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POVZETEK
V diplomski nalogi sem obravnavala znakovno sporazumevanje za dojenčke in malčke.
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V teoretičnem delu sem opredelila pojme
govor, jezik, kurikulum, komunikacija, znakovni jezik in znakovno sporazumevanje za
dojenčke in malčke. S pomočjo različne literature sem predstavila razvoj otrokovega
govora in dejavnike, ki vplivajo nanj. Poudarila sem pomen komunikacije za optimalni
razvoj otroka. Predstavila sem znakovni jezik za dojenčke in malčke, njegove prednosti
in pozitivni vpliv na otrokov razvoj. V empiričnem delu sem s pomočjo anketnega
vprašalnika raziskala, koliko zaposlenih se je v Vrtcu Antona Medveda Kamnik udeležilo
seminarjev o znakovnem sporazumevanju za dojenčke in malčke, kako pogosto
uporabljajo znakovno sporazumevanje v skupinah in kakšne so njihove izkušnje.
Rezultati kažejo, da ima znakovno sporazumevanje pozitiven vpliv tako na zaposlene kot
na otroke, njegova uporaba bi morala biti doslednejša.

KLJUČNE BESEDE: govor, jezik, komunikacija, znakovni jezik, znakovno
sporazumevanje za dojenčke in malčke, Tiny Signers
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ABSTRACT

In my degree paper I was discussing sing language for babies and todlers. I divided my
paper in two parts. First part is theoretical, in which I defined a concept of speech,
language, curriculum, communication, sign language and sign communication (nv.c) for
babies and todlers.
With help from various literature I represented factors of development on child's speech.
I outwarded the meaning of communication on optimal developmnet of the cild. I
represented sing language for babies and todlers, it's advantages and positive influence
on child's development.
Second, empirical part, is a research, in wich I used a qustionnaire to discover how many
employees of Kindergarten Antona Medveda Kamnik has attended seminars Tiny Signers
for babies and todlers, how often they use sign in groups and what were their experiences.
The outcome of my questionnaire has proven positive influence of sign communication
on both employees and children, so usage of sign communication should be more
consistant.

KEY WORDS: speech, language, communication, sing language, sign
communication for babies and todlers, Tiny Signers
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1 UVOD
Ena izmed pomembnejših nalog v predšolskem obdobju otroka je, da čim bolje razvije
govorni organ in govor. Dobro razvit govor in komunikacijske sposobnosti so temelj in
bogastvo, iz katerega črpamo vse življenje.
Komunikacija je zelo pomembna za otrokov razvoj, saj je osnova za sporazumevanje s
svetom, za izmenjavo želja, misli, idej in čustev.
Razvoj komunikacije se začne že v času, ko je otrok še v maternici, ter se nadaljuje in
izpopolnjuje skozi celo življenje. Na razvoj komunikacije pomembno vpliva tudi okolje.
Naloga odraslih je, da otrokom ustvarimo spodbudno okolje za razvoj komunikacije, govora.
Kot prihodnja vzgojiteljica se zavedam pomena okolja, v katerem bo otrok razvijal
komunikacijske sposobnosti, zato sem za naslov diplomske naloge izbrala Uvajanje
znakovnega sporazumevanja za dojenčke in malčke v vrtcu. Znakovno sporazumevanje za
dojenčke in malčke je način, kako olajšati komunikacijo otrokom, ki se govorno še ne
sporazumevajo. Uporaba znakovnega sporazumevanja za dojenčke in malčke ima
dolgoročni vpliv na razvoj otrokove komunikacije. Pri raziskovanju tematike mi je bila v
pomoč strokovna literatura.
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2 TEORETIČNI DEL DIPLOMSKEGA DELA
2.1 GOVOR IN JEZIK
Jezik je sredstvo sporazumevanja, definirali so ga mnogi raziskovalci.
»Jezik je zapletena, specializirana veščina, ki se v otroku razvije spontano, brez zavestnega
truda ali formalnega poučevanja.« (Pinker, 2010, str. 18)
»Jezik ni funkcija govorca, temveč je proizvod, ki ga posameznik pasivno sprejme ter nikoli
ne zahteva vnaprejšnjega premisleka, razmišljanje pa posega vanj le pri urejevalni
dejavnosti.« (Saussure, 1997; nav. po Skubic, 2004, str. 9)
Jezik omogoča kognitivno predelovanje zaznav in izkušenj in je najpomembnejše sredstvo
za primerjanje in vrednotenje, za priklic iz spomina in tudi za tvorjenje kategorij (Wilken,
2012, str. 18).
V nasprotju z jezikom je govor individualno dejanje volje in razuma, v katerem moramo
razlikovati:
1. kombinacije, s katerimi govorec uporablja jezikovni kod, da bi izrazil svojo misel;
2. psihofizični mehanizem, ki mu omogoča, da te kombinacije povnanji (Saussure, 1997, v
Skubic, 2004, str. 9).
Govor označuje produkcijo jezika, ki ga lahko slišimo. Pri tem je potrebno tvoriti glasove,
ki so standardni za tip jezika, jih povezati v besede in uporabiti glede na pomen. Govor je
posebej učinkovito in diferencirano sredstvo komunikacije. Pridobivanje govora tako terja
mnogostranske izhodiščne pogoje ter tudi posebne motorične spretnosti in kognitivne
sposobnosti (Wilken, 2012, str. 18).
L. Marjanovič Umek (1990, str. 11) meni, da je govor v človekovem razvoju zelo pomemben
za oblikovanje človeka kot posameznika in za vzpostavljanje komunikacije z okolico.
Navaja tudi definicije govora več avtorjev.
R. Titone pravi: »Govor je sestavljena sposobnost ali skupek sposobnosti fiziološkopsihološke narave, ki so funkcionalno organizirane, da bi prenašale sporočila.'' (Marjanovič
Umek, 1990, str. 11)
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Po besedah S. Vasić je govor oblika človekovega naučenega vedenja, ki rabi lastnemu
izražanju in komuniciranju. Je pomemben dejavnik v razvoju osebnosti in socializaciji
(Marjanovič Umek, 1990, str. 11).
Z govorom so se ukvarjali tudi drugi avtorji. Francoski avtorji P. Brunet, M. Page in R. Joly
so pojem definirali kot mentalno sposobnost, ki človeku omogoča, da v komunikaciji
uporablja organizirane simbolne sisteme, kot je jezik (Marjanovič Umek, 1990, str. 11). Kot
navaja T. Vizjak Kure (2010, str. 11), je govor sposobnost, ki je lastna samo človeku.
Zahteva usklajeno sodelovanje psihofizičnih sposobnosti človeka. Za razvoj govora in
jezikovnih zmožnosti je najpomembnejše prav predšolsko obdobje. M. Batistič Zorec (2000,
str. 73) pa meni, da je najosnovnejša funkcija govora, da besede simbolizirajo stvari in
dogodke, zato s pomočjo govora mišljenje osvobaja vezanost na trenutno situacijo. ''V
razvoju govor otroku omogoča, da inteligentno sodeluje v socialnem življenju skupine, ki ji
pripada.'' (Batistič Zorec, 2000, str. 73)
V prvem poglavju sem predstavila nekatere opredelitve jezika in govora, v drugem poglavju
pa bom predstavila jezikovno področje v slovenskem kurikulumu za vrtce.
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2.2 KURIKULUM ZA VRTCE
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vsem strokovnim delavcem v
vrtcu – vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim delavcem. Je
strokovna podlaga za delo v vrtcu. V njem so predstavljeni cilji kurikula za vrtce, iz katerih
so izpeljana temeljna načela o razvoju otroka in o učenju v predšolskem obdobju. Dejavnosti
v vrtcu so razdeljene na šest področij. Znotraj posameznih področij so zapisani globalni cilji,
cilji, primeri dejavnosti in vloga vzgojitelja. Vzgojitelji predlagane vsebine in dejavnosti, ki
so v kurikulu zapisane ločeno za prvo in drugo starostno skupino otrok, povezujejo,
dograjujejo in dopolnjujejo na različne načine, da pridejo do zastavljenega cilja. Vzgojitelji
se po strokovni presoji odločajo kdaj, kje in kako bodo izvedli dejavnosti. Pri vzgojnem delu
si pomagajo tudi z različnimi strokovnimi priročniki, ki jim omogočajo strokovno
načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo.
Področja dejavnosti v Kurikulumu za vrtce so gibanje, jezik, umetnost, družba, narava,
matematika (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 7).
Vzgojitelji poskrbijo, da so teme, dejavnosti, ki jih ponudijo otrokom, uravnotežena ponudba
različnih področij. Nekatere medpodročne dejavnosti, kot so moralni razvoj, varnost, skrb
za zdravje se prepletajo skozi vsa področja in so del načina življenja in dela v vrtcu
(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 7).
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2.3 JEZIK V KURIKULUMU ZA VRTCE
»Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj
govora, vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje
s pisnim jezikom in (skozi doživljanje) spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti –
lastne in tuje kulture. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in
razumeti sporočila drugih. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi
ravninami: s fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko (in pragmatično), razvoj jezika
pa je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti. Zlasti od tretjega leta starosti dalje je
pomemben tudi razvoj predpisalnih in predbralnih sposobnosti.« (Kurikulum za vrtce, 1999,
str. 31)
Za jezikovni razvoj so pomembne jezikovne dejavnosti, ki so vezane na vsakodnevno
življenje. Pomemben del jezikovnih dejavnosti so enostavna besedila, npr. otrokovi
komentarji ob risbah, kratka sporočila, poslušanje vsakdanjih pogovorov, pripovedovanje
literarnih besedil, dramatizacija, izmišljanje zgodbic in pesmic, navajanje na rabo knjig,
poslušanje glasbe, petje pesmic itn. (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 31).
»Temeljni cilj, ki definira globalne cilje, je razumevanje jezika kot temelja lastne identitete.«
(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 32)
Globalni cilji pri jeziku so uporaba jezika kot objekta igre, zavedanje obstoja lastnega in
drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, razumevanje, poslušanje in doživljanje jezika,
spodbujanje ustvarjalnosti, razvijanje jezika z moralno-etičnega vidika, spoznavanje in
doživljanje temeljnih literarnih del za otroke, spodbujanje ustvarjalnosti, jezikovnih
zmožnosti, spoznavanje simbolov pisnega jezika, doživljanje statusa slovenskega jezika kot
državnega jezika in razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti (Kurikulum za vrtce,
1999, str. 32).
Področje dejavnosti jezika v kurikulumu je zelo razvejano, zato cilje opredeljujemo na štirih
ravneh dejavnosti, in sicer govorna vzgoja, književna vzgoja, predopismenjevanje ter
knjižna vzgoja kot del informacijskega predopismenjevanja. Te štiri ravni moramo
povezovati v celoto in jih ne smemo ločevati drugo od druge. Tako kot so med seboj
povezane ravni dejavnosti na področju jezika, je jezik povezan tudi z drugimi področji v
kurikulumu (Kroflič idr., 2001, str. 79–81).
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»Otroci morajo imeti čim več priložnosti za sodelovanje v govorjeni komunikaciji, in sicer
v naravnih situacijah. Vendar je govorjenje le en njen del. Da bi bila komunikacija uspešna,
morajo udeleženci v komunikacijskem procesu tudi poslušati sogovorca. Ko se otroci
naučijo poslušati druge in prevzemati vloge brez skakanja v besedo ali hkratnega govora,
potem lahko rečemo, da so se naučili pravil sporazumevanja.« (Kroflič idr., 2001, str. 91)
Da bi bil otrok aktivni udeleženec v komunikacijskem procesu, mora razvijati svojo
jezikovno zmožnost. Pridobiti mora znanje o slovnici jezika in pravilih komunikacije.
Naučiti se mora pravil o tem, kdaj, kje, s kom, o čem, zakaj in kako govoriti (Kroflič idr.,
2001, str. 82). »Pri tem mu moramo nuditi možnost, da sam začenja pripovedovanje in
pogovor, kadar mu to ustreza, da uvaja svoje teme, hkrati pa mora dobiti tudi dovolj časa,
da v procesu menjavanja vlog prevzame vlogo govorca in odgovori na vprašanje.« (Kroflič
idr., 2001, str. 82)
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2.4 GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA
T. Vizjak Kure (2010) meni, da je za razvoj govora najpomembnejša sposobnost poslušanja.
Ker sta sposobnosti poslušanja in oglašanja soodvisni med seboj, težko ločimo mejnike v
razvoju poslušanja oziroma govora. Novorojenček je že ob rojstvu usmerjen na poslušanje,
njegovo oglašanje pa omejeno na jok. Dojenček govor najprej razume, šele nato ga lahko
sam izvaja.
Komunikacija otroka z okoljem se začne že takoj po rojstvu, ko se otroci orientirajo k
človeškemu glasu. Otrok posluša, saj njegov vid še nekaj časa po rojstvu ni dobro razvit
(Hernja idr., 2010, str. 55).
Po dveh tednih življenja je dojenček sposoben ločiti človeški glas od drugih glasov iz okolja.
Prepozna npr. ropotanje ropotuljice, cingljanje zvončka, ploskanje. Odzivanje glede na
emocionalno kvaliteto človeškega glasu se začne približno pri otrokovih dveh mesecih.
Jezen glas pri otroku običajno izzove jok, prijazni glas pa smeh. Med moškim in ženskim
glasom otroci ločijo pri približno štirih mesecih, pri šestih mesecih pa postajajo pozorni na
ritem in ton (Marjanovič Umek, 1990, str. 15).
»Otrok od prvega leta dalje usvaja besede, slovnična pravila in njihovo pregibanje in
tvorjenje, uči se pravil tvorjenja izrekov in besedil. S tem raste njegova slovnična zmožnost.
Hkrati ob razvoju slovnične zmožnosti pa se otrok postopoma uči tudi pravil, kdaj in kako
reagirati s katerim od jezikovnih sredstev, ki se jih je naučil, in s tem pridobiva tudi
sporazumevalno zmožnost.« (Kroflič idr., 2001, str. 79)
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Tabela 1: Mejniki v govornem razvoju (Marjanovič Umek, 1990, str. 29–31)
Starost

