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»Otroci so kot skodelice. 
Nekatere so iz porcelana, druge so iz pločevine in tretje so iz železa. 

Če nam pade na tla porcelanasta skodelica, se razbije. 
Pločevinasta ostane sicer cela, vendar se obtolče in nikoli ni več taka, kot je bila. 

Lito železna pa bo ob udarcu celo prijetno zazvenela.« 
(Kuhar, 2002) 
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Povzetek 

V zadnjih desetletjih je napredek znanosti omogočil razvoj polževega vsadka, ki je primeren 
za osebe z izgubo sluha, pri katerih je okvarjeno notranje uho in ojačanje zvoka s slušnim 
aparatom ne zadostuje. Polžev vsadek omogoča zaznavanje zvoka in razvoj besednega jezika 
ter s tem večjo kvaliteto življenja. Zaradi tega je, tako po svetu kot tudi pri nas, vedno več 
otrok s polževimi vsadki vključenih v redne oblike šolanja. V zadnjem času se je začelo več 
pozornosti polagati na socialni vidik integracije teh otrok. V Sloveniji še ni bilo narejene 
raziskave, ki bi ugotavljala socialno vključenost osnovnošolcev s polževim vsadkom, so pa 
bile podobne raziskave narejene v tujini. Rezultati le-teh se razlikujejo – nekateri so bili 
pozitivni v smislu socialne vključenosti otrok s PV, spet druge so pokazale pri teh otrocih 
večje tveganje za težave na področju socialne integracije.  
 
Ker enoznačnega odgovora na vprašanje o socialni vključenosti otrok s polževim vsadkom v 
integraciji glede na dosedanje ugotovitve ne moremo dati, smo se odločili, da na podlagi tuje 
literature, ki navaja podobne raziskave v tujini, sestavimo vprašalnik o socialni vključenosti 
otrok s PV in tako dobimo vpogled v to problematiko tudi pri nas. 
 
V raziskavo smo vključili 20 otrok s polževim vsadkom, ki obiskujejo redne oddelke 
osnovnih šol po vsej Sloveniji, in glede na število, spol in starost primerljivo skupino slišečih 
otrok, ki so predstavljali kontrolno skupino. Socialno vključenost smo preverjali z avtorsko 
oblikovanim vprašalnikom, ki je zajemal 8 sklopov vprašanj, na katere so otroci odgovarjali z 
odgovori na 3-stopenjski lestvici. Sklopi so se nanašali na področja, ki po našem mnenju 
vplivajo na socialno vključenost. To so: odnos učitelja, odnos sošolcev, počutje na šoli, 
dojemanje sebe, prijateljstvo, izključevanje, počutje v domačem kraju in odnos do polževega 
vsadka ter gluhote. 
 
Rezultati so pokazali, da ni pomembnih razlik v socialni vključenosti otrok s polževim 
vsadkom v primerjavi s kontrolno skupino slišečih otrok. Oboji so pokazali relativno dobro 
socialno vključenost, tako da sklepamo, da je integracija otrok s polževimi vsadki v redne 
oddelke osnovnih šol primerna. Otroci s polževim vsadkom so v primerjavi s kontrolno 
skupino pokazali nekoliko več težav na področju prijateljstva, boljše rezultate od kontrolne 
skupine pa so dosegli na področju počutja na šoli in izključevanja. Pokazalo se je tudi, da se 
socialna vključenost prej implantiranih otrok ne razlikuje od socialne vključenosti kasneje 
implantiranih, kot smo sprva sklepali. Rezultati raziskave so za nadaljnjo integracijo otrok s 
polževim vsadkom v redne šole spodbudni. 
 
Ključne besede: polžev vsadek, gluhota, socialna vključenost, inkluzija, integracija. 

  



 
 

Abstract 

In the last few decades the progress of science has enabled the development of cochlear 
implant, which is suitable for persons who have defected inner ear, so hearing amplification is 
no longer enough for them. It allows them to perceive sound and develop verbal language, 
which provide better quality of life. Because of that, around the world and also in Slovenia, 
more and more children with cochlear implants are being placed in mainstream school 
settings. Recently, researchers are paying more attention to the social aspect of their 
integration. In Slovenia, there hasn't been a study about social inclusion of primary school 
children with cochlear implants made yet, but there were, however, similar studies made 
abroad. Results of these studies differ – some were positive in terms of social inclusion of 
children with cochlear implants and the others showed greater risk for difficulties in their 
social integration. 
 
There is no definite answer to the question about social inclusion of children with cochlear 
implants in mainstream school settings, according to researches so far. Therefore, we decided 
to create a survey about social inclusion based on foreign literature and explore the issue in 
Slovenia. 
 
In our research we included 20 children with cochlear implants, who attend mainstream 
schools all around Slovenia, and a matching group of hearing children, which represented the 
control group. We formed a survey for checking social inclusion, which included 8 sets of 
questions, to which children were answering on a three-level rating scale. These sets refer to 
the areas, which in our opinion influence social inclusion. These are: teacher's attitude, 
attitude of classmates, wellbeing at school, self-perception, friendship, exclusion, wellbeing in 
hometown and perception of cochlear implant and deafness.  
 
Results showed no significant differences in social inclusion of children with cochlear 
implants, comparing to control group of hearing children. Both showed relatively good social 
inclusion, thus we concluded that integration of children with cochlear implants is 
appropriate. Children with cochlear implants showed more difficulties in the area of 
friendship in comparison with control group, but on the other hand, better results in the area 
of wellbeing at school and also in the area of exclusion. The results also showed that there are 
no significant differences in social inclusion of children, who were implanted early or later in 
their life. 
 
Keywords: cochlear implant, deafness, social inclusion, inclusion, integration. 
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PREDGOVOR 

Napredek v medicini in tehnologiji je omogočil nov način (re)habilitacije oseb z izgubo sluha 
─ polžev vsadek oziroma kohlearni implant. Uporabimo ga, kadar notranje uho ne deluje, 
zaradi česar ojačenje zvoka s slušnim aparatom ne zadostuje. S polževim vsadkom 
stimuliramo slušni živec z električnim tokom in tako osebam s predvsem senzonevralnimi in 
mešanimi izgubami sluha omogočimo usvajanje besednega govora in jezika.  
 
Polžev vsadek gluhi osebi kakovostno spremeni življenje na bolje. Znano je celo, da so otroci, 
ki so prejeli PV okrog prvega leta starosti, imeli praktično enak govorni razvoj kot njihovi 
slišeči vrstniki.  
 
Po medicinskih kriterijih je otrok s PV gluh, vendar slušno in govorno funkcionira kot 
naglušen. Ti otroci večinoma ne poznajo znakovnega jezika in se ne družijo z drugimi gluhimi 
in naglušnimi otroki, ampak s slišečimi, zato je integracija teh otrok v redne oddelke javnih 
šol toliko pogostejša. Njihove možnosti za uspeh v tem svetu so namreč boljše, saj se mu lažje 
prilagodijo.  
 
Ugotavlja se, da se število otrok z okvaro sluha v rednih šolah povečuje ─ še posebej tistih s 
polževimi vsadki, zato je še posebej pomembno, da se razišče njihova zmožnost za socialno 
integracijo med slišeče vrstnike. Socialna integracija je pomemben del integracije, saj so 
dobro počutje v razredu in kvalitetni odnosi pomembni za osebni razvoj in tudi uspeh na 
učnem področju. 
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1 UVOD 

1.1 Gluhota 
 
Pri gluhoti in naglušnosti navajamo izgube sluha na govornem območju (na frekvencah 500, 
1000, 2000 in 4000 Hz). Naglušne delimo na tiste z lažjo izgubo sluha, pri katerih je 
povprečna izguba v govornem območju od 26 do 40 dB, osebe z zmerno izgubo sluha 
(povprečna izguba v govornem območju med 41 in 60 dB) in osebe s težko izgubo sluha 
(povprečna izguba v govornem območju med 61 in 90 dB). Gluhe delimo na tiste z najtežjo 
izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 91 do 110 dB) in tiste s popolno 
izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju nad 110 dB). 
 
Gre za biološke, fiziološke in nepovratne okvare. Klasifikacija govori tudi o prizadetosti, ki jo 
kot posledico izgube sluha doživlja posameznik in zadeva eno ali več področij na različnih 
nivojih. Ta področja so sporazumevanje, vedenje, telesna zmogljivost, spretnost in 
prilagajanje okolju. Klasifikacija pa opredeljuje tudi posameznikovo nezmožnost ali 
zmanjšano možnost, da bi odigral pričakovane družbene vloge, primerne njegovi starosti, kar 
imenuje družbene posledice izgube sluha. Le-te imenujemo oviranost in zajemajo področja 
orientacije, zaposlitve, socialne integracije v družbo in ekonomsko samozadostnost. 
 
Vsaka izguba sluha tako povzroča poleg svoje biološke okvare tudi prizadetost in oviranost na 
raznih vsebinskih področjih. Pomembni sta rehabilitacija in informiranje okolja, saj lahko na 
ta način prizadetosti in oviranosti posameznika ob sicer nespremenljivi okvari omilita in 
zmanjšata (Košir, 1999). 
 

1.1.1 Vrste izgube sluha 
 
Zaradi različnih vzrokov izgube sluha in različnih področij ušesa, ki jih okvara lahko zajame, 
poznamo več delitev izgub sluha (Kladnik Stabej in Battelino, 2014). Glede na mesto 
nastanka bolezenske spremembe ločimo periferno izgubo, pri kateri gre za motnjo zaznave 
zvočnega dražljaja v zunanjem, srednjem ali notranjem ušesu, in centralno izgubo sluha, pri 
kateri gre za motnje delovanja slušnega živca, jedra tega živca in slušnih poti z mnogimi 
živčnimi povezavami (Battelino, 2012). Centralne slušne motnje se pojavljajo bistveno 
redkeje kot periferne, poleg otorinolaringološke obravnave pa je pri tej motnji običajno 
potrebna tudi nevrološka obravnava (Kladnik Stabej in Battelino, 2014). 
 
Periferno izgubo sluha delimo na prevodno ali konduktivno izgubo sluha, zaznavno ali 
senzorno, nevralno in mešano (Kladnik Stabej in Battelino, 2014). Pri prevodni naglušnosti 
slabši sluh nastane v zračnem oziroma prevodnem mehanizmu ušesa, torej v zunanjem ali 
srednjem ušesu. Pri prevodni izgubi sluha je razpon lahko od 5 do 60-70 dB, saj je takšna 
ojačevalna sposobnost zunanjega in srednjega ušesa. Pri drugih vrstah izgube sluha 
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(zaznavna, nevralna) je slabši sluh posledica motenj v delovanju ušesa in slušnega živca. Pri 
tej vrsti izgube je razpon od 0 dB pa vse do popolne gluhosti (Battelino, 2012). 
 

1.1.2 Vzroki za slabši sluh 
 

Vzroke izgube sluha lahko najdemo v vseh predelih ušesa, slušnem živcu ali v slušni poti vse 
do slušnega dela možganske skorje. 
 
Delovanje zunanjega ušesa motijo cerumenski čepi, tujki in eksostoze v sluhovodu, difuzna in 
lokalna vnetja zunanjega sluhovoda, poškodbe in razvojne nepravilnosti, redko pa tudi tumorji 
zunanjega ušesa. 
 
Motnje delovanja srednjega ušesa lahko povzroči slabo delovanje Evstahijeve troblje, ki 
povzroča razlike v tlaku srednjega in zunanjega ušesa. Če tako stanje traja dalj časa, se v 
bobnični votlini nabere tekočina, česar posledica je slabše delovanje srednjega ušesa in 
nastanek prevodne izgube sluha. Prevodno izgubo sluha povzročajo vse prirojene 
nepravilnosti bobniča, slušnih koščic in akutna ter kronična vnetja srednjega ušesa, lahko pa 
so posledica poškodb bobniča in koščic ter barotravme in tumorjev srednjega ušesa. 
 
Do motenj delovanja notranjega ušesa pride zaradi bolezenskih stanj in poškodb, katere 
povzročijo zaznavno  izgubo sluha. Do poškodbe notranjega ušesa pride v primeru hujše 
poškodbe senčnične kosti. Ostala stanja, ki povzročijo srednje do hude zaznavne izgube sluha 
vse do gluhosti, pa so kesonska bolezen, akutne in kronične akustične travme, genetsko 
pogojene okvare polža, starostne okvare, labirintopatije, bakterijska in virusna vnetja 
notranjega ušesa ter tumorji v notranjem ušesu ali notranjem delu sluhovoda (Battelino, 
2012). 
 
Glede na časovni nastanek okvare sluha ločimo prirojeno (kongenitalno) in pridobljeno 
(akvirirano) okvaro sluha (Kladnik Stabej in Battelino, 2014). 
 

1.1.2.1 Prirojene okvare sluha 
 

Prirojene okvare sluha so z izjemo otoskleroze in branhialnih malformacij izključno 
senzorinevralne. Prirojeno senzorinevralno okvaro sluha delimo na: 

• genetsko, 

• predporodno (intrauterino), 

• medporodno (perinatalno). 
 
Posledice okvare se lahko pokažejo takoj ob rojstvu ali kasneje v otroštvu oziroma šele v 
odrasli dobi. V 25 % primerov ostajajo vzroki za izgubo sluha neznani. 
 
Genetska izguba sluha je dedna in v določeni meri predvidljiva. Taka okvara je lahko edino 
bolezensko stanje, lahko pa se pojavlja v sklopu določenih sindromov – takih okvar je 30 % 
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genetskih okvar. Obstaja več kot 300 sindromov, ki so povezani z okvaro sluha, npr. 
Alportov, Pendredov, Waardenburgov in Usherjev sindrom. Do 70 % genetskih okvar sluha 
pa je nesindromskih. 
 
Do okvare sluha pa lahko pride tudi v času nosečnosti. Vzroki zanjo so lahko infekcije z 
virusom rdečk, Citomegalovirusom, herpesnimi virusi, virusi gripe, virusom pridobljene 
imunske pomanjkljivosti (HIV) in virusi ošpic in mumpsa ter bakterijami, ki povzročajo 
škrlatinko in sifilis. Tudi okužba s toksoplazmozo lahko privede do okvare sluha, poleg le-te 
pa še toksemija v nosečnosti, globoka anestezija in zdravljenje z ototoksiki. 
 
Do okvare sluha lahko pride tudi med samim porodom, pri katerem je otrok lahko 
izpostavljen toksičnim agensom, lahko pride do mehanske poškodbe ali do anoksije 
(pomanjkanja kisika v tkivih). Z napredkom intenzivnega zdravljenja novorojenčkov se je 
povečalo število preživelih otrok in posledično nedonošenčkov. Nedonošenost sama ni vzrok 
za okvaro sluha, so pa nanjo vezani dejavniki, ki lahko okvarijo sluh (eklampsija, prehiter 
porod, imunološka nerazvitost, pogosto neizogibno zdravljenje okužb z ototoksičnimi 
antibiotiki) (Kladnik Stabej in Battelino, 2014). 
 

1.1.2.2 Pridobljene okvare sluha 
 
Periferna pridobljena okvara sluha je lahko  prevodna, zaznavna, mešana ali nevralna. 
 
Pridobljena prevodna izguba sluha je lahko posledica ceruminalnega čepa ali drugih tujkov v 
zunanjem sluhovodu. Najpogostejši vzrok pri otrocih pa je izlivno vnetje srednjega ušesa, ki 
je ena najpogostejših bolezni otrok. Drugi vzroki so še benigne in maligne rašče zunanjega 
sluhovoda in srednjega ušesa, otoskleroza ter kronično vnetje srednjega ušesa. 
 
Pridobljena zaznavna izguba sluha je lahko nenadna (akutna) ali postopna (kronična). Za 
nastanek zaznavne izgube sluha je možnih več vzrokov, vendar je zanesljiva prepoznava 
vzroka pogosto težavna in tako vzrok pogosto ostaja neznan. Vzroki za zaznavno izgubo so 
bakterijske in virusne okužbe, npr. bakterijski meningitis, zaradi cepljenja otok pa so 
mumpsu, ošpice in rdečke so danes manj pogosti vzroki okvare sluha. Sluh lahko prizadenejo 
tudi ototoksična zdravila, poškodbe glave in senčne kosti, Menierova bolezen in razne 
avtoimune bolezni. Velik porast okvar sluha v zadnjem času je tudi zaradi prevelike 
izpostavljenosti hrupu. 
 
Do nevralne izgube sluha pride zaradi prizadetosti slušnega živca. Najpogostejši vzroki za to 
so tumorji statoakustičnega živca, vnetni procesi temporalne kosti ter še vedno nepojasnjena 
avditorna nevropatija. 
 
Centralna pridobljena okvara sluha je redka, vzroki zanjo pa so lahko obojestranski tumorji, 
poškodbe možganskega debla, lezije temporalnega lobusa in degenerativne bolezni 
centralnega živčevja. Do izjemno redkih obojestranskih ekstenzivnih lezij primarnega 
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slušnega korteksa, ki privedejo do kortikalne gluhosti, običajno pride zaradi ishemije (Kladnik 
Stabej in Battelino, 2014). 
 

1.1.3 Odkrivanje izgub sluha 
 
Ker je sluh izrednega pomena za razvoj besednega govora in jezika, intelektualnih 
sposobnosti in socialno čustveni razvoj, je potrebno z zdravljenjem in rehabilitacijo začeti kar 
se da hitro in na ta način minimalizirati posledice izgube sluha. Da lahko začnemo z 
rehabilitacijo, pa je treba okvaro sluha najprej odkriti in eden izmed glavnih problemov pri 
tem je, da je le-ta nevidna, zato jo ugotovimo z zamudo. V primeru težke naglušnosti ali 
gluhote je to običajno med štirimi in desetimi meseci starosti, v primeru težje naglušnosti med 
šestimi in sedemnajstimi meseci, v primeru zmerne naglušnosti pa običajno med devetim in 
dvainštiridesetim mesecem, ko se pojavijo zamude v razvoju govora. V vseh primerih je 
rezultat habilitacije boljši, če jo začnemo prej, najbolj pomembno pa je to pri najtežjih 
izgubah, ko naj bi začeli nekje do petega meseca. V tem primeru so možnosti za razvoj 
govora in jezika bistveno boljše. Najbolj primeren čas za odkrivanje vseh otrok z izgubo sluha 
je torej takoj po rojstvu. Večina otrok je namreč rojena v porodnišnici in tako lahko dostopna 
za testiranje. Tako se je začela postopoma širiti ideja o presejalnem testu za sluh (Spindler, 
2002). Zgodnje odkrivanje gluhih in naglušnih poteka že od konca petdesetih let. Začeli so v 
Veliki Britaniji, kjer so izbrali ogrožene otroke in izvajali različne preglede. Da pa bi te otroke 
dovolj zgodaj odkrili, bi bil potreben celovit in reden nadzor razvoja vseh že od začetka 
nosečnosti naprej. Tako obsežen in natančen nadzor vseh iz finančnih in drugih razlogov za 
enkrat še ni mogoč, lahko pa skupino zožimo s predhodnim izborom otrok, kjer se pojavljajo 
dejavniki tveganja za motnjo v razvoju.  
 
V Sloveniji poteka organizirano evidentiranje ogroženih novorojencev od leta 1973. Danes je 
novorojencev, ki potrebujejo natančnejše preglede, od 7 do 10 % vseh živorojenih otrok. 
 
Po svetu uporabljajo dandanes različne presejalne teste za okvaro sluha: opazovanje 
vedenjskih sprememb ob zvočnem dražljaju, meritev kohleostapedialnega refleksa, meritev 
akustično izzvanih potencialov možganskega debla, meritev izzvanega zvočnega sevanja 
ušesa. (Vatovec, Alčin, Abramič, 2002).  

1.2 Pomen sluha 
 
Človek se nauči besednega govora spontano, za kar je poleg razvitih govornih organov in 
ustreznih duševnih sposobnosti pogoj dober sluh. Preko poslušanja govora le-tega imitira in 
rekombinira ter na novo ustvarja. Osebe z izgubo sluha pa zaradi svojega manjka, sveta in 
samega sebe ne doživljajo celovito. Govora se kljub ustreznemu intelektualnemu potencialu 
in dobro razvitih govorilih ne morejo naučiti, njihova izguba pa se posledično pozna tudi pri 
razvoju jezika in komunikacije. Komunikacija gluhih in večine naglušnih oseb je drugačna 



6 
 

kot pri slišečih osebah in zato se slišeči starši gluhih/naglušnih otrok pogosto spopadajo s 
hudim problemom sporazumevanja s svojim otrokom (Košir, 1999). 
 
Poslušanje je proces, ki zajema štiri stopnje: zaznavanje, razločevanje, prepoznavanje in 
razumevanje zvočnih signalov. Na stopnji zaznavanja je pomembna samo otrokova pozornost 
na zvok, tako da se samo odzove na prisotnost oziroma odsotnost zvoka. To sposobnost ima 
že 26 tednov star zarodek, vendar imajo nekatere gluhe/naglušne osebe težave že na tem 
nivoju, saj določenih zvokov ne zaznajo. Sposobnost razločevanja se pojavi, ko je otrok 
sposoben razlikovati jakost, trajanje in frekvenco zvoka. Težave pri nekaterih gluhih osebah 
nastopijo na tej stopnji, saj zaznajo prisotnost dveh zvokov, vendar med njima ne zaznajo 
nobenih razlik. Na stopnji prepoznavanja otrok pokaže izvor zvoka ali le-tega ponovi, za kar 
je potreben spomin, ne pa tudi dojemanje. Ta proces je pri gluhih/naglušnih osebah 
upočasnjen, saj je zanj potrebno učenje, ki je pogojeno s pogostim srečevanjem z zvokom, s 
tem pa se gluhe/naglušne osebe srečajo le v posebnih pogojih in še to le z določenimi 
zvočnimi dražljaji, ne pa z vsemi. Posledično se prepoznavanje pri gluhih/naglušnih osebah 
zelo zavleče. Zadnja stopnja je razumevanje, ko otrok ne le ponovi, ampak z ustrezno reakcijo 
tudi pokaže, da razume pomen zvoka. Razumevanje zvokov pa vodi v razumevanje besed in 
otrokova reakcija na zvoke vedno pogosteje postaja beseda. Pogoj za usvojitev te stopnje je 
učenje, neprestano poslušanje, akustično pomnjenje, motorična dejavnost, asociacijske 
miselne povezave in kontrola nad lastno produkcijo, zato se pri gluhih/naglušnih osebah 
časovno zelo podaljša in ne dosega enake kvalitete kot pri slišečih osebah. Posledice se kažejo 
v odsotnosti govora ali nerazločnem govoru, pa tudi slabšem pisanju in razumevanju 
napisanega, ker si niso mogli ustvariti jezikovnega sistema kot osnove za sporazumevanje 
(Košir, 1999). 
 
Otrokova prva komunikacija s starši se odvija preko joka, čebljanja, bebljanja in vokalizacije 
in se z njimi na tak način sporazumeva. Starši njegove senzorne izkušnje spremljajo z 
jezikovnimi simboli in ob številnih ponovitvah jih začne tudi otrok sčasoma povezovati s 
predmetom ali dejanji. Tako otrokova misel dobi notranji govor, ki mu kmalu sledi tudi 
ekspresivna produkcija. Fonološko razločevanje se začne razvijati v starosti enega leta, 
semantične sposobnosti v prvih štirih letih, razvijanje sintakse pa se odvija vse do pubertete. 
Ta obdobja zato predstavljajo optimalen čas za učenje jezika in govora tudi pri otrocih z 
izgubo sluha. Zato je tako pomembna hitra rehabilitacija, saj se z zakasnitvami izgublja 
optimalno obdobje posamezne faze, učenje v drugih obdobjih pa je manj učinkovito (Košir, 
1999). 
 
Raziskave kažejo, da imajo naglušni otroci okoli dve leti zaostanka v razvoju jezika in 
govora, gluhi pa do pet let. Potrebno pa je upoštevati, da je skupina gluhih/naglušnih oseb 
zelo heterogena. Zato je treba razlikovati osebe z izgubo sluha tudi glede na stopnjo izgube, 
čas, ko je do izgube prišlo (in s tem že doseženi govorni razvoj), vzrok in nivo okvare ter ožje 
in širše okolje. To vse vpliva na nadaljnji verbalni razvoj in ima še druge posledice. Večja je 
izguba in bolj zgodaj v razvoju otroka je do okvare prišlo, težje so posledice za razvoj 
verbalnega govora (Košir, 1999). 
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Izguba sluha prinaša posebnosti v razvoju, kar moramo upoštevati. V največji meri vpliva na 
razvoj govora, jezika in komunikacije, ki pa so tesno povezani tudi z drugimi področji. Tako 
pri gluhih osebah poleg omejitev v komunikaciji opažamo tudi drugačno mišljenje, kognitivni 
razvoj, motorični razvoj, vedenje in osebnost, posledice gluhote pa se odražajo tudi v 
akademskih znanjih in socialnih veščinah. Vse te omejitve so podrobneje opisane v točki 1. 4. 
Drugačnost v razvoju gluhe/naglušne osebe ni posledica gluhote same, slabših sposobnosti, 
prizadetosti ali nezmožnosti, saj večina otrok vse potrebne lastnosti ima. Problem je slabši 
razvoj jezika in komunikacije, zaradi česar ne razumejo dovolj zakonitosti sveta, primanjkuje 
jim informacij in razlag, omejeni pa so tudi njihovi socialni stiki. Zato gluhi otrok potrebuje 
čim zgodnejšo rehabilitacijo in usposabljanje na komunikacijskem, jezikovnem in govornem 
področju (Košir, 1999). 

1.3 Omejitve v razvoju gluhih oseb 
 

1.3.1 Socialni razvoj 
 

Ko govorimo o socialnem razvoju, imamo v mislih osvajanje socialnega vedenja, ki je 
potrebno za prilagajanje v družbi. Prav tako socialni odnosi z okoljem močno vplivajo na 
potek celotnega razvoja posameznika in na razvoj njegove samopercepcije, ker pa je tudi 
posameznik aktiven element v odnosu do okolja, govorimo o interakciji med njim in okoljem. 
Učinki socializacije se ustvarjajo preko procesa učenja, za kar je pa nujno potrebna 
komunikacija. Otrok se začne učiti v družini, v kateri se z identifikacijo in imitacijo poistoveti 
z vzorom in ponotranji določene družbene in moralne vrednote, stališča in odnose. Zato je 
zelo pomembno, kakšna je komunikacija znotraj družine, saj daje otroku prve možnosti 
socialnega učenja in med drugim določa način, kako se bo posameznik naučil ravnati v 
konfliktnih situacijah, kar pa je osnovna za doseganje socialne zrelosti posameznika. Socialni 
razvoj je poleg tega odvisen tudi od širšega socialnega okolja – družbe kot celote, vrstnikov, 
vrtca in kasneje šole, vendar je v zgodnjem otroštvu vpliv družine največji. Ostalo je 
nekakšna nadgradnja v kasnejšem obdobju (Filipčič, 1996). Da bi oseba postala socialno 
zrela, je poleg bioloških pogojev nujna tudi socialna inteligentnost. To je posameznikova 
sposobnost, da pravilno percepira in razume socialno okolico ter nanjo pravilno reagira 
(Andrilović, Čudina, 1986, v Filipčič, 1996). Socialna inteligentnost je posledica spoznavnega 
razvoja in rezultat motivacije in navad, da se obnašamo v skladu s temi spoznavnimi aspekti, 
kar je posledica vzgoje in socialnega učenja. Socialni razvoj je ozko povezan z emocionalnim 
in ga nadgrajuje. Od emocionalnega razvoja in nadgradnje emocij skozi socialne odnose pa je 
odvisno, kako pristopamo k drugim, kako rešujemo konfliktne situacije, kakšna je naša 
potreba po priznanju in sprejetosti ipd. Za socialno zrelo osebo je značilno uspešno 
sodelovanje z drugimi ljudmi in to sodelovanje je usklajeno z njeno osebnostjo, možnostmi, 
potrebami in potrebami okolja, kateremu pripada. Za socialno nezrelo osebo pa je značilna 
slaba spontanost prilagajanja, otožnost, regresija, nesamozaupanje. Da dosežemo socialno 
zrelost, potrebujemo tudi znanje o navadah določene družbe, znanje o odnosih v njej, 
predvsem pa socialne izkušnje in dovolj priložnosti za pridobivanje le-teh (Filipčič, 1996). 
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Omejene socialne sposobnosti lahko ovirajo socialne interakcije, kar lahko v otroku vzbudi 
občutke zavrnitve in osamljenosti. Otroci, ki so bili zavrnjeni v zgodnjem otroštvu, kot odrasli 
pogosto težko premagajo težave in razvijejo učinkovite socialne veščine (Kostelnik, 2002 v 
Most, Ingber in Heled-Ariam, 2012). Tudi študije (Asher, Parkhust, Hymel in Williams, 1990, 
Parker in Asher, 1993) so pokazale, da so slabe socialne kompetence prediktor socialne 
izolacije in osamljenosti. Otroci izkusijo občutke osamljenosti, kadar nimajo zadovoljivo 
kvalitetnih in pogostih socialnih relacij (Asher idr. 1990). Pogosto se počutijo izključene, kar 
je lahko uničujoče za njihovo samopodobo (Rubin in Mills, 1988 v Most, Ingber in Heled-
Ariam, 2012). Izkusijo lahko tudi občutke žalosti, odtujenosti, bolehajo, jim je dolgčas 
(Cassidy in Asher, 1992 v Most, Ingber in Heled-Ariam, 2012). Osamljeni otroci, ki nimajo 
skupine prijateljev, lahko zamudijo veliko priložnosti za interakcijo z vrstniki, posnemanje 
vedenja in učenje pomembnih življenjskih veščin, kot so socialna komunikacija in reševanje 
problemov (Most, Ingber in Heled-Ariam, 2012). 
 
Dammeyer (2010) govori v okviru težav na področju socialnega razvoja o psihosocialnih 
težavah, ki vključujejo poleg socialnih tudi psihološke aspekte otrokovega življenja. 
Mertikainen, Bartley in Lahelma (2002) v Dammeyer (2010) navajajo osnovne vedenjske in 
čustvene elemente, ki karakterizirajo otroka brez psihosocialnih težav. To so med drugim 
dobro počutje v lastni koži, dobro počutje v družbi drugih ljudi, nadzor napetosti in 
anksioznosti in sposobnost doseganja ciljev. »Psihosocialni« se nanaša na medsebojno 
povezanost vedenjskih in socialnih faktorjev. Ta koncept je povezan s splošnim dobrim 
počutjem in kvaliteto življenja. 
 
Zdi se, da so gluhi/naglušni otroci nekoliko manj zreli kot slišeči vrstniki, kar pomeni, da so 
bolj nesamostojni, odvisni, neodgovorni, slabše predvidijo posledice svojih dejanj, njihove 
dejavnosti pa so kratkotrajnejše. Eden izmed razlogov za to je zagotovo komunikacija, 
nekateri avtorji pa povezujejo socialno nezrelost tudi s pretirano zaščitniškim odnosom 
staršev in internatskim načinom šolanja (Košir, 1999). 
 
Dammeyer (2010) navaja, da izguba sluha vpliva na psihosocialni razvoj posameznika, 
vendar ni strinjanja o pogostosti tega vpliva. Podatki, pridobljeni iz različnih študij, navajajo, 
da se psihosocialne težave pojavljajo pri od 0 do 77 %, najpogosteje nekje med 20 in 50 % 
otrok z izgubo sluha. Prav tako ni strinjanja, kar se tiče faktorjev, ki vplivajo na pojav 
psihosocialnih težav pri otrocih z izgubo sluha.  
 
Marschark (1993) v  Bat Chava in Deignan (2001) predpostavlja, da je socialni razvoj 
prepleten s kognitivnim razvojem in jezikom. Tako je neizogibno, da imajo otroci z izgubo 
sluha drugačne socialne odnose s slišečimi vrstniki, kot jih imajo slišeči otroci med sabo. 
Filipčič (1996) dodaja, da se zdi, da so otroci z izgubo sluha bolj socialno nezreli: 
nesamostojni, odvisni, neodgovorni in da slabše predvidevajo posledice svojih dejanj. 
Marschark (1993) v Bat Chava in Deignan (2001) nato razlaga, da je otrok z izgubo sluha 
manj sposoben naučiti se potrebnih socialnih vedenj, ker ne more iz okolja prevzeti nekaterih 
verbalnih vedenj (npr. učenje pravil ali izmenjavanje v pogovoru). Tako je eden izmed 
načinov, da izboljšamo otrokove socialne odnose z vrstniki ta, da izboljšamo otrokovo 
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sposobnost slišanja (s slušnim aparatom ali polževim vsadkom). Filipčič (1996) prav tako 
najde vzroke za manj ustrezno socialno vedenje v prikrajšanosti teh otrok za številne socialne 
izkušnje in možnosti učenja v zgodnjem obdobju, ki so slišečim otrokom samoumevne. Že v 
predšolskem otroku se pri otroku oblikujejo občutki samostojnosti, samokontrole in lastne 
vrednosti ter občutek iniciativnosti in usmerjenosti k cilju, v adolescenci pa se izoblikuje 
posameznikova identiteta. Zato je nujno, da smo pri teh otrocih pozorni na potek socialnega 
učenja in jim nudimo ustrezne izkušnje na tem področju, ki jih ne morejo pridobivati 
mimogrede tako kot otroci, ki slišijo. 
 
Košir (1999) navaja, da so v povprečnih vzgojnih in izobraževalnih zavodih nekatere od 
osebnostnih značilnosti, kot so težaven, agresiven, rigiden, egocentričen, sugestibilen, pri 
gluhih otrocih bolj pogoste kot med slišečimi otroki. Osnovni vzrok je komunikacijska 
prepreka med slišečimi in gluhimi, zaradi katere imajo gluhi ogromno težav. Košir (1999) 
navaja nekaj primerov: 
 

• Večina gluhih otrok se rodi slišečim staršem, kateri ne poznajo gluhote in problemov 
povezanih z njo in ne znajo znakovnega jezika, da bi se preko njega sporazumevali s 
svojimi otroki. 

• Posledica slabše komunikacije vodi v osamljenost; najprej znotraj družine, nato pa 
tudi nasploh v slišečem svetu, zato so razumljivi občutki zapostavljenosti, 
neljubljenosti in zavrnjenosti. Vse to vodi v umikanje, zaprtost vase, sumničavost, 
depresivnost itd. 

• Če gluhega otroka ne razumemo, le-ta doživlja frustracije, napetosti, kar lahko vodi v 
napade besa in agresivnost. 

• Pogosto je otrok zgodaj odsoten od doma in pogosta so tudi neprijetna srečanja v zvezi 
s sluhom, katerih otrok ne razume in ne mara. 

