jeziku bistveno zaostaja.

pogovor
SKUPAJ
enot

6

MKF-OM
Velike težave ima pri sprejemanju
govorjenih sporočil, a tudi pri sprejemanju
negovorjenih se pojavljajo težave.
Uradni znakovni jezik mu povzroča
zmerne težave, ko ga sprejema.
Pri tvorjenju sporočil že začenja z
govorjenjem, a je to še vedno zelo
nerazumljivo.
Uspešnejši
je
pri
sporočanju
z
negovorjenimi sporočili, še posebej s
telesnimi gibi ter z znaki in simboli.
Uporaba uradnega znakovnega jezika mu
povzroča velike težave.
Tudi pri pogovoru ima velike težave. Zna
ga začeti in nekako tudi v začetku
nadaljevati, potem pa se povsem izgubi.
9

Tabela 31: Primerjava klasifikacijskih enot med sedanjo globalno oceno in oceno po kodah
MKF-OM za otroka 18
Otrok 18
sprejemanje

tvorjenje
sporočil

Njegovo
odlično.

razumevanje

govora

je

Ima bogat besedni zaklad.
Rad posnema govor odrasle osebe.
Stavčna struktura je primerna.
Potrebuje malo več časa za priklic
informacij.

pogovor
SKUPAJ
enot

5

MKF-OM
Brez težav sprejema govorjena sporočila.
Razume tudi sestavljena navodila.
Tudi sprejemanje negovorjenih sporočil
mu ne predstavlja nobenih težav.
Sporočila tvori z govorjenjem.
Pri negovorjenih sporočili ima manjše
težave pri znakih in simbolih ter zmerne
pri sporočanju z risbami in fotografijami.
Zelo rad in lepo poje.
V pogovoru je enakovreden sogovornik, ki
ima bogat besedni zaklad.
Lahko se pogovarja z eno ali več osebami.
10

Zbir in primerjava enot po dosedanji globalni oceni in po strokovnem poročilu,
oblikovanem po MKF-OM, je prikazana v tabeli 32. V tabeli 33 pa je narejen t-test.
Ker izračun kaže, da so razlike med njima statistično pomembne, hipotezo
sprejmemo pri 5 % tveganju.
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Tabela 32: Zbir števila enot v globalni oceni in oceni po MKF-OM za vse gluhe in naglušne
otroke

Otrok 1
Otrok 2
Otrok 3
Otrok 4
Otrok 5
Otrok 6
Otrok7
Otrok 8
Otrok 9
Otrok 10
Otrok 11
Otrok 12
Otrok 13
Otrok 14
Otrok 15
Otrok 16
Otrok 17
Otrok 18
Otrok 19
Otrok 20
Otrok 21

Št. enot v GO
9
8
8
6
9
9
7
8
7
6
9
8
5
7
8
8
9
5
6
7
9

Št. enot v MKF-OM
12
12
10
11
10
11
12
11
13
11
12
10
9
9
10
11
11
10
12
12
12

Tabela 33: T-test primerjave med št. enot po obstoječi globalni oceni in oceni po MKF-OM

GO
MKF-OM

M

SD

7,52

1,33

11,00

1,10

F

p

1,588

0,215
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5 ZAKLJUČEK
Namen naloge je bil sestaviti preizkus, s pomočjo katerega bomo na področju
sporazumevanja lahko testirali gluhe in naglušne otroke v starosti od 3 do 6 let, ki so
vključeni v vrtec Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Cilj naloge pa je bila ocena
sporazumevanja predšolskih otrok po klasifikaciji MKF-OM in možnost uveljavitve
enotnega kriterija ocenjevanja sporazumevanja predšolskih gluhih in naglušnih otrok.

V ta namen smo sestavili 70 nalog, ki pokrivajo 14 področij sporazumevanja, ki jih
predvideva MKF-OM v 3. poglavju dejavnosti in sodelovanja. Ta področja so
razdeljena v 3 sklope: sprejemanje, tvorjenje sporočil in pogovor. Pri čemer
sprejemanje zajemajo govorjena sporočila (sliši, odgleda), negovorjena sporočila
(telesni gibi, znaki in simboli, risba in fotografije), uradni znakovni jezik. Tvorjenje
sporočil zajemajo govorno sporočanje (govorjenje, predgovorne sposobnosti, petje),
negovorno sporočanje (telesni gibi, znaki in simboli, risbe in fotografije), uradni
znakovni jezik.

Naloge so ekspertno ocenile tri surdopedagoginje iz vrtca ZGNL. Izkazalo se je, da le
ena naloga ni primerna. Iz testa smo jo odstranili in nadomestili z novo, ki so jo
surdopedagoginje ocenile z oceno 5.

Preverili smo zanesljivost testnega inštrumenta. Naloge so dovolj zanesljive, saj je
vrednost Crombachovega alfa koeficienta 0,875, in primerne za nadaljnjo uporabo v
raziskavi.

V raziskavo je bilo vključenih 42 otrok. 21 otrok, ki so predstavljali kontrolni vzorec, je
slišečih, in 21 otrok, ki so predstavljali eksperimentalno skupino, je gluhih in
naglušnih. Skupini sta bili izenačeni po starosti, spolu in vključenosti v vrtčevsko
okolje. Naj poudarimo, da ne vzorec slišečih otrok ne vzorec gluhih in naglušnih nista
dovolj velika, da bi lahko rezultate, ki smo jih dobili, posplošili na celotno Slovenijo.
21 gluhih in naglušnih otrok, v starosti od 3 do 6 let, je celota otrok vrtca ZGNL v
šolskem letu 2015/16.
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Z namenom pridobitve norme za vrednotenje rezultatov, ki so jih na testu dosegli
gluhi in naglušni otroci, smo testirali 21 slišečih otrok. Rezultatom smo za vsako
kriterijsko spremenljivko izračunali aritmetično sredino, ki je služila kot norma.