Vokalizacija in govor

Razumevanje in odgovori

1 mesec

Otrok veliko joka, cvili; Nasmeh, upadanje splošne
producira
nekaj aktivnosti;
ob
močnih
samoglasnikov.
zvokih se preplaši in zdrzne.

3 meseci

Različen jok za bolečino, Vokalno
gruljenje
kot
lakoto, neugodje; upadanje odgovor na pomirjajoče
časa, ki ga otrok prejoka; glasove; nekaj imitacijskih
nekaj ponavljajočih glasov odgovorov na govor.
(»ga ga«); gruljenje.

5 mesecev

Bebljanje; vokalne igre;
mnogo
ponavljajočih
glasov; vsi samoglasniki;
soglasniki m, k, g, b, p;
glasen smeh

7 mesecev

Različnost

v

Imitacijski odgovori na
govor upadajo; obračanje in
gledanje
za
glasom;
prepoznavanje domačega,
poznanega glasu; z vokali
izraženo
nezadovoljstvo,
jeza.

bebljanju, Pogostejše so geste kot del

glasu in ritmu; že naučenim vokalizacijskih odgovorov
glasovom doda d, t, n, v; na dražljaje; na glasove v
govori – pogovarja se z okolju pogosteje odgovarja.
igračami.
9 mesecev

Jok, s katerim želi zbuditi Umikanje
pred
tujci,
pozornost;
»mama«, pogosto kombinirano z
»dada«, »baba« so del jokom; posnema ploskanje.
vokalnih iger, ne gre za
asociacijo na osebo ali
objekt.

11 mesecev

V povprečju uporablja eno Razume »ne, ne«; odgovarja
besedo pravilno; posnema na »pa, pa« in podobno z
glasove in pravilno število ustreznimi kretnjami.
zlogov; malo joka.

od 1. do 2. leta

Več
nerazumljivega Pri dveh leti prepozna 150−
žargona (spakedran jezik, 300
besed;
pravilno
žlobudranje); napredek v odgovarja na številne ukaze,
artikulaciji; pri dveh letih že
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poimenuje
veliko kot so »sedi«, »pridi«, »daj
predmetov; veliko eholalije mi to« …
(ponavljanja).
od 2. do 3. leta

Poskuša z novimi glasovi,
vendar artikulacija zaostaja
za besednjakom; 50–57 %
besed
je
razumljivih;
pogosto izpušča zadnji
soglasnik;
žlobudranje

Pri treh letih razume 800–
1000 besed; odgovarja na
različne ukaze, ki vsebujejo
besede »na«, »pod«, »gor«
…

počasi upada.
od 3. do 4. leta

Razumljivost povedanega je Prepozna množino, spol,
blizu 100 %; pogosto pridevnike;
razume
pomanjkljiva artikulacija l sestavljene stavke.
in r; uporablja 3–4 besede v
stavkih; malo jih pri 4 letih
uporablja množino.

od 4. do 6. leta

Sintaksa je ustrezna pri 6 Razume 2500–3000 besed;
letih; sestavi od 5 do 6- sledi
navodilom,
ki
besedne
stavke;
tekoč vsebujejo 3–4 aktivnosti;
govor; lahko izraža časovne razume »če«, »zato« in
odnose; glas dobro modulira »zakaj«.
v konverzaciji.

2.5 SPORAZUMEVANJE
Sporazumevanje je posebna oblika človeškega vedenja, ki je povezano z določenim
namenom. Sporazumevamo se, da bi vplivali na naslovnika, spremenili njegovo razmerje do
predmeta ali ljudi. Med sporazumevanjem govorca opravljata govorna dejanja.
D. Skubic (2004, str. 41) povzema po M. Bešter idr. (1998, str. 27), da je sporazumevanje
izmenjavanje besedil med ljudmi. Vključuje najmanj dve osebi: prejemnika in sporočevalca.
Oseba A nekaj sporoča osebi B, oseba B pa sprejema njeno besedilo. Oseba A je torej
sporočevalec, oseba B pa prejemnik.
Ločimo eno- in dvosmerno sporazumevanje. Pri enosmernem sporazumevanju se vlogi
prejemnika in sporočevalca ne izmenjujeta, medtem ko se pri dvosmernem sporazumevanju
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prejemnik in sporočevalec menjata. Primer enosmernega sporazumevanja je govorni nastop,
kjer sporočevalec pove svoje sporočilo. V kolikor se po govornem nastopu razvije pogovor
z izmenjavo mnenj in stališč, pa lahko govorimo o dvosmernem sporazumevanju (Skubic,
2004, str. 41).
2.5.1 Sporazumevalne dejavnosti
D. Skubic (2004, str. 41) loči štiri sporazumevalne dejavnosti: govorjenje, pisanje,
poslušanje in branje. Ko si govorec in poslušalec izmenjujeta besedila, se odvijata dve
sporazumevalni dejavnosti, to sta govorjenje in poslušanje. Ko pa si pisec in bralec med
seboj izmenjujeta besedila, se odvijata pisanje in branje. Pisanje in govorjenje uvrščamo med
sporočanje, medtem ko poslušanje in branje uvrščamo v sporazumevalno dejavnost
prejemnika.
2.5.2 Funkcije sporazumevanja v predšolskem obdobju
Tabela 2: Funkcije sporazumevanja (Marjanovič Umek, 1990, str. 49)
FUNKCIJE KOMUNIKACIJE
MANIFESTACIJE
Vzpostavljanje in ohranjanje odnosov z
− Povpraševanje o idejah in
drugimi
počutju drugih,
− skupna opredelitev pravil igre,
− iskanje tuje pomoči,
− poziv k igri,
− delitev vlog in aktivnosti,
− organiziranje skupne
aktivnosti.
Osebno izražanje

−
−
−
−

Izražanje lastnih idej,
izražanje lastnih občutkov,
izražanje osebnega okusa, tega,
kar je posamezniku všeč ali ne,
razlaga tega kar posameznik
dela.