 
Negativne lastnosti, ki se pojavljajo pri gluhih, nikakor niso posledica gluhote same, ampak 
posledica nerazumevanja ter napačnih pristopov slišečega sveta do gluhega. Temu v prid 
kažejo raziskave o tem, da imajo otroci, s katerimi se komunicira na njim prilagojen način, 
normalen socialno-emocionalni in osebnostni razvoj ter vedenje. To lahko sklepamo iz 
izkušenj z gluhimi otroki gluhih staršev, ki zgodaj vzpostavijo komunikacijo z znakovnim 
jezikom. Za njih pogosteje velja, da imajo normalen osebnostni razvoj. Razloge pa lahko 
iščemo tudi drugje. Gluhi otroci gluhih staršev so pogosto gluhoto podedovali, torej gre za 
ozko usmerjeno okvaro, pri tistih, ki imajo slišeče starše, pa je okvara pogosto kompleksnejša. 
Takšno primerjanje zato ni povsem primerno. Zaradi slabe ali povsem odsotne komunikacije 
gluhega/naglušnega, ga nerazvitost verbalnega govora oddaljuje od ljudi. Ravnanje slišečih 
ljudi si razlaga po svoje, le na osnovi videnega, svojih razlag pa ne more preveriti. Njegove 
socialne izkušnje so skromnejše in drugačne kot izkušnje slišečih, zato lahko z okolico prihaja 
do nesporazumov. Emocionalno in socialno vedenje se lahko pod vplivom takih izkušenj 
spremeni, zaradi česar okolico doživlja ogrožajoče, postaja introvertiran, ravnodušen ali 
apatičen. Pojavljajo se občutki zapuščenosti, manjvrednosti, fobija preganjanja, otrok je bolj 
pasiven, kar se tiče interesov in agresivnejši do okolja (Košir, 1999). 
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Otroci z izgubo sluha, ki so socialno integrirani v svojem domačem okolju, imajo možnosti 
pridobiti različne socialne izkušnje, saj se srečujejo z različnimi ljudmi, zato je njihova mreža 
socialnih stikov zelo razvejana in pisana tako kot pri slišečih otrocih. V matični družini 
pridobijo osnovne socialne izkušnje. Preko poznavanja jasno določenih vlog (npr. mama, oče, 
brat, stric, babica …) in družinske zgodovine, ki vpliva na odnose v njej, pa ima lastno 
pozicijo v njej tudi otrok. Od tod naprej začnejo tudi otroci z izgubo sluha tkati vezi z 
zunanjim svetom, tako da obiskujejo vrtec, šolo in se igrajo z otroki, ki niso člani njihove 
družine. Z njimi se sporazumevajo na svoj lasten način, ki so se ga naučili doma. Naučijo se 
reševati konflikte, uveljavljati svoje mnenje, sklepati kompromise, stvari povedati na 
drugačen način, tako da jih vrstniki razumejo itd. in tako pridobivajo različne socialne 
veščine. Ob podpori staršev, h katerim se lahko vedno zatečejo, so deležni zelo podobnih 
izkušenj kot njihovi slišeči vrstniki. Ljudje imamo v življenju različne socialne vloge glede na 
socialno okolje, v katerem se gibljemo in tako ima otrok z izgubo sluha to možnost tudi 
spoznati. Spozna, da smo si ljudje različni, da imamo različne potrebe, želje in pogled na 
stvari, ampak da lahko klub temu drug z drugim živimo in sodelujemo. To pa spoznajo tudi 
njegovi slišeči vrstniki, ki uvidijo da obstajajo tudi otroci z drugačnimi potrebami, kot oni 
sami, vendar se lahko kljub temu z njimi igrajo, prepirajo, živijo … Z otroki z izgubo sluha, ki 
so integrirani, se tako srečuje veliko število ljudi, ki s svojo osebnostjo nanj vplivajo, in tako 
se spleta zapletena mreža socialnih odnosov. 
 
S šolanjem v posebni šoli, namenjeni le otrokom z izgubo sluha, pa se število teh ljudi zelo 
zmanjša in tako otrok dobi premalo izkušenj za življenje v družbi slišečih, v kateri bo slej ali 
prej pristal. Običajno je ta šola tudi oddaljena od njegovega domačega kraja, kar pomeni, da 
je otrok vsaj med tednom zdoma. Čeprav je v manjši skupini s sebi enakimi otroci in za to 
posebej usposobljenim vzgojitelji, nikoli ne bo deležen izkušenj, ki jih lahko pridobi v 
družini. Z njim se ukvarjajo različni ljudje, vendar le toliko časa, kot morajo biti ob njem. 
Komunikacija z njimi bo potekala po njihovih zmožnostih, a žal se ti otroci kasneje v 
življenju ne bodo pogosto srečevali s takimi ljudmi, ki razumejo njihovo komunikacijo, 
temveč se bodo morali sporazumevati tako, kot zna večina ljudi, sami pa za učenje tega niso 
imeli priložnosti (Filipčič, 1996). 
 

1.3.2 Komunikacija 
 

Pri socialnem razvoju gre torej za medsebojno vplivanje med posameznikom in njegovim 
okoljem, kar se pa na neposreden način izraža v komunikaciji. Komuniciranje je povezano s 
posameznikovimi potrebami po stikih z drugimi, kar prinaša določeno orientacijo in čustveno 
zadovoljitev. Poteka besedno in nebesedno (čustveni aspekt, odnos do osebe, s katero 
komuniciramo), zavedno in nezavedno, razumsko in čustveno. Pri komuniciranju gre za neko 
oddajanje in sprejemanje sporočil, pri čemer pa je za izid poleg tega, kako sporočilo oddamo, 
pomembno tudi, kako ga tisti, ki mu je namenjeno, sprejme. Le jasno in razumljivo sporočilo 
namreč omogoča ustrezen odgovor in spodbuja nadaljnje komuniciranje (Filipčič, 1996). 
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Prva komunikacija se odvija v družini. Starši so tisti, ki prvi sprejemajo izražanje svojega 
otroka in če je njihov odziv primeren, se otrok preko teh izkušenj nauči jasno izražati. Pri tem 
je pomembno, da otrok iz odziva staršev razbere, da so njegova čustva in misli sprejeli ter 
razumeli, saj lahko le na ta način razvije občutek lastne vrednosti, se nauči izražati sebe 
takega, kot je. Poleg učenja izražanja sebe pa se mora otrok naučiti tudi prisluhniti drugim, jih 
upoštevati in sprejemati (Filipčič, 1996). 
 
Kljub heterogenosti populacije oseb z izgubo sluha jim je zagotovo skupna motena 
komunikacija. Ta je motena že v družini in nato v socialnih stikih. Izkrivljena je v smislu 
jasnosti, zadostnosti in neposrednosti. Ker je potrebno upoštevati tako verbalno kot tudi 
neverbalno komunikacijo, je potrebno pri opazovanju komunikacijskega  dogajanja v neki 
družini videti in slišati celo družino, da lahko dojamemo vso njeno dinamiko in dinamiko 
komunikacije. Ta se namreč odraža tako v vsebini kot tudi v načinu sporočanja. Vsebino 
nekega sporočila lahko namreč z neverbalnim izražanjem spodbijamo in zato prihaja do 
izkrivljanja sporočil. Tako kot prihaja do izkrivljanja sporočil v neverbalni komunikaciji, je 
tudi pri sporočanju oseb z okvaro sluha veliko vrzeli, nerazumljivosti, dvoumnosti. Obenem 
se pri njih pogosteje pojavljajo stiske in napetosti, ko ne more izraziti svojih želja in čustev, 
hkrati pa se njihovi sogovorniki zaman trudijo, da bi jim posredovali sporočila, zato lahko 
upravičeno ocenimo, da je komunikacija pri osebah z izgubo sluha zelo motena (Filipčič, 
1996). Pomanjkanje zgodnje komunikacije v družini prikrajša gluhe otroke za mnoge izkušnje 
in možnosti učenja, ki so za slišeče samoumevne. Razumevanje različnih situacij je pri njih 
slabše, zaradi česar je tudi njihovo pridobivanje izkušenj počasnejše, njihovi odzivi pa 
pogosteje neustrezni (Košir, 1999). 
 

1.3.3 Mišljenje 
 
Skozi zgodovino se je pogled na mišljenje gluhih oseb močno spremenil. Od časa antike, ko 
so imeli najnižji socialni status in so jih ponekod celo pobijali, so tekom časa postopoma 
prihajali do ugotovitev o enakih intelektualnih sposobnostih gluhih/naglušnih oseb. Od konca 
šestdesetih let prevladuje prepričanje, da so kognitivne in intelektualne sposobnosti gluhih 
oseb povsem normalne ter da je njihovo mišljenje podobno mišljenju slišečih, razlikujejo se le 
v načinu mišljenja in v tem, da se pri gluhih/naglušnih osebah nekateri procesi pojavljajo 
kasneje. Strokovnjaki za sluh in govor namreč ugotavljajo, da se mišljenje gluhih oseb od 
mišljenja slišečih razlikuje v tem, da je bolj osnovano na vidnih podobah, predvsem 
konkretno in manj abstraktno ter manj dinamično.  
 
Mnenje o tem, da imajo osebe z izgubo sluha slabše inteligentne sposobnosti, je izhajalo tudi 
iz tega, da so se za testiranje njihove inteligence uporabljali neprimerni testi in pripomočki 
narejeni za slišeče, danes pa se je nasprotno dokazalo s pomočjo testov, ki so bili prirejeni za 
gluhe osebe. S pomočjo teh testov se je dokazalo, da imajo osebe z izgubo sluha podobno 
distribucijo inteligentnosti kot celotna populacija in da neposredne povezave med gluhoto in 
inteligenco ni. Gluhi in naglušni otroci imajo torej normalne intelektualne potenciale, od zelo 
visokih do zelo nizkih (Košir, 1999). 
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1.3.4 Kognitivni razvoj 
 
Človeka naj bi od drugih živih bitij ločila njegova intelektualna superiornost in razvoj jezika 
ter oralnega govora. Ob tem pa se postavlja vprašanje, ali je človek intelektualno superioren, 
ker govori, ali obratno – jezik omogoča psihično razvitost. Rezultati raziskav, ki so 
proučevale gluhe osebe, ki niso razvile oralnega jezika, so pokazale, da le-te dosegajo slabše 
rezultate na verbalnih inteligentnostih testih, vendar povsem enake rezultate na neverbalnih 
testih. Na osnovi tega lahko rečemo, da govor selektivno vpliva na nekatere kognitivne 
funkcije. Raziskave, ki preučujejo povezanost jezika in mišljenja, kažejo tudi, da se 
sposobnosti abstraktnega mišljenja pri gluhih ljudeh enako distribuirajo kot pri slišečih, kar 
dokazuje tudi to, da so gluhe in naglušne osebe lahko dobre, celo vrhunske v matematiki 
(Košir, 1999). 
 

1.3.5 Akademska znanja  
 
Žal pa kljub enakim intelektualnim potencialom raziskave ugotavljajo slabše učne in šolske 
dosežke gluhih oseb. Ti rezultati so bistveno slabši od pričakovanih in povprečno nižji od 
povprečnih dosežkov slišečih ljudi. Svetle izjeme dosegajo izjemne rezultate tudi na 
akademskem področju, v povprečju pa so gluhi ljudje manj izobraženi od slišečih in tudi 
zaposlujejo se na manj zahtevnih delovnih mestih. V procesu izobraževanja dosegajo gluhe in 
naglušne osebe slabše rezultate že pri branju in pisanju. Med boljšimi učenci so predvsem 
naglušni otroci, kasneje oglušeli in gluhi otroci gluhih staršev. 
 
Pridobivanje akademskih znanj je verbalno pogojeno, bodisi da poslušamo predavanja ali se 
učimo iz knjig in zapiskov, zato je neznanje verbalnega jezika usodno. Zaradi pogosto 
neprilagojenega načina pridobivanja znanja ostajajo nepoučeni, neinformirani in dosegajo 
nizke izobrazbene ravni. Drugi razlog za nizke poklicne dosežke gluhih/naglušnih oseb je 
predvsem praktične narave. Zaradi majhnega števila gluhih otrok je težko zagotoviti šolanje 
na prilagojen način za različne poklice in stopnje šolanja, tako npr. celotna Evropa ne premore 
fakultete za gluhe osebe. Mnogi strokovnjaki vidijo razlog za slabšo izobraženost gluhih ljudi 
tudi v izobraževalnem sistemu, ki se preveč ukvarja s treningom govora in odgledovanja, 
zanemarja pa izobraževalno najbolj učinkovit način – totalno komunikacijo, in tako ne razvija 
dovolj njihovih intelektualnih potencialov in jezikovnih sposobnosti. Po drugi strani najdemo 
v literaturi tudi resno nasprotovanje totalni komunikaciji v zgodnjem obdobju. Vsekakor ta 
problem znanstveno ni dokončno razrešen (Košir, 1999).  
 

1.3.6 Motorični razvoj  
 
Gluhi in naglušni otroci imajo povprečno več težav v gibalnem razvoju kot njihovi slišeči 
vrstniki. Pogosteje imajo probleme z ravnotežjem, med gluhimi je tudi več grafomotoričnih 
težav itd. Motorični razvoj je lahko oviran zaradi pomena sluha pri kontroli in regulaciji 
gibanja, pomemben je za njegovo sinhronizacijo in ritmizacijo. Oviran je lahko zaradi 
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organske okvare, saj je v srednjem ušesu tudi organ za ravnotežje, ali pa zaradi pomanjkljivih 
motoričnih izkušenj. Strokovnjaki ugotavljajo težave tudi v statičnem in dinamičnem 
ravnotežju. 
 
Otroci se veliko gibajo in skozi igro ter sodelovanje pridobivajo motorične izkušnje, 
gluhi/naglušni otrok pa je iz igre pogosto izključen ali ima težave z nepoznavanjem pravil 
igre. Tako si ne pridobijo ustreznih izkušenj in ker so bolj v vlogi opazovalca, postajajo 
nevešči in manj spretni (Košir, 1999). 
 

1.3.7 Vedenje in osebnost 
 
Po raziskavah sodeč so motnje vedenja med gluhimi in naglušnimi otroki pogostejše kot pri 
slišečih otrocih. Imeli naj bi več težav z vrstniki, več naj bi bilo fizične in psihične 
agresivnosti, impulzivnosti, hiperaktivnosti, egocentričnosti, primanjkovalo naj bi jim 
razumevanja in empatije do drugih ljudi itd. Razlogi za tako pogoste vedenjske motnje med 
gluhimi otroci so verjetno posledica interakcije med fiziološkimi in psihološkimi faktorji. 
Nekateri izmed njih so lahko povzročili tako gluhoto kot tudi pogoje za vedenjske težave, 
najbolj pomembni vzroki pa so verjetno povezani s težavami v socializaciji. Ti otroci ne znajo 
na ustrezen način zadovoljevati svojih potreb, izražati čustev ali ne vedo, kaj se od njih 
pričakuje in zakaj, to pa je v veliki meri posledica pomanjkljive komunikacije v času 
odraščanja (Košir, 1999).  

1.4 Polžev vsadek 
 
Polžev vsadek oziroma kohlearni implant je bil razvit z namenom, da bi osebe s predvsem 
senzonevralnimi in mešanimi izgubami sluha lažje usvojile besedni govor in jezik ter bile 
uspešnejše v verbalni komunikaciji. Problemi z razvojem govora in jezika se pojavijo 
predvsem pri osebah, ki imajo prirojeno oziroma prelingvalno izgubo sluha, poleg težav na 
tem področju pa je spremenjen tudi čustveni in intelektualni razvoj posameznika.  
 
Polžev vsadek (v nadaljevanju PV) uporabimo, kadar notranje uho ne deluje, zato uporabimo 
stimulacijo slušnega živca z električnim tokom. V nasprotju s slušnimi pripomočki, ki zvok le 
ojačijo, polžev vsadek posreduje zvočne signale po elektrodi, ki je vgrajena v notranjem 
ušesu, direktno v slušni živec  (Geczy Bujlovčić, Gros, Vatovec in Žargi, 2005).  
 
Polžev vsadek je sestavljen iz dveh primarnih delov – en je implantiran znotraj glave, drugi pa 
je z magnetom pritrjen na zunanji strani. Zunanji del vsadka je podoben slušnemu aparatu in 
vključuje mikrofon ter sprejemnik, ki se lahko nosi za uhljem ali pritrjen na oblačilo. Ta enota 
vključuje mikroprocesor, ki ustvarja električne signale različnih frekvenc, ki ustrezajo 
zvokom različnih višin in glasnosti. Žica, ki je pritrjena na zunanji del vsadka, pa se konča v 
magnetu z majhnim oddajnikom. Notranja enota implanta je sestavljena iz majhnega 
sprejemnika in žice, ki vsebuje elektrode, ki prevajajo električne impulze (Marschark, 2007). 
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Ker je notranje uho že ob rojstvu dokončno razvito, navadno ni težav z vstavitvijo elektrode 
že pri zelo majhnih otrocih. Določitev kandidatov, primernih za implantacijo, temelji na 
rezultatih avdioloških, rentgenskih in nevrofizioloških preiskav, ki morajo pokazati hudo 
obojestransko okvaro sluha, po drugi strani pa mora biti ohranjeno nitje slušnega živca in 
osrednjih slušnih poti (Geczy Bujlovčić, Gros, Vatovec in Žargi, 2005). Operativni poseg 
opravi otolog, ki obvlada kirurgijo srednjega ušesa, pri čemer želi doseči optimalno električno 
stimulacijo ohranjenega slušnega živca in tako pri gluhem vzbuditi zaznavo. Operacija traja 
navadno 3 do 4 ure in se izvede v splošni anesteziji. Pri tem otolog izvede rez kože in 
pripravo ležišča za sprejemnik, mastoidektomijo, timpanotomijo posterior, kohleostomijo, 
vstavljanje aktivne elektrode vsadka v polžek, fiksacijo vsadka v ležišče in na koncu zapiranje 
operativnega področja (Lavrenčak in Gros, 2002). Po zacelitvi rane (nekje 2─4 tedne po 
operaciji) sledijo nastavitve, pri čemer se implant »uglasi« glede na profil izgube sluha otroka. 
Gre za serijo obiskov pri avdiologu, skozi katere je uglasitev vsadka vedno bolj precizna v 
smislu jakosti in frekvenc. Na koncu implant ponuja različne možnosti procesiranja zvoka 
oziroma različne programe, ki so namenjeni poslušanju govora, televizije, glasbe itd. Seveda 
ne moremo pričakovati, da bo uspeh implantacije viden že nekaj tednov ali mesecev po 
operaciji, saj je za razvoj receptivnega in ekspresivnega jezika pri otrocih, ki prejmejo polžev 
vsadek, potrebnih vsaj nekaj let (Marscark, 2007). Po operativnem posegu in nastavitvi 
zunanjega dela naprave so potrebne vaje poslušanja in govora, ki pomagajo gluhim, da 
prepoznavajo in razumejo zvoke okolja in govora (Geczy Bujlovčić, Gros, Vatovec in Žargi, 
2005). Zelo pomembno je, da imajo uporabniki PV in njihovi starši ter svojci realna 
pričakovanja glede uporabe te naprave. Kako bo oseba slišala, je najbolj odvisno od trajanja 
obdobja gluhosti ter morebitnih pridruženih okvar slušne poti. Priporočljivo je, da se začetne 
vaje in nastavitve na začetku vrstijo pogosto, potem pa vse redkeje, odvisno od 
posameznikovih potreb in napredka. Pomemben dejavnik uspeha pa je tudi aktivna udeležba v 
okolju, kjer se posluša in govori (Kastelic, 2014). 
 
Od leta 2006 do leta 2012 je bilo v Sloveniji implantiranih 169 otrok. Od tega jih je bilo 74 
starih 1 leto ali manj, 66 je bilo starih 2 do 6 let in preostalih 29 pa 7─18 let. Slednji so bili 
vsi rojeni pred letom 2005, ko se v Sloveniji še ni izvajalo univerzalno presejalno testiranje na 
naglušnost. Vsi so najprej uporabljali slušni aparat, nato pa so dobili PV (Zupan, 2014). 
 

1.4.1 Doprinos polževega vsadka 
 
Pomembno je zavedati se, da PV ne spremeni gluhih otrok v slišeče, saj so informacije 
pridobljene preko te naprave manj natančne kot tiste, ki jih pridobimo preko brezhibno 
delujočega polžka v notranjem ušesu (Marschark, 2007). Kljub temu pa polžev vsadek gluhim 
in težko naglušnim osebam omogoča zaznavanje zvoka na drugačen način in tako nudi bolj 
polno in kvalitetno življenje. Slušni aparati za hudo stopnjo naglušnosti ali gluhost zvok samo 
ojačijo in tako nudijo le omejeno pomoč. PV obide nedelujoč del notranjega ušesa in dovede 
zvočne signale neposredno do slušnega živca. Zaradi tega je primeren za tiste okvare sluha, 
kjer je vzrok izgube sluha okvara v notranjem ušesu (polžku), ob tem pa je višje ležeča slušna 
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pot dobro delujoča oziroma za ljudi, ki jim slušni aparat ne more posredovati zadovoljivih 
govornih informacij (Kastelic, 2014). 
 
Polžev vsadek gluho osebo vrne v svet zvoka in ji kakovostno spremeni življenje na bolje. 
Gluhi otroci se v svojem razvoju srečujejo z veliko oviro, ki jim onemogoča normalen 
govorni in jezikovni razvoj, polžev vsadek pa to oviro premosti (Kastelic, 2014). Sposobni so 
zaznavanja zvokov pogovorne glasnosti in zaznavanja vseh glasov govora, ki so pomembni za 
učenje jezika in poslušati spontano, tudi kadar na to niso posebej pripravljeni (Hernja, 2002). 
Ob pravočasni in ustrezni rehabilitaciji PV omogoča razvoj poslušanja, govora (tudi 
prozodije), jezika (razumevanja in izražanja) ter uporabo jezikovnih veščin v vsakdanjem 
življenju (Vovk Ornik, 2015). Omogoča tudi boljšo kontrolo glasu. Za gluhe osebe je namreč 
značilen visok glas in nestabilni višina ter amplituda glasu. Po vstavitvi PV gluha oseba lahko 
sliši svoj glas in ga tako natančneje kontrolira (Hočevar Boltežar in Žargi, 2002). Znano je 
celo, da so otroci, ki so prejeli PV okrog prvega leta starosti, imeli praktično enak govorni 
razvoj kot njihovi slišeči vrstniki (Kastelic, 2014). Po medicinskih kriterijih je otrok s PV 
gluh, vendar slušno in govorno funkcionira kot naglušen. Uči se poslušanja, govora in jezika 
ter se sporazumeva primarno po slušno-govorni poti (Vovk Ornik, 2015). Ti otroci večinoma 
ne poznajo znakovnega jezika in se ne družijo z drugimi gluhimi in naglušnimi otroki, ampak 
s slišečimi. Mnogo lažje se namreč sporazumevajo s slišečim svetom, saj je njihova oralna 
komunikacija relativno dobra. Tudi njihove možnosti za uspeh v tem svetu so bistveno boljše, 
lažje se mu prilagodijo in zato Kuhar (2001) zaključuje, da je integracija teh otrok v redne 
oblike šolanja primerna. 
 

1.4.2 Kritike implantacije polževih vsadkov 
 
Zaradi povečanega marketinga na področju polževih vsadkov in izvajanja operacij pri 
majhnih otrocih so se pojavile nekatere polemike. Gluha skupnost je na začetku obsodila idejo 
o polževih vsadkih za otroke, ki naj ne bi bili dovolj učinkoviti, hkrati pa naj bi šlo za 
poseganje v otrokovo razvijajočo se identiteto gluhe osebe in oviranje usvajanja znakovnega 
jezika. Od leta 2001 je s porastom raziskav, ki so pokazale veliko vrednost polževih vsadkov 
za večino gluhih otrok, veliko teh kritik izginilo. Še vedno pa se pripadniki gluhe skupnosti v 
nekaterih državah pritožujejo nad javnimi denarnimi sredstvi, ki so namenjena otrokom za 
pridobivanje tehnologije polževih vsadkov, medtem ko je dostop do drugih tehnologij, ki bi 
služile vsem gluhim osebam, omejen. V Združenih državah Amerike, pa tudi drugod po svetu, 
so nekateri pripadniki gluhe skupnosti in druge z njimi povezane osebe mnenja, da gre z 
odločanjem staršev o implantaciji otroka in izvedbo nepotrebne operacije za kršenje otrokovih 
pravic. Nekatere gluhe osebe, ki se dobro počutijo v svoji koži gluhega, namreč verjamejo, da 
vsiljevanje polževega vsadka otroku ne daje možnosti za razvoj normalne identitete in 
omejuje svobodo izbire. Po njihovem mnenju se s tem otroku sporoča, da je biti gluh nekaj 
slabega in ta je lahko za vedno ujet med gluho in slišečo kulturo, hkrati pa ni pripadnik 
nobene izmed dveh. Spet druge gluhe skrbi, da polžev vsadek ogroža celotno gluho skupnost, 
ki lahko zaradi razširitve teh naprav izumre. Ti ljudje namreč vedo, kako je odraščati kot 
gluha oseba in v svojem življenju gluhega vidijo določene kvalitete. Slišeči starši pa tega 
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seveda ne vedo, vedo pa, kako je odraščati z dobrim sluhom in kakšne kvalitete življenja 
imajo slišeči ljudje. Kljub povedanemu se tudi vedno več odraslih gluhih odloča za polževe 
vsadke in ob tem ostajajo člani gluhe skupnosti. Situacija se torej spreminja, saj kljub 
začetnemu nasprotovanju Zveze gluhih in naglušnih po svetu danes podpirajo polževe vsadke 
kot eno izmed možnosti za gluhe otroke (Marchark, 2007). 
 

1.4.3 Socialni razvoj oseb s polževim vsadkom 
 
V 21. stoletju je bilo narejenih tudi nekaj raziskav, ki so se osredotočile na psihosocialni 
razvoj in dobro počutje otrok s PV v primerjavi z otroki z izgubo sluha brez PV (Bat-Chava, 
Martin in Kosciw, 2005; Boyd, Knutson in Dahlstrom, 2000; Huber, 2005; Khan, Edwards in 
Langdon, 2005; Nicholas in Geers, 2003). Psihosocialni razvoj otrok s PV, mlajših od 19 let, 
lahko glede na rezultate uvrstimo nekje med rezultate slišečih otrok in gluhih ter naglušnih 
brez PV, vendar ti rezultati močno variirajo. Nicholas in Geers (2003) sta na vzorcu 181 otrok 
v ZDA pridobila podatke od otrok s PV in njihovih staršev ter poročata o dobri 
kompetentnosti in dobri prilagojenosti teh otrok v večini aspektov življenja. Khan idr. (2005) 
so v Veliki Britaniji rezultate otrok s PV primerjali z rezultati otrok z izgubo sluha brez PV ter 
s slišečimi in niso našli pomembnih razlik. Bat-Chava idr. (2005) so 29 otrok s PV primerjali 
z 12 otroki s slušnimi aparati (v nadaljevanju tudi SA). Otroci s PV, ki so bili v večjem 
zaostanku od samega začetka v primerjavi z otroki s SA, so pokazali pomemben napredek po 
določenem času uporabe PV. Huber je leta 2005 opravil raziskavo s 65 otroki s PV v Avstriji, 
pri čemer so se pokazale razlike glede na starost otrok, in sicer je skupina starejših otrok še 
bila znotraj norm za slišeče otroke, mlajši otroci pa so pokazali večji zaostanek. Sposobnost 
oralnega izražanja je bilo eno izmed področij posebnega zanimanja pri teh raziskavah, vendar 
so tukaj prišli do nasprotujočih si rezultatov. Huber (2005) je npr. odkril, da je kvaliteta 
življenja povezana z govorno uspešnostjo, Nicholas in Geers (2003) pa nista odkrila te 
povezave. 
 
Ko otroci odraščajo, postanejo socialni odnosi bolj pomembni (Steinberg, 1999 v Bat-Chava 
in Deignan, 2001). Gluhi otroci in mladostniki, katerih sposobnost za interakcijo s slišečimi 
vrstniki je omejena, lahko postajajo čedalje bolj frustrirani. Raziskave prelingvalno oglušelih 
odraslih so pokazale, da je veliko tistih, ki so odrasli ob oralni komunikaciji, bilo zaradi tega 
frustriranih. V obdobju mladostništva ali zgodnje odraslosti so se nekateri izmed njih naučili 
znakovnega jezika in postali del gluhe skupnosti. Veliko izmed njih je dojemalo vztrajanje 
njihovih staršev pri oralni komunikaciji kot škodljivo za njihove socialne odnose in razvoj 
identitete (Bat-Chava, 2000 v Bat-Chava in Deignan, 2001). Dammeyer (2010) navaja, da je 
še vedno nejasno, če je PV skupaj z boljšo avditorno sposobnostjo in govorno razumljivostjo 
boljša »zaščita« pred psihosocialnimi težavami, kot sta gluha kultura in dobro obvladanje 
znakovnega jezika. 
 
Ne moremo vedeti, kaj bi se zgodilo, če bi te osebe imele na voljo polževe vsadke, in ali bi se 
jim v tem primeru oralna komunikacija zdela manj frustrirajoča. Tudi v Sloveniji še ni dovolj 
odraslih oseb z izgubo sluha, ki so odrasli s polževim vsadkom, da bi lahko naredili tovrstno 
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raziskavo, tako da bo potrebno počakati še nekaj let, da bomo lahko dobili končen vpogled v 
ta problem.  

1.5 Izobraževanje oseb z izgubo sluha  
 

1.5.1 Zgodovina izobraževanja gluhih oseb 
 
Zapis o gluhih lahko najdemo že pri starih narodih. Njihova usoda je bila težka, saj so bili 
šteti med pohabljence, ki so imeli najnižji socialni položaj. Špartanci so tako, na primer, 
metali gluhe otroke v prepade. Kljub njihovi težki usodi pa je že v starih časih obstajalo 
zanimanje za gluhoto z najprej medicinskega in psihološkega vidika, kasneje pa tudi z vidika 
pedagogike in defektologije. Hipokrat in Aristotel sta učila, da gluhi niso za pouk, ker nimajo 
sluha in govora, ki sta nujno potrebna za poučevanje. Tudi Rimljani jim niso priznavali 
sposobnosti za poučevanje. Do 15. stoletja tako poznamo zgolj primere posameznih gluhih, ki 
so bili vzgojeni in poučevani. V zgodovini okvirno delimo 3 obdobja poučevanja oseb z 
izgubo sluha: 

1. do konca 15. stoletja – gluhi so brez pouka, 
2. do konca 18. stoletja – posamezni gluhi se vzgajajo v boljših družinah, 
3. od konca 18. stoletja naprej se začne sistematična vzgoja v zavodih za gluhoneme 

otroke (Jakopič, 1998). 
 

Skozi zgodovino so se pojavljale dileme, ali je gluhe osebe potrebno poučevati v znakovnem 
jeziku ali pa tudi pri njih razvijati besedni govor, tako da so posamezni učitelji gluhih skozi 
zgodovino zagovarjali in uporabljali različne načine poučevanja. 
 

1.5.1.1 Gestikulacijska metoda izobraževanja gluhih oseb 
 
Prve zapise o znakovnem jeziku najdemo že v starih kitajskih zapisih in zapisih Platona, ki so 
nastali nekaj sto let pred našim štetjem, prvi, ki pa je ta način sporazumevanja zagovarjal in 
uporabljal pri izobraževanju gluhih, je bil francoski duhovnik Charles Michael de l'Eppe leta 
1760 (Podboršek in Krajnc, 2006). Bil je mnenja, da mora pouk gluhih potekati v njihovem 
maternem jeziku, ki pa je po njegovem mnenju kretnja. Na podlagi naravnih kretenj je sestavil 
umetne, izoblikoval pa je tudi posebna znamenja za zaznamovanje slovničnih oblik. 
Pomemben je tudi zato, ker je leta 1770 v Parizu ustanovil prvi zavod za gluhe in zaradi vseh 
teh njegovih zaslug ga imenujejo »prvi učitelj gluhih« (Jakopič, 1998). Od njega so se učili 
mnogi učitelji z vsega sveta, ki so v Pariz prihajali na hospitacije. Tako so nehote širili 
»pariški« znakovni jezik, od katerega so prevzemali kretnje v znakovne jezike drugih držav. 
Tudi zaradi tega obstajajo med znakovni jeziki po svetu še danes določene podobnosti. Iz de 
l'Eppejeve šole so prišli tudi gluhi učitelji, npr. Laurent Clerc, ki danes velja za prvega 
gluhega učitelja. Clerc je kasneje skupaj s slišečim učiteljem Thomasom Hopkinsom 
Gallaudetom ustanovil prvo šolo za gluhe v Ameriki. Po Gallaudetu so leta 1864 poimenovali 
tudi prvo univerzo za gluhe, ki jo je v Washingtonu ustanovil njegov sin in je še danes edina 
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univerza za gluhe osebe na svetu. Vse do leta 1880 je bila de l'Eppejeva gestikulacijska 
metoda prevladujoča v izobraževanju gluhih oseb. 
 
Zaradi velikih nasprotij v zvezi z načinom izobraževanja gluhih oseb je leta 1880 v Milanu 
potekal kongres, na katerem so surdopedagogi sklenili, da mora od tedaj naprej izobraževanje 
gluhih potekati oralistično. Na milanskem kongresu je bila sprejeta tudi prepoved uporabe 
znakovnih jezikov pri poučevanju gluhih oseb. Ta odločitev je vplivala na način 
izobraževanja gluhih oseb vse do naslednjega stoletja. Znakovni jeziki so bili označeni kot 
manjvredni in sploh niso bili priznani kot jeziki. Otroci pa so ga kljub temu na skrivaj 
uporabljali, čeprav so za to bili tudi kaznovani. Znakovni jeziki so bili prisotni tudi znotraj 
skupnosti odraslih gluhih, ki so jih uporabljali v vsakodnevnem sporočanju, umetnosti in 
kulturi, kot je še danes. Nacionalne zveze po svetu so se zato združile z namenom, da bi 
zaščitile pravice gluhih glede uporabe znakovnih jezikov v izobraževanju, saj je prepoved 
njihove rabe pri večini gluhih otrok izključila možnost učenja vsakega jezika že v zgodnjem 
otroštvu. Po stotih letih izobraževanja po izključno oralni metodi, kot je narekoval milanski 
kongres, je postalo jasno, da večina gluhih otrok samo po oralni poti ne bo pridobila 
besednega jezika. Po veliko prizadevanjih so najprej dosegli, da so nekatere evropske države 
uzakonile državni znakovni jezik kot jezik manjšine, s čimer so dobili pravico do uporabe 
znakovnega jezika v šolah (Podboršek in Krajnc, 2006). 
 

1.5.1.2 Oralistična metoda izobraževanja gluhih oseb 
 
Poučevanje gluhih po govorni oziroma oralni metodi je potekalo tudi že pred milanskim 
kongresom. Prvi učitelji v 16., 17. in 18. stoletju so si prizadevali dati gluhim živo besedo in 
govor, posluževali pa so se tudi kretnje, raznih podob in s kazanjem na posamezne predmete 
tako poučevali tudi nazorno. S tem so dali podlago za govorno metodo. V naslednjem 
obdobju (18. in 19. stol) je izobraževanje zelo napredovalo. V 18. stoletju so še pogosti 
primeri individualne vzgoje gluhih, vendar se že kažejo obrisi novega pedagoškega prijema 
skupinske obravnave izobraževanja gluhih.  
 