Pri nalogah odgledovanja so pričakovano dosegli 0 točk, zato smo normo za to
področje določili sami in jo postavili na 5 točk. Pri sprejemanju uradnega znakovnega
jezika je prva naloga (v prilogi 2 naloga 26) testirala poznavanje naravnih kretenj in
zanjo so pričakovano vsi prejeli točko, normo pa smo zopet postavili na 5 točk, saj se
od gluhih in naglušnih pričakuje boljše osnovno razumevanje sporočil v uradnem
znakovnem jeziku. Pri tvorjenju sporočil v uradnem znakovnem jeziku pa slišeči
otroci zopet niso dosegli nobene točke in normo smo postavili na 5 točk.

Pri testiranju gluhih in naglušnih otrok se je izkazalo, da morda testiranje področja
odgleda za trenutno populacijo, vključeno v vrtec ZGNL, ni smiselno. Nihče namreč
odgledovanja ne uporablja za sprejemanje sporočil. Morda si v nekem trenutku z njim
pomagajo, ko je okolje prehrupno in če otrokove sposobnosti to omogočajo, niso pa
nanj vezani. Rezultati so pokazali, da ga ni dobro vključiti v skupno oceno za
sprejemanje govornega sporočanja, saj spremeni sliko otrokovega funkcioniranja, ker
spremeni ocenjevalec v kodi MKF-OM, zato smo že pri kodah posameznika večkrat
omenili, da bi lahko vzeli drug ocenjevalec, saj otrok deluje drugače, če vzamemo
samo rezultate nalog za sliši.

Primerjava rezultatov aritmetičnih sredin pri posameznih kriterijskih spremenljivkah
pokaže, da so gluhi in naglušni otroci boljši od slišečih vrstnikov pri odgleda (slišeči
M=0, gluhi in naglušni M=1,14), sprejemanje negovorjenih sporočil – telesni gibi
(slišeči M=3,81, gluhi in naglušni M=4,91), sprejemanje uradni znakovni jezik (slišeči
M=1, gluhi in naglušni M=2,62), tvorjenje negovorjenega sporočanja – telesni gibi
(slišeči M=4,52, gluhi in naglušni M=4,76) ter tvorjenje sporočil uradni znakovni jezik
(slišeči M=0, gluhi in naglušni M=0,95). Tudi skupna aritmetična sredina za celotno
področje sprejemanja je pri gluhih in naglušnih višja od slišečih otrok (slišeči
M=18,62, gluhi in naglušni M=20,81).
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Prav tako iz aritmetičnih sredin rezultatov gluhih in naglušnih vidimo, da so njihova
najmočnejša področja sprejemanje sporočil s telesnimi gibi (M=4,91) in predgovorne
sposobnosti (M=4,91). Zelo močni področji sta tudi sprejemanje sporočil z risbami in
fotografijami (M=4,81) ter tvorjenje sporočil s telesnimi gibi (M=4,76).

Da ima uporaba slušnih aparatov, predvsem polževih vsadkov, ki jih otroci dobijo
dovolj zgodaj, izredni pomen v tem, koliko otrok sprejema informacije po slušni poti,
je rezultat M=4,33 na področju sliši. To je 4. najboljše področje. To pa je tudi pohvala
vsem strokovnjakom, ki na področju slušne rehabilitacije delamo s temi otroki, saj je
le redna in intenzivna obravnava ključ do uspeha.

Za najslabše se je izkazalo področje tvorjenja sporočil v uradnem znakovnem jeziku.
To nas je glede na to, da je tako v vrtcu kot ostalih enotah ZGNL v uporabi totalna
komunikacija, ne malo presenetilo. Zavedati pa se moramo, da z zgodnjo vstavitvijo
polževega vsadka in z zgodnjim začetkom nošenja zaušesnih slušnih aparatov
slušne sposobnosti zelo izboljšamo. Zato je, nasprotno, na področju tvorjenja
govorjenih sporočil aritmetična sredina gluhih in naglušnih otrok 3,48. Slišeča norma
je na tem področju res 4,81, a kar 10 otrok izmed gluhih in naglušnih je tu prejelo vse
točke. Res pa je, da trije otroci niso dosegli nobene točke.

Poudariti je potrebno, da je k zgornjim rezultatom veliko doprinesel tudi odstotek
otrok, ki so polžev vsadek dobili pred osemnajstim mesecem starosti in so tako že pri
3 letih lahko povsem izenačeni s slišečimi vrstniki, a le dokler jim polžev vsadek
deluje oziroma ga imajo na glavi. Ko zmanjka baterij ali polžev vsadek snamejo, so
zopet povsem gluhi otroci, a s to razliko, da lahko svoje želje in opažanja še vedno
podajo z verbalnim govorom in iz opazovanja okolice sklepajo njen odziv.
Potrditev pete in šeste hipoteze sta gonilo za naprej, saj smo z njima potrdili, da so
tako nabor testnih nalog kot tudi ocene, ki jih posamezniku lahko zapišemo po MKFOM, uporabne in primerne za pisanje objektivnejših globalnih ocen posameznikov.
Tako je tudi lažje nadaljevati in načrtovati, ko otrok v vrtčevskih letih prehaja od ene
strokovne delavke k drugi.
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Želimo si, da bi se uporaba tega testnega inštrumentarija uveljavila med strokovnimi
delavkami vrtca ZGNL. Morda ne vedno v celotnem obsegu, a vsaj tam, kjer nismo
povsem prepričani, kako bi otroka ocenili, in si želimo objektivnejše potrditve našega
opazovanja.

Zanimivo bi bilo to raziskavo razširiti še na otroke, ki jih imajo v obravnavi strokovne
delavke mobilne službe ZGNL.