Iskanje odgovorov na številna vprašanja

−

Postavljanje vprašanj o tem, ali
potrebujejo posamezne stvari, o
vzrokih različnih pojavov,
razlikah in podobnostih med
predmeti, vzrokih za določena
vedenja drugih …

Posredovanje informacij

−

Poimenovanje stvari,
predmetov,
opisovanje predmetov,
pojavov,

−
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Pripovedovanje o domišljijskem svetu,
kreativnost

−
−

razlaga pojavov,
ugotavljanje podobnosti, razlik
…

−
−
−

Domišljijske (simbolne) igre,
risanje, slikanje, oblikovanje,
izdelovanje različnih stvari.

N. Grilc (2014, str. 13) poudarja pomembnost zgodnje faze sporazumevanja/komunikacije
za kasnejši razvoj govora. V razvoju govora je zelo pomembno stimulirati vsa področja, ki
pripomorejo k pridobivanju komunikacijskih sposobnosti v širšem smislu. To zajema:
−
−
−
−

vokalizacijo – vse zvoke, ki jih otrok proizvaja;
mimiko – gibe obraza v funkciji komunikacije;
poslušanje – odzivanje na različne zvoke in opažanje razlik med njimi;
razumevanje – namensko odzivanje otroka na geste, mimiko in govor;

−

imitiranje – posnemanje verbalnih signalov, kar je neposredno povezano z razvojem
govora. Da otroci pridobijo govor in oddajajo nove besede, razširjajo svoje besedišče z
imitiranjem drugih.

Ena od delitev sporazumevanja je tudi delitev na besedno in nebesedno.
2.5.3 Besedno sporazumevanje
»Besedno sporazumevanje je simbolno – govorimo lahko o stvareh, ki jih ne vidimo ali jih
sploh ni. Z besedami lahko ustvarjamo tudi variacije pomenov. Jezik uporabljamo za
oblikovanje kategorij in za razvrščanje pojmov v skupine – informacije lahko shranimo,
ugotovimo lahko, kakšni so medsebojni odnosi med stvarmi. Jezik tako služi označevanju –
reprezentiranju sveta. Besedno sporazumevanje omogoča zelo zapleteno vplivanje na
socialne interakcije in delno tudi njihovo nadzorovanje. Pri tem so pomembni:
− izbor besed,
− vrsta stavkov (trdilni, nikalni ipd.),
− načini, na katere oblikujemo stavke.« (http://www.mf.unilj.si/dokumenti/f61a7e998bd0af4f1c4083805b2bfb45.pdf 26. 8.
2016)
2.5.4 Nebesedno sporazumevanje
»Nebesedno sporazumevanje je vsak način sporazumevanja, ki ne vključuje besed ali
simbolov, ki besede nadomeščajo. V socialnih interakcijah je raba nebesednega
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sporazumevanja precej nezavedna. Pri nebesednem sporazumevanju uporabljamo signale
(vodila). To so:
− parajezik,
− stik s pogledom,
− izrazi obraza,
− drža,
− kretnje,
− dotik,
− proksemike,
− obleka.« (http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/f61a7e998bd0af4f1c4083805b2bfb45.pdf
26. 8. 2016)
D. Kovačič (1994, str. 59) navaja, da človek poleg govora v neposrednem stiku sporoča tudi
npr. s spremembami glasu, obraznimi izrazi, kretnjami rok, držo telesa, razdaljami do drugih,
dotikanjem, torej z množico sporočil v vseh modalnostih, kanalih in kodih, ki jih lahko odda
in zazna, oblikuje in presoja. Avtorica za tovrstne oblike neposredne medosebne izmenjave
sporočil najpogosteje uporablja termin nebesedna komunikacija.
»Besedna in telesna komunikacija sta tako prepleteni, da je njuno ločevanje v mnogih
primerih umetno, a za raziskovanje medosebne komunikacije nujno.« (Kovačič, 1994, str.
59)
Znakovni jezik uvrščamo med nebesedno sporazumevanje. S pomočjo znakovnega jezika,
ki je predstavljen v nadaljevanju, lahko stimuliramo vsa področja v razvoju govora,
vokalizacijo, mimiko, poslušanje, razumevanje in imitiranje.
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2.6 ZNAKOVNI JEZIK
»Znakovni jezik je vizualni znakovni jezikovni sistem z določeno postavitvijo,
usmerjenostjo, lego, gibom rok in prstov ter mimiko obraza.« (Gerenčer Pegan, 2013, str.
49)

Slika 1: Znakovni jezik – znak mama (http://www.downov-sindrom.si/prenosi/ribicicZgodnji-razvoj-jezika-in-znakovno-sporazumevanje.pdf 26. 8. 2016)

Prve omembe znakovnega jezika v svetu beležimo v 18. stoletju, ko je pater de l'Epee v
Parizu ustanovil prvo šolo za gluhe. Na teh temeljih se je razvil sodobni Nacionalni inštitut
za gluho mladino v Franciji. Zaradi vpliva tujine je korake v tej smeri naredila tudi Slovenija.
V znakovnem jeziku gluhih ne obstajajo enaka slovnična pravila na istem geografskem
področju, saj je znakovni jezik neodvisen od govora in se razvija znotraj skupnosti gluhih.
Manjšinske jezike gluhih podpira tudi Evropska unija kot svojevrstni izraz jezikovne
pestrosti evropskega kulturnega prostora ter članice poziva k njihovi ohranitvi in promociji
(www.zveza-gns.si/slovar-slovenskega-znakovnega-jezika/kaj-je-znakovni-jezik/ 3. 8.
2016).
2.6.1 Slovenski znakovni jezik
»Slovenski znakovni jezik gluhih temelji na uporabi rok, mimike obraza, oči in ustnic ter
gibanju telesa. Prstna abeceda se lahko uporablja skupaj z znakovnim jezikom. Znakovni
jezik je za gluhe jezik sporazumevanja. V njem se lahko izražajo, poleg tega jim le ta način
sporazumevanja omogoča njihov optimalni razvoj. Znakovni jezik nima enake slovnice kot
govorni jezik na istem geografskem območju, saj je znakovni jezik neodvisen od govornega
in se razvija znotraj skupnosti gluhih.« (http://sszj.fri.uni-lj.si/ 3. 8. 2016)
Slovenski znakovni jezik je uradno priznan jezik, materni jezik gluhe manjšine, s katerim se
gluhim od novembra 2002 dalje priznavajo pravice do tolmača pred državnimi organi, organi
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lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javnih služb. Znakovni
jezik sestavlja sistem znakov – kretenj, ki izražajo pojme z različnimi položaji in gibi rok in
telesa, prstno abecedo ter obrazno mimiko. Znakovni jezik je strukturiran, kompleksen in
živ jezik. Kretnja je sestavljena iz štirih elementov:
− oblike rok,
− usmerjenosti dlani glede na telo,
− gibanja ene ali obeh rok,
− mesta izvedbe.

Kretnje izražajo pomen skupaj s položajem telesa in mimiko obraza (Gerenčer Pegan, 2013,
str. 49–50).

Slika 2: Enoročna slovenska prstna abeceda
(http://sszj.fri.uni-lj.si/?stran=abeceda.crkuj 5. 6. 2016)