Od učiteljev, ki so poučevali po oralistični metodi, je posebej pomemben Samuel Heinicke, 
katerega govorno metodo je v celoti potrdil že prej omenjen milanski kongres učiteljev gluhih 
leta 1880. Zahteval je zelo natančno izgovorjavo, kretnjo pa zavrgel. V začetku 19. stoletja so 
se začele ustanavljati gluhonemnice tudi drugod po Evropi in po svetu. Pomembno vprašanje, 
ki se je takrat odprlo, pa je bilo, kdo bi moral poučevati gluho mladino. Odločili so, da naj bi 
to bili ljudski učitelji in duhovniki, ki vzgajajo polnočutne otroke, ki bi se morali podučiti o 
vzgoji gluhih, nato pa le-te poučevati v svojih razredih skupaj s polnočutnimi otroci. V 19. 
stoletju so se oblikovali tudi posebni učitelji gluhih, katere so glede na metodo, ki so jo 
uporabljali pri izvajanju pouka, ločili na empirike in sistematike. Empiriki so ločili nazorni 
pouk od govornega in praktično izvajali slovnične oblike brez sistema in zaporedja. 
Sistematiki pa so trdili, da je treba oblikoslovje gluhe učiti po določenem redu. Med 
najpomembnejše empirike štejemo Miroslava Morica Hilla, ki je zahteval, da se govorni pouk 
začne pri tem, kar učenec že zna. Njegova metoda je vključevala mehaničen izgovor glasov, 
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zlogov in besed, branje z ust in pisanje. Ko so imeli že nekaj znanja, pa je vpeljal še 
razmišljanje in jezik. Eden izmed pomembnejših učiteljev sistematikov je bil zagotovo gluhi 
Oton Miroslav Kruse, ki je izdal več knjig, pri poučevanju pa sledil Hillu (Jakopič, 1998). 
 

1.5.1.3 Akustična metoda poučevanja gluhih oseb 
 
V 19. stoletju je v ospredje prišla tudi akustična metoda, ki je sicer bila že precej stara, če 
upoštevamo najstarejše postopke pri učenju gluhih (npr. s cevjo) že v starem Rimu. V 18. 
stoletju je na koriščenje ostankov sluha opozoril Francoz Erneaux, ki so mu sledili še drugi. V 
Nemčiji pa so se za to smer začeli zanimati šele v 19. stoletju z dr. Linkejem, ki je izjavil, da 
se preveč govori o posledicah gluhote, sama gluhota pa se zanemarja. Svetoval je uvedbo 
otoakustičnih in ortofonijskih vaj, da bi pri gluhih dosegli, kar se da najbolj pravilno 
artikulacijo. Po drugi svetovni vojni, ki je prinesla veliko povečanje števila gluhih, se je zelo 
razvila avdiopedagogika, ki je uporabila številne novosti s področja elektroakustike. Znan je 
center prof. dr. Petra Guberine v Zagrebu in fonetski institut prof. dr. D. Kostića v Beogradu 
(Jakopič, 1998). 
 

1.5.1.4 Načelo totalne komunikacije 
 
V 20. stoletju so se začele po Evropi uporabljati različne metode dela na podlagi različnih 
stališč. Tako ponekod dajejo poudarek na izključno glasovnem govoru, ponekod ga pa 
kombinirajo s kretnjo. V današnjem času je veliko govora tudi o totalni metodi ali totalni 
komunikaciji, ki predstavlja kombinacijo govora, poslušanja, kretenj in prstne abecede.  
 
Načelo totalne komunikacije se je izoblikovalo med leti 1970 in 1976 v Ameriki. To načelo se 
glasi: »Totalna komunikacija je filozofija, ki zajema vse oblike in modele sporazumevanja 
(vizualno, avditivno, manualno in oralno). S tem želi zagotoviti uspešno sporazumevanje med 
gluhimi in slišečimi sogovorniki« (Podboršek in Krajnc, 2006, str. 16). Totalna metoda skuša 
izkoristiti vse možne senzorične poti za posredovanje informacij in gradi na preostalih 
sposobnostih. Zagovorniki te metode navajajo eksperimentalne primerjalne študije o prenosu 
informacij po različnih poteh – oralni, totalni in kinetični. Eksperimenti so se ponavljali, 
rezultati pa so podobni: gluhi so časovno in vsebinsko sprejeli največjo količino informacij, 
če so jim le-te bile posredovane s pomočjo totalne metode (Jakopič, 1998). 
 
Danes je po celem svetu vse pogostejši način šolanja gluhih integracija – šolanje skupaj s 
polnočutnimi otroki. O takem šolanju je razpravljal mednarodni simpozij na Danskem, ki je 
združil izkušnje integrirane šole in skušal spodbuditi k posnemanju tudi tiste šolske sisteme za 
usposabljanje slušno prizadetih otrok, ki vztrajajo pri učni izolaciji otrok z izgubo sluha ali 
celo šolski segregaciji. Tako je v letu 1972 že mogoče zvedeti o oddelkih integriranih šol v 
Luzernu, Bruslju, Izraelu itd. (Jakopič, 1998) 
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1.5.2 Izobraževanje otrok z izgubo sluha pri nas 
 
Začetniki poučevanja gluhih pri nas so bili duhovniki, kateri so za to manjšino naredili veliko 
dobrega. Kot prvi učitelj gluhih na Slovenskem se navaja kanonik Valentin Stanič, ki je leta 
1840 v Gorici z donacijami ustanovil gluhonemnico, prvi slovenski zavod za gluhe, kjer je bil 
tudi ravnatelj vse do svoje smrti. Daroval je tudi večje vsote denarja za šolanje gluhih 
(Jakopič, 1998). V njegovo šolo so sprejemali otroke iz vse Primorske, ki jih je v začetku bilo 
30, leta 1856 pa že 78. Pouk se je v glavnem odvijal po znakovni metodi, po oralni metodi pa 
so se izobraževali le učenci z več ostanki sluha (Podboršek in Krajnc, 2006). Poleg Staniča je 
pomembnih še veliko duhovnikov, ki so dali svoj pečat surdopedagogiki, npr. dr. Janez Budal, 
surdopedagog, ki je nadomestil Staniča na mestu ravnatelja in vpeljal poklicno izobraževanje 
gluhe mladine (Jakopič, 1998). Zavod je deloval vse do vojne, ko je za nekaj časa prenehal z 
delovanjem, po letu 1919 pa je postal italijanski (Podboršek in Krajnc, 2006).  
 
Leta 1886 je bil odprt zavod za gluhoneme deklice v Šmihelu pri Novem mestu, ki je nastal z 
darovi dobrotnikov, deloval pa je vse do leta 1904. Oddelek je imel sedem učenk. Ustanovitev 
tega zavoda je zelo pomembna zato, ker je bilo za izobraževanje deklic takrat slabše 
poskrbljeno (Jakopič, 1998). Pouk je v tej šoli potekal po oralni metodi. Dekleta so se učila 
artikulacije, verouka, računanja, zgodovine, zemljepisa, spoznavanja narave, lepopisa, risanja, 
ročnih del in gospodinjstva (Podboršek in Krajnc, 2006). Leta 1900 je ustanovljen Kranjski 
ustanovni zavod za gluhoneme v Ljubljani (današnji Zavod za gluhe in naglušne), ki je prav 
tako nastal z darovi dobrotnikov. Največ je prispeval duhovnik Ignacij Holzapfel, ki je zavodu 
zapustil vse svoje premoženje. V zahvalo so mu postavili spomenik in po njem tudi 
poimenovali ulico na severni strani zavoda (Jakopič in Knavs, 2007). Naloge ljubljanskega 
zavoda so bile, da gluhe dečke in deklice versko in moralno vzgaja in izobražuje ter jih 
pripravlja za različne poklice, pa tudi da pripravlja učitelje za poučevanje gluhih po 
specifičnih metodah. Šolanje je trajalo 8 let, učna metoda pa je bila »glasovno-jezična«. Ves 
čas šolanja so se tudi učili pisanja. Smeli so uporabljati naravne kretnje, a le, če so imele 
praktično korist za sporazumevanje, pojasnjevanje in boljše razumevanje novih pojmov, iz 
pouka pa so bile izključene. Kasneje sta bila na slovenskem ustanovljena še portoroški Center 
za korekcijo sluha in govora, ki ga je ustanovil Vinko Rupnik leta 1946 in Center za sluh in 
govor v Mariboru leta 1962. Vsi trije zavodi oziroma centri delujejo še danes. Mariborski in 
portoroški vključujeta otroke od predšolskega obdobja do konca osnovne šole, ljubljanski pa 
ima tudi srednjo poklicno in strokovno šolo (Podboršek in Krajnc, 2006). 
 

1.5.3 Spremembe v izobraževanju otrok z okvaro sluha 
 
V preteklosti je v izobraževanju otrok z izgubo sluha prevladoval izključno segregiran pristop, 
tako da so se ti otroci vključevali v zavode z domskim varstvom (Schmidt in Čagran, 2006).  
Ključna sprememba, ki se je zgodila na tem področju, je formalna in vsebinska premestitev 
izobraževalnih procesov iz tovrstnih zavodov in posebnih šol v redne šole (Lebarič, Kobal 
Grum in Kolenc, 2006). Danes se otroci z lažjimi in zmernimi izgubami sluha izobražujejo v 
rednih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah skupaj z vrstniki, prav tako pa je ob novi tehnologiji 



21 
 

in ob specialno pedagoški podpori vedno pogosteje možno tudi vključevanje otrok s težjimi in 
težkimi izgubami sluha v redne oddelke (Schmidt in Čagran, 2006). 
 
Otroci z izgubo sluha, med njimi tudi uporabniki polževih vsadkov, so otroci s posebnimi 
potrebami. Otroke s posebnimi potrebami se usmerja v programe vzgoje in izobraževanja ob 
upoštevanju njihovih potreb. Postopek usmerjanja in njihovo izobraževanje (načine, oblike) 
določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Zakon, 2011). 
 
Pravica otok, da živijo in se izobražujejo s svojimi vrstniki, izhaja iz salamanške deklaracije 
iz leta 1994, katere podpisnica je tudi Slovenija. Začetki organiziranega vključevanja gluhih 
in naglušnih otrok segajo v šolsko leto 1970/71 z integracijo razredne skupine ZGNL v 
bližnjo osnovno šolo. Kasneje so vključevali posamezne nadarjene gluhe in naglušne otroke v 
šolo v domačem kraju (Opara, 2003). 
 
Otroci, ki so integrirani v redne oddelke javnih osnovnih šol, se izobražujejo po vzgojno-
izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kar jim 
omogoča pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda. Glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja se jim lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, 
napredovanje,  časovna razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna strokovna pomoč. Ta se 
lahko izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, v tem primeru okvare sluha, kot 
svetovalna storitev ali kot učna pomoč. Skupno število ur dodatne strokovne pomoči ne sme 
presegati pet ur tedensko, od česar mora biti vsaj ena ura svetovalnih storitev. Z odločbo o 
usmeritvi se določijo še nekatere ostale podrobnosti izvajanja dodatne strokovne pomoči, kot 
so obseg, oblika ter izvajalec, podrobneje pa se način izvajanja dodatne strokovne pomoči 
opredeli z individualiziranim programom vzgoje in izobraževanja. Izvaja se individualno ali 
skupinsko (Zakon, 2011).  
 
Sprejetje nove zakonodaje v evropskih državah omogoča otrokom s posebnimi potrebami 
izobraževanje v najmanj restriktivnem okolju. Tako se spreminja trend izobraževanja teh 
otrok v zavodskih šolah. Tudi pri nas se opazno povečuje število otrok z izgubo sluha v javnih 
šolah. (Schmidt in Čagran, 2006). Konec šolskega leta 2013 je osnovnošolski program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo obiskovalo 176 otrok z izgubo sluha 
(Učenci s posebnimi potrebami, 2013). Podatki za leti 2014 in 2015 še niso na voljo, prav 
tako ni na voljo podatka, koliko izmed teh otrok v integraciji je bilo uporabnikov polževih 
vsadkov. 
 
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je v preteklih letih sprejel 
številne dokumente, ki obravnavajo nov način organizacije pri izvajanju programov 
izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. Ti dokumenti so namenjeni strokovnim 
delavcem v predšolski vzgoji, osnovni šoli in osnovnošolskih programih v posebnih šolah 
(Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). Kljub vsem spremembam, ki so se zgodile na 
področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, problem ostaja v novih načinih 
poučevanja in učenja, ki se še niso dovolj razvili. Učitelji v osnovnih šolah tudi nimajo 
dodatnih usposabljanj in številni se integracije bojijo. Starši in učitelji niso povsem zadovoljni 
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s trenutnimi rezultati integracije in še vedno med nekaterimi strokovnjaki s področja vzgoje in 
izobraževanja prevladuje mnenje, da je bolje, če se otroci s posebnimi potrebami (v 
nadaljevanju tudi PP) izobražujejo v njim namenjenih, posebnih zavodih. Tudi starši ostalih 
otrok, ne le otrok s posebnimi potrebami, so na integracijo slabo pripravljeni. Nekateri 
strokovnjaki menijo, da je razlog za neuspeh integracije v preveč tekmovalno naravnanem 
šolskem sistemu (Zaviršek, 2005 v Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). 
 
Podobni strahovi in zavore so se pred več kot 20 leti pojavljali tudi pri učiteljih in starših 
otrok iz držav, ki imajo daljšo tradicijo integriranja otrok s posebnimi potrebami. Njihove 
bojazni je zmanjšalo intenzivno in poglobljeno ozaveščanje enih in drugih (Rodney, 2006 v 
Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). 

1.6 Integracija – inkluzija 
 
Čeprav se termina integracija in inkluzija pogosto uporabljata kot sinonima, vidijo mnogi 
avtorji med njima pomembne razlike. Fuma (2006) navaja, da inkluzija pomeni prilagoditev 
šolskega okolja tako, da je vsak učenec uspešen. Omogoča maksimalno rast posameznika, 
vendar hkrati krepi pomen skupnosti tako, da so vsi učenci ne glede na njihove šibkosti in 
močna področja vključeni v vse dejavnosti, ki se dogajajo tako med poukom kot tudi med 
odmori. Otroka ne prilagajamo večini v razredu tako, kot to dela integracija, ampak mu 
prilagajamo načine dela, da se lahko izkaže. Integracija torej predpostavlja prilagajanje 
(integriranje) otroka na okolje, inkluzija pa prilagajanje okolja na otroka. Fuma (2006) trdi, da 
pri nas o inkluziji gluhih še ne moremo govoriti, čeprav si za to prizadevamo 
.  
Ker je iz prakse razvidno, da je v slovenskem prostoru v okviru vključevanja otrok s 
posebnimi potrebami prisotna integracija, do realizacije inkluzije pa je še dolga pot, se bomo 
v nadaljevanju magistrske naloge v celoti naslanjala na termin »integracije«. 
 
Sama beseda integracija izhaja iz latinske besede »integer« in pomeni »nedotaknjen, cel«. Na 
družbenem področju bi to naj pomenilo, da je družba izpopolnjena takrat, ko so v njo 
vključene tudi obrobne skupine, ki izpolnjujejo »normalnost«, kljub različnim vrstam 
oviranosti. Integracija v vzgojno-izobraževalnem smislu se lahko uresničuje v različnem 
obsegu – od minimalne do popolne integracije, katera je postala temelj »integracijske 
pedagogike«. Termin integracija pomeni v okviru vzgoje in izobraževanja proces, v katerem 
prehaja do čvrstega združevanja in spajanja vseh komponent, ki sodelujejo v skupnem 
vzgojno-izobraževalnem delu z otroki s posebnimi potrebami in tistimi brez njih. Zahteva 
ustvarjanje takšnih pogojev, da omogočajo otrokom s posebnimi potrebami v konkretnem 
primeru najmanj restriktivno okolje za njihov razvoj. Namestitev otrok v redne vzgojno-
izobraževalne ustanove je samo sredstvo širše socialne integracije (Schmidt, 2001). 
 
 



23 
 

1.6.1 Integracija otrok s PP 
 
Schmidt (2001) navaja, da se v strokovni literaturi v zvezi z integracijo otrok s posebnimi 
potrebami srečujemo s principom »najmanj restriktivnega okolja«. Integracija ni sinonim za ta 
termin, čeprav se v strokovnih krogih pogosto tako uporabljata. Integracija namreč ne 
predstavlja vedno najmanj restriktivnega okolja, saj je le-to odvisno od individualnih potreb 
otroka. Odločitev o vključitvi v redni razred mora te potrebe (učne in socialne) upoštevati, 
poleg tega pa mora vsebovati tudi mnenje o minimalni koristi in prednostih rednega šolanja. 
Upoštevane morajo biti tudi druge prednosti, ki prispevajo k celostnemu razvoju otroka, kot 
so socializacija in govorno-komunikacijske spretnosti. Odločitev za integrirano šolanje je 
ravno tako pomembna kot odločitev za šolanje v segregiranem okolju. Končni cilj integracije 
je po Lebarič, Kobal Grum in Kolenc (2006) doseganje čim višje stopnje neodvisnosti in 
socialne integracije skozi proces, v katerem ima učenec možnosti za najugodnejši razvoj in 
napredek. Poleg individualnosti potreb Schmidt (2001) v nadaljevanju povzema še nekatera 
druga najpomembnejša načela, ki jih je potrebno upoštevati pri opredelitvi najmanj 
restriktivnega okolja.  
 
Drugo načelo navaja, da zahteva vzgojno-izobraževalno delo v integriranih razredih veliko 
strokovnih naporov. Kadar pa le-ti ne zadostujejo in ne dajejo ustreznih rezultatov, so na voljo 
drugi, bolj restriktivni ukrepi v obliki dodatne strokovne pomoči ali prilagoditev. Pri tem pa je 
pomembno, da se šole ne poslužujejo neustreznih oblik pomoči, kot je na primer posvečanje 
pretirane pozornosti učencem s težavami samo zato, da bi zadržale te učence v rednih 
oddelkih.  
 
Naslednje načelo, ki ga Schmidt (2001) izpostavlja, je možnost vključitve v vzgojno-
izobraževalni kontinuum, ki mora biti dana vsem učencem s posebnimi potrebami. Le celoten 
vzgojno-izobraževalni kontinuum omogoča ustrezno izbiro pomoči, zato je šola v primeru 
nazadovanja razvoja otroka dolžna ponovno določiti pomoč glede na otrokove potrebe. 
  
V nadaljevanju je pomembno, da so pri odločanju za najmanj restriktivno okolje pomembne 
tudi potrebe vrstnikov, ki jih mora strokovni tim pri oblikovanju individualiziranega programa 
upoštevati. Namreč, če so učenci s posebnimi potrebami zelo moteči v razredu, je to v 
nasprotju s pravicami drugih učencev. Če torej z načrtom ne dosežemo sprememb v vedenju 
otroka ali če zaradi potreb tega otroka zanemarjamo večino učencev in so razredne aktivnosti 
motene, govorimo o neustrezni namestitvi in moramo razmišljati o bolj restriktivnih ukrepih. 
  
Kot zadnje Schmidt (2001) izpostavlja, da šola nosi vso odgovornost za integracijo. Kot že 
prej poudarjeno, pa le-ta ni primerna za vse in je v določenih primerih, ko gre za težje motnje 
in je potrebna maksimalna angažiranost strokovnjakov, segregirana oblika šolanja ustreznejša. 
V zakonu je prav tako dana možnost diferencirane in kontinuirane obravnave. Ker pa praksa 
potrjuje, da je segregacija po dvanajstem letu nesmiselna, je potrebno nujno postaviti to 
starostno mejo za preusmerjanje otrok iz rednega šolanja v segregirano obravnavo. Razloge za 
to lahko najdemo v sekundarnih motnjah, ki se nalepijo na osnovno motnjo, zamujen pa je 
tudi čas za ustrezno kompenzacijsko in korektivno pomoč. 
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Odraščanje v kraju bivanja omogoča tesnejšo povezanost otroka z njegovimi starši in vrstniki, 
zaradi česar strokovnjaki stremijo k  integraciji otrok v vrtce in osnovne šole v njihovem 
domačem kraju. Integracija ima veliko pozitivnih vidikov – otrok je v domačem okolju, kjer 
je deležen veliko govorno-jezikovnih spodbud in ima večjo možnost komunikacije z vrstniki, 
ima širše možnosti za nadaljnje izobraževanje in pridobivanje poklica ter boljše možnosti za 
vključitev v družbo; obstajajo pa tudi določeni rizični aspekti take odločitve (Kolenec, 2002). 
 
Kolenec (2002) navaja, da bi moral imeti otrok za uspešno integracijo: 

• intelektualne potenciale, 

• zadovoljivo sposobnost govorno-jezikovne komunikacije, 

• komunikativne izkušnje s slišečimi vrstniki, 

• pripravljenost okolja in družine za pomoč, 

• individualno pomoč strokovnjaka, 

• manjše število otrok v oddelku/razredu, 

• pripravljenost premagovati težave, 

• socialno in emocionalno zrelost, 

• koriščenje drugih kanalov za sporazumevanje in razumevanje. 
 
V primeru otroka s polževim vsadkom je njegova samopodoba praviloma slabša, saj težje 
sodeluje pri razgovorih, ima ožji krog prijateljev, drugačen govor in mora v učenje vložiti tudi 
več truda, zato potrebuje individualiziran pristop dela. Da je integracija uspešna, je potrebna 
pravilna organizacijska in pedagoška priprava otroka (Kolenec, 2002). 
 

1.6.2 Socialna integracija 
 
Na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami je potrebno gledati z dveh vidikov – kognitivnega, 
ki se nanaša na učno storilnost in uspešnost, in konativnega, ki pomeni otrokovo 
samodejavnost in vpetost v socialne odnose. Konativni vidik integracije imenujemo tudi 
socialna integracija in ta predstavlja predpogoj za inkluzijo. Osnovo za integracijo tvori 
poudarjanje socialnih odnosov vseh otrok ─ s posebnimi potrebami in brez njih ter vseh 
udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu. Socialni vidiki v klasičnem integracijskem 
modelu niso zajeti, so pa del inkluzivnega modela, zato bi lahko rekli tudi, da je socialna 
integracija »most med integracijo in inkluzijo ter vodi do optimalnega vključevanja vseh 
otrok in ostalih udeležencev vzgojno-izobraževalnega sistema v vsakodnevno življenje in 
delo« (Kobal Grum in Kobal, 2009). Tudi Lebarič, Kobal Grum in Kolenc (2006) 
izpostavljajo pomen socialne integracije, ki je po njihovih besedah »pogoj za inkluzijo« (str. 
17). Temelj zanjo je skrb za socialne odnose med vsemi otroki ─ tistimi s in tistimi brez 
posebnih potreb kot tudi za socialne odnose vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega 
procesa (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). 
 
Lebarič, Kobal Grum in Kolenc (2006) navajajo nekatere značilnosti socialne integracije, in 
sicer  da socialna integracija temelji na preprečevanju socialne izključenosti. 
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Duffy (1995) je socialno izključenost opredelil kot nesposobnost udeležbe v ekonomskem, 
kulturnem in socialnem življenju in odmik od vsakdanjih dogajanj v njej. V zgodnjem 
obdobju razvoja prinese nepopravljive posledice za nadaljnji otrokov razvoj. Cilj 
integracijskih procesov je tudi zmanjševanje socialne izključenosti nastale zaradi motnje. Za 
doseganje socialne vključenosti otrok s posebnimi potrebami je potrebno zagotoviti pravice 
do boljših možnosti za njihov razvoj in učenje s sovrstniki znotraj rednega šolskega sistema. 
Na ravni medosebnih odnosov to pomeni, da se bodo v učinkovitih šolskih sistemih pojavljale 
enakovredne interakcije med otroki s posebnimi potrebami in tistimi brez njih. 
 
Spodbujanje učinkovite socialne integracije, po raziskavah sodeč prispeva k boljšim 
medosebnim odnosom na šoli, k razvoju stabilnejše samopodobe in samospoštovanja vseh 
udeležencev v procesu vzgoje in izobraževanja in tudi k višji učni uspešnosti. 
 
V nadaljevanju Lebarič, Kobal Grum in Kolenc (2006) izpostavljajo še, da je socialna 
integracija temelj demokratične družbe. Socialna integracija in inkluzija sta namreč vrednosti 
tistih demokracij, za katere so značilna načela multikulturnosti, antirasizma in kulturnega 
napredka. Ta načela uveljavljajo skozi zagotavljanje in promocijo pravic do njihovih boljših 
razvojnih in izobraževalnih možnosti v družbi vrstnikov. Zato sta zelo pomembni opuščanje 
vrednotenja otroka s posebnimi potrebami na podlagi motnje in razumevanje njegovih 
posebnih potreb kot njegovih pravic za boljše možnosti razvoja in napredka v rednem šolskem 
sistemu (Thomas, Walker in Webb, 2005 v Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). 
 
Socialna integracija je odvisna od politične volje države. Lebarič, Kobal Grum in Kolenc 
(2006) navajajo, da na normativni ravni in v praksi prevladujejo trije modeli uveljavljanja 
socialne integracije otrok s PP. 
 

a) Pasivni/separatni model 
Zaradi najdaljše tradicije tega modela ga konzervativnejše oziroma manj demokratične 
države še zmeraj podpirajo. Njegova značilnost je institucionalizacija otrok s PP v 
posebnih zavodih, kjer so tudi fizično ločeni od ostalih otrok. Segregacija je v teh 
sistemih največja, zato socialne integracije ni. 
 

b) Zdravorazumsko-asimilacijski model 
Ta model se imenuje zdravorazumski, ker ne upošteva določil obstoječe zakonodaje, 
kot tudi ne strokovnih ugotovitev s tega področja vzgoje in izobraževanja. 
Asimilacijski pa se imenuje zato, ker samovoljno predpostavlja, da se morajo otroci s 
PP popolnoma vključiti v socialno skupino, ki ji pripadajo in se popolnoma izenačiti z 
vrstniki brez PP. Glavna pomanjkljivost tega modela je, da ne upošteva posebnih 
potreb otrok, saj jih že v osnovi izenačuje z vsemi drugimi in jim onemogoča enakost. 
Od njih pričakuje nestvarno veliko ali pa malo. 
 

c) Aktivni/inkluzivni model 
Ta model izhaja iz predpostavke, da otroka najlažje socializiramo (brez da bi načeli 
njegovo identiteto ali samopodobo) tako, da ga vključimo v resnično družbeno okolje 
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in to čim prej v otroštvu. Ta model temelji na znanstvenih spoznanjih raziskav, otrok s 
PP pa ne primerja z drugimi otroki in s tem sledi tako imenovani razlikovalni 
obravnavi. Ta model so tudi podprle države EU. Spodbujanje socialne integracije po 
vzoru tega modela se kaže kot ugodnejša izbira tudi z ekonomskega vidika.  
 

Isti avtorji navajajo tudi, da je socialna integracija zrcalo učinkovitosti šolskega sistema. Po 
raziskavah sodeč je namreč socialna integracija otrok s POP najučinkovitejša tam, kjer so 
socialno integrirani tako otroci s PP kot tudi tisti brez njih (Guralnick, 1990; 1999 v Lebarič, 
Kobal Grum in Kolenc, 2006 in Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). Poglavitni cilj 
socialne integracije je torej zagotavljanje uspešne inkluzije, kar na ravni medosebnih odnosov 
pomeni, da se bodo v učinkovitih šolskih sistemih pojavljale enakovredne interakcije med 
otroki s PP in otroki brez njih. Poudarek je tako na otrocih s PP kot tudi tistih brez, ki 
razvijajo ustrezne socialne spretnosti in z njimi povezano socialno inteligentnost.  
 
Socialna integracija je po mnenju avtorjev (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006) tudi temelj 
učne uspešnosti in optimalnega psihosocialnega razvoja otrok, kar kažejo raziskave. 
(Guralnick, 1999; Jenkins, Odom, Speltz, 1989; Thomas, Walker, Webb, 1998 v Lebarič, 
Kobal Grum in Kolenc, 2006). Spodbujanje socialne integracije torej ne pripomore le k 
boljšim medsebojnim odnosom, k razvoju stabilnejše samopodobe in samospoštovanja vseh 
udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu, pač pa tudi občutno poveča učno uspešnost. 
V praksi so vsi vidiki integracije med seboj tesno prepleteni in sestavljajo nedeljivo celoto 
otrokove vpetosti v sistem izobraževanja in vzgoje. 
 
Pri uspešnem uresničevanju socialne integracije so še posebej pomembne naloge sodelovanja 
in povezovanja učiteljev, vzgojiteljev, specialnih pedagogov in drugih strokovnih delavcev. 
Njihovo sodelovanje se kaže v večji notranji diferenciaciji oziroma individualizaciji vzgojno-
izobraževalnega procesa na vseh ravneh. Uresničevanje večje socialne vključenosti otrok s PP 
je povezano s številnimi organizacijskimi spremembami, ki so povezane z zagotavljanjem 
razmer za vzpostavljanje interakcij z vrstniki in večjo udeležbo pri šolskih dejavnostih. V 
učne načrte so s prenovo vključili naloge socialnointegracijske vloge šole, s katerimi naj bi 
pedagoški in drugi strokovni delavci skrbeli za razvoj kvalitetnih socialnih odnosov, 
spodbujali strpnost, solidarnost in učence pripravili na to, da bodo postali dejavni člani 
oddelčne in šolske skupnosti. 
 
Potrebno je ugotoviti, kako so vrtci in šole pripravljeni na uresničevanje modelov socialne 
integracije. Posebno področje priprave šole na uresničevanje njene socialnointegracijske 
funkcije je ustvarjanje pozitivnega odnosa do otrok s PP, kar pa vključuje razumevanje 
njihovih težav, sprejemanje teh otrok, kot enakovrednih članov skupnosti in pripravljenost 
pomagati in sodelovati z njimi (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). 
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1.6.3 Integracija otrok z izgubo sluha 
 
Osnovna premisa integracije izhaja iz spoznanja, da bodo učenci z izgubo sluha, ko bodo 
odrasli, delovali v slišečem svetu, zato naj bi se njihovo prilagajanje začelo čim bolj zgodaj. 
Tako integracija teh otrok predstavlja proces izobraževanja, ki poteka znotraj javnega 
šolskega sistema in ne v umetnem, zaprtem institucionalnem okolju (Wamae in Kang'ethe-
Kamau, 2004, v Schmidt in Čagran, 2006). Predpostavlja se skupno učenje in preverjanje 
slišečih otrok in otrok z izgubo sluha ter podobno ocenjevanje in napredovanje. Do največje 
možne mere mora biti zagotovljena prožnost kurikula in omogočiti mora participacijo vseh 
učencev, ne glede na njihove individualne značilnosti. Vzgojno-izobraževalne vsebine 
ostajajo enake za vse učence. (Moores, 2001) Integracija je za otroke z izgubo sluha še 
posebej pomembna, saj želimo z njo zmanjšati razlike med gluhimi in slišečimi, pri čemer 
izhajamo in tega, da imajo osebe z izgubo sluha enake razvojne potenciale in tudi potrebe kot 
slišeči. (Fuma, 2006) 
 
Bat Chava in Deignan (2001) ugotavljata, da se število otrok z okvaro sluha v rednih šolah 
povečuje, še posebej tistih s polževimi vsadki, zato je še posebej pomembno, da se razišče 
njihova zmožnost za socialno integracijo med slišeče vrstnike. Košir (2006) navaja, da je 
pogosta integracija gluhih in naglušnih »posledica spremenjenega družbenega gledanja na 
populacijo oseb s posebnimi potrebami nasploh in ni posledica nove tehnološke možnosti 
polževega vsadka«. Aparat pa je zagotovo tisti, ki jim integracijo olajšuje in omogoča večje 
uspehe znotraj nje, saj je večina njegovih uporabnikov prelingvalno gluhih in imajo visoko 
stopnjo izgube sluha. Kljub vsemu naj bi bili ti otroci po poročilih sodeč v šoli uspešni, celo 
zelo uspešni in se govorno dobro razvijali, kar velja predvsem za mlajše, predšolske otroke. 
 

1.6.3.1 Prednosti integracije otrok z izgubo sluha 
 
Levec (2000) navaja naslednje prednosti integracije pred posebnim šolanjem (segregacijo) 
otrok z izgubo sluha: 

- otroci živijo doma s svojo družino, imajo stike s prijatelji in sosedi, 
- prisiljeni so v govorno komunikacijo s slišečimi in posledično pridobijo boljše 

komunikacijske veščine za življenje v slišečem okolju in bolj razumljiv govor, 
- sprejemajo norme slišečega okolja – to je neki način »normalizacije« gluhega, 
- širša možnost izbire poklicev, višja stopnja izobrazbe, boljša pismenost. 

 
Tudi Schmidt in Čagran (2006) navajata prednosti vključevanja otrok z izgubo sluha v redne 
razrede: 

1. priložnost za vzpostavljanje odnosov s slišečimi vrstniki, kar pri učencih z izgubo 
sluha spodbuja občutke podobnosti z drugimi učenci, namesto različnosti. Tako ti 
učenci razvijajo občutke »pripadnosti« in »normalnosti«, 

2. soočanje z različnimi jezikovnimi stili drugih učencev, 
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3. govorni in jezikovni vzorci učenca z izgubo sluha postajajo bolj jasni in razumljivi, ob 
vključitvi v homogeno skupino pa višjih ravni govora in jezika ne morejo razviti ali 
ohraniti, 

4. obstaja večja možnost uporabe širšega razpona komunikacijskih tehnik in prilagajanja 
komunikacijskih veščin v primeru nerazumevanja ali nezmožnosti sledenja slišečih 
vrstnikov otroku z izgubo sluha, 

5. hitrejši tempo učenja in višja pričakovanja glede učnih dosežkov, možnost tekmovanja 
na učnem področju, 

6.  priprava in usposobitev učencev za funkcioniranje v slišeči družbi, kar je končni cilj 
inkluzije, 

7. Seznanitev slišečih vrstnikov z drugačnostjo, kar jim lahko koristi pri razumevanju 
ljudi iz različnih okolij in oseb z različnimi vrstami posebnih potreb. 

 

1.6.3.2 Pomanjkljivosti integracije otrok z izgubo sluha 
 
Po mnenju nekaterih avtorjev ima integracija otrok z izgubo sluha v redne oddelke osnovnih 
šol tudi svoje slabosti. Te lahko strnemo v naslednje (Levec, 2000): 

- lahko se pojavi izoliranost od vrstnikov, učiteljev in ostalih delavcev  na šoli zaradi 
velikih komunikacijskih težav. Otrok za skladen kognitivni in socialni razvoj namreč 
potrebuje sproščeno komunikacijo z vrstniki, ki pa je v skupini slišečih za gluhega 
zelo težka  

- možnosti za neposredna navodila otroku z izgubo sluha so omejena – lahko so 
napačno ali drugače razumljena, 

- z inkluzijo vplivamo tudi na stališča slišečih, saj se srečujejo z drugačnimi vrstniki z 
drugačnimi potrebami. Tudi tukaj pa se lahko pojavijo težave, saj preveč pomoči, ki jo 
nudimo, čeprav dobronamerno, hitro izpade pokroviteljsko. Nihče ne mara, če mu 
nekdo stalno pomaga, opozarja na napake, saj hitro dobi občutek podrejenosti, 

- vprašljiva pomoč strokovnih delavcev v organizacijskem in finančnem smislu. 
  

Tudi Peters, Potměšil in Xie (2014) navajajo zaskrbljenost glede rezultatov sprejetosti otrok z 
okvaro sluha s strani vrstnikov v rednih šolah, ko le-te primerjamo s sprejetostjo v posebnih 
šolah za gluhe in naglušne. Raziskave kažejo, da je več možnosti, da bodo otroci z okvaro 
sluha zapostavljeni s strani slišečih vrstnikov v rednih šolah in da bodo manj verjetno imeli 
prijatelja v razredu kot njihovi slišeči sošolci. 
 