Kot minus MKF-OM pa bi izpostavili širokost odstotne skale za pripis ocenjevalca. Za
ocenjevalec 0 ima skala razpon 4 % in za ocenjevalec 4 razpon 5 %. Pri ostalih treh
pa je razpon občutno prevelik. Ocenjevalec 1 ima razpon 20 %, ocenjevalec 2 razpon
25 % in ocenjevalec 3 razpon kar 46 %. Z ožjim razponom na skali bi bile ocene
posameznikov še natančnejše. Predlog bi bil, da se lahko doda drugi ocenjevalec, ki
bi bil vezan na odstotke, ki jih je posameznik dobil.

Že v svoji diplomski nalogi (Tomažin, 2004) sem omenila, da bi bilo dobro izobraziti
čim več strokovnjakov za uporabo kodnega sistema MKF-OM. V vseh teh letih v
posebnem izobraževanju tega žal še nisem zasledila.
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7 PRILOGE

7.1 PRILOGA 1: VPRAŠALNIK
Ime in priimek otroka:___________________________

VPRAŠALNIK
Pred vami je vprašalnik, s katerim želim pridobiti nekaj splošnih informacij potrebnih za raziskovalno
magistrsko nalogo (podatki v njej bodo anonimni).
Prosim, da obkrožite ali dopišete odgovore.

1. Spol otroka:

a) moški

b) ženski

2. Starost: ________ let

3. Vrtec: ________________________________
4. Vzrok za gluhoto/naglušnost: a) dedno
5. Otrok uporablja slušni pripomoček:

b) bolezen

c) neznano

a) ne
b) da – zaušesni slušni aparat
c) da – polžev vsadek

6. Starost, ko je otrok dobil slušni pripomoček: _________________

7. Doma se sporazumevamo:

a) verbalni jezik
b) verbalni jezik in s pomočjo naravnih kretenj
c) verbalni jezik podprt s slovenskim znakovnim
jezikom
d) v slovenskem znakovnem jeziku

8. Oče otroka je:

a) slišeč

b) naglušen

c) gluh

9. Mati otroka je:

a) slišeča

b) naglušna

c) gluha
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7.2 PRILOGA 2: TESTNE NALOGE

TESTNE NALOGE
SPORAZUMEVANJE – SPREJEMANJE


Govorjena sporočila:
 Sliši
1.) Otroku povemo, da bomo sedaj poslušali posnetke različnih zvokov
iz okolja, in mu naročimo naj dvigne roko, pove ali na kakšen drug
način pokaže oz. odreagira, ko bo slišal človeški glas, ki lahko
govori, poje, kriči. Posnetkov je 10, od teh 4 človeški glasovi. Če vse
pravilno ugane, dobi točko.
2.) Sedimo za otrokom, ki gleda sliko ali zlaga sestavljanko in medtem
izgovarjamo glasove ling. Če otrok na njih pokaže kakršno koli
reakcijo (se obrne, preneha z dejavnostjo ...) mu za to nalogo
pripišemo točko.
3.) Otroka prosimo, da iz nabora slik (10 slik) pokaže tisto, ki jo bo slišal
(žoga, miza, slon, bazen, jabolko, lestev, očala ...). Če pravilno
pokaže 3 slike, dobi točko.
4.) Otroku povemo, da mu bomo nekaj naročili, on pa naj to naredi (npr.
Prinesi žogo. Zapri vrata. Pojdi si umit roke.) Če otrok navodilo
izvede, dobi točko.
5.) Otroku sedaj podamo sestavljeno navodilo (npr. Pojdi po žogo in jo
daj Janezku., Zapri vrata in prižgi luč.) Če otrok navodilo izvede kot
je naročeno, dobi točko.
 Odgleda
6.) Otroku povemo, da se bomo igrali igro »brez glasu«. Imamo 10
sličic s predmeti in živalmi, ki jih otrok srečuje in uporablja v
vsakdanjem življenju (stol, žoga, jabolko, muca, slon, avto, kruh,
vlak, copati, banana). Pred otroka položimo naključne 3 sličice.
Brezglasno izgovorimo eno od sličic. Če otrok odgleda, kar smo
povedali, in pokaže na pravo sličico oziroma za nami glasno ponovi,
dobi točko.
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7.) Sedaj otroka prosimo, da pove, katero ime govorimo. Uporabili
bomo imena prijateljev iz skupine in to otroku tudi povemo. Če
prepozna ime, dobi točko.
8.) Brezglasno izgovorimo eno od zgornjega nabora besed, a tokrat
brez pomoči sličic. Če otrok pravilno odgleda in nam to pove ali
pokaže s kretnjo, dobi točko.
9.) Otroku brezglasno podamo enostavno navodilo. (npr. Pridi sem.,
Daj mi rožo.). Če navodilo izpolni, dobi točko.
10.)

Otroku brezglasno podamo sestavljeno navodilo. Če ga izvede v

pravilnem zaporedju, dobi točko.


Negovorjena sporočila:
 Telesni gibi
11.)

Otroci sedijo v krogu. Povemo jim, da se bomo igrali igrico

»Ugani, kaj kažem«. Vsakič je za ugibanje na vrsti en otrok, ki ga
določimo v naprej. Najprej uporabimo vsakdanje gibe, geste (Pridi
sem., Bodi tiho – prst na ustih., Počakaj ...). Če otrok ugotovi, kaj
naša gesta pomeni, dobi točko.
12.)

V drugem krogu igrice iz naloge 11 otroci opazujejo našo

obrazno mimiko (se namrgodiš, zazehaš, narediš žalosten obraz ...).
Če otrok ugotovi, kaj sporočamo, dobi točko.
13.)

V naslednjem krogu jih povabimo, da razberejo sporočilo z

opazovanjem našega celega telesa (Postavimo se z rokami v bok.,
Žugamo s prstom ...). Če otrok pravilno razbere naše sporočilo, dobi
točko.
14.)

V četrtem krogu se npr. uležemo na tla, roke damo pod glavo in

zapremo oči ali pa zavzamemo položaj misleca. Otrok mora
ugotoviti naše sporočilo (spim, razmišljam). Če ugane, dobi točko.
15.)