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ, 2002) opredeljuje slovenski
znakovni jezik kot vizualno-znakovni sistem z določeno postavitvijo, lego, usmerjenostjo in
gibom rok in prstov ter mimiko obraza.
Jezik kretenj je neraziskan, premalo poznan in se ga je težko naučiti. Znakovni jezik gluhih
je tudi šibak pri prenosu informacij oziroma znanja, informacijska vrednost je nizka,
predvsem pa bi bila potrebna standardizacija jezika. Poudariti je potrebno, da slovenski
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znakovni jezik ni enak drugim znakovnim jezikom. Vsak znakovni jezik gluhih je namreč
jezik zase, razlike se vidijo že znotraj iste države.
Zaradi neenotnosti znakovnega jezika so se začeli prvi koraki v smeri priznavanja
znakovnega jezika gluhih, ob tem pa tudi pravica gluhih do tolmača. Vzporedno so se pričeli
prvi projekti dela na razvoju znakovnega jezika gluhih. Večinoma so bili pobudniki starši
gluhih otrok skupaj s tolmači in posameznimi gluhimi osebami. Na začetku so bile vse
aktivnosti usmerjene v produkcijo slovarjev. Izšli so različni videopriročniki in priročnika
za učenje znakovnega jezika.
Leta 2003 se je začelo usposabljanje gluhih in naglušnih za poučevanje znakovnega jezika.
Pri tem se je pokazala neenotnost jezika in v približno enem letu so zapisali osnutek
Slovničnih pravil slovenskega znakovnega jezika.
Z uveljavitvijo Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika je Vlada Republike
Slovenije ustanovila Svet Vlade Republike Slovenije za slovenski znakovni jezik, čigar
naloga je skrb za spremljanje razvoja slovenskega znakovnega jezika, njegovo uveljavljanje
in enakopravnost.
Leta 2014 je Vlada Republike Slovenije razglasila 14. november za dan slovenskega
znakovnega jezika. Tega dne je bil leta 2002 objavljen Zakon o uporabi slovenskega
znakovnega jezika.
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2.7 ZNAKOVNO SPORAZUMEVANJE ZA DOJENČKE IN MALČKE
K. Kesič Dimic (2007, str. 44) razlaga, da je znakovni jezik za slišeče dojenčke način
izražanja preko gibov in kretenj. Dojenčkom omogoča izražanje osnovnih potreb, staršem
pa prepreči nenehno ugibanje o počutju otroka.
Znakovno sporazumevanje za dojenčke in malčke je način komunikacije z malčkom, preden
ta lahko govori (Cadjan, 2007, str. 5). Znake, ki izhajajo iz znakovnega jezika za gluhe, so
razvili z namenom, da bi otrokom od 6. meseca dalje olajšali komunikacijo. Znakovno
sporazumevanje za dojenčke in malčke ni jezik za gluhe, vendar je del znakovnega jezika za
gluhe s poenostavljenimi kretnjami in naravnimi gibi (http://babysigns.si/ 26. 8. 2016).
Dopušča možnost svobodne uporabe znakov, kar pomeni, da se znak lahko prilagodi z
namenom prilagoditve malim prstkom.
K. Kesič Dimic (2007, str. 2) v svojem članku navaja, da ni nujno, da znaki izhajajo iz
slovenskega znakovnega jezika za gluhe. Predlaga, da si starši lahko znake izmislijo, saj jih
bo otrok kasneje opustil. Gre za trenutno povezavo med odraslim in malčkom.
»Znakovno sporazumevanje za dojenčke in malčke je način komunikacije, ki koristi tako
slišečim kot tudi gluhim in naglušnim dojenčkom in malčkom. Slišečim dojenčkom in
malčkom nudi priložnost za bolj diferencirano komunikacijo in jim omogoča, da lažje
izražajo svoja čustva, želje in potrebe, še preden bodo znali govoriti oziroma dokler bo
učinkovitost njihovega govornega sporazumevanja slabša od znakovnega sporazumevanja.
Gluhim in naglušnim dojenčkom in malčkom pa uporaba znakovnega sporazumevanja
omogoča, da vstopajo v učenje znakovnega jezika na način, prilagojen njihovi razvojni
stopnji.« (Domicelj idr., 2012, str. 1)
2.7.1 Prednosti znakovnega sporazumevanja za dojenčke in malčke
»Bistveni argument predlagateljev te metode je, da uporaba vodi v boljšo komunikacijo, kar
pomeni, da so otroci bolj zadovoljni, saj lahko jasno komunicirajo, starši pa dobijo več
informacij o tem, kaj želi in potrebuje otrok, saj je manj nesporazumov.« (Domicelj idr.,
2012, str. 43)
V različnih virih sem poiskala zapise o prednostih znakovnega sporazumevanja za dojenčke
in malčke.
V priročniku Znakovno sporazumevanje za dojenčke in malčke (2010, str. 44) so zapisane
naslednje prednosti znakovnega sporazumevanja za dojenčke in malčke:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

spodbuja razvoj jezikovnih spretnost,
krepi že razvite jezikovne spretnosti,
zmanjšuje nezadovoljstvo zaradi neizraženih potreb,
pospešuje razvoj prostorskega dojemanja,
razvija razumevanje jezika za sporočanje čustev,
ustvarja občutek zadovoljstva in uspešnosti,
spodbuja otrokove kognitivne zmožnosti,
izboljšuje ustvarjalno mišljenje,
uči elemente drugega jezika, ki je formalno in nacionalno priznan,
zmanjšuje nepojasnjene čustvene izbruhe,
izboljša zgodnje spretnosti pismenosti,
uči otroka kako začeti in sodelovati v pogovoru,
malčki se hitro naučijo povezovati posebne oblike ali predmete z določenimi
kretnjami,
ustvarjalna raba jezika je pogostejša,
izboljšajo se socialne spretnosti.

L. Acredolo in S. Goodwyn (2010, str. 30–49) navajata naslednje prednosti uporabe
znakovnega sporazumevanja za dojenčke in malčke:
− krepi motivacijo,
− povečuje zanimanje za knjige,
− izboljšuje nevrološke povezave,
− zmanjšuje otrokovo stisko,
− krepi vez med starši in otrokom,
− krepi otrokovo samozavest,
− pomaga staršem sprevideti, kako pameten je njihov otrok.

Obstaja veliko prednosti uporabe znakovnega sporazumevanja za dojenčke in malčke.
Raziskave so pokazale tudi prednosti uporabe znakovnega sporazumevanja za otroke, ki
imajo posebne potrebe, kot so disleksija, jezikovne nezmožnosti, Downov sindrom in
avtistični sindrom ter za slišeče in gluhe otroke, ki so v skupnem izobraževalnem okolju.
Znakovno sporazumevanje pozitivno vpliva tudi na učitelje in starše, saj jasnejša
komunikacija otrok vpliva tudi na odzivnost staršev in učiteljev (Vallotton, str. 3).
2.7.2 Vpliv znakovnega jezika na govor
Številne študije so pokazale, da otroci, ki slišijo in se normalno razvijajo, uporabljajo svoje
roke za komunikacijo preden spregovorijo. Vseeno se starši sprašujejo, ali znakovni jezik
vpliva na govor otroka in ali obstaja možnost, da znakovno sporazumevanje zavira razvoj
govora.

17

Da bi odgovorili na to vprašanje, sta raziskovalki L. Acredolo in S. Goodwyn izvedli
poskusno študijo, v kateri sta želeli ugotoviti, ali uporaba znakovnega jezika pri slišečih
dojenčkih, ki še ne govorijo, negativno vpliva na govorno-jezikovni razvoj (Vallotton, str.
4).
Študija je temeljila na dveh raziskovalnih skupinah. V prvi skupini je bilo 32 družin, v
katerih so starši skupaj z otroki, starimi 11 mesecev in več, poleg besednega jezika
uporabljali tudi znakovno sporazumevanje. V drugi skupini je bilo 37 družin, ki jim je bilo
naročeno, naj ne počnejo ničesar posebnega. Odkrili sta, da so imeli otroci iz prve skupine,
katerih družine so uporabljale znakovni jezik, boljše jezikovne sposobnosti kot otroci iz
druge skupine. Na primer, otroci pri dveh letih v skupini znakovnega jezika so imeli
bogatejše besedišče in so uporabljali daljše stavke.
Raziskave, ki so bile narejene na podlagi uporabe znakovnega jezika z dojenčki in mlajšimi
otroki, niso pokazale, da uporaba znakovnega jezika povzroča zamudo v govornem razvoju.
Študije so pokazale, da se področja za razumevanje simbolov v možganih aktivirajo tako s
simboličnimi kretnjami in znaki kot tudi z besedami, zato je učenje novih besed lažje
(Vallotton, str. 4).
2.7.3 Vpliv znakovnega jezika na kognitivni razvoj
Ko so bili otroci v drugem razredu, sta se L. Acredolo in S. Goodwyn ponovno obrnili na
prvo in drugo preučevano skupino in izvedli jezikovni IQ test. Raziskava je pokazala, da
imajo otroci, ki so v otroštvu uporabljali znakovno sporazumevanje, v povprečju za 12 točk
višji jezikovni IQ. To je izjemna razlika, ki prikazuje dolgoročni vpliv uporabe znakovnega
sporazumevanja v obdobju dojenčka in malčka (Vallotton, str. 5).
2.7.4 Vpliv znakovnega jezika na socialni in čustveni razvoj
Starši, ki so uporabljali znakovni jezik s svojimi slišečimi otroki, preden so ti lahko govorili,
poročajo o različnih prednostih zanje in za njihove otroke. Starši poročajo, da imajo otroci,
ki so se naučili znakovnega jezika, manj izpadov trme in boljše družabne sposobnosti ter so,
tako kot oni sami, bolj odprti za komuniciranje. Raziskovalci so preizkusili eno izmed
trditev, tako da so primerjali družine, ki uporabljajo znakovni jezik, z družinami, ki ga ne
uporabljajo. Starši, ki uporabljajo znakovno sporazumevanje z otroki, so manj pod stresom
glede vzgoje otrok, njihove povezave so trdnejše in lažje se spopadajo s svojimi otroki, ko
se razburijo. C. Valloton je s svojimi raziskavami pokazala, da otroci, ki uporabljajo znake
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preden spregovorijo, z njimi izražajo tudi svoja čustva in nadzirajo svoje obnašanje v skladu
s prošnjami staršev (Vallotton, str. 5).
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2.8 UVAJANJE ZNAKOVNEGA SPORAZUMEVANJA ZA DOJENČKE IN
MALČKE
2.8.1 Začetki uvajanja znakov
K. Kesič Dimic (2007, str. 44) navaja, da z uporabo kretenj lahko začnemo med šestim in
sedmim mesecem starosti. Poudarja, da je pomembno, da vsak znak spremlja tudi glasno
izgovorjena beseda.
S poučevanjem znakov začnemo:
−
−
−
−

ko otrok kaže stvari s prsti,
ko otrok začne prinašati igrače in predmete in od odraslega zahteva reakcijo,
ko otrok začne mahati »pa-pa«,
ko otrok prikimava in odkimava,

−

ko otrok pokaže zanimanje za slikanice (Acredolo in Goodwyn, 2010, str. 52).