Kuhar (2000) navaja rezultate raziskave »Integrirani, a osamljeni«, v okviru katere so v letih 
1995/96 s pomočjo učiteljev rednih šol preverjali sprejetost integriranih otrok z ZGNL. 
Uporabili so sociometrično testiranje in skušali določiti stopnjo osamljenosti teh otrok v 
rednem okolju. Ugotovili so, da so otroci z izgubo sluha, ki so integrirani, bolj osamljeni in 
nepriljubljeni kot njihovi vrstniki. Manjši del teh otrok (17 %) je v razredu zelo priljubljen, 
skoraj polovica (43 %) pa je v razredu osamljenih in nepriljubljenih kljub skrbnemu 
spremljanju in pomoči s strani zavoda. Pokazalo se je tudi, da izguba sluha ne vpliva na 
priljubljenost, pomembnejša sta starost in spol. Razveseljujejo pa rezultati, ki kažejo 
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tendenco, da se osamljenost iz leta v leto manjša. Predvidevajo, da na to vpliva tudi vedno 
večja osveščenost staršev in strokovnjakov ter učiteljev v rednih šolah, ki so bolj seznanjeni s 
problemom osamljenosti in zato tudi bolj dejavni na tem področju.  
 

1.6.3.3 Pasti integracije za gluhega in naglušnega 
 
Košir (1999) opozarja na nekatere pasti, ki pretijo na gluhega/naglušnega otroka v integraciji: 

• pogosta slaba oziroma pomanjkljiva komunikacija v družini lahko vodi v 
nerazumevanje moralnih norm, osamljenost in občutke nesprejetosti, enako v socialno 
izolacijo vodi slaba komunikacija s slišečimi vrstniki, 

• otroka lahko frustrira tudi prevelika obremenjenost s šolskim in domačim delom, kar 
mu lahko povzroča bojazni, strah in čustvene stiske, učenje na pamet pa lahko vodi v 
učne težave in rigidnost mišljenja, 

• pogosta so previsoka pričakovanja staršev, zaradi katerih lahko otroci razvijejo odpor 
do šole in čustvene motnje, 

• pojavi se lahko problem identifikacije – Kdo sem, gluh ali slišeč? 

• z gluhoto lahko otrok manipulira in jo izrablja, da si lahko več privošči (se nekomu 
zasmili, se dela da ne razume …), 

• pogosti problemi se pojavijo predvsem v adolescenci, ko je otroku zelo pomembno kaj 
si o njem mislijo vrstniki. 

 
Otrok lahko te pasti uspešno ali manj uspešno prebrodi. Vse to je odvisno od njegovega 
temperamenta, zaščitnih (spol, družina, vrstniki) in ogrožajočih dejavnikov (omejena 
komunikacija itd.) (Košir, 1999). 
 

1.6.4 Integracija, a ne za vse otroke z izgubo sluha 
 
Iz specialne pedagoške prakse je razvidno, da stopnja izgube sluha ni najbolj zanesljiv 
prediktor uspešne integracije učenca, zato je potrebno proučiti in upoštevati tudi druge 
odločilne prediktorje, ki se nanašajo na učenčevo motivacijo, kognitivne in komunikacijske 
sposobnosti, šolske ali poklicne spretnosti ter na zunanje pogoje, ki vključujejo podporo 
domačih, kreativnost in kompetentnost učitelja ter stališča šolskega osebja (Schmidt in 
Čagran, 2006). 
 
Kuhar (2001) pravi, da obstajata dve plati medalje vključevanja otrok z izgubo sluha in kot 
dokaz navaja zelo uspešen primer integracije in enega takšnega, kjer se je integracija izkazala 
za nepravo rešitev. Zaključuje torej, da integracija v redne oblike izobraževanja ni pozitivna 
za vsakega otroka z izgubo sluha. Ko se odločamo za integracijo, moramo v mislih imeti 
otroka kot celoto, ne le njegov govorni razvoj, ampak tudi jezikovni, kognitivni, socialni in še 
posebej osebnostni. Kuhar (2001) navaja rezultate raziskav, ki so pokazali, da je velik del 
integriranih otrok z izgubo sluha osamljenih in nepriljubljenih kljub skrbnemu spremljanju in 
pomoči. Dodaja, da bi morala integracija biti rešitev za tiste otroke, ki imajo več možnosti za 
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uspeh v slišečem svetu, torej netežavne otroke, ki imajo dovolj sluha, dovolj sposobnosti, 
dovolj pomoči staršev in dovolj osebnostnih zaščitnih dejavnikov, da bodo lahko enakovredni 
polnočutnim vrstnikom. Otroci, ki pa imajo omejene oralne zmožnosti (večinoma gluhi z 
velikimi izgubami), pa jim ne morejo biti enakovredni in z »… nasilno integracijo lahko 
naredimo le polizobražene gluhe ljudi, ki niso kos slišečemu svetu v govoru, niso sprejeti v ta 
svet in mu ne pripadajo, hkrati pa tudi ne pripadajo svetu gluhih, ker ne obvladajo znakovnega 
jezika. Tako ostajajo med obema svetovoma, osamljeni in nikogaršnji.« (Kuhar, 2001, str. 98) 
Tudi Košir (1999) navaja, da gluhi (ki nimajo dovolj ostankov sluha za izobraževanje po 
oralni poti) potrebujejo multimodalni komunikacijski pristop, ki vključuje tudi znakovni jezik. 
Pravi, da je »…vsiljevati gluhim ljudem samo oralno komunikacijo približno tako, kot če bi 
invalidu brez obeh nog vsiljeval samo bergle, ko pa je na vozičku mnogo bolj sproščen in 
mobilen.« (Košir, 1999, str. 42) Gluhi zaradi uporabe lastnega ─ znakovnega jezika 
zahtevajo, da jih imamo za jezikovno manjšino in zato potrebujejo segregirane oblike šolanja, 
kjer se izobražujejo na njim prilagojen način. Enodimenzionalna integracija gluhe postavlja v 
neenakopraven položaj s slišečimi in nikakor ni magično zdravilo za gluhoto, ampak lahko 
vodi celo v življenjsko tragedijo za gluho osebo. Takšna integracija je preprosto izolacija od 
ostalih gluhih (Košir, 1999). 
 
Tudi Željan (2002) navaja, da integracija ni primerna za vse gluhe in naglušne otroke. Za 
uspešno integracijo, navaja, da stoji: 

- »… otrok s svojo osebnostjo in sposobnostmi (slušnimi, verbalnimi kognitivnimi, 
socialnimi …), 

- starši, ki sprejemajo svojega otroka in imajo realistična pričakovanja, mu znajo na 
ustrezen način pomagati ter ga spodbujati, 

- individualni surdopedagog z obilo strokovnega znanja in izkušenj, ki je vešč 
individualnega pristopa do potreb posameznika, 

- dobro organizirana integracija in mobilna mreža, materialni in prostorski pogoji za 
delo na terenu.« (str. 11). 

-  
Dodaja še, da je »… integracija uspešna takrat, ko gluh otrok relativno uspešno usvaja šolsko 
snov, napreduje, je sprejet med sošolci, ima z njimi stik, komunicira ter se z njimi druži tudi 
izven šole.« (Željan, 2002, str. 11). 
 
Pomembno je, da popolne vključitve v redni razred ne razumemo kot najboljšo rešitev za vse 
učence z izgubo sluha. Pozorni moramo biti na zaostajanje v jezikovnih in bralnih 
sposobnostih s kronološko enako starimi vrstniki, namreč ─ kolikor večje je to zaostajanje, 
toliko manjša je možnost za popolno vključitev (Levine in Antia, 1997, v Schmidt in Čagran 
2006). Pomembno je tudi, da vzgojno-izobraževalni pogoji omogočajo spodbujanje 
medsebojne komunikacije in interakcije v razredu, da se zagotovi zadostno število 
usposobljenih strokovnjakov (Schmidt in Čagran, 2006). 
 
Fuma (2006) navaja, da je pomembno, da v inkluziji otroku z izgubo sluha omogočimo, da se 
druži tudi z drugimi otroki z izgubo sluha, saj tako raste njegov občutek lastne vrednosti in 
samozavest. Pomembno je, da lahko otrok ustrezno komunicira z vsemi v njegovem šolskem 
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okolju, kajti v nasprotnem primeru ga skupina lahko izloči ali pa se izloči sam, česar se pa ne 
sme dopustiti.  
 

1.6.5 Model integracije gluhih pri nas 
 
Postopek integracije je na vseh treh ustanovah za izobraževanje gluhih v Sloveniji podoben. 
Željan (2002) opisuje postopek integracije otrok z izgubo sluha ZGN Ljubljana, v katerem 
navaja, da gre za sodelovanje zavoda z rednimi šolami, v okviru katerega se organizira skupni 
timski sestanek v zvezi z otrokom, ki se na novo vključuje v redno osnovno šolo. V timu 
sodelujejo psiholog, socialni delavec in surdopedagog. V okviru tega sestanka se predstavi 
otroka in problematiko gluhote, olajšave, do katerih je otrok upravičen, določijo se prostorski 
in drugi pogoji. V obliki projektnega dela se izvaja tudi predstavitev otroka sošolcem, pri 
katerem sodelujeta psiholog in surdopedagog. Od 1984 se na ZGN izvaja tudi izobraževanje 
učiteljev in vzgojiteljev iz rednih šol in vrtcev, kjer imajo možnost seznaniti se z gluhoto in 
delom z otroki z izgubo sluha ter si ga tudi ogledati v obliki hospitacij v razredu in na 
individualnih slušno-govornih obravnavah. 
 
Integrirani otroci imajo redno (tedensko) pomoč surdopedagoga, ki otroka obišče na šoli in 
mu nudi pomoč predvsem pri razvijanju komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin. V 
okviru tega se usvajajo tehnike poslušanja in ogledovanja, razvijanje čim bolj naravne 
prozodije, razvijanje artikulacije, širjenje besednjaka, vaje razumevanja, pomoč pri 
slovenščini (pravopisu, besedoslovju, skladnji, oblikoslovju …), nudi se čustvena podpora 
otroku, surdopedagog pa tudi svetuje staršem in učiteljem. Doseženo je bilo tudi, da imajo 
vključeni otroci z izgubo sluha prilagoditve pri zunanjih preverjanjih znanja in posebne 
pogoje pri nadaljnjem vpisu na srednje, višje in visoke šole (Željan, 2002). 
 
Znotraj zavoda se organizirajo tudi različne dejavnosti z namenom srečevanja integriranih 
otrok, druženja, izmenjavanja izkušenj, dvigovanja samopodobe in iskanja rešitev. Za starše 
so organizirana predavanja z aktualnimi vsebinami, s katerimi so lahko svojim otrokom v 
pomoč (Željan, 2002). 
 

1.6.6 Rezultati tujih raziskav o socialni vključenosti otrok z izgubo sluha 
 

1.6.6.1 Socialna vključenost gluhih in naglušnih otrok 
 
Študije(Byrnes & Sigafoos,2001, Byrnes idr., 2002; Eriks-Brophy idr., 2006; Kent, 2003; 
Kent & Smith, 2006; Most, 2007; Power & Hyde, 2002), ki so  raziskovale otroke v razredih 
rednih šol, so pokazale, da so gluhi in naglušni otroci izkusili težave na področju socialnega 
vključevanja med slišeče vrstnike in da so doživljali občutke osamljenosti.   
 
Raziskave na področju duševnega zdravja gluhih in naglušnih učencev v različnih 
izobraževalnih pogojih so pokazale višje tveganje za socialne probleme med gluhimi in 
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naglušnimi otroci in mladostniki ter vrstniške težave med gluhimi in naglušnimi, kot so 
pokazale norme za slišeče učence.  
 
Keilmann, Limberger in Mann (2007) poročajo o majhni pojavnosti psihosocialnih težav med 
otroki z izgubo sluha, ki obiskujejo redne šole, v primerjavi s tistimi, ki so vključeni v 
posebne šole za gluhe in naglušne, medtem ko Hindley, Hill, McGuigan in Kitson (1994) 
navajajo obratne rezultate. Nasprotujoči se rezultati so se pokazali tudi v psihosocialnih 
težavah glede na spol, starost in stopnjo izgube sluha. 
 

1.6.6.1.1 Stališča vrstnikov do otrok z izgubo sluha 

 
Weisel (1988) v Schmidt (2001) je preučeval stališča treh skupin vrstnikov do otroka z izgubo 
sluha glede na kvaliteto podatkov. Vključene so bila tri skupine učencev, od katerih je bila 
ena skupina sestavljena iz učenčevih sošolcev (največ kontaktov), druga iz učencev iste šole, 
toda ne iz razreda, ki ga je obiskoval učenec z izgubo sluha (manj kontaktov), tretja pa je bila 
sestavljena iz učencev, ki niso imeli kontaktov z učenci z izgubo sluha. Rezultati so pokazali 
razmeroma pozitivna stališča vseh skupin, ampak je kljub temu druga skupina, ki je imela 
manj kontaktov, kazala izrazitejše znake generaliziranih zavračanj kot drugi dve skupini. To 
je v skladu z ugotovitvami, da vodi površen kontakt verjetneje k oblikovanju negativnega 
stališča do motnje. Skupina, ki je imela največ kontaktov, je pokazala najvišjo stopnjo 
prepoznavanja stiske. Fenrick in Petersen (1984) v Schmidt (2001) sta  ugotovila, da je bolj 
kot količina pomembna narava kontaktov. Tako se je pomoč vrstnikov oziroma tutorstvo 
pokazalo za povezavo z bolj pozitivnimi stališči do učencev z motnjo kot v primeru, če gre 
zgolj za druženje v prosti igri. Izpostavila sta tudi, da je učinkovitejše strukturirano okolje, ko 
imajo učenci jasno določene vloge. Takrat pride do spreminjanja stališč bolj kot v primeru, če 
ji samo omogočimo druženje. 
 

1.6.6.2 Socialna vključenost otrok s polževim vsadkom 
 
Izidi otrok, ki so jim implantirali polžev vsadek, so poznani predvsem kar se tiče avditivnega 
vidika ─ govorne produkcije in percepcije ter razvoja govornega jezika. Manj pa je bilo 
študij, ki so se lotile psihosocialnih izidov, predvsem takih, ki bi poročale, kako se je 
spreminjalo stanje teh otrok na področjih splošnega dobrega počutja in socialne vključenosti 
predvsem s slišečimi vrstniki (Thoutenhoofd idr., 2005 v Punch in Hyde, 2011). V zadnjih 
letih se tudi tej tematiki po svetu posveča vedno več pozornosti. Trenutne raziskave poročajo 
o rezultatih na področju socialnega funkcioniranja, socioemocionalnega počutja in socialne 
participacije gluhih otrok in mladostnikov s slišečimi in gluhimi vrstniki. Socialna 
participacija je termin, ki se v tuji literaturi uporablja za naravo in obseg otrokove dejavnosti 
v socialnih aktivnostih in interakcijah z vrstniki, ki so primerne njegovi starosti in okolju 
(Hyde in Power, 2004). Pojavljajo se pomisleki, da so otroci, ki uporabljajo polžev vsadek ali 
slušni aparat, kljub temu da dobro razvijejo govorni jezik in lahko uspešno vodijo pogovore v 
optimalnih pogojih, v slabšem položaju v situacijah, ki so težavne za poslušanje in 
odgledovanje. V nekaterih evropskih literaturah se uporablja termin »socialna gluhota« 
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(Vonen, 2007 v Punch in Hyde, 2011).  Nanaša se na težave v socialnih interakcijah, ki 
vključujejo večjo skupino ljudi ali hrupno okolje, kar je za gluhe in naglušne manj ugodno in 
težje za sporazumevanje kot interakcija ena-na-ena. Socialna gluhota lahko ovira socialne 
interakcije otrok in mladostnikov, kot sta igra in pogovor. Potencialne ovire v socialnih 
interakcijah s slišečimi vrstniki vključujejo poleg zahtevnega okolja za poslušanje, ki otežuje 
komunikacijo gluhih in naglušnih tudi nerazumevanje teh težav s strani slišečih otrok in 
včasih tudi neenake socialne veščine gluhih in naglušnih (Martin in Bat-Chava, 2003 v Punch 
in Hyde, 2011). 
 

1.6.6.2.1 Komunikacija otrok s PV 

 
Narejenih je bilo kar nekaj raziskav v zvezi z otroki s PV in socialno komunikacijo v rednih 
šolah, kjer so pridobili kvalitativne podatke preko intervjujev s starši, učitelji in otroki. Te 
študije kažejo, da PV prispeva k otrokovi izboljšani socialni komunikaciji v inkluzivnem 
okolju. Npr. Bat-Chava idr. (2005) so se osredotočili na otroke s slušnimi aparati ali 
polževimi vsadki, ki so obiskovali redne šole. V longitudinalni študiji so raziskovali 
komunikacijo otrok in njihov socialni razvoj. Vključenih je bilo 41 otrok z okvaro sluha. 
Njihovi starši so izpolnili vprašalnike o otrokovi komunikaciji, vsakodnevnih spretnostih in 
socializaciji, najprej ko so bili otroci stari v povprečju 3,3 leta in nato še pri starosti 10,7 let. 
Rezultati so pokazali, da so otroci s PV pomembno napredovali v komunikacijskih veščinah, 
tudi kadar je bil njihov komunikacijski zaostanek večji kot pri otrocih s slušnimi aparati.  
 
Kljub temu so raziskovalci odkrili velike razlike med preiskovanci s PV. Nekateri med njimi 
so se v oralni komunikaciji z vrstniki dobro odrezali, medtem ko drugi niso pokazali nobenih 
pridobitev v komunikacijskih veščinah in so še naprej zaostajali za slišečimi vrstniki. (Bat-
Chava idr, 2005; Bat-Chava in Deignan, 2001; Preisler idr., 2005; Punch in Hyde, 2011). 
Dodatne raziskave (Bat-Chava in Deognan, 2001; Punch in Hyde, 2011) so pokazale, da je 
bilo za vse otroke z okvaro sluha lažje komunicirati s slišečimi vrstniki v situaciji »ena na 
ena« in da so imeli v situacijah, kjer je šlo za komuniciranje v skupini, težave tudi otroci s PV, 
ki so sicer imeli starosti primerne jezikovne sposobnosti. 
 
Izboljšanje besednega jezika je eden izmed načinov za izboljšanje otrokovih odnosov z 
vrstniki. Otrok z izgubo sluha, ki je sposoben besednega sporazumevanja, bo bolje razumljen 
s strani slišečih vrstnikov in bo posledično enostavneje vzpostavil socialne odnose s temi 
otroki kot otrok z izgubo sluha, ki se ne sporazumeva besedno (Bat-Chava in Deignan, 2001). 
Nicholas (1994) v Bat-Chava in Deignan (2001) navaja študijo, v kateri so primerjali štiri 
otroke s PV s štirimi otroki s SA, tako da so jih trikrat posneli v obdobju dveh let in pol. 
Otroci s PV so se odrezali bolje kot otroci s SA v sposobnosti besednega izražanja, predvsem 
kar se tiče jasnosti govornega izražanja. Tudi Bat-Chava in Kosciw (2001) v Bat-Chava in 
Deignan (2001) navajata podobne izsledke iz študije, v kateri so 34 otrok s PV primerjali z 12 
otroki s SA, tako da so uporabili podatke, ki so jih pridobili od staršev v obdobju 7 let. Med 
tem časom so starši otrok s PV poročali o večjem napredku v komunikacijskih spretnostih kot 
starši otrok s SA.  
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1.6.6.2.2 Odnosi otrok s polževim vsadkom z vrstniki 

 
Bat-Chava in Deignan (2001) sta raziskovali odnose med vrstniki pri otrocih s polževim 
vsadkom. Rezultate sta pridobili preko intervjujev s starši, sodelovalo pa je 25 družin, ki so 
imele otroka starega med 6 in 10 let, ki je PV koristil že vsaj 2 leti. Večina staršev je poročala 
o izboljšanju na področju odnosa z vrstniki po pridobitvi PV, kar se tiče uporabe oralne 
komunikacije pa so poročali tako o izboljšanjih kot tudi o omejitvah v otrokovih 
sposobnostih. Hi-kvadrat analiza je pokazala pomembno povezavo med kvaliteto otrokovih 
odnosov z vrstniki in sposobnostjo rabe oralne komunikacije po implantaciji. Pokazala se je 
tudi povezava med zgodnjo diagnostiko in boljšimi komunikacijskimi sposobnostmi, saj so ti 
otroci, ki so bili prepoznani prej, tudi prej prejeli ustrezno pomoč. Druge variable, kot so 
starost ob implantaciji, čas, ki je pretekel od izgube sluha do implantacije ali kako dolgo že 
uporablja PV, se niso izkazale za povezane s komunikacijskimi sposobnostmi ali kvaliteto 
odnosov z vrstniki. Obseg težav z oralno komunikacijo se je izkazal za povezanega s 
predvsem štirimi področji: sprejetosti s strani vrstnikov, poznavanjem drugih otrok, 
preostalimi zaostanki na področju govora in sluha ter težavami predvsem v interakciji v 
skupini. Komunikacija je tako bila boljša, kadar so otroci, s katerimi so vstopali v kontakt, 
pokazali večjo mero potrpežljivosti, in kadar so to bili otroci, ki so jih že prej dobro poznali 
(npr. sošolci). Dodatne težave so povzročale npr. težave z artikulacijo ali težave s sluhom, ko 
niso slišali, kaj jim drugi otroci razlagajo, njihova vključenost pa je bila prav tako slabša, ker 
niso »pobrali« nekih tipičnih fraz, kot so drugi otroci to naredili mimogrede. Pogosto so starši 
poročali tudi o precej večjih težavah, kadar je šlo za komunikacijo v skupini, medtem ko so se 
v situacijah ena-na-ena dobro odrezali. Tema, ki se je izkazala za povezano z odnosi z 
vrstniki, je bila tudi otrokova osebnost. Dobra tretjina staršev, ki so poročali o izboljšanju 
otrokovih odnosov z vrstniki, je povedala, da se je otrokova osebnost po implantaciji povsem 
spremenila ali da se je spremenila ena izmed njenih značilnosti. Najpogosteje so poročali o 
tem, da je bil otrok prej bolj introvertiran, po implantaciji pa je pokazal več ekstrovertiranega 
vedenja in je bil tako bolj pripravljen za interakcijo z drugimi otroki. Približno četrtina staršev 
je v intervjuju omenila tudi, da ima njihov otrok gluhega ali naglušnega prijatelja, s katerim je 
ostal v stikih tudi po prešolanju v redno šolo. Ti starši so navedli, da so ti odnosi za njihove 
otroke zelo pomembni, drugačni, bolj posebni od odnosov s slišečimi vrstniki in bi jih radi 
ohranili in razvijali še naprej. Nekaj staršev, ki niso poročali o takih prijateljstvih, je v 
intervjujih izrazilo željo, da bi njihovi otroci imeli tovrstne odnose. Bat-Chava in Deignan pa 
navajata tudi nekaj omejitev svoje raziskave, npr. dejstvo, da so v raziskavi že v osnovi bili 
bolj pripravljeni sodelovati starši tistih otrok, ki so bili v šoli uspešnejši, tisti, ki pa so imeli 
več težav, so sodelovanje zavrnili. Tako poudarjata, da ta splošen pozitivni vtis o PV v tej 
raziskavi ne predstavlja tipičnih izkušenj s PV. Prav tako navajata, da težave ostajajo, saj so 
starši poročali o težavah na različnih področjih in v različnih situacijah (npr. v skupini, pri 
športu, ko je treba PV sneti …). Poudarjata tudi pomen spodbujanja druženja otrok z izgubo 
sluha s sebi enakimi, saj to »normalizira« njihovo izkušnjo in zagotovi socialno podporo, zato 
bi morale šole in organizacije, ki pomagajo osebam z izgubami sluha, več pozornosti nameniti 
tudi temu. 
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1.6.6.2.3 Sposobnost otrok s PV za vključitev v igro 

 
Boyd, Knutson in Dahlstorm (2000) so raziskali sposobnost učencev s PV za vključitev v igro 
z dvema drugima učencema brez okvare sluha. V raziskavo je bilo vključenih 34 otrok z 
okvaro sluha in 20 normalno slišečih otrok, starih od 6 do14 let. Naloga je vključevala 2 
slišeča učenca, ki sta se 5 minut igrala v sobi, opremljeni z udobnim pohištvom in starosti 
primernimi igračami. Po petih minutah je tema otrokoma bil predstavljen otrok s PV, nato pa 
so opazovali socialne interakcije skupine. Rezultati so pokazali, da je otrok s PV potreboval 
več časa za vključitev v igro, da je bila njegova interakcija manj stalna, da je izkusil več 
neuspehov pri vključevanju v že vzpostavljeno igro, da je bil manj verbalen in je slabše 
sodeloval kot slišeči otroci. Naredili so tudi primerjavo med otroci, ki so PV uporabljali manj 
kot 24 mesecev, in tistimi, ki so ga uporabljali dlje kot 24 mesecev, vendar se pri slednjih ni 
pokazal noben napredek pri vključevanju v skupino kot rezultat uporabe PV. 
 

1.6.6.2.4 Dobro socialno počutje otrok s polževim vsadkom 

 
V zadnjem času je bilo narejenih tudi nekaj raziskav na področju psihosocialnih aspektov 
vključujoč socialno vključenost, socialno funkcioniranje, socialno dobro počutje, osamljenost 
in kvaliteto življenja. Veliko rezultatov teh študij je pokazalo zelo pozitivne socialne 
rezultate. (Punch in Hyde, 2011). Npr. Nicholas in Geers (2003) sta raziskala socialno 
prilagojenost 181 otrok s PV, starih 8─9 let, pri čemer sta uporabila ocene njihovih staršev in 
samoocene učencev. Rezultati tako otrok kot tudi staršev so pokazale, da so bili učenci dobro 
socialno-emocionalno prilagojeni in kompetentni na večini področij vsakdanjega življenja. 
Bat-Chava, Martin in Kosciw (2005) so v ZDA izvedli longitudinalno študijo z 29 
osnovnošolci pred in po vstavitvi polževega vsadka. Odgovori staršev so pokazali, da se je 
implantacija izkazala kot učinkovita pri izboljševanju komunikacijskih in socialnih veščin. 
Pokazala pa se je precejšnja variabilnost v funkcioniranju, saj so nekateri otroci delovali 
precej pod nivojem svoje starosti v komunikaciji in socializaciji, tudi po več letih uporabe PV. 
Študija na Danskem (Percy-Smith, Caye-Tomasen, Gudman, Jensen in Thomsen, 2008) je 
pokazala visoke nivoje socialnega dobrega počutja med otroki s PV. Raziskovalci so uporabili 
vprašalnik za starše za primerjavo samopodobe in socialnega dobrega počutja 164 otrok s PV, 
starih 2─17 let z enakimi podatki za slišeče otroke. Rezultati otrok s PV so bili enaki ali celo 
boljši kar se tiče samopodobe in socialnega dobrega počutja, vključujoč samozavest, 
neodvisnost, sociabilnost in srečo. Po drugi strani pa je Dammeyer (2010) ugotovil, da imajo 
gluhi otroci, tudi uporabniki PV, več psihosocialnih težav po oceni učiteljev otrok v 
primerjavi z normativno populacijo slišečih otrok. Od 334 otrok, starih med 6 in 19 let, jih je 
92 uporabljalo PV in so obiskovali šole za gluhe ali razrede za gluhe znotraj rednih šol. 
Uporabljali so znakovni jezik, besedno komunikacijo ali kombinacijo obojega. Učenci s 
slabimi komunikacijskih sposobnostmi, bodisi znakovnimi ali oralnimi, so imeli pomembno 
več psihosocialnih težav (3,7-krat več v primerjavi s populacijo švedskih slišečih otrok) kot 
tisti z dobrimi komunikacijskimi sposobnostmi. Uporaba PV ni bila v pomembni korelaciji s 
psihosocialnimi težavami, pokazala pa se je pomembna povezava med jezikovnimi 



36 
 

sposobnostmi (bodisi v znakovnem jeziku ali besedni komunikaciji), in sicer so slabše 
jezikovne sposobnosti pomenile tudi večje psihosocialne težave. Avtor je zaključil, da ne 
glede na modaliteto, dobra komunikacija zmanjša tveganje za pojav psihosocialnih težav 
(Dammeyer, 2010). 
 
Loy, Warner-Czyz, Tong, Tobey in Roland (2010) so uporabili odgovore staršev in otrok, ki 
so izpolnili instrument za merjenje »kvalitete življenja« (QOL-»quality of life«), ki zajema 
fizično, mentalno in socialno funkcioniranje, ki so v povezavi z dobrim socialnim počutjem 
otroka.  Celotno gledano, pri 88 otrocih s PV niso odkrili pomembnih razlik v »QOL« v 
primerjavi z vrstniki. Pokazala pa se je razlika pri starejših otrocih na podlestvici instrumenta, 
ki se nanaša na prijatelje. Starejši otroci so na splošno svojo »kvaliteto življenja« ocenili 
slabše kot mlajši, kar avtorji povezujejo z obdobjem mladostništva. Huber je leta 2005 z 
enakim instrumentom in prav tako odgovori tako staršev kot otrok dobil podobne rezultate – 
pomembno manj pozitivno oceno QOL otrok starih 8─12 let s PV v primerjavi z normami za 
slišeče vrstnike, medtem ko so starejši (13─16 let) pokazali rezultate, ki so bili znotraj norm 
za slišeče.  
 

1.6.6.2.5 Osamljenost otrok s polževim vsadkom 

 
Nekatere raziskave so se ukvarjale z merjenjem osamljenosti med otroci, ki uporabljajo PV. 
Schorr (2006) je izmeril osamljenost 37 otrok med 5. in 14. letom, med katerimi so se skoraj 
vsi šolali v rednih šolah. Rezultati, ki so bili pridobljeni s samooceno otrok, so pokazali, da ni 
pomembnih razlik v osamljenosti med otroci s PV in slišečimi otroci. Pokazala pa se je 
pomembna povezava med tem, kdaj je bil otrok implantiran in oceno osamljenosti, katera je 
bila višja pri poznejši implantaciji. Percepcija govora in jezikovne zmožnosti niso pokazale, 
da bi imele pri tem pomembno vlogo. Tako naj bi otroci, ki so bili zgodaj implantirani, razvili 
občutek za pripadnost in vključenost v šolsko okolje v podobni meri kor njihovi slišeči 
vrstniki, pozno implantirani pa utegnejo potrebovati več časa ali imajo več težav pri 
pridobivanju občutka pripadnosti šoli. Leigh, Maxwell-McCaw, Bat-Chava in Christansen 
(2009) so prav tako raziskali osamljenost skupaj z drugimi psihološkimi faktorji, kot so npr. 
samopodoba, socialno funkcioniranje in zadovoljstvo v življenju. Primerjali so gluhe 
mladostnike s PV in brez preko ocen staršev, učiteljev in mladostnikov samih. Med 
skupinama niso našli razlik, tako da so zaključili, da PV ne vpliva pomembno na 
psihosocialno funkcioniranje. 
 

1.6.6.2.6 Zadovoljstvo staršev in učiteljev otrok s polževim vsadkom 

 
Archbold idr. (2006) so razvili in potrdili vprašalnik, namenjenega posebej za uporabo 
staršem otrok s PV. Z uporabo tega instrumenta so ugotovili, da so starši 3 leta po implantaciji 
večinoma zadovoljni z izidi njihovih otrok v smislu dobrega počutja in socialnih odnosov. 
Podoba raziskava je dala podobne rezultate tudi na Finskem (Huttunen idr., 2009). 
Dosedanje raziskave so bile večinoma kvantitativne narave, kljub temu pa je bilo izvedenih 
tudi nekaj kvalitativnih. Preisler, Tvingstedt in Ahlstrom (2005) so intervjuvali 11 otrok s PV, 
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starih med 8 in10 let, ki so obiskovali redne šole ali posebne šole za gluhe. Rezultati so 
pokazali, da imajo otroci v rednih šolah težave s slišanjem in razumevanjem učitelja in otrok, 
tako v razredu kot na igrišču. Večina otrok, ki so obiskovali šole za gluhe, je uporabljala 
znakovni jezik, za katerega so menili, da ga potrebujejo, če želijo povsem in v celoti 
komunicirati s svojimi prijatelji. Enaka skupina raziskovalcev je intervjuvala starše in učitelje 
22 predšolskih otrok s PV ter jih opazovala. Otroci so obiskovali vrtce za gluhe, ki 
uporabljajo kretnjo, vrtce za gluhe, ki uporabljajo v glavnem govor, in redne vrtce. Odkrili so, 
da je komunikacija otrok v vrtcih, ki so uporabljali znakovni jezik, ustrezna, da imajo težave s 
komunikacijo z otroki, ki niso uporabljali ZJ in omejene socialne interakcije med gluhimi in 
slišečimi v rednih šolah.  
 
Avstralca Punch in Hyde (2011) sta v svoji raziskavi intervjuvala 29 otrok, starih 10─17 let, 
njihove učitelje in starše. Vse skupine intervjuvancev so izrazile, da cenijo PV in njegovo 
vlogo pri razširjanju možnosti komunikacije in socialne interakcije med gluhimi otroci in 
slišečimi. Skoraj vsi starši so izrazili zaskrbljenost glede socialnega vidika otrokovega 
življenja, pri čemer so izpostavili nekaj težav in omejitev. Težave naj bi nastopale pri 
sklepanju prijateljstev in vključenosti v družbo slišečih, prav tako naj bi do neke mere 
uspešnost teh otrok v komunikaciji ena-na-ena zamaskirala težave, ki so nastopile v skupini 
ali kontekstu z več udeleženci. Te težave so se pojavile v vseh starostnih skupinah. Pokazali 
so se rezultati, podobni prejšnjih raziskavam, to je, da je socialno funkcioniranje otrok s PV 
enako socialnemu funkcioniranju naglušnih in bi zato z izobraževalnega vidika potrebovali 
enake prilagoditve v organizaciji razreda, komunikaciji, učenju kot ti otroci. Zaključujejo, da, 
četudi lahko zgodnja implantacija in izboljšani procesorji govora z boljšimi zvočnimi filtri 
omilijo nekatere izmed teh težav, ne moremo generalno predvidevati, da bo implantacija sama 
po sebi brez dodatne podpore omogočila socialno učenje in sodelovanje teh otrok. Starši in 
učitelji morajo biti osredotočeni na otrokov razvoj socialnega področja na aktiven, 
strukturiran način, da je potencial, ki ga ima implantacija, v celoti realiziran. 
 
Skupno gledano so te študije pokazale veliko pozitivnih rezultatov, kar se tiče socialnega 
funkcioniranja in dobrega počutja otrok in mladostnikov s PV, ampak narekujejo, da določene 
težave na teh področjih ostajajo pri mnogih otrocih. Čeprav nekatere raziskave poročajo, da ni 
razlik med otroci s PV in slišečimi vrstniki, spet druge poročajo o manj pozitivnih izidih za 
tiste s PV. Študije, ki so primerjale gluhe s PV s tistimi brez, niso našle pomembnih razlik v 
psihosocialnih merah. V le malo raziskavah so vključeni tudi mladostniki in rezultati teh 
narekujejo, da se socialni in vrstniški problemi med adolescenco poslabšajo 
(Preisler, Tvingstedt in Ahlstrom, 2005). 
 