Igramo se pantomimo. Mi kažemo (npr. Igramo nogomet.,

Likamo., Umivamo si roke. ...), otroci pa ugibajo. Če otrok ugane,
dobi točko.
 Znaki in simboli
16.)

To področje preverjamo individualno. Najprej otroku pokažemo

prometni znak »Stop« in ga vprašamo, kaj pomeni. Če pove pravilni
odgovor, dobi točko.
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17.)

Pred otroka damo list, kjer je napisano njegovo ime, in ga

vprašamo, kaj piše. Če pravilno pove, da je napisano njegovo ime,
dobi točko.
18.)

Otroku mešano dajemo črke abecede. Če jih prepozna vsaj 10,

dobi točko.
19.)

Otroku na list pred njim pišemo različne številke do 10. Če jih

prepozna vsaj 6, dobi točko.
20.)

Otroku izmenično pišemo ali dajemo na kartončkih črke abecede

in števila do 10. Če otrok prepozna vse, dobi točko.
 Risbe in fotografije
21.)

Otrok sedi za mizo. Pred njim so prazni listi papirja. Sproti mu

rišemo risbe (žoga, kolo, avto, vlak, sova, slon, jabolko, banana,
stol, muca), njegova naloga pa je, da pove, kaj smo narisali. Uganiti
mora vsaj 2. Če pravilno pove, dobi točko.
22.)

Otrok sedi za mizo ali pred tablo piši-briši. Rišemo mu osebe

(otrok, odrasel, deklica, deček), on pa mora povedati, kaj rišemo. Če
pravilno pove vsaj 3 odgovore, dobi točko.
23.)

Otroku pokažemo narisano abstraktno črtno risbo, kjer nekdo

nekaj dela (10 slik). Če otrok pove pravilno vsaj za 3 slike, katero
dejanje prikazujejo, dobi točko.
24.)

Otroku pokažemo »Picasso's one line drawings« (10 slik). Če

vsaj za 3 pravilno pove, kaj je narisano, dobi točko.
25.)

Otroku pokažemo fotografije različnih športov in aktivnosti (10

slik). Če pravilno poimenuje vsaj 3, dobi točko.


Uradni znakovni jezik:
26.)

Ta naloga je dejansko opazovanje otroka v nekem časovnem

obdobju (1 teden). Opazujemo, ali otrok pozna in odreagira na
naravne kretnje. Če odreagira, dobi točko.
27.)

To nalogo izvajamo v jutranjem krogu. Vsakemu otroku

odkretamo po en predmet. Če želimo, si lahko pomagamo s
fotografijami predmetov (npr. smuči, omara, televizija, hlače, avto,
vlak, kolo, jabolko, banana, žoga). Otrok mora pravilno prepoznati
odkretani predmet, da dobi točko. Lahko ga poimenuje ali pokaže na
fotografiji.
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28.)

Ker so že kar nekaj časa sedeli in da jih malo razmigamo,

vsakemu odkretamo enostavno navodilo. Če navodilo izpolni, dobi
točko.
29.)

Da stvar popestrimo in otežimo, sedaj vsak otrok dobi

sestavljeno navodilo (npr. Micka pojdi po rdečo žogo in jo daj pod
mizo.). Če otrok navodilo izpolni po pravilnem vrstnem redu, dobi
točko.
30.)

V naslednjem krogu, vsakemu otroku odkretamo en abstrakten

pojem (žalost, ljubezen, svoboda ...). Če ga prepozna in poimenuje,
dobi točko.

SPORAZUMEVANJE – TVORJENJE SPOROČIL


Govorjenje
31.)

Pred otroka postavimo konkretne predmete ali slike predmetov, s

katerimi dnevno prihaja v stik in jih uporablja (žoga, stol, avto ...).
Pokažemo na sliko ali predmet in ga vprašamo: »Kaj je to?« Če
otrok pravilno poimenuje pokazani predmet, dobi točko (zahtevamo
samostalnik).
32.)

Pred otroka postavimo sliko nekega dogodka in ga vprašamo:

»Kaj se je zgodilo?« Od otroka pričakujemo kratek odgovor (npr.
Deklica je padla.). Če otrok pravilno pove, dobi točko (zahtevamo
glagol).
33.)

Otroku pokažemo iste slike kot pri 32. vprašanju. Tokrat želimo,

da je stavek, ki ga otrok uporabi za opis dogodka, daljši (približno 5
besed). Če je stavek primerno dolg, dobi točko (npr. Deklica joka,
ker je padla po stopnicah.). Lahko uporabimo tudi druge, enostavne
slike, ki jih otrok opiše z daljšim stavkom.
34.)

Pred otroka postavimo sliko otroškega igrišča ali bazena.

Povabimo ga, da jo opiše. Če za opis uporabi vsaj 3 stavke, dobi
točko. Stavki so lahko enostavni, kratki.
35.)

Otroku preberemo krajšo zgodbico ali slikopis. Pred začetkom

branja, mu povemo, da jo bo potem moral obnoviti. Če v obnovi
pove bistvene elemente zgodbice v pravilnem zaporedju, dobi točko.
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Predgovorne sposobnosti
36.)

Če otrok, ki še ne govori, začne vokalizirati, ko v prostor vstopi

njemu znana oseba, dobi točko.
37.)

Otrok, ki še ne govori, v prosti igri sam s seboj vokalizira. Dobi

točko.
38.)

Če se otrok, ki še ne govori, v igri s sovrstnikom oglaša in čeblja,

dobi točko.
39.)

Kadar otroku nekaj govoriš in on z neartikuliranimi glasovi

odgovarja, dobi točko.
40.)

Otrok za teboj ponovi zlog, besedo brez pomena (pa, dada, baba

...). Dobi točko.


Petje
41.)

Potrebujemo klaviaturo, sintetizator ali ksilofon. Mi zaigramo ton.