Otroci dosežejo komunikacijske mejnike pri različnih starostih. Večina otrok ne uporablja
gest za komuniciranje, kot so ploskanje, kazanje, prikazovanje in mahanje, dokler niso stari
med 8 in 11 mesecev ali celo nekaj mesecev starejši. Najprej uporabijo kretnje in znake kot
del svojee rutine, nato jih uporabljajo spontano, da začnejo komunikacijo ali da izrazijo
potrebo, na koncu jih uporabljajo kot odgovor na besede ali znake drugih (Vallotton, str. 6).
Kako hitro bo otrok začel kazati znake, je odvisno od tega, kako pogosto otroku kažejo
znake, kako je otrok zainteresiran za komunikacijo in kakšna je njegova razvojna
pripravljenost. Otroci pričnejo kazati znake šele, ko so sami pripravljeni na to (Acredolo in
Goodwyn, 2010, str. 53).
2.8.2 Stopnje učenja znakovnega jezika
Pri poučevanju znakovnega sporazumevanja moramo upoštevati 6 stopenj znakovnega
sporazumevanja in jih uporabiti kot vodilo. Ni nujno, da jim bodo sledili tudi otroci, pomikali
se bodo z ene stopnje na drugo, morda v drugačnem vrstnem redu:
− zabava,
− potrditev in razumevanje,
− prvi poskusi in posnemanje,
− prvi znak,
− širjenje znakovnega besednjaka,
− znakovna »Eureka, našel sem!« (Domicelj idr., 2012, str. 71).
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2.8.3 Pravila poučevanja znakovnega sporazumevanja.
Pri uvajanju in uporabljanju znakovnega sporazumevanja moramo biti pozorni, da so
dejavnosti, ki jih pripravimo, zabavne, primerne starosti otrok in da upoštevamo naslednja
pravila:
− vedno vzpostavimo očesni stik med odraslim in otrokom, ko kažemo znake;
− ko kažemo znake, moramo biti v otrokovem vidnem polju;
− vedno, ko znak pokažemo, izgovorimo zraven tudi besedo;
− uporabljamo izrazito obrazno mimiko, še posebej, ko izražamo čustva;
− uporabljamo ustrezne znake;
− dnevno utrjujemo;
− smo potrpežljivi;
− odzivamo se na otrokove reakcije in znake, ki jih je ponovil;
− pokažemo predmete ali dejavnost (Domicelj idr., 2012, str. 69).
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2.8.4 Primer dejavnosti

Slika 3: Primer pesmice z znaki (Domicelj idr., 2012, str. 43)
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2.9 PROJEKT »TINY SIGNERS«
Projekt »Tiny Signers« je bil dvoletni evropski projekt, ki je potekal v letih 2010–2012.
Sofinanciral ga je program Vseživljenjsko učenje. Vanj je bilo vključenih 7 organizacij in 4
evropske države (Slovenija, Avstrija, Litva in Velika Britanija). Projekt je dobil evropsko
jezikovno priznanje, to je nagrada za inovativne projekte na področju učenja jezikov. Projekt
je edinstven, saj je usmerjen na otroke, mlajše od dveh let (http://www.tinysigners.eu/ 26. 8.
2016).
Namen projekta je bil izvajati inovativni pristop k delu s slišečimi in gluhimi otroki z
razvojem in uporabo znakovnega sporazumevanja z malčki, s tem pa tudi izboljšati kakovost
zgodnjega komuniciranja in učenja jezika. Glavni namen projekta učenja znakovnega
sporazumevanja z malčki je bil ustvariti možnosti za komuniciranje gluhih, naglušnih in
slišečih otrok v zelo zgodnjem otroštvu in premostiti razkorak, ki obstaja na tem področju v
večini evropskih držav (http://www.tinysigners.eu/ 26. 8. 2016).
Ciljne skupine projekta so bile:
− Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja ter drugi zaposleni na področju predšolske vzgoje.
− Starši gluhih, naglušnih in slišečih malčkov, ki so zainteresirani za zgodnjo
komunikacijo s svojimi malčki po metodah znakovnega sporazumevanja z malčki.
−

Gluhi, naglušni in slišeči malčki, ki se bodo naučili staršem in vzgojiteljem že zelo
zgodaj izražati svoje potrebe, želje in čustva (http://www.tinysigners.eu/ 26. 8. 2016).

Glavni cilji projekta so bili:
− Povečati družbeni ugled in privlačnost znakovnega jezika.
− Ustvariti okolje, v katerem je veliko manj frustracij in ovir za slišeče in gluhe malčke.
− Izboljšati ozaveščenost in komunikacijo z gluhimi.
− Pustiti pozitiven in dolgotrajen učinek v okviru EU (http://www.tinysigners.eu/ 26. 8.
2016).

K učenju znakovnega sporazumevanja obstajata dva glavna pristopa. Po svetu je razširjen
sistem Baby signing, ki sta ga uvedli ameriški raziskovalki dr. L. Acredolo in dr. S.
Goodwyne. Za omenjeni sistem je značilna raba t. i. izmišljenih znakov. Projekt Tiny Signers
podpira pristop z uporabo standardiziranih znakov, ki ga je uvedel ameriški raziskovalec dr.
Joseph Garcia (Domicelj idr., 2012, str. 69). »Ta pristop ima več prednosti, med drugim
vključuje tudi veliko slikovnih znakov iz določenega socio-kulturnega okolja, ki si jih je
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lažje zapomniti, premoščajo pa tudi vrzel med slišečimi in gluhimi. Ker so standardizirani,
se ti znaki lahko uporabljajo tudi v vrtcih in drugih izobraževalnih ustanovah. Če se znakov
ne spomnimo več, jih lahko poiščemo v slovarju znakovnega jezika, lahko jih uporablja kdor
koli, poleg tega pa lahko služijo tudi kot uvod v učenje drugega jezika.« (Domicelj idr.,
2012, str. 43)

S tem poglavjem zaključujem teoretični del diplomskega dela in prehajam na empiričnega.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Tekom osemletnega dela v vrtcu sem opazila občasni problem sporazumevanja z
najmlajšimi otroki. Po udeležbi na seminarju Znakovno sporazumevanje z dojenčki in
malčki »Projekt Tiny Signers« sva se s sodelavko odločili, da uvedeva znakovno
sporazumevanje tudi v najini skupini. Ker je bilo znakovno sporazumevanje med otroki zelo
dobro sprejeto, me je zanimalo, kakšne izkušnje so imeli ostali sodelavci z uvajanjem
znakovnega sporazumevanja v skupini.

»Znakovno sporazumevanje za dojenčke in malčke je način komunikacije, ki koristi tako
slišečim kot tudi gluhim in naglušnim dojenčkom in malčkom. Slišečim dojenčkom in
malčkom nudi priložnost za bolj diferencirano komunikacijo in jim omogoča, da lažje
izražajo svoja čustva, želje in potrebe še preden bodo znali govoriti oziroma dokler bo
učinkovitost njihovega govornega sporazumevanja (in besednega zaklada) slabša od
znakovnega sporazumevanja. Gluhim in naglušnim dojenčkom in malčkom pa uporaba
znakovnega sporazumevanja omogoča, da vstopajo v učenje znakovnega jezika na način,
prilagojen njihovi razvojni stopnji.« (Domicelj idr., 2012, str. 1)

Pomembno je, da otroka v prvih treh letih življenja seznanimo s čim bolj raznolikimi
dejavnostmi, kar mu odpira možnosti v nadaljnjem razvoju.

3.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
3.2.1 Vzorec
Anketne vprašalnike sem razdelila v 14 enotah Vrtca Antona Medveda Kamnik. Razdelila
sem 100 anketnih vprašalnikov za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice. Vrnjenih sem
dobila 46, kar predstavlja 46 % vseh poslanih vprašalnikov. Končni vzorec zajema odgovore
46 strokovnih delavk.
Anketo je izpolnilo 46 anketiranih zaposlenih, od tega 46 žensk, kar predstavlja 100 %, in 0
moških, kar predstavlja 0 %.
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Večina anketiranih zaposlenih je starih med 30 in 50 let. 8 anketiranih zaposlenih je starih
19–29 let, kar predstavlja 17 %, 15 anketiranih zaposlenih je starih 30–39 let, kar predstavlja
33 %, 16 anketiranih zaposlenih, kar predstavlja 35 %, je starih 40–49 let in 7 anketiranih
zaposlenih je starih 50–60 let, kar predstavlja 15 %.
Večina anketiranih zaposlenih ima 20 let in več delovne dobe. 8 anketiranih zaposlenih ima
0–5 let delovne dobe, kar predstavlja 17 %, 9 anketiranih zaposlenih ima 6–10 let delovne
dobe, kar predstavlja 20 %, 10–20 let delovne dobe ima 11 anketiranih zaposlenih, kar
predstavlja 24 %, in 20 let in več delovne dobe ima 18 anketiranih zaposlenih, kar predstavlja
39 %.
Zaključeno srednješolsko izobrazbo ima 20 anketiranih zaposlenih, kar predstavlja 44 %, 22
anketiranih zaposlenih ima zaključeno visoko strokovno šolo, kar predstavlja 48 %, 2
anketirana zaposlena imata pridobljeno višješolsko izobrazbo, kar predstavlja 4 % in 2
anketirana zaposlena imata univerzitetno izobrazbo, kar predstavlja 4 %. Nihče od
anketiranih zaposlenih, ki so sodelovali v anketi, nima samo osnovnošolske izobrazbe,
magisterija ali doktorata.

3.2.2 Metoda raziskovanja
Pri raziskovanju sem uporabila kvantitativno tehniko zbiranja podatkov, in sicer s pomočjo
anonimnega anketnega vprašalnika. Uporabljeni raziskovalni metodi sta deskriptivna in
kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja.

3.2.3 Opis instrumenta
Anketni vprašalnik vsebuje osem vprašanj zaprtega tipa z več možnimi odgovori in dva
vprašanja odprtega tipa. Vsa vprašanja v anketnem vprašalniku se nanašajo na znakovno
sporazumevanje z dojenčki in malčki v vrtcu. Zanimalo me je, koliko zaposlenih se je
udeležilo seminarja na temo Znakovno sporazumevanje za dojenčke in malčke »Projekt Tiny
Signers«, ali zaposleni pri svojem delu uporabljajo znakovno sporazumevanje in kako
pogosto ga uporabljajo, katere metode dela uporabljajo in katere so najpogostejše teme
dejavnosti ter kakšno je mnenje zaposlenih o znakovnem sporazumevanju.