1.6.6.3 Priporočila strokovnemu timu 
 
Levec (2000) navaja, da je pomembno, da so vsi delavci šole, ki bo sprejela otroka z izgubo 
sluha, seznanjeni z njegovo motnjo in prejmejo ustrezne napotke za delo in komunikacijo z 
njim. Če je integracija slabo pripravljena, lahko pride do razdelitve staršev in učiteljev na 
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nasprotujoča si tabora in tako bo nastalo nestimulativno ozračje za otroka. Navaja še 
naslednja priporočila. 

- Strokovni delavci šole se morajo strinjati z vključitvijo tega otroka in tesno sodelovati 
s surdopedagogom pri načrtovanju dela in ocenjevanju napredka za posameznega 
učenca.  

- Za integriranega otroka je potrebno organizirati dodatno skrb in ga namestiti v 
ustrezen razred, mu zagotoviti pomoč pri šolskem delu in dodatno pomoč na drugih 
področjih, ki niso strogo vezana na šolsko delo.  

- Potrebno je pripraviti individualizirani program dela, v katerem mora biti poudarek na 
otrokovih potrebah, vključevanju med vrstnike in oblikah dodatne pomoči.  

- V IP-ju je potrebno stremeti k temu, da združimo vsebine surdopedagoškega učnega 
načina dela in redne šole.  

- Starši otroka z izgubo sluha in otrok sam morajo biti enakopravni člani in partnerji pri 
pomembnejših odločitvah. 

- Z učiteljem mora vsak dan sodelovati veliko dodatnih sodelavcev in delati na 
naslednjih področjih: spodbujanje učinkovitih tehnik učenja, sodelovanje pri 
integriranem učnem načrtu, multikulturalni pristop (gluho/slišeče okolje), socializacija 
in šola za življenje. 

- V razredu, v katerega je vključen otrok z izgubo sluha, mora biti zagotovljeno manjše 
število otrok ali več učiteljev. 

- Učitelju mora biti omogočeno uresničevanje individualiziranega programa dela, kjer 
se opredelijo pogoji dela in spremljanje napredka otroka. 

- Pri pripravljanju IP-ja je dobro načrtovati različne oblike dela odvisno od otrokove 
starosti: timski pristop k učenju, dva ali več učiteljev v razredu, pomoč vrstnikov v 
razredu, heterogene skupine pri učenju … 
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2 CILJ NALOGE 

2.1 Cilj 
 

Cilj dela je analiza socialne vključenosti gluhih učencev s polževim vsadkom. 

2.2 Hipoteze 
 

1. Odnos učitelja do otroka s PV se ne razlikuje od odnosa učitelja do slišečih sošolcev.  
2. Odnos sošolcev do otroka s PV se ne razlikuje od odnosa sošolcev do drugih, slišečih 

sošolcev.  
3. Počutje v šoli je pri otrocih s PV in njihovih slišečih sošolcih enako. 
4. Samopodoba otrok s PV se ne razlikuje od samopodobe njihovih slišečih sošolcev. 
5. Prijateljstva otrok s PV se ne razlikujejo od prijateljstev njihovih slišečih sošolcev. 
6. Otroci s PV enako pogosto izkušajo negativna vedenja s strani sošolcev kot njihovi 

slišeči sošolci. 
7. Otroci s PV se v domačem kraju počutijo enako dobro, kot njihovi sošolci. 
8. Otroci s PV imajo do gluhote in PV enak odnos, kot njihovi slišeči sošolci. 
9. Socialna vključenost otrok s PV se ne razlikuje od socialne vključenosti slišečih otrok. 
10. Socialna vključenost zgodaj implantiranih otrok s PV je boljša od pozneje 

implantiranih otrok s PV. 
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3 METODOLOGIJA 

3.1 Vzorec 
 
V magistrski nalogi je bil uporabljen namenski način vzorčenja. Vzorec zajema 40 otrok – 20 
slišečih (sošolcev otroka s PV), ki predstavljajo kontrolno skupino, in 20 otrok s polževim 
vsadkom, ki predstavljajo eksperimentalno skupino. Gre za otroke s področja celotne 
Slovenije, ki so v letu 2015/2016 obiskovali 7., 8. ali 9. razred redne osnovne šole. 
 
 Kontrolna skupina Eksperimentalna 

skupina 
Skupaj 

(N) 
N % N %  

Spol    Ženski 
           Moški 

10 50,0 10 50,0 20 
10 50,0 10 50,0 20 

Starost       12 
                   13 
                   14 
                   15 

4 20,0 3 15,0 7 
8 40,0 13 65,0 21 
7 35,0 4 20 11 
1 5,0 0 0,0 1 

Razred        7. 
                    8. 
                    9. 

3 15,0 0 0,0 3 
13 65,0 20 100 33 
4 20,0 0 0,0 4 

Tabela 1: Frekvence in frekvenčni odstodki glede na spol, starost in razred, ki ga otrok obiskuje 

Iz tabele je razvidno, da sta skupini glede na število in spol uravnoteženi. Tako v 
eksperimentalni, kot tudi v kontrolni skupini je zajetih 20 otrok, v kateri je v vsaki 50 % otrok 
moškega in 50 % otrok ženskega spola. 
Vprašalnike smo razdelili otrokom 7., 8. in 9. razreda, tako da so respondenti stari od 12 do15 
let. V eksperimentalni skupini je največ otrok starih 13 let (40 %), sledi starost 14 let (35 %), 
12 let (20 %) in nazadnje 15 let (5 %). Največ teh otrok obiskuje 8. razred (65 %), 20 % jih je 
v 9. in 15 % v 7. razredu osnovne šole. Skupini po starosti in razredu, ki ga obiskujejo, nista 
uravnoteženi. Otroci, ki so bili zajeti v kontrolno skupino, so namreč vsi obiskovali 8. razred, 
saj je do otrok s PV in posledično njihovih sošolcev zaradi varstva osebnih podatkov težko 
dostopati. Otroci kontrolne skupine iz 8. razreda so bili stari večinoma 13 let (65 %), 20 % jih 
je imelo 14 let in 15 % 12 let. V spodnji tabeli je prikazano, da sta si vzorca glede na starost 
kljub temu dovolj podobna, da ju lahko primerjamo in sklepamo, da razlike v rezultatih med 
njima ne izvirajo iz razlik kontrolnih spremenljivkah (spol in starost). 
 

Skupina Povprečna starost v letih 
Eksperimentalna 13,05 
Kontrolna 13,25 
Tabela 2: Primerjava skupin glede na povprečno starost 

 
Od 20 otrok s polževimi vsadki oziroma njihovih staršev smo pridobili tudi podatke o starosti 
ob implantaciji. Frekvenčna porazdelitev je skupaj z vrsto pomoči pred implantacijo 
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prikazana v tabeli 3. Zanimalo nas je namreč tudi, kakšne vrste pomoči so bili otroci deležni 
pred implantacijo. Možni odgovor so bili: slušni aparat, znakovni jezik, slušni aparat in 
znakovni jezik ter nič od naštetega. Zanimivo je, da nihče izmed otrok ni bil deležen 
sporazumevanja v znakovnem jeziku, kar je vidno tudi iz grafa spodaj. 14 otrok (70 %) je 
pred implantacijo uporabljalo SA, 6 (30 %) otrok pa ni bilo deležnih nobene izmed naštetih 
pomoči. 
 

 
Graf 1: Pomoč pred implantacijo 

 

Starost ob implantaciji  
(v mesecih) 

N % Pomoč pred implantacijo 
Slušni aparat Nič od naštetega 

13 1 5,0 1 - 
16 1 5,0 1 - 
17 1 5,0 - 1 
18 3 15,0 3 - 
19 1 5,0 1 - 
22 1 5,0 1 - 
24 4 20,0 1 3 
28 1 5,0 1 - 
30 2 10,0 1 1 
36 2 10,0 1 1 
42 1 5,0 1 - 
84 1 5,0 1 - 
120 1 5,0 1 - 
Skupaj 20 100 14 6 
Tabela 3: Starost otrok ob implantaciji 

Otrok, ki je bil najhitreje implantiran, je bil ob implantaciji star 13 mesecev, najpozneje 
implantirani otrok pa je imel 10 let. Povprečna starost ob implantaciji znaša 32,15 meseca. 
Največ otrok (20 %) je bilo implantiranih v starosti 2 let, druga najpogostejša starost je bila 18 
mesecev oziroma leto in pol (15 %). Zanimalo nas je, kdo so bili otroci, ki niso pred 
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implantacijo prejemali nobene druge pomoči. Iz rezultatov je vidno, da to niso bili otroci, ki 
so bili implantirani najhitreje, kar bi bilo pričakovati. Najhitreje implantirani otrok, ki ni 
prejemal nobene pomoči, je bil ob implantaciji star 17 mesecev, ostalih 5 pa celo več – 3 so 
bili stari 24  mesecev, 1 otrok 30 mesecev in drugi 36 mesecev. Zaključimo lahko torej, da 
razlog, zaradi katerega otroci, ki niso bili deležni nobene druge vrste pomoči, kot je npr. SA 
ali znakovni jezik, ni bil v zgodnji implantaciji, ostaja neznan. 
 

Vsi otroci eksperimentalne skupine so obiskovali vrtec, od tega najpogosteje redni program, 
ki ga je obiskovalo 13 otrok (65 %), 5 otrok je obiskovalo prilagojen program vrtca (25 %), 2 
pa sta bila vključena v obe vrsti vrtca (10 %). Rezultati so prikazani tudi v grafu spodaj. 
 

 
Graf 2: Vrtec 

2 otroka (10 %) sta se izobraževala tudi v prilagojenem osnovnošolskem programu za gluhe 
in bila kasneje prešolana v redni oddelek (vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo). Vsi ostali so bili že od začetka vključeni v redne 
oddelke osnovne šole (90 %). 
 

 
Graf 3: Predhodno šolanje 

Vse družine vprašanih otrok uporabljajo za sporazumevanje besedni jezik. 
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3.2 Spremenljivke 
 

Kriterijska spremenljivka: 
 
• PV – predstavlja uporabo PV zaradi gluhote. 
 
Kontrolne spremenljivke: 
 
• spol - predstavlja naravni spol otroka, 
• starost – predstavlja dopolnjeno kronološko starost otroka. 
 
Eksperimentalne spremenljivke: 
 
• PV starost - predstavlja starost osebe ob implantaciji. 
 
Odnos učitelja – predstavlja vsoto odgovorov na naslednja vprašanja 

• Vzpostavljanje stika predstavljata odgovora na 1. in 2. vprašanje prvega dela 
 vprašalnika, 

• Pomoč pri pouku predstavljata odgovora na 3. in 4. vprašanje prvega dela vprašalnika, 

• Obravnavanje vedenja predstavlja odgovora na 5. in 6. vprašanje. 
 
Odnos sošolcev – predstavlja vsoto odgovorov na naslednja vprašanja 

• Prijaznost sošolcev predstavljata odgovora na 1. in 2. vprašanje drugega dela 
vprašalnika, 

• Vključevanje otroka predstavljata odgovora na 3. in 4. vprašanje drugega dela 
vprašalnika, 

• Stik s sošolci predstavljata odgovora na 5. in 6. vprašanje drugega dela vprašalnika. 
 
Počutje in aktivnost na šoli – predstavlja vsoto odgovorov na naslednja vprašanja 

• Zadovoljstvo na šoli predstavljata odgovora na 1. in 2. vprašanje tretjega dela 
vprašalnika, 

• Osamljenost na šoli predstavlja odgovor na 4. vprašanje tretjega dela vprašalnika, 

• Aktivnost na šoli predstavljata odgovor na 5. in 6. vprašanje tretjega dela vprašalnika. 
 
Dojemanje sebe – predstavlja vsoto odgovorov na naslednja vprašanja 

• Lastnosti – predstavljajo odgovori na 1., 2. in 3. vprašanje četrtega dela vprašalnika, 

• Stiske – predstavljajo odgovori na 4. in 6. vprašanje četrtega dela vprašalnika in 3. 
vprašanje tretjega dela vprašalnika, 

• Zadovoljstvo s sabo – predstavlja odgovor na 5. vprašanje četrtega dela vprašalnika. 
 
Prijateljstvo – predstavlja vsoto odgovorov na naslednja vprašanja 

• Prijateljstvo v razredu predstavljajo odgovori na 1., 2., 3. 4. in 5. vprašanje petega dela 
vprašalnika, 
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• Prijateljstvo izven razreda predstavlja odgovor na 6. vprašanje petega dela 
vprašalnika. 
 

Izključenost – predstavlja vsoto odgovorov na naslednja vprašanja 

• Izključevanje predstavlja odgovor na 2. vprašanje šestega dela vprašalnika, 

• Neprimerno vedenje predstavljajo odgovori na 1., 3., 4. in 6. vprašanje šestega dela 
vprašalnika, 

• Občutek nezaželenosti predstavlja odgovor na 5. vprašanje šestega dela vprašalnika. 
 
Počutje v domačem kraju – predstavlja vsoto odgovorov na naslednja vprašanja 

• Prijateljstvo v domačem kraju predstavlja odgovor na 1. vprašanje sedmega dela 
vprašalnika, 

• Aktivnost v domačem kraju predstavljata odgovora na 2. in 3. vprašanje sedmega dela 
vprašalnika, 

• Odnos s krajani predstavljata odgovora na 4. in 6. vprašanje sedmega dela vprašalnika, 

• Odnose z gluhimi predstavlja odgovor na 5. vprašanje sedmega dela vprašalnika. 
 
Odnos do gluhote in PV – predstavlja vsoto odgovorov na naslednja vprašanja 

• Vloga PV predstavljata odgovora na 1. in 2. vprašanje osmega dela vprašalnika, 

• Identifikacija predstavljajo odgovori na 3., 4., 5. in 6. vprašanje osmega dela 
vprašalnika. 

3.3 Vrednotenje spremenljivk 
 
• Spol – vrednoti se naravni spol osebe M/Ž, 
• Starost – vrednoti se dopolnjena starost v letih, 
• PV – (1) brez izgube sluha, (2) gluh, uporabnik PV, 
• PV starost – vrednoti se dopolnjena starost v mesecih, 
• Pomoč pred PV – (1) slušni aparat, (2) znakovni jezik, (3) nič od naštetega. 
 
• V vsakem sklopu se vrednoti vse trditve na 3-stopenjski Likertovi lestvici, kjer pomeni:  

- (1) manj kot … do sošolcev/s sošolci/sošolcem, (2) enako kot … do sošolcev/s 
sošolci/sošolcem, (3) bolj kot … do sošolcev/s sošolci/sošolcem oziroma (1) manjkrat 
kot sošolce, (2) enako pogosto kot sošolce, (3) večkrat kot sošolce – pri prvem sklopu, 

- (1) nikoli, (2) včasih, (3) pogosto – drugi, tretji in šesti sklop vprašanj, 
- (1) se strinjam, (2) se delno strinjam, (3) se ne strinjam – četrti, peti, sedmi in osmi. 

3.4 Opis instrumentarija 
 

Vprašalnik (v prilogi) je bil sestavljen iz 8 sklopov, ki vsak po svoje prispevajo k socialni 
vključenosti v šoli. Vsak sklop vsebuje po 6 trditev, ki se vrednotijo. Ti sklopi obravnavajo 
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naslednja področja in vključujejo naslednje trditve, strinjanja, pogostost, katere so otroci 
morali označiti. 

• Odnos učitelja 
- Učitelj je do mene prijazen, 
- Učitelj se z mano pogovarja, 
- Učitelj mi pomaga, ko česa ne znam, 
- Učitelj me vpraša, če sem razumel navodila, 
- Učitelj me okrega, ko storim kaj narobe, 
- Učitelj me pohvali. 

 

• Odnos sošolcev 
- Sošolci so prijazni do mene, 
- Sošolci mi pomagajo, ko česa ne znam, 
- Sošolci me povabijo k igri med odmorom, 
- Pri igrah in delu v skupini me izberejo med prvimi, 
- Sošolci se pogovarjajo z mano, 
- Sošolci se razi družijo z mano 

. 

• Počutje in aktivnost na šoli 
- V šoli se počutim dobro, 
- Rad prihajam v šolo, 
- Pred drugimi učenci in učitelji šole mi je nerodno, 
- Izven hodnika (na hodniku, na kosilu, na igrišču …) sem sam, 
- Na šoli se dobro znajdem, 
- Sodelujem tudi v šolskih dejavnostih (krožki, prireditve …). 

  

• Dojemanje sebe 
- Sem samozavesten, 
- Sem sramežljiv, 
- Sem priljubljen med sošolci, 
- Ne vem, kako naj se vključim v družbo, 
- Zadovoljen sem sam s sabo, 
- Bojim se, kaj si bodo drugi mislili o meni. 

 

• Prijateljstvo 
- V razredu imam veliko prijateljev, 
- Moj najboljši prijatelj je moj sošolec, 
- Večino sošolcev dobro poznam, 
- Želim si, da bi imel v razredu več prijateljev, 
- S sošolci se družimo tudi med vikendi in počitnicami, 
- Več prijateljev imam izven razreda. 

 

• Izključenost 
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- Norčujejo se iz mene, 
- Izključijo me iz skupine, tako da sem sam, 
- Zmerjajo me z grdimi besedami, 
- Smejijo se mi, 
- Imam občutek, da me nihče ne mara, 
- Oponašajo me, tako da se pačijo. 

 

• Počutje in aktivnost v domačem kraju 
- V kraju, kjer živim, imam veliko prijateljev, 
- Rad se udeležujem krožkov/športne aktivnosti/tečaja v domačem kraju, 
- V kraju, kjer živim, rad obiskujem pomembne dogodke in prireditve, 
- V kraju, kjer živim, poznam veliko ljudi, 
- V domačem kraju poznam ljudi, ki so gluhi, 
- Z ljudmi iz domačega kraja se dobro razumem. 

 

• Odnos do gluhote in PV 
- Otrok s PV je bolj uspešen kot gluh otrok brez PV, 
- Otroci s PV imajo več prija,teljev kot gluhi otroci brez PV, 
- Imam tudi gluhe prijatelje 
- Večina mojih prijateljev je slišečih, 
- Želel bi si imeti več gluhih prijateljev, 
- Za otroke s PV je bolje, da hodijo v šolo skupaj z otoki, ki niso gluhi. 

3.5 Opis postopka zbiranja podatkov 
 

Podatki so bili uporabljeni izključno za namen raziskave iz njih ni mogoče prepoznati 
posameznika, ki je obravnavan zgolj kot statistična enota. Vprašalnike za otroke s PV so z 
dopisom za starše zaradi varstva osebnih podatkov razposlali zavodi za izobraževanje gluhih 
– Center za sluh in govor Maribor, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in Center za 
korekcijo sluha in govora Portorož. Razposlali so jih otrokom, ki so bili ali so še vedno pri 
njih v obravnavi. Kriterijem raziskovalne naloge je ustrezalo 28 otrok, tako da je bilo 
razposlanih 28 vprašalnikov. 13 jih je poslal CSG Maribor, 11 ZGN Ljubljana in 4 CKSG 
Portorož. Vrnilo se je 20 vprašalnikov – 9 s področja Maribora, 8 s področja Ljubljane in 3 s 
področja Primorske. 
 
Podatki o slišečih otrocih so bili pridobljeni od otrok, ki so sošolci otroka s PV, tako da so 
seznanjeni s to tematiko in posledično ustrezni kandidati za odgovarjanje na vsa vprašanja – 
tudi tista, ki se nanašajo na otroka s PV in uporabo naprave. Podatke je pridobila mobilna 
logopedinja Centra za sluh in govor Maribor na terenu po predhodnem dogovoru s šolo. 
Sestavljeno je bilo soglasje za sodelovanje v raziskavi, ki so ga v podpis dobili starši slišečih 
sošolcev. Anketo je izpolnilo 25 otrok, od katerih je bilo naključno izbranih 20 anket, tako da 
se kontrolna in eksperimentalna skupina številčno ujemata. Otrokom eksperimentalne skupine 
je bil poslan del za starše in del, ki so ga izpolnili otroci. Starši so izpolnili podatki o spolu in 
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starosti otroka, starosti ob implantaciji, načinu sporazumevanja v družini, razredu, ki ga 
obiskuje, ali je bil prešolan iz šole za gluhe, kateri vrtec je obiskoval, ali je pred implantacijo 
uporabljal slušni aparat, ali se učil znakovnega jezika. Ta del so izpolnili starši otrok s PV; od 
slišečih sošolcev, ki so predstavljali kontrolno skupino, pa so bili pridobljeni zgolj podatki o 
spolu, starosti in razredu, ki ga obiskujejo. Na ostala vprašanja, ki se nanašajo na socialno 
vključenost pa so odgovorili otroci sami, tako tisti s PV kot tudi slišeči otroci kontrolne 
skupine. 

3.6 Opis statističnih postopkov 
 

Pridobljene podatke smo obdelali in prikazali s programoma Microsoft Excel (verzija 2007) 
in IBM SPSS Statistics 22.  
 
Nekatere trditve, postavljene v vprašalniku je bilo potrebno rekodirati zaradi drugačne smeri 
spremenljivk (npr. trditev »Želim si, da bi imel v razredu več prijateljev« smo morali obrniti v 
»pozitivno« obliko, v kakršni so bile ostale trditve tega sklopa, npr. »V razredu imam veliko 
prijateljev«, »Večino sošolcev dobro poznam« itd.). Trditve so bile v osnovi postavljene tako, 
da so bile za otroke, ki so nanje odgovarjali, čim lažje razumljive in da smo dobili podatke, ki 
smo jih potrebovali za raziskavo, kar pa je imelo posledico v tem, da vse trditve posameznih 
sklopov niso bile v enaki obliki. Ker je pri obdelavi podatkov za točnost rezultatov potrebno, 
da imajo spremenljivke enako smer, smo jih rekodirali in jim pripisali pravo število 
posameznih odgovorov na novo trditev. Pri vseh spremenljivkah smo naredili tako, da višja je 
vrednost, boljši je rezultat socialne vključenosti. Minimalna vrednost, ki jo lahko dosežejo je 
1, maksimalna pa 3.  Pri nekaterih sklopih smo glede na to tudi spremenili vrstni red možnih 
odgovorov na tristopenjski Likertovi lestvici (npr. pogosto, včasih, nikoli namesto obratni 
vrstni red), tako da smo menjali vrednosti in tako zagotovili ustrezno točkovanje in točne 
rezultate. Pri prvem sklopu vprašanj, ki se nanašajo na odnos učitelja, smo morali rekodirati 
vse trditve. To je namreč bil edini sklop, kjer so otroci morali odgovarjati s primerjavo s 
sošolci: -manj, -enako, -bolj. Glede na to, kaj se nam je zdelo najboljše za socialno 
vključenost posamezne skupine otrok, smo nato pripisali posameznim odgovorom vrednosti 
1, 2 ali 3. To je bil tudi edini sklop, kjer smo rezultate med skupinama točkovali različno, saj 
se nam je delanje razlik učitelja v nekaterih primerih pri otrocih s PV zdelo upravičeno, pri 
otrocih kontrolne skupine pa ne. V nadaljevanju je pri pregledu rezultatov po področjih 
natančno opisano, katere trditve smo rekodirali in kako. 
 
Uporabili smo naslednje statistične metode: 

• deskriptivna statistika (število, aritmetična sredina, standardni odklon), 

• Cronbach alfa koeficient zanesljivosti testa, 

• faktorska analiza, 

• Levenov test enakosti varianc, 

• t-test za neodvisne vzorce. 
Hipoteze smo preverjali pri 5 % stopnji tveganja (p = 0,05). Rezultate smo prikazali s 
tabelami in grafi s pomočjo programa Microsoft Excel (verzija 2007) in jih interpretirali. 
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3.6.1 Občutljivost in objektivnost vprašalnika 
 
Občutljivost vprašalnika je bila zagotovljena z večjim naborom vprašanj in načinom 
odgovarjanja na večstopenjski lestvici. 
Vprašalnik so izpolnjevali otroci sami in odgovarjali na vprašanja zaprtega tipa, zato 
pričakujemo, da so rezultati objektivni. 
 

3.6.2 Zanesljivost vprašalnika 
 

Za preverjanje zanesljivosti testa smo morali določene spremenljivke ovrednotiti nasprotno – 
pri vprašanjih, kjer so bili možni odgovori ''se strinjam'' (1), ''se delno strinjam'' (2) in ''se ne 
strinjam'' (3), smo odgovor ''se strinjam'' ovrednotili s 3 in odgovor ''se ne strinjam'' z 1.  
Nato smo v SPSS-u izvedli analizo zanesljivosti ankete (Reliability Analysis), ki nam je 
izračunala koeficient Cronbach alfa  (ang. Cronbach's Alpha), ki je na splošno najbolj poznan 
kot indeks zanesljivosti. Ta je (kot razvidno iz tabele 4) znašal 0,738. Ker je 0,738 > 0,7, 
lahko sklepamo, da je zanesljivost konstrukta dobra. 
 

Cronbach alfa N 
0,738 48 

Tabela 4: Cronbach alfa 

 

 Povprečje 
ocenjevalne 
lestvice, če 

trditev 
izbrišemo 

Varianca 
ocenjevalne 
lestvice, če 

trditev 
izbrišemo 

Popravljena 
povezanost 

vseh 
spremenljivk 

Cronbach 
alfa, če 

izbrišemo 
trditev 

Prijaznost učitelja 101,5000 70,474 0,070 0,738 
Pogovor z učiteljem 101,2000 69,326 0,150 0,736 
Pomoč učitelja 100,9500 69,629 0,108 0,738 
Preverjanje razumevanja navodil 101,1500 70,661 -0,015 0,742 
Kreganje, ko stori kaj narobe 101,7500 71,776 -0,167 0,745 
Pohvala učitelja 101,5000 67,211 0,324 0,729 
Prijaznost sošolcev 100,8500 67,292 0,424 0,727 
Pomoč sošolcev 101,1000 63,989 0,665 0,714 
Povabilo k igri 101,0000 64,842 0,573 0,718 
Pri delu v skupini izberejo med 
prvimi 

101,5500 66,261 0,339 0,727 

Pogovor s sošolci 100,7500 68,303 0,341 0,731 
Druženje s sošolci 100,8500 66,029 0,405 0,725 
V šoli se dobro počuti 100,7000 71,063 -0,066 0,742 
Rad prihaja v šolo 101,2000 68,695 0,148 0,737 
Izven razreda je sam 
Na šoli se dobro znajde 
Sodeluje v šolskih dejavnostih 

101,8500 
100,6000 
101,0500 

73,924 
70,779 
67,839 

-0,353 
-0,011 
0,258 

0,755 
0,739 
0,732 
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Je samozavesten 101,0000 68,632 0,148 0,737 

Je sramežljiv 102,0500 73,629 -0,308 0,755 

Je priljubljen med sošolci 101,5000 64,579 0,520 0,719 

Ne ve, kako naj se vključi 101,9500 72,682 -0,203 0,752 
Zadovoljen je sam s sabo 100,9000 65,463 0,642 0,719 
Boji se, kaj si bodo o njem mislili 
drugi 

102,0000 70,947 -0,055 0,746 

V razredu ima veliko prijateljev 100,9500 64,682 0,515 0,719 
Njegov najboljši prijatelj je sošolec 101,1500 66,871 0,217 0,734 
Večino sošolcev dobro pozna 100,6500 69,818 0,170 0,736 
Želi si, da bi imel v razredu več 
prijateljev 

101,4500 70,892 -0,055 0,748 

S sošolci se druži tudi izven šole 101,3000 66,537 0,283 0,730 
Več prijateljev ima izven razreda 101,5000 67,000 0,258 0,731 
Norčevanje 101,9500 72,787 -0,212 0,753 
Izključevanje iz skupine 102,1500 69,713 0,054 0,741 
Zmerjanje 102,3000 71,168 -0,077 0,743 
Smejanje 102,2000 70,589 -0,005 0,741 
Občutek, da ga nihče ne mara 102,2000 70,274 0,006 0,743 
Oponašanje 102,3500 73,292 -0,310 0,752 
Veliko prijateljev v domačem kraju 101,4500 64,682 0,484 0,720 
Rad se udeležuje aktivnosti v 
domačem kraju 

101,2000 63,642 0,500 0,717 

V domačem kraju rad obiskuje 
prireditve 

101,4000 66,989 0,305 0,729 

V domačem kraju pozna veliko ljudi 101,1000 67,042 0,341 0,728 
V domačem kraju pozna gluhe 101,8500 65,818 0,275 0,730 
Z ljudmi iz domačega kraja se dobro 
razume 

100,8000 63,958 0,742 0,713 

Otrok s PV je bolj uspešen 101,2500 63,882 0,489 0,718 
Otroci s PV imajo več prijateljev 101,5500 67,839 0,156 0,737 
Ima tudi gluhe prijatelje 101,4000 63,411 0,407 0,721 
Večina njegovih prijateljev je 
slišečih 

100,7000 65,695 0,612 0,720 

Želel bi si imeti več gluhih 
prijateljev 

101,8000 66,905 0,227 0,733 

Za otroke s PV je bolje, da hodijo v 
redne šole 

101,0000 68,105 0,195 0,734 

Tabela 5: Statistična analiza vseh spremenljivk 

Iz tabele vidimo, da trditve dobro merijo socialno vključenost. Zadnji stolpec nam pove, 
koliko bi se koeficient Cronbach alfa spremenil, če bi izbrisali posamezno trditev. Vidimo 
lahko, da bi v primeru odstranitve določenih trditev lahko dosegli vrednosti koeficienta nad 
0,750. Te trditve so »Izven razreda sem sam«, »Sem sramežljiv«, »Ne vem, kako naj se 
vključim«, »Norčujejo se iz mene« in »Oponašajo me«.  Ob ponovni izvedbi raziskave bi bilo 
smiselno te trditve preoblikovati ali zamenjati z drugimi. 
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3.6.3 Veljavnost vprašalnika 

 
Veljavnost vprašalnika smo preverili s faktorizacijo. Najprej smo izdelali tabelo povezanosti 
vseh vključenih spremenljivk oziroma korelacijsko matriko na osnovi Pearsonovega 
korelacijskega koeficienta. 
Nato smo korelacijsko matriko faktorizirali s pomočjo metode glavnih komponent in dobili 
komunalitete spremenljivk, kar smo prikazali v spodnji tabeli. 
 

  Komunalitete 

Prijaznost učitelja 0,973 

Pogovor z učiteljem 0,935 

Pomoč učitelja 0,937 

Preverjanje razumevanja navodil 0,942 

Kreganje, ko stori kaj narobe 0,898 

Pohvala učitelja 0,940 

Prijaznost sošolcev 0,964 

Pomoč sošolcev 0,919 

Povabilo k igri 0,961 

Pri delu v skupini izberejo med prvimi 0,914 

Pogovor s sošolci 0,954 

Druženje s sošolci 0,932 

V šoli se dobro počuti 0,910 

Rad prihaja v šolo 0,942 

Pred drugimi mu je nerodno 0,923 

Izven razreda je sam 0,953 

Na šoli se dobro znajde 0,896 

Sodeluje v šolskih dejavnostih 0,964 

Norčevanje 0,968 

Izključevanje iz skupine 0,993 
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Zmerjanje 0,875 

Smejanje 0,916 

Občutek, da ga nihče ne mara 0,933 

Oponašanje 0,962 

Je samozavesten 0,920 

Je sramežljiv 0,988 

Je priljubljen med sošolci 0,931 

Ne ve, kako naj se vključi 0,968 

Zadovoljen je sam s sabo 0,934 

Boji se, kaj si bodo o njem mislili drugi 0,914 

V razredu ima veliko prijateljev 0,941 

Njegov najboljši prijatelj je sošolec 0,824 

Večino sošolcev dobro pozna 0,870 

Želi si, da bi imel v razredu več prijateljev 0,958 

S sošolci se druži tudi izven šole 0,829 

Več prijateljev ima izven razreda 0,919 

Veliko prijateljev v domačem kraju 0,952 

Rad se udeležuje aktivnosti v domačem 
kraju 

0,934 

V domačem kraju rad obiskuje prireditve 0,954 

V domačem kraju pozna veliko ljudi 0,867 

V domačem kraju pozna gluhe 0,912 

Z ljudmi iz domačega kraja se dobro 
razume 

0,938 

Otrok s PV je bolj uspešen 0,911 

Otroci s PV imajo več prijateljev 0,929 

Ima tudi gluhe prijatelje 0,931 

Večina njegovih prijateljev je slišečih 0,972 
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Želel bi si imeti več gluhih prijateljev 0,966 

Za otroke s PV je bolje, da hodijo v redne 
šole 

0,909 

Tabela 6: Komunalitete spremenljivk 

Vrednosti vseh komunalitet so vsaj 0,824, kar nam pove, da vse spremenljivke pojasnjujejo 
dovolj velik delež variabilnosti odvisne spremenljivke. 
 
Nato smo naredili še metodo glavnih komponent. Ta izloči 13 pomembnih komponent 
celotnega vprašalnika. Ugotovimo, da 13 komponent, ki se med seboj najbolj tesno 
povezujejo, skupaj pojasnjuje 93,056 % skupne variance (Slika 2). 
 

Komponenta Začetne vrednosti »Extraction sums of squared loadings« 

Skupaj % variance Kumulativni 
% 

Skupaj % 
variance 

Kumulativni 
% 

1 12,809 26,686 26,686 12,686 26,686 26,686 

2 5,426 11,304 37,990 5,426 11,304 37,990 

3 4,213 8,778 46,768 4,213 8,778 46,768 

4 3,542 7,379 54,147 3,542 7,379 54,147 

5 3,246 6,763 60,910 3,246 6,763 60,910 

6 2,643 5,507 66,417 2,643 5,507 66,417 

7 2,506 5,221 71,638 2,506 5,221 71,638 

8 2,450 5,105 76,742 2,450 5,105 76,742 

9 2,123 4,425 81,167 2,124 4,425 81,167 

10 1,710 3,561 84,729 1,710 3,561 84,729 

11 1,515 3,155 87,884 1,515 3,155 87,884 

12 1,341 2,793 90,677 1,341 2,793 90,677 

13 1,142 2,379 93,056 1,142 2,379 93,056 

14 0,989 2,060 95,116       

15 0,719 1,498 96,614       

16 0,583 1,215 97,829       

17 0,428 0,891 98,721       

18 0,376 0,783 99,503       

19 0,238 0,497 100,000       

20 1,021E-013 1,044E-013 100,000       

21 1,010E-013 1,020E-013 100,000       

22 1,009E-013 1,018E-013 100,000       

23 1,008E-013 1,016E-013 100,000       

24 1,007E-013 1,015E-013 100,000       

25 1,006E-013 1,013E-013 100,000       

26 1,005E-013 1,011E-013 100,000       

27 1,005E-013 1,010E-013 100,000       

28 1,004E-013 1,009E-013 100,000       

29 1,003E-013 1,007E-013 100,000       
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30 1,003E-013 1,007E-013 100,000       

31 1,002E-013 1,005E-013 100,000       

32 1,002E-013 1,004E-013 100,000       

33 1,001E-013 1,002E-013 100,000       

34 1,001E-013 1,001E-013 100,000       

35 1,001E-013 1,001E-013 100,000       

36 -1,000E-013 -1,001E-013 100,000       

37 -1,001E-013 -1,001E-013 100,000       

38 -1,001E-013 -1,003E-013 100,000       

39 -1,002E-013 -1,004E-013 100,000       

40 -1,002E-013 -1,004E-013 100,000       

41 -1,003E-013 -1,006E-013 100,000       

42 -1,004E-013 -1,007E-013 100,000       

43 -1,004E-013 -1,008E-013 100,000       

44 -1,005E-013 -1,010E-013 100,000       

45 -1,006E-013 -1,013E-013 100,000       

46 -1,007E-013 -1,015E-013 100,000       

47 -1,010E-013 -1,021E-013 100,000       

48 -1,014E-013 -1,028E-013 100,000       

Tabela 7: Metoda glavnih komponent 

Na osnovi rezultatov lahko rečemo, da je veljavnost vprašalnika ustrezna.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 Globalni prikaz rezultatov 
 

Pri vsakem sklopu vprašanj smo posameznih 6 trditev združili v novo spremenljivko, ki 
predstavlja povprečen rezultat skupine pri vseh vprašanjih. Odgovori so bili točkovani z 
vrednostmi 1, 2 in 3, pri čemer pomeni višja vrednost M boljši rezultat skupine. Rezultate 
predstavljamo v spodnji tabeli. 
 