Če ga otrok uspešno ponovi, dobi točko. Lahko uporabimo tudi svoj
glas in otrok odpeti ton ponovi za nami.
42.)

Kot v prejšnji nalogi tudi tu lahko uporabimo svoj glas ali pa

različne inštrumente. Zaigramo ali zapojemo tri glasove, ki jih otrok
za nami ponovi. Če je uspešen, dobi točko.
43.)

Zapojemo ali zaigramo krajšo melodijo (do 10 tonov). Če jo otrok

uspešno ponovi, dobi točko.
44.)

Otrok skupaj z vrstniki zapoje otroško pesmico. Če mu uspe,

dobi točko.
45.)

Otrok sam (solo) zapoje otroško pesmico. Dobi točko, če je pri

tem uspešen.


Negovorno sporočanje
 Telesni gibi
46.)

Kadar mu je nek predmet, ki ga držimo v roki in mu ga

pokažemo, všeč ter to pokaže z nasmehom, dobi točko.
47.)

Pred otroka položimo nekaj predmetov, za katere vemo, da so

mu všeč (npr. avto, žoga, kocke, barvice ...) in mu naročimo, naj si
enega izbere. Če otrok pokaže na želeni predmet, dobi točko.
48.)

Kadar se pogovarjamo z nekom drugim ali smo obrnjeni stran,

otrok našo pozornost prikliče tako, da nas potreplja po roki/rami/nogi
ali pomaha. Če to počne, dobi točko.
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49.)

Kadar je izpostavljen močnemu zvoku, se prime za ušesa, da bi

nam sporočil, da ga zvok moti. Lahko tudi začne jokati ali odreagira
na kakšen drug način. Če odreagira, dobi točko.
50.)

Igramo se igro pantomima. Če je otrok pri kazanju pojma, ki mu

ga povemo ali je narisan na kartici, uspešen, ga ostali prepoznajo,
dobi točko.
 Znaki in simboli
51.)

Otroka povprašamo, kaj bi rad počel, in mu damo na izbiro dve

njemu ljubi dejavnosti, ki sta ponazorjeni s konkretnim predmetom
(npr. žoga – igre z žogo, čeveljček – sprehod, barvica – likovno
ustvarjanje ...). Če otrok izbere tisto, za katero vemo, da si jo res
želi, dobi točko.
52.)

V jutranjem krogu se pogovarjamo o tem, kakšno je danes

vreme. Če otrok izbere pravi simbol, dobi točko.
53.)

Otroka smo naučili, da za izražanje svojih želja in potreb (lulat,

žejen ...) pokaže nek dogovorjen simbol. Če ga samoiniciativno
uporablja, dobi točko.
54.)

Otrok se zna podpisati na sliko, ki jo je narisal, in s tem označi,

da je njegova. Dobi točko.
55.)

Otrok dobi delovni list, na katerem so narisane skupine različnih

predmetov. Če k vsaki skupini predmetov pripiše ustrezno število za
količino do 10, dobi točko.
 Risbe in fotografije
56.)

Otroku povemo, da gremo ven, in mu damo možnost, da izbere,

kam želi iti. Da bi lahko izrazil svojo željo, mu ponudimo konkretne
fotografije sprehoda, igrišča in atrija. Če eno izbere in vemo, da si to
res želi, dobi točko.
57.)

Pogovarjamo se o družini. Pred otrokom je nekaj fotografij, na

katerih so njegovi družinski člani in prijatelji iz skupine. Vprašamo
ga: »Kdo živi pri tebi doma?« Če otrok izbere pravilne fotografije,
dobi točko.
58.)

Otrokom damo možnost, da sami v igralnici ali telovadnici

postavijo poligon in ga opremijo s slikami, ki predstavljajo, kakšno
gibanje je potrebno na posamezni postaji. To vajo že prej nekajkrat
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počnemo tako, da mi uporabimo slike, ki predstavljajo gibanje, ki je
potrebno na neki postaji. Če otrok izbere primerno sliko za neko
postajo poligona, dobi točko.
59.)

Otroku po obisku predstave ali po nekem drugem dogodku,

vikendu naročimo, da nariše, kaj je doživel, kaj se mu je najbolj
vtisnilo v spomin. Če iz slike razberemo dogodek, dobi točko.
60.)

Otrok samostojno ali v skupini nariše enostavno pot do skritega

zaklada, ki ga potem iščemo. Če je zemljevid ustrezno narisan in
nas privede do zaklada, dobi točko.


Uradni znakovni jezik
61.)

Pred otroka postavimo nekaj konkretnih predmetov ali slik

predmetov iz vsakdanjega življenja. Vprašamo ga: »Kaj je to?« in na
enega pokažemo. Če otrok uporabi pravilno kretnjo, dobi točko
(samostalnik).
62.)

Otroka v jutranjem krogu ali po nekem dogodku vprašamo: »Kaj

si počel (npr. včeraj)?« Če uporabi pravilno kretnjo, dobi točko
(glagol).
63.)

Pred otroka postavimo sliko nekega dogajanja (lahko je ista kot

pri nalogi 34.) in ga prosimo, naj jo opiše. Če uporabi vsaj 3 stavke,
dobi točko.
64.)

V jutranje krogu se pogovarjamo o tem, kaj smo počeli čez

vikend. Otrok svoja doživetja opiše z vsaj 5 stavki. Če to stori, dobi
točko. Opis svojega doživetja lahko zamenjamo tudi z obnovo
zgodbice. Uporabimo lahko isto kot pri nalogi 35.
65.)

Otroka vprašamo: »Kako ti je ime?« in on nam z enoročno

abecedo črkuje svoje ime. Ne sme uporabiti kretnje, ki se zanj
uporablja. Če svoje ime pravilno črkuje, dobi točko.