3.2.4 Tehnika zbiranja podatkov
Za zbiranje podatkov sem uporabila anonimni anketni vprašalnik, ki sem ga sama sestavila
(Priloga 1). Anketne vprašalnike sem razvrstila v kuverte glede na število zaposlenih v
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določeni enoti in jih po interni pošti razposlala v vseh 14 enot vrtca. Vodje enot so anketne
vprašalnike razdelile med zaposlene in jih po končanem reševanju po interni pošti poslale
nazaj v enoto, v kateri delam. Anketiranje je potekalo 10 dni, in sicer od 9. 3. 2015 do 18. 3.
2015.
3.2.5 Metoda obdelave podatkov
Pridobljene podatke sem obdelala kvantitativno. Vse odgovore na vprašanja sem preštela in
rezultate zapisala. Rezultate sem prikazala z grafi in jih interpretirala.
3.3 CILJI DIPLOMSKEGA DELA
−

Ugotoviti, ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji iz Vrtca Antona Medveda Kamnik pri
svojem delu uporabljajo znakovni jezik, ki so se ga naučili na seminarjih »Tiny
Signers«.

−

Ugotoviti, katere metode dela uporabljajo vzgojiteljice oz. vzgojitelji iz Vrtca
Antona Medveda Kamnik pri uvajanju znakovnega jezika in kako pogosto jih
uporabljajo.

−

Ugotoviti, predstaviti in analizirati mnenje vzgojiteljic oz. vzgojiteljev o uvajanju
znakovnega jezika v vrtec.

3.4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
−

Koliko vzgojiteljic oz. vzgojiteljev je obiskovalo seminar na temo Znakovno
sporazumevanje za dojenčke in malčke »Projekt Tiny Signers«?

−

Koliko vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, ki so obiskovali projekt » Projekt Tiny
Signers«, dnevno uporablja znakovni jezik v vrtcu?

−

Katere metode dela uporabljajo vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri uvajanju znakovnega
jezika?

−

Kaj menijo vzgojiteljice oz. vzgojitelji o uporabi znakovnega jezika za dojenčke in
malčke?
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3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Vprašanje št. 1
V vrtcu je potekal seminar Znakovno sporazumevanje za dojenčke in malčke »Projekt Tiny
Signers«. Zanimalo me je, koliko izmed anketiranih zaposlenih se je udeležilo seminarja in
koliko stopenj, ki se nadgrajujejo, so obiskovali.
Graf 1: Obiskovanje seminarja »Projekt Tiny Signers«

30 %

Da
70 %

Ne

Iz grafa 1 je razvidno, da se je seminarja udeležilo 14 anketiranih zaposlenih, kar predstavlja
30 %. 32 anketiranih zaposlenih se seminarja ni udeležilo, kar predstavlja 70 %. Nad
rezultatom sem bila presenečena, saj sem imela občutek, da se je seminarja udeležilo več
anketiranih zaposlenih.
Nato me je zanimalo, katero stopnjo seminarja so obiskovali anketirani zaposleni.
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Graf 2: Stopnja seminarja »Projekt Tiny Signers«, ki so jo obiskovali anketirani zaposleni

36 %
1. stopnja

57 %

2. stopnja
7%

3. stopnja

Iz grafa 2 je razvidno, da je 5 anketiranih zaposlenih, ki so obiskovali seminar, obiskovalo
1. stopnjo seminarja, kar predstavlja 36 %, 1 od anketiranih zaposlenih, ki so obiskovali
seminar, je obiskoval 1. in 2. stopnjo seminarja, kar predstavlja 7 %, in 8 anketiranih
zaposlenih, ki so obiskovali seminar, je obiskovalo 1., 2. in 3. stopnjo seminarja, kar
predstavlja 57 %. V šolskem letu 2014/15 je sledila še 4. stopnja seminarja. Stopnje se med
seboj nadgrajujejo.
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Vprašanje št. 2
Nato me je zanimalo, koliko anketiranih zaposlenih uporablja znakovno sporazumevanje v
skupini.
Graf 3: Uporaba znakovnega sporazumevanja v skupini

4%
33 %
Da.
63 %

Ne.
Občasno.

Graf 3 prikazuje, da 29 anketiranih zaposlenih pri svojem delu uporablja znakovno
sporazumevanje za dojenčke in malčke, kar predstavlja 66 %. 15 anketiranih zaposlenih pri
svojem delu ne uporablja znakovnega sporazumevanja z dojenčki in malčki, kar predstavlja
34 %. 2 anketirana zaposlena sta ob vprašanju dopisala, da znakovno sporazumevanje
uporabljata občasno pri točno določenih pesmicah. Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da
si anketirani zaposleni posredujejo znanje, ki so ga pridobili na izobraževanjih, kar je za
širjenje znanja o znakovnem sporazumevanju zelo dobro.
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Vprašanje št. 3
Zanimalo me je še, kako pogosto anketirani zaposleni uporabljajo znakovno sporazumevanje
pri nenačrtovanih dejavnostih.
Graf 4: Uporaba znakovnega sporazumevanja pri nenačrtovanih dejavnostih

20 %

35 %

Dnevno.
15 %

Tedensko.
Mesečno.
Ne uporabljam.

30 %

Iz grafa 4 je razvidno, kako pogosto anketirani zaposleni uporabljajo znakovno
sporazumevanje pri nenačrtovanih dejavnostih. 9 anketiranih zaposlenih dnevno uporablja
znakovno sporazumevanje pri nenačrtovanih dejavnostih, kar predstavlja 20 %, 7
anketiranih zaposlenih tedensko uporablja znakovno sporazumevanje pri nenačrtovanih
dejavnostih, kar predstavlja 15 %, 14 anketiranih zaposlenih mesečno uporablja znakovno
sporazumevanje pri nenačrtovanih dejavnostih, kar predstavlja 30 %, in 16 anketiranih
zaposlenih ne uporablja znakovnega sporazumevanja pri nenačrtovanih dejavnostih, kar
predstavlja 35 %. Če želimo doseči najboljše rezultate pri uvajanju znakovnega
sporazumevanja v skupino, moramo znakovni jezik uporabljati čim pogosteje, najbolje, da
vsakodnevno in dosledno. V. Gilbert in M. Polak Williams menita: »Ključno je utrjevanje.
Znake uporabljajte čim bolj pogosto, tudi če jih je samo nekaj, kajti otrok jih bo sčasoma
prepoznal in začel uporabljati.« (2012, v Domicelj idr., 2012, str. 70)
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Vprašanje št. 4
Nadalje me je zanimalo, ali anketirani zaposleni uporabljajo znakovno sporazumevanje pri
načrtovanih dejavnostih.
Graf 5: Uporaba znakovnega sporazumevanja pri načrtovanih dejavnostih

17 %
41 %

9%

Dnevno.
Tedensko.
Mesečno.

33 %

Ne uporabljam.

8 anketiranih zaposlenih je odgovorilo, da znakovno sporazumevanje dnevno uporabljajo pri
načrtovanih dejavnostih, kar predstavlja 17 %, tedensko ga uporabljajo 4 anketirani
zaposleni, kar predstavlja 9 %, mesečno ga uporablja 15 anketiranih zaposlenih, kar
predstavlja 33 %, 19 anketiranih zaposlenih pri načrtovanih dejavnostih ne uporablja
znakovnega sporazumevanja. Ugotavljam, da je uporaba znakovnega sporazumevanja pri
načrtovanih dejavnostih redka. Menim, da bi anketirani zaposleni lahko pogosteje
uporabljali znakovno sporazumevanje, morda potrebujejo le boljšo motivacijo.
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Vprašanje št. 5
Zanimale so me tudi metode pri uvajanju znakovnega sporazumevanja.
Graf 6: Metode dela pri uvajanju znakovnega sporazumevanja
Metodo dela z lutko.
6%

0%
8%

Metodo dela s slikanicami.
25 %

Metodo branja in kazanja.
15 %

40 %
6%

Metodo petja in kazanja.
Metodo igre.
Metodo z slikovnimi
aplikacijami.
Drugo.

Iz grafa 6 je razvidno, da anketirani zaposleni najpogosteje uvajajo znakovno
sporazumevanje v skupino z metodo petja in kazanja, saj je bil ta odgovor izbran kar 27krat, kar predstavlja 40 %. Sledi mu metoda dela z lutko, ta odgovor je bil izbran 17-krat,
kar predstavlja 25 %, metodo dela s slikanicami je izbralo 10 anketiranih zaposlenih, kar
predstavlja 15 %. 5 anketiranih zaposlenih je izbralo metodo dela s slikovnimi aplikacijami,
kar predstavlja 8 %, ter 4 anketirani zaposleni so izbrali metodo igre, kar predstavlja 6 %,
in 4 anketirani zaposleni metodo branja in kazanja, kar predstavlja 6 %.
Anketirani zaposleni pri svojem delu z znakovnim sporazumevanjem uporabljajo različne
metode dela. S tem uresničujejo enega izmed nasvetov za učenje znakovnega
sporazumevanja, naj bo učenje zabavno in raznoliko.
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Vprašanje št. 6
Zanimala me je uporaba znakov za določeno temo.
Graf 7: Uporaba znakov za določeno temo
Vljudnostne izraze.
Poimenovanje živali.
14 %

7%

17 %

5%
24 %

8%
10 %

15 %

Poimenovanje
družinskih članov.
Pimenovanje
vremenskih pojavov.
Poimenovanje
predmetov.
Poimenovanje barv.
Poimenovanje čustev.

Poimenovanje hrane.