 
 

M 
PV Kontrolna skupina 

Odnos učitelja 2,633 2,433 
Odnos sošolcev 2,533 2,450 
Počutje na šoli 2,592 2,208 
Dojemanje sebe 2,433 2,442 
Prijateljstvo 2,333 2,708 
Izključevanje 2,642 2,325 
Počutje v domačem kraju 2,250 2,083 
Odnos do gluhote in PV 2,350 2,375 
Tabela 8: Primerjava rezultatov skupin po sklopih 

Rezultate smo predstavili tudi z grafom. 
 

 
Tabela 9: Primerjava rezultatov skupin po sklopih 
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Pri »odnosu učitelja« vidimo, da je aritmetična sredina višja pri skupini PV, ki znaša 2,633, 
pri kontrolni skupini pa 2,433. Iz tega lahko sklepamo, da je vedenje učitelja pri otrocih s PV 
nekoliko ustreznejše, čeprav razlike med skupinama niso velike in lahko pri obeh skupinah 
zaključimo, da je učiteljev odnos ustrezen. Taki rezultati kažejo na to, da učitelji v osnovni 
šoli ne delajo razlik med učenci, katere bi lahko vodile v slabšo socialno vključenost enih ali 
drugih otrok oziroma je njihovo razlikovanje prisotno na tistih področjih, kjer je to ustrezno in 
potrebno. 
 
Pri »odnosu sošolcev« se nekoliko višja aritmetična sredina (2,533 – PV in 2,450 pri kontrolni 
skupini) pojavlja pri skupini otrok s PV, tako da lahko na podlagi tega sklepamo, da ne samo 
da učenci ne delajo razlik med slišečimi sošolci in sošolcem s polževim vsadkom, ampak je 
njihov odnos do otroka s PV celo bolj pozitiven kot do ostalih. Taki rezultati kažejo na to, da 
slišeči otroci sprejemajo drugačnost in so še dodatno občutljivi do otrok s PV, s čimer gotovo 
pripomorejo k njihovi dobri socialni vključenosti. Zasluge za to si lahko jemlje šola, v kolikor 
jih o tej tematiki ustrezno poduči in spodbuja takšno vedenje, lahko pa so za to zaslužni tudi 
starši in širša skupnost. 
 
Iz tabele je razvidno, da ima eksperimentalna skupina otrok s PV pri »počutju na šoli« višjo 
aritmetično sredino ─ 2,592 kot kontrolna skupina, kjer je vrednost le-te 2,208. Iz teh 
rezultatov lahko sklepamo, da se otroci s PV v primerjavi z njihovimi slišečimi vrstniki in 
sošolci celo bolje počutijo in so na šoli tudi aktivnejši. Razloge za to lahko iščemo v boljši 
podpori in pomoči tem otrokom ter večjemu spodbujanju s strani zaposlenih, zunanjih 
delavcev in družine. 
 
Vidimo lahko, da sta razliki v aritmetičnih sredinah pri »dojemanju sebe« minimalni. 
Nekoliko višje vrednosti pa vidimo pri kontrolni skupini, kar pomeni, da je le-ta izkazala 
nekoliko boljše dojemanje sebe kot skupina otrok s PV. Kljub temu da otroci s PV na splošno 
nimajo izrazitih težav s samopodobo, so vseeno nekoliko bolj negotovi glede sebe kot otroci 
eksperimentalne skupine.  
 
Iz primerjave »prijateljstva« vidimo razliko v aritmetičnih sredinah, ki je 2,333 pri PV in 
2,708 pri eksperimentalni skupini. Ker je vrednost aritmetične sredine pri otrocih kontrolne 
skupine višja, so le-ti dosegli na področju prijateljstva boljše rezultate. Zaključimo lahko, da 
imajo otroci s PV več težav s sklepanjem prijateljstev v primerjavi s kontrolno skupino, kar 
sklepamo, da izvira iz njihovih težav s sluhom in komunikacijo. Do podobnih ugotovitev so 
prišli tudi Loy, Warner-Czyz, Tong, Tobey in Roland leta 2010 in Huber leta 2005. 
 
Iz tabele je razvidno, da se pri »izključevanju« aritmetični sredini M razlikujeta (PV – 2,642 
in kontrolna skupina 2,325). Ta je višja pri skupini otrok s PV, kar pomeni, da se negativno 
vedenje pojavlja pogosteje pri otrocih kontrolne skupine kot pri otrocih s PV. Slišeči otroci, ki 
so sošolci otroka s PV, se v razredu očitno zrelo vedejo in se ne poslužujejo nesramnega 
vedenja pri tej skupini otrok. K temu lahko pripomore tudi šola, v kolikor pokaže ničelno 
toleranco do takega vedenja in ozavešča o posledicah takega vedenja ter tako pri učencih 
razvija sposobnost empatije. 
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Vidimo, da je vrednost M pri sklopu »počutje v domačem kraju« višja pri skupini PV (2,250) 
kot pri kontrolni skupini (2,085), iz česar sklepamo, da sta počutje in aktivnost v domačem 
kraju nekoliko boljša pri otrocih s PV kot pri njihovih slišečih sošolcih. Verjamemo, da so za 
to odgovorni starši, ki v primeru PV svojega otroka bolj načrtno in pogosteje vključujejo v 
dejavnosti krajevne skupnosti z namenom, da bi premostil svoje ovire in bil bolje socialno 
vključen v domačem kraju. 
 
Iz tabele vidimo, da je razlika v aritmetičnih sredinah pri »odnosu do gluhote in PV« 
minimalna. Pojavlja se v prid kontrolne skupine, kar naj bi sicer pomenilo boljši odnos do 
gluhote in PV pri skupini slišečih otrok, vendar lahko v nadaljevanju vidimo, da te razlike 
izvirajo iz drugačnega razumevanja določenih podvprašanj in ne predstavljajo realnega stanja. 
Glede na povedano lahko zaključimo, da imata obe skupini do PV in gluhote podoben odnos, 
ki je pri obeh pozitiven. Poznavanje otroka s PV zagotovo pripomore k boljšemu odnosu 
normalno slišečih otrok do gluhote, kar kaže tudi na to, da je inkluzija pozitivna tudi za otroke 
brez posebnih potreb, ki se s tem naučijo sprejemanja drugačnosti in nudenja pomoči. 
 
Novih 8 spremenljivk smo združili v končno spremenljivko »socialna vključenost«, ki je bila 
glavni predmet našega zanimanja.  
 

 M SD 
PV 2,471 0,265 
Kontrolna 2,378 0,263 
Tabela 10: Primerjava skupin glede na socialno vključenost 

Iz tabele je razvidno, da je socialna vključenost podobna pri obeh skupinah, nekoliko višji 
rezultat pa se pojavlja pri skupini otrok s PV. Standardni odklon kaže tudi na to, da so pri 
obeh skupinah vrednosti podobno porazdeljene okrog aritmetične sredine. Zaključimo lahko, 
da je socialna vključenost otrok s PV v rednih šolah v Sloveniji dobra, celo nekoliko boljša od 
socialne vključenosti njihovih slišečih vrstnikov. Naše ugotovitve se ujemajo z ugotovitvami 
Percy-Smith, Caye-Tomasen, Gudman, Jensen in Thomsen iz leta 2008. 
 
Zanimala nas je tudi primerjava med socialno vključenostjo otrok, ki so bili implantirani prej 
in kasneje. Za mejo smo vzeli starost 24 mesecev oziroma dve leti. Do takrat je bilo 
implantiranih 12 otrok, ostalih 8 pa je bilo implantiranih po tej starosti. Rezultate smo 
prikazali v spodnji tabeli. 
 

Implantacija N M SD 
Zgodaj 12 2,4705 0,186 
Pozno 8 2,4714 0,368 
Tabela 11: Primerjava socialne vključenosti zgodaj in pozno implantiranih 

 

Iz tabele je razvidno, da praktično ni razlik med skupinama, če primerjamo aritmetični 
sredini, vidimo pa, da so vrednosti pri pozno implantiranih otrocih bistveno boj razpršene 
okrog aritmetične sredine kot pri zgodaj implantiranih otrocih. 
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4.2 Pregled rezultatov po področjih 
 

4.2.1 Odnos učitelja 
 
V spodnji tabeli smo prikazali odgovore na trditve v zvezi z odnosom učitelja. 
 

 
Odnos učitelja 

Skupina otrok 
PV (20) Kontrolna skupina (20) 

N % M N % M 
Prijaznost Manj kot do sošolcev 0 0,0  

2,95 
5 25,0  

2,50 Enako kot do sošolcev 19 95,0 15 75,0 
Bolj kot do sošolcev 1 5,0 0 0,0 

Pogovor  Manj kot s sošolci 0 0,0  
2,65 

3 15,0  
2,65 Enako kot s sošolci 13 65,0 16 80,0 

Bolj kot s sošolci 7 35,0 1 5,0 
Pomoč Manj kot sošolcem 0 0,0  

2,60 
7 35,0  

2,20 Enako kot sošolcem 8 40,0 11 55,0 
Bolj kot sošolcem 12 60,0 2 10,0 

Preverjanje 
razumevanja 

Manj pogosto kot sošolce 0 0,0  
2,40 

5 25,0  
2,40 Enako pogosto kot sošolce 12 60,0 13 65,0 

Pogosteje kot sošolce 8 40,0 2 10,0 
Kreganje Manjkrat kot sošolce 4 20,0  

2,70 
9 45,0  

2,35 Enako pogosto kot sošolce 16 80,0 9 45,0 
Bolj pogosto kot sošolce 0 0,0 2 10,0 

Pohvala Manjkrat kot sošolce 3 15,0  
2,50 

1 5,0  
2,50 Enako pogosto kot sošolce 13 65,0 11 55,0 

Bolj pogosto kot sošolce 4 20,0 8 40,0 
Tabela 12: Odnos učitelja - rezultati 

Pri sklopu, vezanem na učitelja, smo morali vse trditve rekodirati, da smo dobili vrednosti 
primerne za primerjavo, saj je to edini sklop, kjer so otroci morali odgovarjati s primerjavo s 
sošolci: -manj, -enako, -bolj. Pri skupini otrok s PV in kontrolni skupini smo pri trditvah 1, 2 
in 6 odgovoru »enako« pripisali 3 točke, »več/bolj« 2 točki in »manj« 1 točko. Glede na 
prijaznost, pogovor in pohvalo smo namreč mnenja, da je za otrokovo socialno vključenost 
najboljše, če učitelj med njimi in drugimi ne dela razlik, najslabše pa, če je do njih manj 
prijazen, se manj pogovarja in jih redkeje pohvali. Odgovoru »več/bolj« smo tako pripisali 
vmesno vrednost 2. Pri trditvah 3 in 4, ki sta povezani z dodatno pomočjo in preverjanjem 
razumevanja navodil učitelja, smo bili mnenja, da je ta vrsta delanja razlik pri otrocih s PV 
potrebna in zaželena ter pripomore kvečjemu k boljši socialni vključenosti, pri otrocih 
kontrolne skupine pa je nepotrebna in ne prinaša boljše socialne vključenosti. Tako smo pri 
eksperimentalni skupini odgovor »več/bolj« točkovali s 3 točkami, »enako« z 2 in »manj« z 1, 
pri kontrolni skupini pa »enako« s 3, »bolj« z 2 in »manj« z 1. Trditev, da otroka učitelj 
okrega, pa smo pri vseh točkovali tako, da je »enako«  vredno 3 točke, »manj« 2 točki in 
»bolj« 1 točko. Tudi v tem primeru se nam namreč zdi, da je najustreznejše, kadar učitelj ne 
dela razlik, najbolj pa so izpostavljeni in očrnjeni pred drugimi tisti otroci, ki so pogosteje 
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okregani. Višja aritmetična vrednost tako pomeni boljši rezultat skupine pri posamezni trditvi 
in posledično ustreznejši odnos učitelja. 
 
V zvezi s trditvijo »Učitelj je do mene prijazen« nas je zanimalo, ali se učitelj drugače obnaša 
do ene ali druge skupine otrok. Ne bi bili presenečeni, če bi učitelj bil bolj prijazen do otrok s 
PV, saj se po navadi zavedajo, da gre za otroka, ki potrebuje dodatno pozornost in spodbudo 
učitelja, kar lahko izražajo tudi s tem, da so do otroka bolj prijazni. Zanimalo nas je, ali otrok 
to razlikovanje opazi, saj smo mnenja, da takšno razlikovanje opazijo tudi otrokovi sošolci, 
kar pa ne more dobro vplivati na položaj otroka v razredu in njegovo socialno vključenost. 
Obe skupini otrok sta izbrali podobne odgovore. Največ otrok se je odločilo, da je učitelj do 
njih enako prijazen kot do sošolcev. Tako je menilo 19 otrok s PV in 15 otrok kontrolne 
skupine. Noben izmed otrok s PV ni bil mnenja, da je učitelj do njih manj prijazen kot do 
sošolcev, 1 otrok s PV pa je označil, da je učitelj do njega bolj prijazen kot do ostalih. Iz 
skupine otrok kontrolne skupine je 5  otrok bilo mnenja, da je učitelj do njih manj prijazen, 
nihče pa, da je bolj prijazen. Rezultate med skupinama smo primerjali glede na aritmetični 
sredini obeh skupin, ki je bila pri otrocih s PV 2,95, pri kontrolni skupini pa 2,50. To kaže, da 
v povprečju vidijo otroci s PV njihovega učitelja kot enako prijaznega do vseh, otroci 
kontrolne skupine pa nekoliko manj prijaznega do njih kot do ostalih. Razlog, zakaj večina 
otrok kontrolne skupine vidi učitelja kot manj prijaznega do njih v primerjavi z drugimi, nam 
ni poznan, lahko pa zaključimo, da učitelj ne dela razlik v prijaznosti do otrok s PV.  
 
Z naslednjo trditvijo nas je zanimalo, koliko se učitelj pogovarja z otrokom glede na ostale 
sošolce. Tudi tukaj smo namreč bili mnenja, da bi se lahko pojavile razlike pri otrocih s PV, 
bodisi v eno ali drugo smer. Učitelj bi se s takim otrokom lahko pogovarjal več z namenom, 
da bi mu omogočil čim boljše razumevanje in sledenje ali pa tudi manj, kadar ne bi bil 
prepričan o tem, kako komunicirati s takim otrokom oziroma bi se počutil premalo 
izobraženega na področju gluhote in PV. Najustreznejše za socialno vključenost bi seveda 
bilo, da učitelj ne bi delal razlik. Največ otrok obeh skupin je menilo, da njihov učitelj ne dela 
razlik. Ta odgovor je izbralo 13 otrok s PV in 16 otrok kontrolne skupine. Da se učitelj z 
njimi pogovarja manj kot z ostalimi, ni izbral noben otrok s PV, so pa ta odgovor izbrali 3 
otroci kontrolne skupine, da se z njimi pogovarja več, pa je menilo 7 otrok s PV in 1 otrok 
kontrolne skupine. Otroci obeh skupin so se strinjali v svojih odločitvah, da učitelj v količini 
pogovora ne dela pretiranih razlik, kar kažeta enaki aritmetični sredini 2,65.  
 
Pri naslednji trditvi, ki se je nanašala na pomoč učitelja, bi bilo pričakovati več pomoči otroku 
s PV, saj se ti otroci izobražujejo po programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno pomoč 
tudi potrebujejo. Res so se pojavile nekatere razlike med skupinama. Pri skupini otrok s PV je 
največ otrok (60 %) menilo, da jim učitelj pomaga bolj kot sošolcem, vsi ostali (40 %) pa so 
izbrali odgovor, da jim učitelj pomaga enako kot ostalim sošolcem. Odgovora, da jim učitelj 
pomaga manj v primerjavi z ostalimi, ni izbral noben otrok s PV. Pri kontrolni skupini je 
največ otrok  (55 %) bilo mnenja, da so deležni enake količine pomoči kot ostali, drugi 
najpogostejši odgovor je bil, da jim učitelj pomaga manj kot drugim (35 %) in na zadnjem 
mestu, da jim pomaga več (10 %). Rezultati narekujejo, da učitelj namenja nekoliko več 
pomoči otrokom s PV kot njegovim slišečim sošolcem, ki jim namenja večinoma enako 
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pomoči kot ostalim. Aritmetični sredini 2,60 pri PV in 2,20 pri kontrolni skupini kažeta na 
ustrezno delanje razlik med skupinama. Ti rezultati so nas prijetno presenetili, saj kažejo 
točno to, kar bi si želeli – nekoliko več pomoči otrokom s PV, ostalim pa vsem enako.  
 
Pri preverjanju razumevanja smo pričakovali podobne rezultate kot pri prejšnji trditvi glede 
pomoči, saj imajo otroci s PV pogosto težave ravno na tem področju, ki je tesno povezano s 
sluhom. Odgovori otrok obeh skupin so bili podobni. Večina vseh je menila, da učitelj 
preverja njihovo razumevanje enako pogosto kot pri drugih, in sicer 12 otrok s PV in 13 otrok 
kontrolne skupine. Nihče izmed otrok s PV ni bil mnenja, da učitelj preverja njihovo 
razumevanje manj kot pri ostalih, je pa ta odgovor izbralo 5 otrok kontrolne skupine. Po drugi 
strani je 8 otrok s PV pri tem vprašanju odgovorilo, da učitelj njihovo razumevanje preveri 
pogosteje kot pri ostalih sošolcih, pri kontrolni skupini pa sta ta odgovor izbrala 2 otroka. Iz 
primerjave aritmetičnih sredin, ki sta pri obeh skupinah 2,40, lahko vidimo, da učitelj 
pogosteje razumevanje preveri pri otroku s PV, pri obeh skupinah pa so rezultati dobri, kar 
kaže na ustrezno delovanje učitelja.  
 
Naslednja trditev je preverjala, kako pogosto učitelj otroka okrega, ko kaj stori narobe. Tudi 
na tem mestu bi lahko pričakovali razlike pri delu učitelja, in sicer večjo toleranco pri otrocih 
s PV zaradi morebitnih drugih težav in povezovanju neprimernega vedenja z njihovo osnovno 
težavo. V kolikor bi se take razlike res pojavile, bi se nam to za socialno vključenost zdelo 
slabo. Pri skupini otrok s PV je večina otrok (80 %) menila, da se jim to zgodi enako pogosto 
kot ostalim sošolcem, ostalih 20 % pa je menilo, da redkeje kot ostalim. Pri kontrolni skupini 
so se otroci v enakem številu odločili za odgovora, da jih učitelj okrega »manj kot sošolce« in 
»enako kot ostale sošolce«. Vsakega je izbralo 45 % otrok, ostalim 10 % pa se je zdelo, da jih 
učitelj okrega pogosteje. Otroci s PV so z aritmetično sredino 2,70 bližje vrednosti 3, kar 
pomeni, da učitelj ne dela razlik, kot otroci kontrolne skupine s svojo vrednostjo 2,35, ki kaže 
na manj pogosto kreganje. Zakaj se otrokom kontrolne skupine zdi, da jih učitelj manj 
pogosto okrega, ne znamo pojasniti (morda imajo učitelja, ki redko okrega učence), so pa 
razlike med skupinama dovolj majhne, da lahko zaključimo, da učitelj ne dela vidnih razlik 
med skupinama, kadar gre za discipliniranje otrok.  
 
Zadnje vprašanje, ki se je nanašalo na učitelja, je preverjalo, kako pogosto le-ta otroka 
pohvali. Tudi tukaj bi lahko pričakovali, da otroku s PV nameni več pohval iz že zgoraj 
navedenih razlogov, utegne pa tovrstno delanje razlik negativno vplivati na njegovo socialno 
vključenost v razredu.  Obe skupini sta v največjem številu izbrali odgovor »enako pogosto«, 
in sicer 13 otrok s PV in 11 otrok kontrolne skupine. Drugi najpogostejši odgovor je pri 
eksperimentalni skupini bil »pogosteje kot sošolce«; tako so menili 4 otroci, ostali 3 pa so 
izbrali odgovor »manj pogosto kot ostale«. Pri kontrolni skupini je samo 1 otrok izbral 
odgovor, da ga učitelj pohvali manj pogosto kot ostale, 8 pa jih je izbralo odgovor »pogosteje 
kot ostale«. Obe aritmetični sredini sta enaki (2,50) in visoki, kar kaže, da je pri obeh 
skupinah pohvala enaka ali nekoliko bolj pogosta kot pri ostalih učencih. 
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4.2.2 Odnos sošolcev 
 
V naslednji tabeli so predstavljeni odgovori na vprašanja v zvezi z odnosom sošolcev. 
 

 
Odnos sošolcev 

Skupina otrok 
PV (20) Kontrolna skupina (20) 

N % M N % M 
Prijaznost Nikoli 0 0,0  

2,70 
0 0,0  

2,55 Včasih 6 30,0 9 45,0 
Pogosto 14 70,0 11 55,0 

Pomoč Nikoli 1 5,0  
2,45 

6 30,0  
2,25 Včasih 9 45,0 3 15,0 

Pogosto 10 50,0 11 55,0 
Povabilo k igri Nikoli 1 5,0  

2,55 
7 35,0  

2,20 Včasih 7 35,0 2 10,0 
Pogosto 12 60,0 11 55,0 

Izberejo ga 
med prvimi 

Nikoli 5 25,0  
2,00 

3 15,0  
2,10 Včasih 10 50,0 12 60,0 

Pogosto 5 25,0 5 25,0 
Pogovor Nikoli 0 0,0  

2,80 
1 5,0  

2,85 Včasih 4 20,0 1 5,0 
Pogosto 16 80,0 18 90,0 

Druženje Nikoli 2 10,0  
2,70 

2 10,0  
2,75 Včasih 2 10,0 1 5,0 

Pogosto 16 80,0 17 85,0 
Tabela 13: Odnos sošolcev - rezultati 

Vrednost aritmetične sredine bližje 3 pomeni dober odnos sošolcev in posledično socialno 
vključenost, vrednost bližje 1 pa slab odnos in slabšo socialno vključenost.  
 
Prvo vprašanje tega sklopa se je nanašalo na prijaznost sošolcev in kako pogosto so le-ti do 
vprašanih otrok prijazni. Kar se tiče vrstnikov, je napovedati rezultate zelo težko, saj so le-ti 
lahko do otrok, ki so kakorkoli drugačni, zelo tolerantni in celo prijaznejši kot do ostalih, 
lahko pa je njihova drugačnost razlog za neprijazno vedenje in izključevanje. Največ otrok je 
odgovorilo, da pogosto – 62,5 %. Tako je menilo 14 otrok s PV in 11 njihovih slišečih 
sošolcev. Nihče izmed vprašanih ni odgovoril, da sošolci do njega niso nikoli prijazni, je pa 
odgovor »včasih« izbralo 6 otrok s PV in 9 otrok kontrolne skupine. Rezultati tega vprašanja 
so med skupinama precej podobni, aritmetična sredina PV je 2,70, pri kontrolni skupini pa 
2,55. Rezultati kažejo na prijaznost sošolcev do otrok obeh skupin, a so sošolci  nekoliko bolj 
prijazni do otrok s PV v primerjavi z ostalimi.  
 
Naslednje vprašanje je od otrok želelo izvedeti, kako pogosto jim sošolci pomagajo, kadar 
česa ne znajo. Ponovno bi rezultate težko napovedali, saj so otroci lahko zelo zreli in 
pripravljeni pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo, kadar pa so »drugačni« otroci tisti, ki so 
izključeni, tudi pomoči sošolcev ni pričakovati. Največ otrok je odgovorilo, da jim sošolci 
pomagajo pogosto. Ta odgovor je izbrala polovica otrok s PV (10) in eden več pri kontrolni 
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skupini. 9 otrok s PV je odgovorilo, da jim sošolci včasih pomagajo, 1 pa da nikoli. Pri 
kontrolni skupini je več otrok izbralo odgovor »nikoli«, in sicer 6 otrok, 3 pa so odgovorili, da 
jim sošolci pomagajo včasih. Razlike med skupinama so ponovno majhne, in sicer je 
aritmetična sredina pri PV 2,45, pri kontrolni skupini pa 2,25, iz česar lahko zaključimo, da 
sošolci pogosto pomagajo otrokom obeh skupin. Nekoliko pogostejša pa je pomoč otrokom s 
PV.  
 
Zanimalo nas je tudi, kako pogosto sošolci vprašane otroke povabijo k igri. Kadar gre za 
situacije izven razreda, ko učenci niso pod drobnogledom učitelja, je za pričakovati več 
izključevanj kot pri samem pouku. Otrok s PV izstopa iz skupine, zato je lahko v takih 
situacijah izključen, kljub temu pa smo upali na dobre rezultate, ki bodo pokazali dobro 
vključenost teh otrok tudi zunaj razreda. Spet je prevladoval odgovor »pogosto«, tako je 
odgovorilo 60 % otrok s PV in 55 % kontrolne skupine. 7 otrok s PV je odgovorilo da jih k 
igri povabijo včasih, 1 pa da nikoli. Presenetljivo je, da je več slišečih otrok (7) odgovorilo, da 
jih sošolci nikoli ne povabijo k igri, 2 otroka pa, da ju povabijo le včasih, kar nakazuje, da 
polžev vsadek ni razlog za izključevanje iz skupine. To potrjujeta tudi aritmetični sredini - pri 
skupini PV le-ta znaša 2,55 pri kontrolni skupini pa 2,20.  
 
V nadaljevanju smo otroke obeh skupin vprašali še, kako pogosto jih pri igrah in delu v 
skupini izberejo med prvimi. Da te izberejo med prvimi je pokazatelj dobrega socialnega 
položaja v razredu in zanimalo nas je, kako pogosto imajo tak položaj otroci s PV. V obeh 
skupinah je bil najpogostejši odgovor »včasih«, in sicer je ta odgovor izbralo 10 otrok s PV in 
12 otrok kontrolne skupine. Ostala dva možna odgovora so otroci eksperimentalne skupine 
izbrali v enakem številu, 5 jih je reklo, da jih med prvimi nikoli ne izberejo, 5 pa da pogosto. 
Otroci kontrolne skupine so med preostalima odgovoroma pogosteje izbrali možnost 
»pogosto« (5 otrok), 3 pa so označili, da jih med prvimi nikoli ne izberejo. Razlika v 
aritmetičnih sredinah – 2,00 pri PV in 2,10 pri kontrolni skupini je v tem primeru zelo 
majhna, tako da lahko zaključimo, da so otroci s PV enako pogosto izbrani med prvimi kot 
njihovi slišeči sošolci, in to je »včasih«.  
 
V naslednjem vprašanju smo otroke spraševali, kako pogosto se sošolci z njimi pogovarjajo. 
Osnovna težava otrok s PV je sluh, ki pa vpliva na celotno komunikacijo, ki je pri teh otrocih, 
kadar pogoji niso idealni, otežena. Sklepali smo torej, da so otroci s PV zaradi tega lahko 
pogosto izključeni iz pogovorov, bodisi zato, ker se sami umaknejo, ali zato, ker sošolci ne 
pristopijo do njih, vse zaradi prej omenjenih težav na tem področju. Na srečo se je naša skrb 
izkazala za neupravičeno, kar 85 % vseh vprašanih je namreč odgovorilo, da se z njimi 
pogovarjajo pogosto. Tako je odgovorilo 16 otrok s PV in 18 otrok kontrolne skupine. Da se 
sošolci nikoli ne pogovarjajo z njim/njo, je odgovoril zgolj 1 otrok iz kontrolne skupine, 
otroci s PV te možnosti niso izbirali. Za odgovor »včasih« so se odločili 4 otroci s PV in 1 
otrok iz kontrolne skupine. Pri tem vprašanju prav tako ni vidnih razlik med skupinama, kar 
kažeta aritmetični sredini 2,80 (PV) in 2,85 (kontrolna skupina), sta pa obe skupini dali zelo 
dobre rezultate, kar se tiče vzpostavljanja pogovorov z njimi.  
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Tudi pri naslednjem vprašanju, kjer nas je zanimalo, ali se sošolci radi družijo z vprašanim 
otrokom, je prepričljivo prevladal odgovor »pogosto«. To možnost je skupaj izbralo 82,5 % 
vseh otrok, 16 s PV in 17 slišečih sošolcev. Da se sošolci nikoli ne marajo družiti z njim/njo, 
sta odgovorila 2 otroka s PV in 2 otroka kontrolne skupine, da pa se to zgodi le včasih, sta 
odgovorila prav tako 2 otroka s PV in 1 otrok kontrolne skupine. Tudi pri tem vprašanju 
aritmetični sredini 2,70 (PV) in 2,75 (kontrolna skupina) kažeta, da so rezultati druženja z 
vprašanimi otroci obeh skupin dobri, vidnih razlik med njima pa ni. 
 

4.2.3 Počutje in aktivnost na šoli 
 

V naslednji tabeli so predstavljeni rezultati o počutju in aktivnosti na šoli. 
 

 
Počutje in aktivnost na šoli 

Skupina otrok 
PV (20) Kontrolna skupina (20) 

N % M N % M 
V šoli se dobro 
počuti 

Nikoli 0 0,0  
2,85 

2 10,0  
2,05 Včasih 3 15,0 15 75,0 

Pogosto 17 85,0 3 15,0 
Rad prihaja v 
šolo 

Nikoli 2 10,0  
2,35 

13 65,0  
1,50 Včasih 9 45,0 4 20,0 

Pogosto 9 45,0 3 15,0 
Nerodno mu je Nikoli 14 70,0  

2,60 
9 45,0  

2,45 Včasih 6 30,0 11 55,0 
Pogosto 0 0,0 0 0,0 

Izven razreda 
je sam 

Nikoli 7 35,0  
2,30 

15 75,0  
2,70 Včasih 12 60,0 4 20,0 

Pogosto 1 5,0 1 5,0 
Dobro se 
znajde 

Nikoli 0 0,0  
2,95 

0 0,0 2,70 
Včasih 1 5,0 6 30,0 
Pogosto 19 95,0 14 70,0 

Sodeluje v 
šolskih 
dejavnostih 

Nikoli 1 5,0  
2,50 

5 25,0  
1,85 Včasih 8 40,0 13 65,0 

Pogosto 11 55,0 2 10,0 
Tabela 14: Počutje in aktivnost na šoli - rezultati 

Ponovno pomeni višja vrednost aritmetične sredine boljše počutje na šoli in nižja slabše. 
Najvišja možna vrednost je 3, najnižja pa 1. V današnjih časih je splošno znano, da otroci 
pogosto ne hodijo radi v šolo in imajo do nje nekoliko odklonilen odnos, zato je bilo za 
pričakovati rezultate, ki to izražajo, zanimala pa nas je predvsem morebitna razlika med 
skupinama. V kolikor bi namreč bili otroci s PV deležni še izključevanja in nezadostne 
podpore učiteljev ter drugega osebja šole, bi bile razlike med skupinama opazne tudi na 
področju počutja v šoli.  
 
Prvo vprašanje sklopa »počutje in aktivnost na šoli« se je nanašalo na splošno dobro počutje v 
šoli. Rezultati skupin so bili precej različni, in sicer so otroci s PV večinoma odgovorili, da se 
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na šoli pogosto dobro počutijo – 85 %, pri otrocih kontrolne skupine pa je s 75 % prevladoval 
odgovor »včasih«. Otroci s PV se za odgovor »nikoli« niso odločali, medtem ko sta ta 
odgovor izbrala 2 otroka kontrolne skupine. Preostali 3 otroci eksperimentalne skupine so 
izbrali odgovor »včasih«, prav tako pa so 3 otroci kontrolne skupine izbrali odgovor 
»pogosto«. Lahko torej sklepamo, da se glede aritmetične sredine 2,85 pri PV in 2,05 otroci s 
PV na splošno v šoli počutijo bolje kot slišeči otroci kontrolne skupine. Razloge za to lahko 
iščemo v tem, da jim osebje šole posveča več pozornosti in nudi več pomoči zaradi njihove 
usmeritve in individualiziranega programa.  
 
Pri drugi trditvi »Rad prihajam v šolo« smo ponovno dobili precej različne rezultate. Otroci s 
PV so se v enakem številu odločili za odgovora »pogosto in »včasih« - vsakega je izbralo 9 
otrok oziroma 45 %. Ostala 2 sta izbrala odgovor »nikoli«. Otroci kontrolne skupine pa so s 
65 % najpogosteje izbrali odgovor »nikoli«, sledil je odgovor »včasih« ─ 20 % in »pogosto« 
─ 15 %. Iz velikih razlik v aritmetičnih sredinah, ki sta 2,35 pri PV in 1,50 pri kontrolni 
skupini, lahko sklepamo, da otroci s PV v povprečju raje prihajajo v šolo kot njihovi slišeči 
sošolci. Razlogi so verjetno podobni kot pri prejšnji trditvi.  
 
Naslednja trditev se je glasila: »Pred drugimi učenci in učitelji naše šole mi je nerodno«, za 
katero smo se odločili predvsem zato, ker bi pri otrocih s PV utegnili pričakovati večjo 
stopnjo negotovosti kot pri ostalih otrocih že zaradi drugačnega zunanjega videza, slabšega 
sluha in posledično oteženega sporazumevanja itd. K sreči so rezultati pokazali nasprotno. Za 
odgovor »pogosto« se respondenti niso odločali, tako v eksperimentalni kot tudi v kontrolni 
skupini. Otroci s PV so se večinoma odločili za odgovor »nikoli«, in sicer 70 %, otroci 
kontrolne skupine pa so večinoma izbrali odgovor »včasih« ─ 55 %. Preostalih 30 % otrok s 
PV se je prav tako odločilo za odgovor »včasih«, preostalih 45 % otrok kontrolne skupine pa 
za odgovor »nikoli«. Čeprav odstopanja niso velika, rezultati kažejo, da je otrokom s PV v 
povprečju manj nerodno (2,60) pred drugimi osebami na šoli kot otrokom kontrolne skupine 
(2,45). Pri tem je treba povedati, da smo to spremenljivko »Nerodno mi je …« pred obdelavo 
rekodirali (»Ni mi nerodno …«), tako da je skladna z drugimi trditvami tega sklopa, kjer 
vrednost 1 pomeni slabo počutje na šoli in 3 dobro počutje.  
 