POGOVOR
Pri pogovoru ugotavljamo, ali otrok zna začeti pogovor, ga nadaljevati in ustrezno
zaključiti. Se zmore pogovarjati le z eno osebo ali lahko sodeluje tudi v pogovoru z
več osebami. Tukaj upoštevamo tako govor kot uporabo znakovnega jezika. Najlaže
to izpeljemo v jutranjem krogu ali obnovi zgodbice, doživljaja. Ocenjujemo:
135

Ana Tomažin Košorok

Magistrsko delo

66.)

Otrok zna začeti pogovor. Dobi točko.

67.)

Otrok zna nadaljevati pogovor. Dobi točko.

68.)

Otrok ustrezno zaključi pogovor. Dobi točko.

69.)

Otrok je uspešen v pogovoru z eno osebo (vrstnik ali odrasel).

Dobi točko.
70.)

Otrok uspešno sledi pogovoru v skupini vsaj 3 oseb. Dobi točko.
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7.3 PRILOGA 3: GLOBALNE OCENE OTROK

Z modro barvo so označeni deli besedila, ki opisujejo otrokovo komunikacijo.

GLOBALNA OCENA 1
Pri treh mesecih je dobil slušni aparat (desno uho), 20. 12. 2012 polžev vsadek (levo
uho).
Otrok 1 je radoveden, umirjen fant, ki pa vedno bolj išče družbo vrstnikov. Zelo
razgledan. Nove informacije si zelo hitro zapomni. Vprašanj mu nikoli ne zmanjka.
Se samostojno igra, sam, v paru, občasno tudi v družbi treh, štirih otrok. Uživa v
igranju z ''vozili''. Ne mara igre v večji glasni skupini otrok. Rad gleda knjige in se ob
njih pogovarja.
Pozornost, primerna starosti.
Govor je lepo razumljiv in ne odstopa od govora polnočutnih vrstnikov. Veliko
spontano govori, pripoveduje o nedavnih dogodkih, opažanjih, sprašuje in ustrezno
uporablja vprašalnice. Stavki so večbesedni. Struktura v glavnem ustrezna. Občasno
še zamenjuje glas L in v pridobivanju je glasu R. Nove besede si zelo hitro zapomni
in ustrezno uporablja v različnih situacijah. Besedni zaklad ZELO bogat. Uživa v petju
in plesu.
Je izredno vedoželjen. Ima dobro slušno pozornost. Uživa v poslušanju zgodb,
vsebino si hitro zapomni. Če česa ne razume, zahteva razlago. Razume večino
predlogov in jih tudi v govoru že uporablja. Prepozna zvoke več instrumentov in jih
tudi poimenuje (boben, palčke, triangel, činele, zvončki, flavta, kitara, trobenta,
harmonika …). Razume in uporablja pojme, ki označujejo nasprotja: polno/prazno,
zgoraj/spodaj …
Razume razliko med preteklim, sedanjim in prihodnjim časom.
Razume tudi bolj kompleksna, sestavljena navodila. Nove pesmice se hitro nauči.

GLOBALNA OCENA 2
Otrok 3 se na zvok odziva 55‒80 dB desno in 60‒80 dB levo. Uporablja SA.
Komunicira verbalno. Uporablja enostavne 2‒4 besedne stavke, vezane v glavnem
na dnevno rutino. V socialno interakcijo se vključuje na pobudo in spontano. Je zelo
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družaben. Rad sodeluje pri vseh ponujenih aktivnostih. Pozornost je nekoliko
odkrenljiva, zato potrebuje več verbalnih spodbud ter kratka in jasna navodila. Zelo
dobro se orientira v prostorih vrtca in igrišča. Je zelo hiter, eksploziven, razigran in
hkrati nežen in pozoren. V skupini se dobro počuti.
Je samostojen. Dobro pozna svoje stvari. Sam se obuje in sezuje, sleče in se trudi
tudi pri oblačenju.
Fina motorika: rokuje z drobnimi predmeti, prijem ni natančen (vid).
Nekaj težav se kaže na področju grafomotorike, ki so prav gotovo povezane z vidom
in tudi z njegovo eksplozivnostjo in hitrostjo.
Je zelo živahen, poln energije. Pri dejavnostih vztraja primerno dolgo. Komunicira s
stavki, sestavljenimi iz treh in več besed, vendar so agramatični (nepravilna raba
spola, sklona, števila ..). Nekoliko več časa potrebuje za osvajanje glasov in
posledično novih besed (zaradi slabega vida, je slabše odgledovanje finomotoričnih
gibov ust, jezika). Uporablja osebni zaimek jaz, meni.
Rad poje in pleše ob glasbi. Da lahko posname gibalni vzorec, potrebuje večkratno
ponazoritev na razdalji 1‒2 m.
Razume nekatere osebne zaimke (npr. moj, moje …). Razume razlike v velikosti
VELIK‒MAJHEN.
Loči in prepozna po zvoku 8 in več instrumentov. Prepozna vsakdanje zvoke iz okolja
(zvok vode, helikopterja …). Pozna barve in količine do 5. Prepozna in imenuje
osnovne like.