Graf 7 prikazuje, katere skupine znakov najpogosteje uporabljajo anketirani zaposleni pri
svojem delu. 23 anketiranih zaposlenih je izbralo poimenovanje živali, kar predstavlja 24 %,
17 anketiranih zaposlenih je izbralo vljudnostne izraze, kar predstavlja 17 %, 15 anketiranih
zaposlenih je izbralo poimenovanje družinskih članov, kar predstavlja 15 %, 10 anketiranih
zaposlenih je izbralo poimenovanje vremenskih pojavov, kar predstavlja 10 %, 8 anketiranih
zaposlenih je izbralo poimenovanje predmetov, kar predstavlja 8 %, 5 anketiranih zaposlenih
je izbralo poimenovanje barv, kar predstavlja 5 %, poimenovanje čustev je izbralo 14
anketiranih zaposlenih, kar predstavlja 14 %, in 7 anketiranih zaposlenih je izbralo
poimenovanje hrane, kar predstavlja 7 % izbire. Različne teme se lahko povezujejo z vsemi
področji dejavnosti. Domicelj idr. (2012, str. 21) so predlagali naslednje teme: Moja družina,
Poklici, Voda, Ločujemo odpadke, Domači ljubljenčki, Sadje, Travnik, Vozila, Žoga, Hiša,
Letni časi ipd.
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Vprašanje št. 7
Zanimalo me je tudi mnenje anketiranih zaposlenih o vplivu znakovnega sporazumevanja
na razvoj otrokovega govora.
Graf 8: Mnenje o vplivu znakovnega sporazumevanja na razvoj otrokovega govora

22 %
4%
Da.
Ne.
74 %

Ni odgovora.

Kar 34 anketiranih zaposlenih se strinja, da znakovno sporazumevanje pozitivno vpliva na
razvoj otrokovega govora, kar predstavlja 74 %. 2 anketirana zaposlena menita, da znakovno
sporazumevanje ne vpliva pozitivno na razvoj otrokovega govora, kar predstavlja 6 %. 10
anketiranih zaposlenih ni odgovorilo na postavljeno vprašanje, kar predstavlja 22 %
anketiranih zaposlenih. Večina zaposlenih meni, da znakovno sporazumevanje pozitivno
vpliva na razvoj otrokovega govora, kar sta potrdili tudi L. Acredolo in S. Goodwyn v eni
izmed svojih raziskav o vplivu znakovnega sporazumevanja na govor. Več o tej raziskavi
sem pisala že v predhodnih poglavjih.
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Vprašanje 8
Zanimal me je cilj uvajanja znakovnega jezika v skupino.
Graf 9: Cilj uvajanja znakovnega jezika v skupino
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Kaj želite doseči z uvajanjem znakovnega sporazumevanja v skupini.

Iz grafa 9 je razvidno, kaj zaposleni želijo doseči z uvajanjem znakovnega sporazumevanja.
»Bistveni argument predlagateljev te metode je, da uporaba vodi v boljšo komunikacijo, kar
pomeni, da so otroci bolj zadovoljni, saj lahko jasno komunicirajo, starši pa dobijo več
informacij o tem, kaj želi in potrebuje otrok, saj je manj nesporazumov.« (Domicelj idr.,
2012, str. 43)

Vprašanje 9
Deveto vprašanje je bilo vprašanje odprtega tipa. Zanimalo me je, ali anketirani zaposleni
menijo, da lahko znakovno sporazumevanje zmanjša motnje ali zaostanek v govornem
razvoju otroka in zakaj.
Anketirani zaposleni so odgovarjali:
− Da.
− Ne.
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−
−

−
−
−
−

Lahko.
Da. Govor in znakovni jezik nam nista dana ob rojstvu, ampak si ju moramo prisvojiti
po naravni poti, če se pri tem pojavijo težave, je ta proces dolgotrajnejši. Mlajši otrok
hitreje napreduje, zato je pomembno, da znakovni jezik začnemo uporabljati že pri
malčkih.
Do neke mere lahko znakovno sporazumevanje zmanjša same motnje, ki so posledica
govora.
Da, ker otroci z znakovnim sporazumevanjem pokažejo, kaj bi radi. Mi jih lažje
razumemo.
Da. Otrok, ki ne govori, lahko razume kretnje in z njimi komunicira z odraslimi in otroki.
Da. Zaradi spodbujanja miselnih procesov.

Večina anketiranih zaposlenih meni, da lahko znakovno sporazumevanje zmanjša motnje in
zaostanek v govornem razvoju otroka. Raziskave so pokazale tudi prednosti uporabe
znakovnega sporazumevanja za otroke, ki imajo posebne potrebe, kot so disleksija,
jezikovne nezmožnosti, Downov sindrom in avtistični sindrom ter za slišeče in gluhe otroke,
ki so v skupnem izobraževalnem okolju (Vallotton, str. 3).
Vprašanje 10
Raziskali smo izkušnje anketiranih zaposlenih z uvajanjem znakovnega sporazumevanja v
vrtcu.
Zaposleni so zapisali:
− Otrokom je to zanimiv način izražanja na drugačen način.
− Pozitivne. Otroci so nad znakovnim jezikom navdušeni in se ga hitro učijo. Znake
uporabljajo v medsebojni komunikaciji, med igro …
− Pri mlajših otrocih zelo dobre.
− Otroci radi uporabljajo znake, ker delam v starostni skupini od 3 do 6 let, otroci že
−
−
−
−

govorijo, zato znakovno sporazumevanje predstavlja drugi jezik.
Otroci radi prisluhnejo vzgojitelju in posnemajo njegove gibe. Zelo so ponosni, ko lahko
sami pozdravijo in zaželijo dober tek s pomočjo znakov znakovnega sporazumevanja.
Znakovno sporazumevanje olajša komunikacijo predvsem pri tistih otrocih, ki so v
razvoju govora počasnejši.
Dobre. Otroci so bolj samozavestni zaradi znakovnega sporazumevanja.
Zdi se mi pomembno, da se seminarja udeležita obe strokovni delavki iz oddelka. Otroci
imajo radi znakovno sporazumevanje in tudi hitro usvojijo posamezne znake.
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−
−
−
−
−
−
−

Treba je začeti in poskusiti … Nič odlašati, ravno tako kot pri ostalih stvareh. Govornega
sporazumevanja se moramo posluževati vsak dan, rezultati so hitro vidni.
V začetku je otrokom čudno in smešno, ko pa se navadijo, jim postane nekaj običajnega
in zabavnega. Potem si tega še želijo oz. pogrešajo, če znakov ne uporabljaš več.
Nimam izkušenj, bi si jih pa zelo želela, saj mi je ta način dela zelo všeč.
Otroci z navdušenjem posnemajo in se učijo znakov.
Otroci zelo radi ponavljajo, zato jim z znakovnim sporazumevanjem v prvem letu vrtca,
ko otroci še ne govorijo, olajšamo sporazumevanje.
Otroci so pri pesmicah z znaki znakovnega sporazumevanja navdušeni, umirjeni in radi
sodelujejo.
Z uvajanjem znakovnega sporazumevanja v skupino sem bila pozitivno presenečena.
Znake lahko uporabljaš pri vseh načrtovanih in nenačrtovanih dejavnostih … Znake sem
uvajala postopoma. Otroke sem seznanila z 60 različnimi znaki. Presenečena sem bila,
da si je nekaj otrok zapomnilo skoraj vse znake. Znake so uporabljali in kazali pri
načrtovanih dejavnostih, najbolj pa sem bila vesela, ko sem zasledila, da so določene
znake uporabili tudi med spontano igro. Tudi starši doma opazijo, da otroci spontano
uporabijo znak za žival/predmet. Pritegnili smo tudi pozornost staršev. Zavedam se, da
je dosledna uporaba znakovnega sporazumevanja zelo učinkovita in pozitivno vpliva na
otroški besedni zaklad in povezovanje miselnih procesov.

−

Otroci so z znakovnim jezikom začeli v prvi starostni skupini. Pri pospravljanju jih je
vzgojiteljica pohvalila z znakom hvala. Otroci so tako dobili motivacijo za pospravljanje
ter se ob tem tudi učili znakovnega sporazumevanja.

Izkušnje anketiranih zaposlenih z uvajanjem znakovnega sporazumevanja v vrtcu so
pozitivne. Menim, da je znakovno sporazumevanje za dojenčke in malčke zelo zanimiv
način obogatitve vrtčevskih dejavnosti, če jih vzgojitelj redno izvaja, jim otroci radi sledijo
in se iz njih veliko naučijo.
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3.6 SKLEPNE UGOTOVITVE

V sklopu pisanja diplomske naloge sem raziskovala projekt ''Tiny Signers''. Gre za uvajanje
znakovnega sporazumevanja pri malčkih in otrocih. Pri udeležbi na štirih seminarjih projekta
''Tiny Signers'' sem spoznala znakovno sporazumevanje, ki sem ga pričela uvajati tudi v svoji
skupini v Vrtcu Antona Medveda Kamnik. Zanimivost in praktičnost teme sta botrovali
odločitvi, da se temi posvetim in v njej spregovorim v diplomski nalogi.
Ob prebrani literaturi sem spoznavala različne vidike znakovnega sporazumevanja in tudi
različna mnenja strokovnjakov s tega področja.
Za začetek sem izvedla anketo med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja v Vrtcu Antona
Medveda Kamnik. Z zbranimi rezultati, ki so bili izhodišče moje diplomske naloge, sem
prišla do potrditve hipotez, ki sem si jih postavila ob samem začetku.
Ugotovila sem, da večina vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja, ki so se seminarjev
udeležili, pri svojem delu uporablja znakovni jezik tako pri načrtovanih kot pri
nenačrtovanih dejavnostih. Znakovni jezik pri dejavnostih uporabljajo mesečno, uporabljajo
pa različne metode – igro, branje, delo s slikanicami in z lutko. Po ugotovitvah najpogosteje
uporabljajo metodo petja in kazanja. Mnenja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja o
uporabi znakovnega jezika so pozitivna, uporaba in učenje znakovnega jezika pa omogoča
lažjo komunikacijo med otroki in vzgojitelji ter pomočniki vzgojitelja.
Tako otrokom kot vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja je uporaba znakovnega jezika
zanimiva.
Znotraj ustanove bi lahko pripravili zbirnik dejavnosti na temo znakovnega sporazumevanja
za dojenčke in malčke, kjer bi zbrali različne dejavnosti, opremljene z znaki. Tako bi lahko
vsi pedagoški delavci dostopali do gradiv in s tem izboljšal kvaliteto dela v skupini. Dostop
do gradiva bi imeli tudi tisti, ki se seminarjev niso udeležili. Kot nadgradnjo znakovnega
sporazumevanja za dojenčke in malčke bi lahko znakovno sporazumevanje uporabljali tudi
v skupinah drugega starostnega obdobja v vrtcu, in sicer v povezavi s tujim jezikom.
S pisanjem diplomske naloge in raziskovanjem sem poglobila in utrdila znanje o jeziku,
znakovnem jeziku in metodah dela z njim. V prihodnje želim znakovni jezik v vrtcu
uporabljati dnevno, se priučiti novih znakov in metod dela z znakovnim jezikom.
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Zaradi uporabnosti in zanimivosti znakovnega jezika se želim v prihodnje udeležiti
seminarja v Angliji, ki ga vodi Mojca Polak Williams, koordinatorka projekta, in s tem
poglobiti svoje znanje o znakovnem jeziku. Menim, da bi bilo v prihodnje smiselno
spodbujati vzgojitelje v vrtcih k uporabi znakovnega jezika za dojenčke in malčke, saj ta
pozitivno vpliva na otrokov celostni razvoj.