Z naslednjim vprašanjem smo želeli izvedeti, kako pogosto so otroci izven učilnice sami, 
ravno iz razloga, ker je izključevanje izven razreda pogostejše kot v razredu, kjer so otroci 
pod nadzorom učitelja. Tudi to spremenljivko smo pred obdelavo podatkov rekodirali v 
ustrezno obliko. Odgovori skupin so se med seboj razlikovali. Otroci s PV so večinoma 
odgovorili, da se to zgodi včasih (60 %), sledil je odgovor »nikoli« ─ 35 %, da je sam 
pogosto, pa je odgovoril 1 otrok (5 %). Otroci kontrolne skupine so večinoma izbrali odgovor 
»nikoli«, takih je bilo 75 %. Na drugem mestu je bil odgovor »včasih«, ki ga je izbralo 20 % 
učencev kontrolne skupine, 1 (5 %) pa se je odločil za odgovor »pogosto«. Rezultati 
narekujejo, da so otroci s PV na kosilu, igrišču, hodniku itd. nekoliko pogosteje sami kot 
otroci kontrolne skupine, kar se kaže tudi v vrednostih aritmetičnih sredin, ki sta 2,30 (PV) in 
2,70 (kontrolna skupina). Omenjeno se, kljub takim rezultatom, pri obeh skupinah zgodi 
redko.  
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Zanimalo nas je tudi, kako dobro se otroci s PV na šoli znajdejo, ravno zaradi težav sluhom in 
komunikacijo in morebitnih drugih težav, ki nastopijo kot posledica osnovne motnje. Pri tem 
vprašanju smo dobili podobne odgovore, in sicer so respondenti večinoma odgovorili, da se 
na šoli pogosto dobro znajdejo. Tako je odgovorilo skupaj 82,5 % vprašanih otrok, od tega 
skoraj vsi otroci s PV (95 %) in 70 % otrok kontrolne skupine. Nihče ni izbral odgovora 
»nikoli«, za »včasih« pa se je odločil 1 otrok s PV in 6 normalno slišečih otrok. Čeprav so 
rezultati precej podobni, kar kažeta tudi aritmetični sredini 2,95 (PV) in 2,70 (kontrolna 
skupina), narekujejo, da se otroci s PV na šoli znajdejo celo bolje kot njihovi normalno slišeči 
sošolci.  
 
Pri naslednjem vprašanju so otroci odgovarjali, kako pogosto sodelujejo v šolskih 
dejavnostih. Menimo namreč, da bi se v primeru, da bi bili otroci slabše socialno vključeni v 
šolsko okolje, to pokazalo tudi kot manj pogosto vključevanje v šolske dejavnosti. Otroci s 
PV so najpogosteje odgovorili, da se vključujejo »pogosto« (11 otrok), sledil je odgovor 
»včasih« (8 otrok) in nazadnje »nikoli« (1 otrok). Otroci kontrolne skupine so v največjem 
številu (13 otrok) izbrali odgovor »včasih«, sledil je odgovor »pogosto« (5 otrok), 2 pa sta 
označila, da v šolskih dejavnostih nikoli ne sodelujeta. Pokazale so se razlike med 
aritmetičnima sredinama skupin – 2,50 pri PV in 1,85 pri kontrolni skupini, iz česar je možno 
razbrati nekoliko pogostejše sodelovanje otrok s PV v šolskih dejavnostih. Razloge za to 
lahko iščemo v večjem spodbujanju teh otrok k vključevanju, bodisi s strani učiteljev in 
drugih delavcev šole bodisi staršev in zunanjih sodelavcev, kot je npr. surdopedagog, psiholog 
ali socialni delavec. 
 

4.2.4 Dojemanje sebe 
 

V naslednji tabeli so predstavljeni rezultati sklopa o dojemanju sebe. 
 

 
Dojemanje sebe 

Skupina otrok 
PV (20) Kontrolna skupina (20) 

N % M N % M 
Je 
samozavesten 

Se strinjam 13 65,0  
2,55 

12 60,0  
2,60 Se delno strinjam 5 25,0 8 40,0 

Se ne strinjam 2 10,0 0 0,0 
Je sramežljiv Se strinjam 1 5,0  

2,50 
3 15,0  

2,30 Se delno strinjam 8 40,0 8 40,0 
Se ne strinjam 11 55,0 9 45,0 

Je priljubljen Se strinjam 5 25,0  
2,05 

13 65,0  
2,55 Se delno strinjam 11 55,0 5 25,0 

Se ne strinjam 4 20,0 2 10,0 
Ne ve, kako naj 
se vključi 

Se strinjam 2 10,0  
2,40 

1 5,0  
2,80 Se delno strinjam 8 40,0 2 10,0 

Se ne strinjam 10 50,0 17 85,0 
Zadovoljen je 
sam s sabo 

Se strinjam 13 65,0  
2,65 

10 50,0  
2,45 Se delno strinjam 7 35,0 9 45,0 
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Se ne strinjam 0 0,0 1 5,0 
Boji se, kaj si 
bodo o njem 
mislili drugi 

Se strinjam 2 10,0  
2,45 

6 30,0  
1,95 Se delno strinjam 7 35,0 9 45,0 

Se ne strinjam 11 55,0 5 25,0 
Tabela 15: Počutje na šoli - rezultati 

Pri sklopu vprašanj o dojemanju sebe so morali respondenti označiti svoje strinjanje s 
trditvami. Pri obdelavi podatkov smo najprej rekodirali spremenljivki »Ne ve, kako naj se 
vključi« in »Boji se, kaj si bodo drugi o njem mislili« v pozitivni obliki (»Vem, kako naj se 
vključim«, »Ne bojim se …«), tako da se je usmerjenost spremenljivke ujemala z ostalimi 
trditvami, nato smo zamenjali odgovore skrajnih vrednosti. Odgovorom »se ne strinjam« smo 
pripisali vrednost 1, »se delno strinjam« vrednost 2 in »se strinjam« vrednost 3, tako da tudi 
pri tem sklopu višja vrednost aritmetične sredine pomeni boljše dojemanje sebe.  
 
S tem sklopom smo želeli pridobiti podatke o samopodobi otrok. Otrok s polževim vsadkom 
ima namreč pogosto nižjo samopodobo v primerjavi s slišečimi vrstniki. Tako je zaradi 
drugačnega zunanjega videza več težav v sporazumevanju in drugih morebitnih posledic 
nošenja polževega vsadka.  
 
Prva trditev je bila » Sem samozavesten« in z njo se je strinjalo 62,5 % vseh vprašanih, od 
tega 13 otrok s PV in 12 brez. Delno se je s trditvijo strinjalo 5 otrok (25 %) s PV in 8 (40 %) 
normalno slišečih. 2 otroka s PV sta zase menila, da nista samozavestna, ni pa tako menil 
nihče izmed otrok kontrolne skupine. Rezultati se kljub zelo majhnim razlikam v aritmetičnih 
sredinah (PV – 2,55, kontrolna skupina – 2,60) skupin nekoliko nagibajo k višji samozavesti 
normalno slišečih otrok.  
 
Z naslednjo trditvijo smo želeli izvedeti, ali otroci mislijo zase, da so sramežljivi. 
Sramežljivost je namreč lastnost, ki je pogosto odraz nižje samopodobe in lahko ima 
pomemben vpliv na socialno vključenost otrok. Predvidevali smo, da utegne to biti lastnost, ki 
je pri otrocih s polževim vsadkom še nekoliko pogosteje prisotna iz vseh že prej naštetih 
razlogov. Presenetilo nas je, da je samo 1 otrok s PV odgovoril, da je sramežljiv. Tako so 
odgovorili tudi 3 otroci kontrolne skupine. Odgovor »se delno strinjam« je pri vsaki skupini 
izbralo 8 otrok, »se ne strinam« pa je odgovorilo 11 otrok s PV in 9 normalno slišečih otrok. 
Razlike med aritmetičnima sredinama niso velike (PV – 2,50 in kontrolna skupina – 2,30), a 
nakazujejo, da so otroci s PV v povprečju manj sramežljivi od njihovih slišečih vrstnikov. 
Sklepamo, da so ti otroci deležni veliko spodbud iz bližnjega okolja in se jih s strani staršev 
ter strokovnjakov načrtno in še pogosteje kot normalno slišeče otroke vključuje v širše okolje, 
zato so rezultati taki.  
 
Z naslednjim vprašanjem smo želeli izvedeti, ali so vprašani otroci priljubljeni med vrstniki 
oziroma ali se vidijo kot priljubljene. Če se otrok namreč vidi kot priljubljenega med vrstniki, 
je to zagotovo lahko razlog za pozitivno samopodobo in visok nivo samozavesti. Rezultati 
med skupinama se razlikujejo. Da so priljubljeni, je odgovorilo 5 (25 %) otrok s PV in 13 
otrok (65 %) kontrolne skupine. Delno se je s trditvijo strinjalo 11 otrok s PV (55 %) in 5 
normalno slišečih otrok (25 %). Da niso priljubljeni, so zabeležili 4 otroci s PV (20 %) in 2 
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otroka kontrolne skupine (10 %). Rezultati kažejo, da se otroci s PV vidijo kot manj 
priljubljene med vrstniki kot njihovi normalno slišeči sošolci, kar kažeta aritmetični sredini 
2,05 (PV) in 2,55 (kontrolna skupina). Ta rezultat se tudi sklada z ugotovitvami pri prvi trditvi 
o samozavesti otrok s PV, razlike pa so v tem primeru še večje.  
 
Enako se je pokazalo pri naslednji trditvi, da ne vedo, kako naj se vključijo v družbo. To je 
zagotovo dober pokazatelj slabše samopodobe in predvideli smo, da utegnejo otroci s PV 
predvsem zaradi strahu pred nerazumevanjem in nerazumljivostjo v komunikaciji pri tej 
trditvi doseči slabše rezultate. Vprašani otroci se s trditvijo večinoma niso strinjali. Tako je 
odgovorilo 10 otrok s PV in 17 brez. Delno se je s trditvijo strinjalo 8 otrok s PV (40 %) in 2 
otroka kontrolne skupine (10 %), da se s trditvijo strinjajo pa sta označila 2 otroka s PV in 1 
otrok kontrolne skupine. Kljub splošno pozitivnim rezultatom tega vprašanja lahko pri 
primerjavi aritmetičnih sredin – 2,40 (PV) in 2,80 (kontrolna skupina) vseeno opazimo, da 
imajo otroci s PV več težav pri vključevanju v družbo kot njihovi slišeči vrstniki.  
 
Vprašani otroci so pri naslednjem vprašanju pokazali, da so večinoma zadovoljni sami s sabo. 
Tako je odgovorilo 57,5 % vseh vprašanih, od tega celo več otrok s PV – 13 kot njihovih 
slišečih sošolcev – 10. Delno se je s trditvijo, da so s sabo zadovoljni, strinjalo 7 otrok s PV in 
10 otrok kontrolne skupine, da se ne strinjajo pa ni označil noben otrok s PV in samo 1 otrok 
kontrolne skupine. Rezultati tega vprašanja so na splošno zelo pozitivni in se celo nekoliko 
nagibajo v prid skupini s PV, ki je pokazala, da je s sabo celo bolj zadovoljna kot kontrolna 
skupina. Rezultat se nam zdi zanimiv, saj se ne sklada s prejšnjimi ugotovitvami o nižji 
samopodobi, slabšemu vključevanju v družbo in manjši priljubljenosti med vrstniki. Naše 
razmišljanje je, da lahko zadovoljstvo s sabo izvira iz spodbujanja družine in drugih oseb v 
bližnjem okolju, pa tudi s primerjanjem z drugimi otroci, ki jih otrok pozna, in so bodisi gluhi 
ali naglušni ter so na šolskem in osebnem področju manj uspešni kot vprašani otroci.  
 
Naslednja trditev je bila »Bojim se, kaj si bodo drugi mislili o meni« in z njo smo želeli 
preveriti, ali so vprašani otroci negotovi glede sebe. Spet smo bili mnenja, da imajo otroci s 
PV več razlogov za tako negotovost, saj ni nujno, da širša okolica pozna polžev vsadek in 
posledice, ki jih le-ta prinaša. V tem primeru lahko oseba ob srečanju s takim otrokom 
odreagira negativno, česar pa se otrok boji. Rezultati se med skupinama nekoliko razlikujejo. 
Skupina otrok s PV je večinoma izbrala, da se s trditvijo ne strinjajo – 11 otrok, kontrolna 
skupina pa je v največjem številu izbrala odgovor »se delno strinjam« ─ 9 otrok. Drugi 
najpogostejši odgovor pri skupini s PV je bilo delno strinjanje, kar je označilo 7 otrok, pri 
kontrolni skupini so pa kot drugo najpogosteje odgovorili, da se strinjajo – 6 otrok. Najmanj 
otrok s PV je izbralo strinjanje s trditvijo – 2 otroka, pri kontrolni skupini pa nestrinjanje – 5 
otrok. Iz rezultatov tega vprašanja lahko vidimo, da se otroci kontrolne skupine bolj bojijo 
tega, kaj si bodo drugi mislili o njih, kar je razvidno iz primerjave aritmetičnih sredin (PV – 
2,45 in kontrolna skupina – 1,95). Rezultati so ponovno presenetljivi in so neskladni s 
prejšnjimi ugotovitvami. Sklepamo, da imajo otroci kontrolne skupine, kljub temu da nimajo 
izgube sluha in ne nosijo PV, druge enako tehtne razloge, zakaj jih je strah tega, kaj si bodo 
drugi o njih mislili. 
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Pri tem sklopu smo dobili precej nasprotujoče si rezultate. Otroci s PV so se po eni strani 
izkazali za manj samozavestne, manj priljubljene in z večjimi težavami vključevanja v 
družbo, po drugi strani pa naj bi bili pa manj sramežljivi, bolj zadovoljni sami s seboj in z 
manjšimi strahovi o tem, kaj si bodo drugi o njih mislili.  
 

4.2.5 Prijateljstvo 
 

V naslednji tabeli so predstavljeni rezultati sklopa vprašanj »prijateljstvo«. 
 

 
Prijateljstvo 

Skupina otrok 
PV (20) Kontrolna skupina (20) 

N % M N % M 
V razredu ima 
veliko 
prijateljev 

Se strinjam 14 70,0  
2,60 

18 90,0  
2,85 Se delno strinjam 4 20,0 1 5,0 

Se ne strinjam 2 10,0 1 5,0 
Najboljši 
prijatelj je 
sošolec 

Se strinjam 13 65,0  
2,40 

16 80,0  
2,70 Se delno strinjam 2 10,0 2 10,0 

Se ne strinjam 5 25,0 2 10,0 
Večino sošolcev 
dobro pozna 

Se strinjam 18 90,0  
2,90 

18 90,0  
2,85 Se delno strinjam 2 10,0 1 5,0 

Se ne strinjam 0 0,0 1 5,0 
Želi si več 
prijateljev v 
razredu 

Se strinjam 7 35,0  
1,90 

0 0,0  
2,70 Se delno strinjam 8 40,0 6 30,0 

Se ne strinjam 5 25,0 14 70,0 
S sošolci se druži 
tudi izven 
razreda 

Se strinjam 9 45,0  
2,25 

17 85,0  
2,80 Se delno strinjam 7 35,0 2 10,0 

Se ne strinjam 4 20,0 1 5,0 
Več prijateljev 
ima izven 
razreda 

Se strinjam 6 30,0  
1,95 

3 15,0  
2,35 Se delno strinjam 9 45,0 7 35,0 

Se ne strinjam 5 25,0 10 50,0 
Tabela 16: Prijateljstvo - rezultati 

Prijateljstva, ki jih sklepa otrok s polževim vsadkom, so lahko različna od tistih, ki jih 
sklepajo normalno slišeči otroci, in to smo želeli preveriti v tem sklopu. Odgovori so ponovno 
podani na tristopenjski lestvici, kjer višji rezultat pomeni bolj pozitivne rezultate na področju 
prijateljstva. Nekatere oblike trditev smo ponovno morali rekodirati (»Želim si več prijateljev 
v razredu« in »Več prijateljev imam izven razreda«), da smo dobili obliko primerno za 
računanje.  
 
Večina vprašanih se je strinjala s prvo trditvijo, da imajo v razredu veliko prijateljev. 
Razmišljali smo, da bi otrok s polževim vsadkom utegnil v razredu imeti manj prijateljev v 
primeru, da bi se bolj vključeval v gluho skupnost, vendar se to pri tem vprašanju ni pokazalo. 
Takih je bilo 80 % vseh odgovorov, od tega je tako odgovorilo 70 % otrok s PV in 90 % otrok 
kontrolne skupine. Preostali otroci s PV so se v 20 % odločili za delno strinjanje, v 10 % pa za 
nestrinjanje. Pri kontroli skupini sta preostala možna odgovora izbrala po vsakega 1 učenec. 
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Rezultati kažejo, da imajo otroci obeh skupin večinoma veliko prijateljev v razredu, nekoliko 
več pa jih ima skupina otrok kontrolne skupine, kar vidimo iz primerjave aritmetičnih sredin 
(2,60 – PV in 2,85 – kontrolna skupina).  
 
Tudi pri naslednji trditvi, da je njihov najboljši prijatelj sošolec, se je večina otrok s trditvijo 
strinjala. Ta odgovor je izbralo 65 % otrok s PV in 80 % otrok kontrolne skupine. Delno sta se 
s trditvijo strinjala 2 otroka pri vsaki skupini, ni pa se strinjalo 5 otrok skupine s PV in 2 iz 
kontrolne skupine. Glede na aritmetični sredini, ki sta pri PV 2,40 in pri kontrolni skupini 
2,70, vidimo, da ima v primerjavi z normalno slišečimi otroki manj otrok s PV najboljšega 
prijatelja v razredu. Najboljši prijatelj v razredu pomeni po našem mnenju še en znak dobre 
socialne vključenosti, saj se v razredu otrok gotovo bolje počuti in lažje vzpostavlja dobre 
odnose, če ima ob sebi nekoga, ki mu je zelo blizu.  
 
Naslednja trditev je bila, da večino sošolcev dobro poznajo, kar se nam je prav tako zdelo 
pokazatelj tega, da je otrok dobro vpet v razredno skupnost. Strinjala se je velika večina otrok, 
in sicer 90 % pri vsaki skupini. Delno sta se s trditvijo strinjala 2 otroka s PV in 1 otrok 
kontrolne skupine, da sošolcev ne pozna dobro, pa je odgovoril samo 1 otrok kontrolne 
skupine. Zaključimo lahko, da so razlike v aritmetičnih sredinah glede poznavanja sošolcev 
obeh skupin minimalne (PV – 2,90 in kontrolna skupina – 2,85). Kljub temu da minimalna 
razlika govori v prid otrokom s PV, menimo, da med skupinama ni vidnih razlik pri 
poznavanju sošolcev.  
 
Pri trditvi »želim si, da bi imel v razredu več prijateljev« vidimo nekatere razlike, ki smo jih 
predvidevali že v začetku. Pri skupini otrok slišečih sošolcev se je večina odločila za odgovor 
»se ne strinjam« ─ 70 % otrok, kar pomeni, da imajo po njihovem mnenju v razredu dovolj 
prijateljev. Največ otrok s PV – 40 % pa se je s trditvijo zgolj delno strinjalo. Ostali otroci s 
PV so s 35 % označili strinjanje s trditvijo, 25 % pa je označilo nestrinjanje. Preostali otroci 
kontrolne skupine so vsi označili delno strinjanje – 30 %. Vidimo lahko, da kaže več otrok s 
PV, v primerjavi z njihovimi slišečimi vrstniki, željo po več prijateljih v razredu, kljub temu 
da so v prvem sklopu večinoma odgovorili, da jih imajo veliko. Vidna je velika razlika med 
aritmetičnima sredinama, PV – 1,90 in kontrolna skupina 2,70. To vprašanje se nam zdi boljši 
pokazatelj realnega stanja glede prijateljev kot prvo vprašanje, saj je »veliko prijateljev« zelo 
relativno – lahko so to 3 prijatelji, lahko jih je pa 20. Želja po več prijateljih pa po drugi strani 
izraža neko pomanjkanje, nezadovoljstvo.  
 
Z naslednjim vprašanjem smo želeli od otrok izvedeti, ali se s svojimi sošolci družijo tudi 
izven razreda (med vikendi, počitnicami …), kar zagotovo prispeva k boljši socialni 
vključenosti posameznika tako znotraj kot zunaj razreda. Večina jih je odgovorila, da se 
družijo tudi v prostem času, in sicer 65 % vseh – 9 otrok s PV in 17 otrok kontrolne skupine. 
Zgolj delno strinjanje je izbralo 7 otrok s PV in 2 otroka kontrolne skupine, nestrinjanje pa 4 
otroci s PV in 1 otrok kontrolne skupine. Rezultati narekujejo, da se otroci s PV v povprečju 
(M = 2,25) manj družijo s svojimi sošolci izven razreda kot njihovi normalno slišeči sošolci 
med seboj (M = 2,80). Nimamo informacije, ali otroci s PV zunaj šole pogosteje izbirajo 
družbo otrok gluhe skupnosti in je to razlog, da se s sošolci zunaj šole družijo manj, ali gre za 
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izključevanje otrok s PV, kadar gre za situacijo izven razreda. Pri naslednjem vprašanju je 
prišlo do različnih odgovorov med skupinama. Želeli smo izvedeti, ali imajo izven razreda 
več prijateljev kot v razredu. Izkazalo se je, da jih imajo otroci s PV očitno res nekoliko več 
izven razreda v primerjavi s kontrolno skupino. Izbrali so namreč večinoma delno strinjanje – 
45 %, popolno strinjanje – 30 % in nestrinjanje – 25 %, otroci kontrolne skupine pa se s 
trditvijo, da imajo izven razreda več prijateljev večinoma niso strinjali – 50 %, delno se je 
strinjalo 35 % otrok, popolnoma strinjalo pa samo 15 % otrok. Aritmetični sredini sta tako 
1,95 pri PV in 2,35 pri kontrolni skupini, kar potrjuje da imajo otroci s PV zunaj razreda več 
prijateljev, ali so to otroci z okvarami sluha ali slišeči, pa iz tega sklopa ni razvidno. 
 

4.2.6 Izključevanje 
 

V naslednji tabeli so predstavljeni rezultati sklopa vprašanj o izključevanju s strani sošolcev. 
 

 
Izključevanje 

Skupina otrok 
PV (20) Kontrolna skupina (20) 

N % M N % M 
Norčevanje Nikoli 10 50,0  

2,40 
5 25,0  

2,20 Včasih 8 40,0 14 70,0 
Pogosto 2 10,0 1 5,0 

Izključevanje iz 
skupine 

Nikoli 14 70,0  
2,60 

14 70,0  
2,65 Včasih 4 20,0 5 25,0 

Pogosto 2 10,0 1 5,0 
Zmerjanje Nikoli 15 75,0  

2,75 
7 35,0  

2,35 Včasih 5 25,0 13 65,0 
Pogosto 0 0,0 0 0,0 

Smejanje Nikoli 13 65,0  
2,65 

4 65,0  
1,85 Včasih 7 35,0 9 45,0 

Pogosto 0 0,0 7 35,0 
Občutek, da ga 
nihče ne mara 

Nikoli 15 75,0  
2,65 

14 70,0  
2,60 Včasih 3 15,0 4 20,0 

Pogosto 2 10,0 2 10,0 
Oponašanje Nikoli 17 85,0  

2,80 
8 40,0  

2,30 Včasih 2 10,0 10 50,0 
Pogosto 1 5,0 2 0,0 

Tabela 17: Izključevanje - rezultati 

Pri tem sklopu nas je zanimalo, kako pogosto se sošolci do vprašanih otrok grdo vedejo – jih 
zasmehujejo, izključujejo, se norčujejo itd.  Otroci so lahko odgovorili z »nikoli«, »včasih« in 
»pogosto«. Odgovor »pogosto« je v tem primeru vreden 1 točko, »včasih« 2 in »nikoli« 3, 
tako da višji rezultat ponovno pomeni boljši rezultat glede izključevanja. Otroci, ki so 
kakorkoli drugačni, so v šoli pogosto tarča posmeha, zbadanja, izključevanja itd., zato smo 
želeli to preveriti tudi kot del socialne vključenosti/izključenosti pri otrocih s PV.  
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Prva trditev se je glasila, da se iz njega norčujejo. Rezultati med skupinama so nekoliko 
različni. Skupina otrok s PV je najpogosteje podala odgovor »nikoli« ─ 10 otrok (50 %), 
sledil je odgovor »včasih« ─ 8 otrok (40 %) in »pogosto« ─ 2 otroka (10 %). Kontrolna 
skupina je najpogosteje odgovorila, da se iz njih norčujejo včasih – 14 otrok (70 %), 5 otrok 
(25 %) je odgovorilo z »nikoli« in 1 otrok (5 %) »pogosto«. Rezultati aritmetičnih sredin (PV 
─ 2,40 in kontrolna skupina ─ 2,20) kažejo, da se iz skupine otrok s PV norčujejo manj 
pogosto kot iz kontrolne skupine. Rezultati so zelo pozitivni, razloge za to pa lahko iščemo v 
netoleriranju takega vedenja s strani učitelja in šole ter osveščenosti drugih otrok o 
drugačnosti in sprejemanju le-te.  
 
V naslednjem vprašanju smo otroke spraševali, kako pogosto jih izključijo iz skupine. Dobili 
smo skoraj enake rezultate med skupinama, aritmetični sredini sta 2,60 pri PV in 2,65 pri 
kontrolni skupini. Pri obeh je prevladoval odgovor »nikoli«, in sicer je tako odgovorilo 70 % 
vseh vprašanih oziroma 14 otrok vsake skupine. 4 otroci s PV in 5 otrok kontrolne skupine je 
odgovorilo z »včasih«, 2 otroka s PV in 1 otrok kontrolne skupine pa s »pogosto«. Rezultati 
se razlikujejo v odgovoru enega otroka, zato težko govorimo o kakšnih razlikah med 
skupinama, rezultati obeh pa so na splošno zelo pozitivni.  
 
Na vprašanje, kako pogosto jih sošolci zmerjajo, smo dobili različne odgovore glede na 
skupini. Otroci s PV so najpogosteje odgovorili, da jih nikoli ne zmerjajo, in sicer je takih 
odgovorov bilo 75 % oziroma 15 otrok. 5 otrok (25 %) je odgovorilo, da se to dogaja včasih, 
»pogosto« pa ni izbral noben izmed otrok s PV. Pri kontrolni skupini je najpogostejši odgovor 
bil, da jih zmerjajo včasih – 65 % (13 otrok), vsi preostali otroci – 35 % (7 otrok) pa so 
odgovorili z »nikoli«. Tudi pri tej skupini ni nihče izbral možnosti »pogosto«. Iz aritmetičnih 
sredin (2,75 pri PV in 2,35 pri kontrolni skupini) je razvidno, da polžev vsadek ni razlog za 
zmerjanje, saj se ta vrsta vedenja dogaja pogosteje otrokom kontrolne skupine. Predvidevamo, 
da imajo otroci kontrolne skupine veliko drugih razlogov, zakaj jih zmerjajo in zato takšni 
rezultati, lahko pa gre tudi v tem primeru za večje posvečanje učitelja otroku s PV in 
manjšemu toleriranju takega vedenja pri njem.  
 
Podobno sklepamo pri naslednji ugotovitvi, kjer se je trditev glasila, da se otroku sošolci 
smejijo. Tudi smejanje je namreč eden izmed razlogov, zakaj se učenci počutijo izključene. 
Tudi tokrat smo dobili pri eksperimentalni in kontrolni skupini različne rezultate, in sicer je 
skupina otrok s PV najpogosteje izbrala odgovor »nikoli« - 65 % oziroma 13 otrok, drugo 
najpogosteje pa »včasih« - 35 % oziroma 7 otrok. Možnosti »pogosto« ni pri tej skupini izbral 
nihče, je pa ta odgovor izbralo 35 % ─ 7 otrok kontrolne skupine, kar je drugi najpogostejši 
odgovor takoj za »včasih« ─ 45 % oziroma 9 otrok. 4 otroci (20 %) kontrolne skupine so 
odgovorili, da se jim  nikoli ne smejijo. Aritmetični sredini sta v tem primeru 2,65 pri PV in 
1,85 pri kontrolni skupini. Tudi iz tega vprašanja je razvidno, da polžev vsadek ni razlog, da 
se otroku sošolci smejijo, saj je tovrstno vedenje veliko pogostejše pri slišečih otrocih iz 
kontrolne skupine.  
 
Z naslednjim vprašanjem smo želeli izvedeti, kako pogosto imajo vprašani otroci občutek, da 
jih nihče ne mara. Pri tem vprašanju so rezultati bili zelo podobni. Večina otrok je odgovorila, 
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da tega občutka ne dobijo nikoli – 72,5 % vseh vprašanih oziroma 15 otrok s PV in 14 otrok 
kontrolne skupine. Odgovor »včasih« so izbrali 3 otroci s PV in 4 otroci kontrolne skupine, 
»pogosto« pa 2 iz vsake skupine. Vidimo lahko, da se ta občutek pojavlja pri obeh skupinah v 
približno enaki meri, nekoliko pogosteje pa ga doživljajo otroci kontrolne skupine 
(aritmetična sredina pri PV – 2,65 in pri kontrolni skupini 2,60).  
 
Zadnja trditev tega sklopa je bila, da otroka sošolci oponašajo tako, da se pačijo. Govor otrok 
s PV se običajno nekoliko razlikuje od govora normalno slišečih otrok, zato smo predvidevali, 
da je taka vrsta neprimernega vedenja lahko prisotna nad to skupino otrok. Odgovori so se pri 
tej trditvi ponovno razlikovali med skupinama. Otroci s PV so najpogosteje odgovorili, da se 
to ne zgodi nikoli – takih je bilo 85 % (17 otrok) odgovorov. 2 učenca te skupine sta 
odgovorila, da se to dogaja včasih, 1 pa da pogosto. Otroci kontrolne skupine so v največjem 
številu izbrali odgovor »včasih«, in sicer je bilo takih 50 % (10 otrok). Da jih nikoli ne 
oponašajo, je odgovorilo 40 % oziroma 8 otrok, da »pogosto« pa 2 otroka (10 %). 
Pozitivnejše rezultate so ponovno pokazali otroci eksperimentalne skupine, tako da so se naša 
predvidevanja izkazala za napačna, aritmetična sredina je bila pri PV namreč 2,80 in pri 
kontrolni skupini 2,30.  
 
Neprimerno, nesramno vedenje je odvisno v veliki meri od učitelja in šole ter kolikšno 
stopnjo tolerance imajo do tega, pa tudi od otrok samih – njihove zrelosti, osveščenosti o 
sprejemanju drugačnosti itd. Sklepamo, da je nekaj od zgoraj navedenega razlog za pozitivne 
rezultate obeh skupin, da pa je skupina s PV pokazala še boljše rezultate pojasnjujemo s tem, 
da so na te otroke v šolah še posebej pozorni in je toleranca neprimernega vedenja do njih še 
izrazitejša. 
 

4.2.7 Počutje in aktivnost v domačem kraju 
 
V spodnji tabeli so prikazani rezultati sklopa vprašanj o počutju in aktivnosti v domačem 
kraju. 
 

 
Počutje v domačem kraju 

Skupina otrok 
PV (20) Kontrolna skupina (20) 

N % M N % M 
V domačem 
kraju ima 
veliko 
prijateljev 

Se strinjam 6 30,0  
2,10 

5 25,0  
2,10 Se delno strinjam 10 50,0 12 60,0 

Se ne strinjam 4 20,0 3 15,0 

Udeležuje se 
aktivnosti 

Se strinjam 11 55,0  
2,35 

4 20,0  
1,95 Se delno strinjam 5 25,0 11 55,0 

Se ne strinjam 4 20,0 5 25,0 
Udeležuje se 
prireditev 

Se strinjam 6 30,0  
2,15 

5 25,0  
1,65 Se delno strinjam 11 55,0 3 15,0 

Se ne strinjam 3 15,0 12 60,0 
Pozna veliko Se strinjam 10 50,0  15 75,0  
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sokrajanov Se delno strinjam 9 45,0 2,45 3 15,0 2,65 
Se ne strinjam 1 5,0 2 10,0 

Pozna gluhe 
sokrajane 

Se strinjam 6 30,0  
1,70 

4 20,0  
1,50 Se delno strinjam 2 10,0 2 10,0 

Se ne strinjam 12 60,0 14 70,0 
S sokrajani se 
dobro razume 

Se strinjam 16 80,0  
2,75 

14 70,0  
2,65 Se delno strinjam 3 15,0 5 25,0 

Se ne strinjam 1 5,0 1 5,0 
Tabela 18: Počutje v domačem kraju - rezultati 

Tudi počutje in aktivnost v domačem kraju je element socialne vključenosti posameznika in to 
smo želeli preveriti pri otrocih s PV. Respondenti so pri trditvah tega sklopa ponovno morali 
označiti svoje strinjanje in višja vrednost aritmetične sredine pomeni boljši rezultat.  
 
Prva trditev je bila, da imajo v domačem kraju veliko prijateljev, kar smo želeli primerjati tudi 
s prijateljstvom v razredu. S to trditvijo so se vprašani večinoma (55 %) delno strinjali. Tako 
je odgovorilo 10 otrok s PV in 12 otrok kontrolne skupine. Drugi najpogostejši odgovor je  
bil, da se strinjajo, in sicer je tako odgovorilo 6 otrok s PV in 5 otrok kontrolne skupine. S 
trditvijo se niso strinjali 4 otroci s PV in 3 otroci kontrolne skupine. Med skupinama v 
povprečju ni nobenih razlik glede tega, koliko prijateljev imajo v domačem kraju, je pa iz 
aritmetične sredine 2,10 razvidno, da imajo v domačem kraju v povprečju manj prijateljev kot 
v razredu.  
 
V nadaljevanju nas je zanimajo, ali se otroci radi udeležujejo aktivnosti v domačem kraju, ki 
zagotovo prispevajo k socialni vključenosti. Večina otrok s PV se je s trditvijo strinjala (55 % 
oziroma 11 otrok), otroci kontrolne skupine pa so se večinoma le delno strinjali (prav tako 55 
% oziroma 11 otrok). Ostali otroci s PV so s 25% (5 otrok) odgovorili, da se delno strinjajo, 4 
(20 %) pa, da se ne strinjajo. Ostali otroci kontrolne skupine so z 20 % (4 otroci) odgovorili, 
da se strinjajo, da se radi udeležujejo aktivnosti v domačem kraju, s 25 % (5 otrok) pa, da se 
ne strinjajo. Iz aritmetičnih sredin 2,35 (PV) in 1,95 (kontrolna skupina) je razvidno, da se v 
povprečju otroci s PV raje udeležujejo raznih aktivnosti (krožkov, tečajev, športnih aktivnosti) 
kot otroci kontrolne skupine. Rezultate pojasnjujemo s tem, da imajo otroci zaradi svoje 
osnovne ovire več spodbud od doma, da bi se vključevali v tovrstne zadeve in tako pridobili 
na socialnih veščinah.  
 