GLOBALNA OCENA 3
Otrok 7 ima implantiran polžev vsadek (julij 2012). Na skupino otrok v vrtcu se je
dobro navadila.
Komunikacija in jezik
Na področju govora in komunikacije je v fazi čebljanja in kričanja. Izgovarja tudi prve
besede s pomenom (npr. ne, pa-pa, ma=mama …). Svoje želje v večini izraža
neverbalno (odkimava, kar pomeni ne, in prikimava, kar pomeni ja; pokaže z roko na
stvar, ki si jo želi). Ko je pripravljena sodelovati, ponavlja posamezne glasove.
Poslušanje in razumevanje govora
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Razume kratka in enostavna navodila (2 do 3 besede). Ob postavljanju navodila je
potrebno najprej vzpostaviti očesni kontakt (fizično) ter ji nato predati navodilo. Tega
je potrebno večkrat ponoviti ali njegovo vsebino podkrepiti s slikovnim materialom ali
kretnjo. Odziva se na posamezne zvoke (npr. ritmične instrumente). Loči ropotuljo od
ostalih instrumentov. Z ropotuljo ponovi enostaven ritmični motiv (igra hitro in počasi).
Tihega igranja ne zazna.
Motorične sposobnosti
Težave ima z grobo motoriko (natančneje ravnotežjem). Čeprav je otrok v svoje
gibanje siguren, je to nestabilno (velikokrat pade po tleh, ob hoji se ziba …). Težje
rešuje gibalne naloge, kjer je potrebno uporabljati koordinacijo in ravnotežje (hoja po
gredi, met žoge, hoja po nihajoči podlagi). Posamezne gibalne vaje posnema in jih z
nekaj korekture tudi dobro opravi. Manj težav ji dela fina motorika ter grafomotorika.
Pritisk na podlago je primeren. Tudi manjše ploskve barva tako, da ne gre čez črto.
Vleče ravne in vijugaste črte ter poveže pike. Dobro ji gre tudi striženje s škarjami (ne
striže po črti). Njene risbe vsebinsko niso primerne starosti.
Skrb zase in socialno čustveni razvoj
Pri skrbi zase je samostojna. Zna se sama obleči in obuti. Tudi glede higiene je
samostojna. Ob ukazu za oblačenje, obuvanje, umivanje rok … se velikokrat upira
(kriči in odriva) ter čaka, da bi ji kdo pomagal. Ob zavrnitvi pomoči to naredi sama
(potrebuje več časa). Njeno upiranje je vidno tudi pri hranjenju. Ko dobi krožnik na
mizo, ga najprej odrine in zakriči ter ga šele čez nekaj časa vzame.
Ugotavljamo tudi, da ne zmore počakati, da pride na vrsto. Velikokrat stvari kar
pograbi in vrže. Ravno tako pri igri z ostalimi otroki (vzame igračo). Zgodi se tudi, da
ostale otroke ugrizne ali uščipne. Še vedno se pojavljajo začetne oblike igre, tj.
funkcijska igra. Otrok 7 teka, skače naokrog, podira in nalaga igrače, jih suva. Z
vsako igračo se igra kratek čas (npr. 3 min) (pospravi jo po večkratno ponovljenem
navodilu).
Kognitivne sposobnosti
Pri skupinskih dejavnostih težje sledi posameznim nalogam. Nalogo dojame takrat,
ko vidi, kako jo rešujejo ostali. Pri posamezni nalogi ne vztraja veliko časa. Pozornost
in koncentracija sta zelo šibki. Če pa ji ponudimo risanje in barvanje, pri tem vztraja
daljši čas. Poišče par sličici. Ravno tako pokaže na svoje dele telesa.
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GLOBALNA OCENA 4
Otrok 10 je gluh deček, ki ima oba PV. V skupini se dobro počuti in lepo napreduje.
Je zelo zgovoren. Govori v celih stavkih, ki pa niso povsem slovnično pravilni.
Razume enostavna navodila, sestavljena pa je potrebno večkrat ponoviti in pogosto
tudi razstaviti na manjše dele.
Zelo rad sodeluje v vseh oblikah dela, pri skupinskem ga je zaradi slabše pozornosti
in koncentracije potrebno občasno usmeriti nazaj na dejavnost.
Je zelo družaben otrok, ki pa, ko misli, da ga nihče ne opazuje, rad tudi ponagaja
otrokom (uščipne, vzame kocke, odrine).
Pozna že veliko črk in zelo lepo prepozna prvi glas v besedi.
Pri barvanju je dokaj natančen, a še vedno posega le po eni barvi in ga je potrebno
vzpodbuditi, da vzame tudi druge barve.

GLOBALNA OCENA 5
Otrok 13 je naglušen, a razvoj je zelo heterogen. Zaostaja pri motoriki, grafomotoriki
in govoru. Težave ima pri razumevanju govora, saj na vprašanje navadno ne
odgovori, ampak ga ponovi. Govori daljše stavke, ki so še nepravilni. Ne uporablja še
zaimkov, težave ima s predlogi. Slabša je orientacija v prostoru. Je hipoton, težave
ima pri ročnih spretnostih, ravnotežju in motoriki. Odstopa tudi pri delovnih navadah,
v koncentraciji in pozornosti. Bolje funkcionira v individualnem odnosu. Navodila
upošteva, je vodljiv, vendar ga je potrebno usmerjati. V letošnjem letu se je pričel
aktivno vključevati v igro z vrstniki. Z odraslimi se rad pogovarja, veliko govori,
vendar ni vse razumljivo. Slabša samopodoba. S svojimi izdelki je hitro zadovoljen.
Napredoval je pri hranjenju, saj se ne umaže več v takšnem obsegu. Pri oblačenju
občasno še potrebuje pomoč.

GLOBALNA OCENA 6
Otrok 14 je prijeten, vodljiv in dobrovoljen otrok s polževim vsadkom, pri katerem je
razvoj v mejah normale, razen pri govoru in jeziku, kjer bistveno zaostaja. Ima že
prve kretnje. Njegova pozornost je kratkotrajna in odkrenljiva. V vrtcu je napredoval,
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naučil se je sporočati fiziološke potrebe. Otroke ima rad, zdaj se že vključuje v igro
vrstnikov in lažje sledi enostavnim navodilom vzgojiteljice. Na prepovedi odreagira z
jokom in trmo, rad se crklja. Tudi pri hranjenju je napredoval, zdaj ne poliva več juhe
in ne meče hrane s krožnika. Večino časa je v „svojem svetu”, rad ima ponavljajoče
vzorce, njegovi interesi so številke, liki.