40

4 LITERATURA
Acredolo, L. in Goodwyn, S. (2010). Znakovni jezik za dojenčke: originalni program znakov
znakovnega jezika za dojenčke: vodič za starše. Kranj: Znaki.
Batistič Zorec, M. (2000). Teorije v razvojni psihologiji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Cadjan, N. (2007). Baby sign language: the illustrated and easy-to-use guide. United States
of America: Sourcebooks, Inc.
Domicelj, M., Dotter, F., Gilbert, V., Gregorič, G., Justinek, A., Litvinaite, S., … Schuster,
B. (2012). Znakovno sporazumevanje z dojenčki in malčki: priročnik. Ljubljana: Zavod za
gluhe in naglušne. Leeds: EuroVia.
Gerenčer Pegan, S. (2013). Osebe z gluhoslepoto in načini sporazumevanja. Ljubljana:
Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan.
Grilc, N. (2014). Govorno-jezikovne motnje: priročnik z vajami. Ljubljana: Zavod RS za
šolstvo.
Hernja, N., Werdonig, A., Brumec, M., Groegl, S., Ropert, D. in Varžič, I. (2010). Priročnik
za delo z gluhimi in naglušnimi otroki. Ljubljana: Zavor RS za šolstvo.
Kovačič, D., (1994). Besedna in telesna komunikacija.
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6TMSTAJE/ (26. 8. 2016)
Kesič Dimic, K. (2007). Znakovni jezik za dojenčke in malčke, Zgodnje sporazumevanje s
slišečimi otroki. Revija Viva. –Letn. 15, št. 160, str.44
Kesič Dimic, K. (2007). Mami, kaj bi mi rada povedala? Revija Otrok in družina. –Letn. 57,
št. 10, str. 19
Kroflič, R., Marjanovič Umek, L., Kovač, M., Kranjc, S., Saksida, I., … Japelj Pavešić B.
(2001). Otrok v vrtcu: priročnik h Kurikulu za vrtce. Ljubljana: Obzorja.
Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike
Slovenije za šolstvo.
Marjanovič - Umek, L. (1990). Mišljenje in govor predšolskega otroka. Ljubljana: DZS.
Marjanovič Umek, L., Kranjc S. in Fekonja U. (2006). Otroški govor: razvoj in učenje.
Domžale: Založba Izolit, d.o.o.
Pinker, S. (2010). Jezikovni nagon. Kako um ustvarja jezik. Ljubljana: Modrijan.
Skubic, D. (2004). Pedagoški govor v vrtcu in prvem razredu devetletne osnovne šole.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Vallotton, C. Ph. D. Signing with Babies and Children: A summary of Research Findings
for

Parents

and

Professionals.

http://c445781.r81.cf0.rackcdn.com/wp_SigningwithBabies&Children.pdf (26. 8. 2016)
Vizjak Kure, T. (2010). Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in
jezika. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Wilken, E. (2012). Jezikovno spodbujanje otrok z Downovim sindromom. Ljubljana: Sekcija
za Downov sindrom pri Društvu Sožitje in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika /ZUSZJ/ (2002). Uradni list RS, št.
(5.11.2002).

Pridobljeno

s

http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=200296&stevilka=4810 (26. 8. 2016)
Selič, P. Komunikacija – temeljna izhodišča. (b. d.). Pridobljeno s http://www.mf.unilj.si/dokumenti/f61a7e998bd0af4f1c4083805b2bfb45.pdf (26. 8. 2016)
Baby signs, znakovni jezik za dojenčke. (b. d.). Pridobljeno s http://babysigns.si/ (1. 6. 2016)
Tiny signers. (b. d.). Pridobljeno s http://www.tinysigners.eu/ (1. 8. 2014)
Slovar slovenskega znakovnega jezika. (b. d.). Pridobljeno s http://sszj.fri.uni-lj.si/ (5. 6.
2016)
Kaj je znakovni jezik. (b. d.). Pridobljeno s www.zveza-gns.si/slovar-slovenskegaznakovnega-jezika/kaj-je-znakovni-jezik/ (3. 8. 2016)

4.1 VIRI SLIK:
Slika 1: http://www.downov-sindrom.si/prenosi/ribicic-Zgodnji-razvoj-jezika-in-znakovnosporazumevanje.pdf (6. 5. 2016)
Slika 2: http://sszj.fri.uni-lj.si/?stran=abeceda.crkuj (6. 5. 2016)
Slika 3: Domicelj, M., Dotter, F., Gilbert, V., Gregorič, G., Justinek, A., Litvinaite, S., …
Schuster, B. (2012). Znakovno sporazumevanje z dojenčki in malčki: priročnik. Ljubljana.
Zavod za gluhe in naglušne. Leeds: EuroVia.

5 PRILOGE
5.1 ANKETNI VPRAŠALNIK

ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni.
Sem Nina Modrijan, absolventka izrednega študija Predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti
Ljubljana. Pišem diplomsko delo z naslovom Uvajanje znakovnega sporazumevanja za
dojenčke in malčke v vrtcu. Prosim vas za sodelovanje pri anketnem vprašalniku, ki mi bo
v pomoč pri pisanju diplomskega dela. Anketni vprašalnik je anonimen, sodelovanje v njem
pa prostovoljno. Rezultati bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. Interpretirani bodo
v diplomskem delu. Vse anketirance prosim, da na vprašanja odgovarjate iskreno, saj bo le
tako uresničen namen raziskave.
Z raziskavo želim ugotoviti, v kolikšni meri zaposleni v Vrtcu Antona Medveda uporabljajo
znakovni jezik za dojenčke in malčke v praksi in kakšne metode uporabljajo pri svojem delu.
Zanima me tudi, kakšno je mnenje zaposlenih o uvajanju znakovnega jezika v skupine.
Hvala za iskrene odgovore in vaš čas.
Lep pozdrav,
Nina Modrijan

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE V VRTCU ANTONA
MEDVEDA KAMNIK
Osnovni podatki
 SPOL (Obkrožite.)
Ženski

Moški

 STAROST (Obkrožite.)
19–29
30–39
40–49
50–60
 DELOVNA DOBA
0–5 let
6–10 let
10–20 let
20 let in več
 IZOBRAZBA
Osnovna šola
šola

Srednja šola

Univerzitetni program

Magisterij

Višja šola

Visoka strokovna

Doktorat

1. Ali ste obiskovali seminar na temo Znakovno sporazumevanje za dojenčke in
malčke »Projekt Tiny Signers«? (Ustrezno obkrožite.)
DA.
NE.

2.a) Če ste obkrožili »da«, napišite, katero stopnjo seminarja ste obiskovali.
__________________________________________________________

2. Ali pri svojem delu v skupini uporabljate znakovni jezik?
DA.
NE.

3. Kako pogosto uporabljate znakovni jezik pri nenačrtovanih dejavnostih?

Dnevno.

Tedensko.

Mesečno.

Ne uporabljam.

4. Kako pogosto uporabljate znakovni jezik pri načrtovanih dejavnostih?

Dnevno.

Tedensko.

Mesečno.

Ne uporabljam.

5. Katere metode dela uporabljate pri uvajanju znakovnega jezika v vaši
skupini?








Metodo dela z lutko.
Metodo dela s slikanicami.
Metodo branja in kazanja.
Metodo petja in kazanja.
Metodo igre.
Metodo z slikovnimi aplikacijami.
Drugo ____________________________________________________.

6. Znake za katero temo najpogosteje uporabljate pri svojem delu? (Možnih več
odgovorov. Obkrožite.)








Vljudnostne izraze.
Poimenovanje živali.
Poimenovanje družinskih članov.
Poimenovanje vremenskih pojavov.
Poimenovanje predmetov.
Poimenovanje barv.
Poimenovanje čustev.
 Poimenovanje hrane.

7. Ali menite, da znakovni jezik pozitivno vpliva na razvoj otrokovega govora?
DA.
NE.

8. Kaj želite doseči z uvajanjem znakovnega jezika v skupino?










Spodbujanje govornega razvoja.
Izboljšati in olajšati vsakodnevno komunikacijo z malčki.
Vzbuditi zadovoljstvo in veselje pri otrocih.
Spodbuditi kognitivne zmožnosti pri otroku.
Izboljšati socialne veščine.
Razvijati finomotorične sposobnosti.
Zmanjšati nepojasnjene čustvene izbruhe.
Učenje drugega jezika.
Drugo _______________________________________________.

9. Ali menite, da lahko znakovno sporazumevanje zmanjša motnje ali zaostanek
v govornem razvoju ? Zakaj?
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________
10. Kakšne so vaše izkušnje z uvajanjem znakovnega jezika v vrtcu?
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