GLOBALNA OCENA 7
Otrok 18 je gluh deček slišečih staršev. Polžev vsadek je dobil pri 8 mesecih.
Govorno lepo napreduje, rad posnema govor odrasle osebe. Njegovo razumevanje
govora je odlično, ima bogat besedni zaklad. Stavčna struktura je primerna.
Potrebuje malo več časa za priklic informacij. Razume šalo in se v krogu skupine
dobro počuti.
Nekaj težav opažam pri hranjenju (sključena drža telesa, basanje s hrano kljub
siljenju na bruhanje – okus hrane mu je všečen, le preveč naenkrat je da v usta).

141

Ana Tomažin Košorok

Magistrsko delo

7.4 PRILOGA 4: POVZETEK DISKRIMINANTNIH ANALIZ

7.4.1 DISKRIMINANTNA

ANALIZA

GLEDE

NA

SLUŠNI

(GLUHI/SLIŠEČI)

Funkcija
1

Test funkcije
1

v1
v3
v4
v6
v7
v8
v9
v13
v14
v15
v17
v18
v19
v20
v22
v23
v25
v27
v31
v33
v34
v35
v42
v43
v45
v50
v54
v55
v59
v61
v65

Lastna vrednost
a
131,836

Lastne vrednosti
% variance
Kumulativni %
100,0
100,0

Wilks' Lambda
Wilks' Lambda
Hi-kvadrat
,008
119,783

ss

Standardizirani koeficienti diskriminantne funkcije
Funkcija
1
7,087
-6,656
1,946
-14,946
4,905
2,355
-2,501
2,878
-1,054
-6,666
-6,115
2,547
1,402
,908
,138
,051
7,787
7,391
11,472
-,273
-,766
-4,092
-,244
1,226
,342
-2,282
6,299
-,584
,669
-,391
-,861
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Strukturna matrika
Funkcija
1
a

v58
v6
v27
v61
a
v70
v14
a
v60
v34
v33
v15
a
v44
v13
v7
a
v41
a
v5
v4
a
v69
a
v68
a
v32
v8
v65
v17
v31
a
v62
v35
v50
v18
v43
v19
v1
a
v67
v3
v25
v20
v42
v59
a
v28
a
v63
v22
v9
a
v66
a
v39
a
v40
v23
a
v24
a
v29
v55
v54
v45

-,079
-,079
-,079
-,071
,053
-,051
-,049
,048
,048
-,044
,039
-,039
-,039
,034
,034
,034
,030
,030
,030
-,030
-,030
,025
,025
-,025
,023
-,022
,022
,022
,021
,020
,020
,020
,020
,017
,017
-,017
,014
-,014
-,014
-,014
,014
,014
,014
,014
,014
-,014
,013
-,004
-,004
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7.4.2 DISKRIMINANTNA ANALIZA GLEDE NA STOPNJO IZGUBE SLUHA
(GLUH/NAGLUŠEN)

Funkcija
1

Lastna vrednost
a
8,905

Test funkcije
1

v1
v3
v4
v6
v7
v8
v9
v14
v17
v18
v19
v20
v23
v25
v27
v31
v43
v61

Lastne vrednosti
% variance
Kumulativni % Kanonična korelacija
100,0
100,0
,948

Wilks' Lambda
Wilks' Lambda
Hi-kvadrat
,101
22,930

ss

Standardizirani koeficienti diskriminantne funkcije
Function
1
-4,000
5,821
,000
1,622
,000
5,330
,000
3,000
-1,161
-1,685
-3,191
3,082
-1,433
,000
3,244
-3,585
3,082
,000

Strukturna matrika
Function
1
a
v45
-,301
a
v63
,100
a
v29
,100
v9
,100
a
v28
-,100
v25
,088
v3
,088
a
v67
,088
a
v62
,083
v17
-,083
v27
,073
a
v58
,073
v6
,073
a
v60
-,071
a
v50
,071
a
v5
,071
v4
,071
a
v55
,066
v23
,060
a
v24
,060
a
v39
,060
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Strukturna matrika
Function
1
a
v66
,060
a
v40
,060
a
v42
-,054
v18
,054
v7
,053
v19
-,047
a
v68
,044
a
v69
,044
a
v32
,044
a
v65
-,044
v8
,040
v61
,029
a
v35
,029
a
v70
,029
v14
-,027
v1
-,027
a
v59
-,027
a
v54
-,023
v43
-,021
v20
-,021
a
v44
,021
v31
,013
a
v41
-,007
a
v33
,003
a
v34
,003

7.4.3 DISKRIMINANTNA ANALIZA GLEDE NA STAROST OB PREJEMU
POLŽEVEGA VSADKA

Funkcija
1

Test funkcije
1

v1
v3
v4
v6
v7
v8
v14
v18
v25
v61

Lastna vrednost
a
10,308

Lastne vrednosti
% variance
Kumulativni % Kanonična korelacija
100,0
100,0
,955

Wilks' Lambda
Wilks' Lambda
Hi-kvadrat
,088
14,553

ss

Standardizirani koeficienti diskriminantne funkcije
Funkcija
1
1,296
,000
,733
-2,509
,829
,000
1,296
1,004
1,004
-1,092
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Strukturna matrika
Funkcija
1
a
v42
,518
a
v45
,518
a
v34
,335
a
v33
,335
a
v43
,323
a
v20
-,321
a
v27
-,297
v61
-,297
a
v19
-,257
v4
,244
a
v44
,244
a
v5
,244
a
v65
,244
a
v41
,183
a
v32
,183
a
v68
,183
a
v69
,183
v25
,134
a
v67
,134
a
v31
,134
v3
,134
a
v54
-,130
a
v50
,092
a
v60
-,092
a
v59
,086
a
v23
,086
a
v39
,086
a
v66
,086
a
v40
,086
a
v24
,086
a
v17
,086
v14
,086
v1
,086
a
v62
-,086
a
v35
-,086
a
v70
-,086
v7
,072
v18
,022
v6
-,022
a
v58
-,022
a
v55
,016
v8
,010
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