Naslednja trditev je preverjala, če otroci radi obiskujejo pomembne dogodke in prireditve v 
domačem kraju. Ponovno smo dobili različne odgovore, saj so otroci s PV večinoma 
odgovorili, da se delno strinjajo (55 % oziroma 11 otrok), otroci kontrolne skupine pa, da se 
ne strinjajo s trditvijo (60 % oziroma 12 otrok). Ostali otroci s PV so s 30 % (6 otrok) izbrali 
odgovor »se strinjam« in s 15 % (3 otroci) »se ne strinjam«. Otroci kontrolne skupine so 
drugo najpogosteje odgovorili, da se s trditvijo strinjajo (25 % oziroma 5 otrok) in najmanj 
pogosto, da se delno strinjajo (15 % oziroma 3 otroci). Iz aritmetičnih sredin (PV – 2,15 in 
kontrolna skupina 1,65) lahko vidimo, da otroci s PV pogosteje oziroma raje obiskujejo 
prireditve v domačem kraju kot njihovi slišeči sošolci, za kar navajamo enake razloge kot pri 
prejšnji trditvi.  
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V nadaljevanju nas je zanimalo, če otroci menijo, da poznajo v domačem kraju veliko ljudi, 
kar kaže na neko splošno vključenost v krajevno skupnost. Najpogosteje so izbrali strinjanje – 
62,5 % vseh vprašanih. Tako je odgovorilo 10 otrok s PV in 15 otrok kontrolne skupine. Drug 
najpogostejši odgovor je bil pri obeh skupinah »se delno strinjam«, katerega je obkrožilo 9 
otrok s PV in 3 otroci kontrolne skupine. Da se s trditvijo ne strinja, je odgovoril 1 otrok s PV 
in 2 normalno slišeča otroka. Aritmetični sredini znašata 2,45 pri PV in 2,65 pri kontrolni 
skupini. Iz ugotovljenega lahko sklepamo, da imajo normalno slišeči otroci kontrolne skupine 
v domačem kraju nekoliko širšo mrežo prijateljev in znancev. To lahko pojasnimo s tem, da 
imajo otroci s PV zaradi omejenih komunikacijskih zmožnosti tudi nekoliko oteženo 
vzpostavljanje stikov in posledično ne poznajo toliko ljudi. Zaradi svojih težav so lahko tudi 
bolj zadržani, zadržani pa so lahko tudi drugi ljudje, ki z njimi vstopajo v stik zaradi 
nepoznavanja polževega vsadka in njegove problematike.  
 
Zanimalo nas je tudi, ali naši respondenti v domačem kraju poznajo gluhe ljudi, kar je 
pomembno predvsem za ugotavljanje tega, ali se otroci s PV vključujejo tudi v gluho 
skupnost. Kar 65 % vprašanih je odgovorilo, da gluhih sokrajanov ne poznajo, in sicer 12 
otrok (60 %) s PV in 14 otrok (70 %) kontrolne skupine. 2 pri vsaki skupini sta se s trditvijo, 
da v domačem kraju poznajo ljudi, ki so gluhi, delno strinjala, popolnoma pa se je s trditvijo 
strinjalo 6 otrok s PV in 4 otroci kontrolne skupine. Iz aritmetičnih sredin 1,70 pri PV in 1,50 
pri kontrolni skupini je razvidno, da v primerjavi s slišečimi otroci, nekoliko več otrok s PV 
pozna gluhe ljudi v domačem kraju. Menimo, da bi bila ta razlika še večja, če nekateri otroci 
kontrolne skupine ne bi upoštevali njihovih sošolcev s PV kot gluhe sokrajane. Kar preseneča, 
je odstotek otrok s PV, ki ne poznajo v domačem kraju nikogar, ki je gluh. Ti otroci zagotovo 
niso vpeti v gluho skupnost, ampak se vidijo kot del slišeče skupnosti.  
 
Zadnja trditev sedmega sklopa vprašanj se je glasila, da se z ljudmi iz domačega kraja otrok 
dobro razume. Najpogosteje so otroci označili strinjanje – takih je bilo 75 % vseh odgovorov 
oziroma 16 (80 %) pri PV in 14 (70 %) pri kontrolni skupini. Delno so se s trditvijo strinjali 3 
otroci s PV in 5 normalno slišečih otrok, ni pa se strinjal 1 otrok s PV in 1 otrok kontrolne 
skupine. Aritmetični sredini 2,75 pri PV in 2,65 pri kontrolni skupini, kažeta, da se otroci s 
krajani večinoma dobro razumejo, nekoliko bolj pozitivne odgovore pa so podali otroci 
skupine s PV. 
 

4.2.8 Odnos do gluhote in PV 
 

V naslednji tabeli so prikazani rezultati sklopa vprašanj, ki se nanašajo na videnje PV in 
gluhote ter na odnos do obeh. 
 

 
Odnos do PV 

Skupina otrok 
PV (20) Kontrolna skupina (20) 

N % M N % M 
Otrok s PV je bolj Se strinjam 10 50,0  11 55,0  



74 
 

uspešen kot gluh 
brez PV 

Se delno strinjam 6 30,0 2,30 2 10,0 2,20 
Se ne strinjam 4 20,0 7 35,0 

Otroci s PV imajo 
več prijateljev kot 
gluhi brez PV 

Se strinjam 7 35,0  
2,00 

5 25,0  
2,00 Se delno strinjam 6 30,0 10 50,0 

Se ne strinjam 7 35,0 5 25,0 
Ima tudi gluhe 
prijatelje 

Se strinjam 11 55,0  
2,15 

14 70,0  
2,55 Se delno strinjam 1 5,0 3 15,0 

Se ne strinjam 8 40,0 3 15,0 
Večina njegovih 
prijateljev je 
slišečih     

Se strinjam 18 90,0  
2,85 

17 85,0  
2,75 Se delno strinjam 1 5,0 1 5,0 

Se ne strinjam 1 5,0 2 10,0 
Želel bi si več 
gluhih prijateljev 

Se strinjam 5 25,0  
2,25 

1 5,0  
2,75 Se delno strinjam 5 25,0 3 15,0 

Se ne strinjam 10 50,0 16 80,0 
Za otroke s PV je 
bolje, da hodijo v 
redne šole 

Se strinjam 13 65,0  
2,55 

6 30,0  
2,00 Se delno strinjam 5 25,0 8 40,0 

Se ne strinjam 2 10,0 6 30,0 
Tabela 19: Odnos do PV – rezultati 

Tudi na te trditve so respondenti morali odgovarjati s strinjanjem in višji rezultat ponovno 
pomeni boljši rezultat, v tem primeru boljši odnos do PV in gluhote. S tem smo predvsem 
želeli ugotoviti, kakšno mnenje imajo otroci s PV o implantu oziroma kako vidijo njegov 
doprinos v njihovem življenju, pa tudi kako povezane se čutijo z gluho kulturo in ali bi sploh 
želeli biti povezani z njo.  
 
S prvo trditvijo smo želeli izvedeti, ali otroci s PV kot tudi njihovi slišeči sošolci mislijo, da je 
otrok s PV v šoli uspešnejši kot gluh otrok brez PV. Večina se je s tem strinjala, in sicer je 
tako odgovorilo 52,5 % vseh vprašanih – 10 otrok s PV (50 %) in 11 otrok kontrolne skupine 
(55 %). Delno se je s trditvijo strinjalo 6 otrok s PV (30 %) in 2 otroka kontrolne skupine (10 
%), niso pa se strinjali 4 otroci s PV (20 %) in 7 otrok kontrolne skupine (35 %). Kljub 
majhnim razlikam lahko na podlagi aritmetičnih sredin, ki sta 2,30 pri PV in 2,20 pri 
kontrolni skupini, vidimo, da so otroci s PV nekoliko bolj prepričani v to, da polžev vsadek 
prinaša večji uspeh v šoli. Razlog za to bi lahko bil boljše poznavanje problematike gluhote 
otrok s PV v primerjavi z njihovimi slišečimi sošolci.  
 
Z drugo trditvijo smo preverjali, ali otroci mislijo, da imajo otroci s PV več prijateljev kot 
gluhi otroci brez PV. Odgovori so pri obeh skupinah podobno porazdeljeni, a različni glede 
število odgovorov pri posamezni možnosti. Otroci s PV so se v enakem številu odločili za obe 
skrajni možnosti, in sicer se je za strinjanje in nestrinjanje odločilo v obeh primerih po 7 otrok 
(35 %), vmesno možnost pa jih je izbralo 6 (30 %). Pri kontrolni skupini jih je največ izbralo 
vmesno možnost – 10 otrok (50 %) in po 5 vsako skrajno možnost (25 % ─ 25 %). 
Aritmetični sredini sta med skupinama enaki – 2,00, zato ne moremo govoriti o nobenih 
razlikah med skupinama, nam pa ta rezultat pove, da se oboji s to trditvijo delno strinjajo. To 
lahko pomeni dvoje – ali sebe/otroka s PV ne vidijo kot nekoga, ki ima veliko prijateljev, ali 
pa menijo, da jih imajo gluhi otroci brez PV ravno toliko.  
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Z naslednjim vprašanjem smo pri otrocih preverjali, ali imajo tudi gluhe prijatelje, pri čemer 
so nas zanimali predvsem odgovori otrok s PV, od njihovih slišečih sošolcev namreč ni bilo 
za pričakovati, da bi se sami od sebe vključevali v gluho skupnost. 11 otrok s PV (55 %) je 
odgovorilo, da imajo tudi gluhe prijatelje, 1 je izrazil delno strinjanje, 8 otrok (40 %) pa je 
zabeležilo, da nimajo gluhih prijateljev. Ugotavljamo torej, da ima dobra polovica otrok stike 
tudi z gluho skupnostjo. Pri kontrolni skupini se je največ otrok strinjalo s tem, da imajo tudi 
gluhe prijatelje – 14 otrok oziroma 70 %, kar je celo več kot pri eksperimentalni skupini. To 
kaže tudi razlika v aritmetičnih sredinah, ki je pri PV nižja (2,15) kot pri kontrolni skupini 
(2,55). Razlog za tak rezultat vidimo v tem, da otroci kontrolne skupine večinoma vidijo 
svojega sošolca s polževim vsadkom kot gluhega in svojega prijatelja, zato so izbrali 
strinjanje. Možnost, da imajo gluhe prijatelje izven šole in to celo v večjem številu kot njihov 
sošolec s PV je namreč minimalna. Ostali otroci kontrolne skupine so po 3 izbrali vsako 
izmed preostalih možnosti – »se strinjam« in »se ne strinjam«.   
 
Naslednja trditev je bila »Imam več slišečih prijateljev«, s čimer smo želeli ugotoviti, ali 
otroci s PV sami sebe bolj umeščajo v slišečo ali v gluho skupnost. Kar 90 % otrok s PV je 
odgovorilo, da se s trditvijo strinjajo, in s tem potrdilo, da se vidijo znotraj slišeče skupnosti. 1 
otrok s PV je izrazil delno strinjanje, 1 pa nestrinjanje. Pri kontrolni skupini je rezultat bil 
podoben – najpogostejši odgovor je bil, da imajo večinoma slišeče prijatelje – 17 otrok 
oziroma 85 %, 1 otrok je izrazil delno strinjanje, 2 pa nestrinjanje. Da so slišeči otroci izbirali 
tudi med drugima dvema možnostma, torej da so se delno strinjali s tem, da imajo večinoma 
slišeče prijatelje ali pa da se celo niso strinjali s trditvijo, pojasnjujemo s tem, da vidijo otroka 
s PV kot enega izmed svojih dobrih prijateljev, ne izključujemo pa tudi možnosti, da imajo 
tudi druge gluhe prijatelje. Tudi primerjava med aritmetičnima sredinama kaže, da so oboji 
izrazili visoko strinjanje s to trditvijo (PV – 2,85 in kontrolna skupina – 2,75).  
 
Z naslednjo trditvijo smo želeli izvedeti, ali si otroci s PV želijo, da bi imeli več gluhih 
prijateljev, s čimer smo hoteli ugotoviti, ali je PV nekaj, kar otroka izključi iz gluhe skupnosti, 
medtem ko otrok tega ne bi želel. Večina otrok s PV (50 % oziroma 10 otrok) je odgovorila, 
da si ne želijo več gluhih prijateljev, kar povezujemo s tem, da se bolj identificirajo s slišečimi 
kot z gluhimi. 5 (25 %) jih je odgovorilo, da si želijo več gluhih prijateljev, 5 (25 %)  pa se je 
s trditvijo delno strinjalo. Tudi pri kontrolni skupini je bil najpogostejši odgovor, da si ne 
želijo več gluhih prijateljev (16 otrok oziroma 80 %), 3 so odgovorili z delnim strinjanjem in 
1 s popolnim. Aritmetična sredina je pri PV nekoliko nižja (2,25) kot pri kontrolni skupini 
(2,75), kar nakazuje na to, da si otroci s PV v primerjavi s kontrolno skupino bolj želijo, da bi 
imeli več gluhih prijateljev, kar je bilo za pričakovati, vendar si kljub temu večina otrok s PV 
ne želi, da bi imeli več gluhih prijateljev. To pojasnjujemo s tem, da se bolj identificirajo s 
slišečimi, še vedno pa je kar nekaj tistih, ki bi si želeli več gluhih prijateljev.  
 
Zadnja trditev se je glasila, da je za otroke s PV bolje, da hodijo v šolo skupaj s slišečimi. 
Zanimalo nas je, ali otroci s PV vidijo odločitev o šolanju v rednem oddelku osnovne šole kot 
pravilno in hkrati kako jih vidijo njihovi sošolci – kot njim kompetentne ali ne. Rezultati se 
med skupinama pri tem vprašanju razlikujejo. Večina otrok s PV se je s trditvijo strinjala – 13 
otrok oziroma 65 %, 5 (25 %) se je delno strinjalo, 2 (10 %) pa se nista strinjala. Pri kontrolni 
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skupini je bilo najpogostejše delno strinjanje s trditvijo – 8 otrok oziroma 40 %, v enakem 
številu – po 6 otrok oziroma 30 % pa so se odločili za obe skrajni možnosti. Aritmetični 
sredini (PV – 2,55 in kontrolna skupina – 2,00) kažeta na večje strinjanje otrok s PV. 
Zanimivo je, da so slišeči sošolci otroka s PV v večjem številu odgovorili, da za otroke s PV 
redna šola ni boljša možnost. V intervjuju ali vprašalniku z vprašanji odprtega tipa bi bilo 
zanimivo preveriti, zakaj tako menijo ─ ali sošolca ne vidijo kot sebi kompetentnega ali 
razlog tiči kje drugje. 

4.3 Preverjanje hipotez 
 

Preverjali smo 10 hipotez, ki se nanašajo na morebitne razlike v socialni vključenosti med 
skupinama otrok s polževim vsadkom in kontrolno skupino. Kljub temu da podatki niso 
normalno porazdeljeni, smo za preverjanje uporabili parametrične teste - Levenov test 
enakosti varianc in t-test za neodvisne vzorce. Pri velikih vzorcih (N > 30) le-ti namreč prav 
tako zagotavljajo dobre rezultate in imajo na splošno večjo moč kot neparametrični testi. 
Uporabili smo 95 % interval zaupanja oziroma 5 % stopnjo tveganja (p = 0,05). 
 

4.3.1 Hipoteza 1 
 

H1: Odnos učitelja do otroka s PV se ne razlikuje od odnosa učitelja do slišečih sošolcev.    
 
p- vrednost Levenovega testa enakosti varianc je 0,08, kar je > 0,05, zato ničelno domnevo o 
enakosti varianc sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja (F = 7,743).  
p- vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka 0,55 > 0,05 (tsp=38 = 1,977), kar pomeni, da 
hipotezo H1 sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja. To pomeni, da ni statistično pomembnih 
razlik v povprečni vrednosti »odnosa učitelja« med skupinama. 
 
Rezultati kažejo, da učitelji med skupinama otrok ne delajo razlik oziroma jih delajo v 
primerih, kadar so le-te upravičene. Upravičeno je, da učitelj otroku s PV nekoliko pogosteje 
pomaga in da pogosteje preveri njegovo razumevanje, saj otroku to po odločbi pripada. Z 
delanjem tovrstnih razlik učitelj pripomore k boljši (socialni) vključenosti v razredu. 
 

4.3.2 Hipoteza 2 
 
H2: Odnos sošolcev do otroka s PV se ne razlikuje od odnosa sošolcev do drugih, slišečih 

sošolcev.  
 
p- vrednost Levenovega testa enakosti varianc je 0,311, kar je > 0,05, zato ničelno domnevo o 
enakosti varianc sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja (F = 1,053). 



 

p- vrednost t-testa enakosti povpre
hipotezo H2 sprejmemo pri 5
razlik v povprečni vrednosti »odnosa sošolcev« med skupinama.
 
Čeprav je otrok s PV na več nač
njim in drugimi sošolci ne delajo razlik. Sprejemanje druga
predmet ozaveščanja otrok bodisi preko medijev, šole ali krajevne skupnosti in 
prikazanega vidimo, da se to odraža tudi v prak
 
 

4.3.3 Hipoteza 3 
  

H3: Počutje v šoli je pri otrocih s PV
 
p- vrednost Levenovega testa enakosti 
enakosti varianc sprejmemo pri 5
p- vrednost t-testa enakosti povpre
hipotezo H3 pri 5 % stopnji tveganja 
razlike v povprečnih vrednosti »odnosa sošolcev« med skupinama.
vsadkom (M = 2,592) se v povpre
(M = 2,208). 
 
Moralo bi biti poskrbljeno, da bi se na šoli vsi otroci dobro po
odnosom osebja na šoli, povezovanjem otrok med seboj, ustvarjanjem prijetne šolske klime 
itd. Iz rezultatov je vidno, da je bolje poskrbljeno za otroke, ki so
izrecno določeno nudenje dodatne pozornosti tem otrokom, ki bi imeli, v kolikor te pomo
bi bili deležni, prej težave z vklju
zgoraj navedenega pa vidimo, da so posled
saj za njih nikjer ni posebej predvidena dodatna pozornost in na
 

4.3.4 Hipoteza 4
 

H4: Samopodoba otrok s PV se ne razlikuje od samopodobe njihovih sliše
 
p- vrednost Levenovega testa enakosti varianc je 0,408, kar je > 0,05, zato ni
enakosti varianc sprejmemo pri 5
p- vrednost t-testa enakosti povpre
hipotezo H4 sprejmemo pri 5
razlik v povprečni vrednosti samopodobe med skupinama.
 
Na samopodobo otrok s PV je potrebno na
družine, strokovnjakov, ki s temi otroki delajo
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testa enakosti povprečij je enaka 0,585 > 0,05 (tsp=38 = 0,551), kar pomeni, da 
hipotezo H2 sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja. To pomeni, da ni statisti

vrednosti »odnosa sošolcev« med skupinama. 

č načinov drugačen od svojih sošolcev, se je izkazalo, da le
njim in drugimi sošolci ne delajo razlik. Sprejemanje drugačnosti je v zadnjih letih pomemben 

bodisi preko medijev, šole ali krajevne skupnosti in 
vidimo, da se to odraža tudi v praksi. 

Hipoteza 3  

utje v šoli je pri otrocih s PV in njihovih slišečih sošolcih enako.     

vrednost Levenovega testa enakosti varianc je 0,863, kar je > 0,05, zato ni
enakosti varianc sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja (F = 0,030). 

testa enakosti povprečij je enaka 0,000 < 0,05 (tsp=38 = 4,223), kar pomeni, da 
% stopnji tveganja ovržemo. To pomeni, da obstajajo statisti

vrednosti »odnosa sošolcev« med skupinama. Otroci s polževim 
vprečju boljše počutijo v šoli kot slišeči otroci kontrolne skupine 

Moralo bi biti poskrbljeno, da bi se na šoli vsi otroci dobro počutili. To bi morali zagotoviti z 
odnosom osebja na šoli, povezovanjem otrok med seboj, ustvarjanjem prijetne šolske klime 
itd. Iz rezultatov je vidno, da je bolje poskrbljeno za otroke, ki so usmerjeni, saj je z odlo

eno nudenje dodatne pozornosti tem otrokom, ki bi imeli, v kolikor te pomo
z vključevanjem v šolsko okolje kot njihovi sliše

zgoraj navedenega pa vidimo, da so posledično slišeči otroci slabše vključeni v šolsko okolje, 
saj za njih nikjer ni posebej predvidena dodatna pozornost in načrtno vključ

Hipoteza 4 

Samopodoba otrok s PV se ne razlikuje od samopodobe njihovih slišeč

vega testa enakosti varianc je 0,408, kar je > 0,05, zato ni
enakosti varianc sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja (F = 0,701). 

testa enakosti povprečij je enaka 0,950 > 0,05 (tsp=38 = - 0,063), kar pomeni, da 
sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja. To pomeni, da ni statisti

ni vrednosti samopodobe med skupinama. 

Na samopodobo otrok s PV je potrebno načrtno vplivati že od zgodnjega otroštva
družine, strokovnjakov, ki s temi otroki delajo, in institucij, v katere so vklju

= 0,551), kar pomeni, da 
% stopnji tveganja. To pomeni, da ni statistično pomembnih 

en od svojih sošolcev, se je izkazalo, da le-ti med 
nosti je v zadnjih letih pomemben 

bodisi preko medijev, šole ali krajevne skupnosti in iz zgoraj 

      

varianc je 0,863, kar je > 0,05, zato ničelno domnevo o 

= 4,223), kar pomeni, da 
. To pomeni, da obstajajo statistično pomembne 

Otroci s polževim 
i otroci kontrolne skupine 

utili. To bi morali zagotoviti z 
odnosom osebja na šoli, povezovanjem otrok med seboj, ustvarjanjem prijetne šolske klime 

usmerjeni, saj je z odločbo 
eno nudenje dodatne pozornosti tem otrokom, ki bi imeli, v kolikor te pomoči ne 

kot njihovi slišeči sošolci. Iz 
i otroci slabše vključeni v šolsko okolje, 

rtno vključevanje. 

Samopodoba otrok s PV se ne razlikuje od samopodobe njihovih slišečih sošolcev.  

vega testa enakosti varianc je 0,408, kar je > 0,05, zato ničelno domnevo o 

0,063), kar pomeni, da 
% stopnji tveganja. To pomeni, da ni statistično pomembnih 

livati že od zgodnjega otroštva preko 
in institucij, v katere so vključeni. V kolikor se 



 

ne bi načrtno razvijalo dobre samopodobe pri teh otrocih, bi pri njih zaradi slabšega sluha in 
drugih posledic osnovne motnje pr
Glede na rezultate vidimo, da je za to ustrezno poskrbljeno.
 

4.3.5 Hipoteza 5
 

H5: Prijateljstva otrok s PV se ne razlikuje
 
p- vrednost Levenovega testa enakosti varianc je 0
enakosti varianc sprejmemo pri 5
p- vrednost t-testa enakosti povpre
hipotezo H5 pri 5 % stopnji tveganja 
razlike v povprečnih vrednostih prijateljstva med skupinama. Otroci s polževim vsadkom (M 
= 2,333) imajo v povprečju slabše rezu
kontrolne skupine (M = 2,708).
 
Sklepamo, da razlike izvirajo iz komunikacijskih težav, saj je dobra komunikacija predpogoj 
za uspešno sklepanje prijateljskih odnosov. Ker so otroci pogosteje nerazumljeni 
ne razumejo govora in drugih zvokov iz okolja, pride do komunikacijskih o
komunikacija med njimi in sliše
sklepanju prijateljstev otrok s PV ve
 

4.3.6 Hipoteza 6
 
H6: Otroci s PV enako pogosto izkušajo negativna

sošolci.  
 
p- vrednost Levenovega testa enakosti varianc je 0,769, kar je > 0,05, zato ni
enakosti varianc sprejmemo pri 5
p- vrednost t-testa enakosti povpre
hipotezo H6 pri 5 % stopnji tveganja 
razlike v povprečnih vrednostih negativnega vedenja sošolcev med skupinama. Otroci s 
polževim vsadkom (M = 2,642) so v povpre
sošolcev kot slišeči otroci kontrolne skupine (M = 2,325).
 
Že zgoraj smo navedli, da je v zadnjih letih ravno zaradi vse pog
pogostejše tudi načrtno spodbujanje sprejemanja druga
manj pogosto neprimerno vedenje do otrok s PV, saj so otroci vedno bolj ozaveš
problematiki in posledicah, ki jih tovrstno vedenje pusti na otrocih s PP. Menimo, da tudi šola 
za te otroke boj »skrbi« in je bolj pozorna na 
navajamo kot drugi razlog za dobljene rezultate.
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rtno razvijalo dobre samopodobe pri teh otrocih, bi pri njih zaradi slabšega sluha in 
drugih posledic osnovne motnje prej prišlo do težav v samopodobi kot pri sliše
Glede na rezultate vidimo, da je za to ustrezno poskrbljeno. 

Hipoteza 5 

otrok s PV se ne razlikujejo od prijateljstev njihovih slišeč

vrednost Levenovega testa enakosti varianc je 0,683, kar je > 0,05, zato ni
enakosti varianc sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja (F = 0,169). 

testa enakosti povprečij je enaka 0,004 < 0,05 (tsp=38 = - 3,058), kar pomeni, da 
% stopnji tveganja ovržemo. To pomeni, da obstajajo statisti

nih vrednostih prijateljstva med skupinama. Otroci s polževim vsadkom (M 
čju slabše rezultate na področju prijateljstva

kontrolne skupine (M = 2,708). 

epamo, da razlike izvirajo iz komunikacijskih težav, saj je dobra komunikacija predpogoj 
za uspešno sklepanje prijateljskih odnosov. Ker so otroci pogosteje nerazumljeni 
ne razumejo govora in drugih zvokov iz okolja, pride do komunikacijskih o
komunikacija med njimi in slišečimi otroci manj pogosta, posledično pa je tudi težav pri 
sklepanju prijateljstev otrok s PV več. 

Hipoteza 6 

pogosto izkušajo negativna vedenja s strani sošolcev

vrednost Levenovega testa enakosti varianc je 0,769, kar je > 0,05, zato ni
enakosti varianc sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja (F = 0,087). 

testa enakosti povprečij je enaka 0,036 < 0,05 (tsp=38 = 2,177), kar pomeni, da 
% stopnji tveganja ovržemo. To pomeni, da obstajajo statisti
nih vrednostih negativnega vedenja sošolcev med skupinama. Otroci s 

polževim vsadkom (M = 2,642) so v povprečju deležni manj negativnih vedenj s strani 
i otroci kontrolne skupine (M = 2,325). 

Že zgoraj smo navedli, da je v zadnjih letih ravno zaradi vse pogostejše integracije otrok s PP 
rtno spodbujanje sprejemanja drugačnosti. V tem vidimo tudi razloge za 

manj pogosto neprimerno vedenje do otrok s PV, saj so otroci vedno bolj ozaveš
problematiki in posledicah, ki jih tovrstno vedenje pusti na otrocih s PP. Menimo, da tudi šola 
za te otroke boj »skrbi« in je bolj pozorna na morebitno izključevanje s strani sošolcev, kar 
navajamo kot drugi razlog za dobljene rezultate. 

rtno razvijalo dobre samopodobe pri teh otrocih, bi pri njih zaradi slabšega sluha in 
kot pri slišečih otrocih. 

od prijateljstev njihovih slišečih sošolcev.  

,683, kar je > 0,05, zato ničelno domnevo o 

3,058), kar pomeni, da 
pomeni, da obstajajo statistično pomembne 

nih vrednostih prijateljstva med skupinama. Otroci s polževim vsadkom (M 
ju prijateljstva kot slišeči otroci 

epamo, da razlike izvirajo iz komunikacijskih težav, saj je dobra komunikacija predpogoj 
za uspešno sklepanje prijateljskih odnosov. Ker so otroci pogosteje nerazumljeni in tudi sami 
ne razumejo govora in drugih zvokov iz okolja, pride do komunikacijskih ovir, zaradi česar je 

no pa je tudi težav pri 

s strani sošolcev kot njihovi slišeči 

vrednost Levenovega testa enakosti varianc je 0,769, kar je > 0,05, zato ničelno domnevo o 

= 2,177), kar pomeni, da 
. To pomeni, da obstajajo statistično pomembne 

nih vrednostih negativnega vedenja sošolcev med skupinama. Otroci s 
tivnih vedenj s strani 

ostejše integracije otrok s PP 
vidimo tudi razloge za 

manj pogosto neprimerno vedenje do otrok s PV, saj so otroci vedno bolj ozaveščeni o tej 
problematiki in posledicah, ki jih tovrstno vedenje pusti na otrocih s PP. Menimo, da tudi šola 

evanje s strani sošolcev, kar 
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4.3.7 Hipoteza 7 
 

H7: Otroci s PV se v domačem kraju počutijo enako dobro kot njihovi sošolci.  
 
p- vrednost Levenovega testa enakosti varianc je 0,303, kar je > 0,05, zato ničelno domnevo o 
enakosti varianc sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja (F = 1,092). 
p- vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka 0,261 > 0,05 (tsp=38 = 1,141), kar pomeni, da 
hipotezo H7 sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja. To pomeni, da ni statistično pomembnih 
razlik v povprečnih vrednostih »počutja v domačem kraju« med skupinama. 
 
Tudi za vključevanje v domačem kraju je potrebno pri otrocih s PV načrtno poskrbeti, saj se 
le-ta pri njih ne zgodi tako spontano kot pri slišečih otrocih. Vpetost v krajevno skupnost je 
pomembna tako za vključenost v šoli kot tudi na splošno za socialno vključenost v življenju in 
iz zgoraj navedenih rezultatov vidimo, da je tudi za to pri otrocih s PV dobro poskrbljeno. 
 

4.3.8 Hipoteza 8  

H8: Otroci s PV imajo do gluhote in PV enak odnos kot njihovi slišeči sošolci.  
 
p- vrednost Levenovega testa enakosti varianc je 0,723, kar je > 0,05, zato ničelno domnevo o 
enakosti varianc sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja (F = 0,128). 
p- vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka 0,851 > 0,05 (tsp=38 = -0,190), kar pomeni, da 
hipotezo H8 sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja. To pomeni, da ni statistično pomembnih 
razlik v povprečnih vrednostih »odnosa do gluhote in PV« med skupinama. 
 
Otroci s PV se v povprečju bolj povezujejo s slišečo skupnostjo kot z gluho, saj večinoma 
hodijo v šole skupaj s slišečimi vrstniki in ne uporabljajo znakovnega, temveč besedni jezik, 
tako da smo predvidevali, da se bo to odražalo tudi na odnosu do PV in gluhote na splošno. 
Rezultati so to potrdili. 
 

4.3.9 Hipoteza 9 
 
H9: Socialna vključenost otrok s PV se ne razlikuje od socialne vključenosti slišečih  

otrok.  
 
p- vrednost Levenovega testa enakosti varianc je 0,773, kar je > 0,05, zato ničelno domnevo o 
enakosti varianc sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja (F = 0,085). 
p- vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka 0,273 > 0,05 (tsp=38 = 1,111), kar pomeni, da 
hipotezo H9 sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja. To pomeni, da ni statistično pomembnih 
razlik v povprečnih vrednostih socialne vključenosti med skupinama. 
 



 

Zaradi skrbno načrtovanega postopka ob vklju
pomoči in spremljanja otrok po tem
dobili take rezultate. Le-ti so za nadaljnjo integracijo otrok s PV zelo spodbudni. 
 

4.3.10 Hipoteza 10
 
H10: Socialna vključenost zgodaj implan

pozneje implantiranih otrok s PV.
 
p- vrednost Levenovega testa enakosti varianc je 0,083, kar je > 0,05, zato ni
enakosti varianc sprejmemo pri 5
p- vrednost t-testa enakosti povpre
predvidevanja neenakosti uporabiti enostranski test
pomeni, da hipotezo H10 pri 5
pomembnih razlik v socialni vklju
 
Ti rezultati nekoliko presenečajo, saj smo predvidevali, da se bodo posledice zgodnje/pozne 
implantacije poznale tudi na socialni vklju
poznajo, npr. na komunikaciji.
tudi lahko razlog za to, da se je 
vključenost. Verjetno so že v osnovi bili za integracijo izbrani otroci 
veščinami ne glede na starost ob implantaciji.

 

4.3.11 Pregled hipotez
 

Hipoteza 1 

Hipoteza 2 

Hipoteza 3 

Hipoteza 4 

Hipoteza 5 

Hipoteza 6 

Hipoteza 7 

Hipoteza 8 

Hipoteza 9 

Hipoteza 10 

Tabela 20: Pregled hipotez 
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rtovanega postopka ob vključevanju otrok s PV v redne šole, dodatne 
po tem, ko so že vključeni, smo sklepali in tudi upali, da bomo 

ti so za nadaljnjo integracijo otrok s PV zelo spodbudni. 

Hipoteza 10 

enost zgodaj implantiranih otrok s PV je boljša od socialne vklju

implantiranih otrok s PV.  

vrednost Levenovega testa enakosti varianc je 0,083, kar je > 0,05, zato ni
enakosti varianc sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja (F = 3,359). 

testa enakosti povprečij je enaka 0,994, kar razpolovimo, saj moramo 
uporabiti enostranski test. Dobimo 0,497 > 0,05 (t

pri 5 % stopnji tveganja ovržemo. To pomeni, da 
v socialni vključenosti zgodaj in pozno implantiranih otrok

Ti rezultati nekoliko presenečajo, saj smo predvidevali, da se bodo posledice zgodnje/pozne 
implantacije poznale tudi na socialni vključenosti, tako kot se glede na nekatere raziskave 

npr. na komunikaciji. Otroci se med seboj zelo razlikujejo tudi v osebnostih, kar je 
tudi lahko razlog za to, da se je čas implantacije pokazal kot nepomemben za socialno 

enost. Verjetno so že v osnovi bili za integracijo izbrani otroci z boljšimi so
ne glede na starost ob implantaciji. 

Pregled hipotez 

SPREJMEMO 

SPREJMEMO 

OVRŽEMO 

SPREJMEMO 

OVRŽEMO 

OVRŽEMO 

SPREJMEMO 

SPREJMEMO 

SPREJMEMO 

OVRŽEMO 

 

evanju otrok s PV v redne šole, dodatne 
eni, smo sklepali in tudi upali, da bomo 

ti so za nadaljnjo integracijo otrok s PV zelo spodbudni.  

socialne vključenosti 

vrednost Levenovega testa enakosti varianc je 0,083, kar je > 0,05, zato ničelno domnevo o 

imo, saj moramo zaradi 
0,05 (tsp=18 = -0,007), kar 

. To pomeni, da ni statistično 
enosti zgodaj in pozno implantiranih otrok. 

ajo, saj smo predvidevali, da se bodo posledice zgodnje/pozne 
enosti, tako kot se glede na nekatere raziskave 

Otroci se med seboj zelo razlikujejo tudi v osebnostih, kar je 
as implantacije pokazal kot nepomemben za socialno 

z boljšimi socialnimi 
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5 SKLEP 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšna je socialna vključenost otrok s polževim vsadkom, ki 
obiskujejo redne oddelke osnovnih šol v Sloveniji. 
 
Polžev vsadek gluhim otrokom omogoči zaznavanje zvoka in s tem razvoj besednega jezika in 
govora, tako da se ti otroci večinoma sporazumevajo po slušno-govorni poti. To jim omogoča 
boljšo vključitev v slišeče okolje in posledično tudi lažjo vključitev med slišeče otroke na 
rednih osnovnih šolah.  
 
Osnovna premisa integracije izhaja iz spoznanja, da bodo učenci z izgubo sluha, ko bodo 
odrasli, delovali v slišečem svetu, zato naj bi se njihovo prilagajanje začelo čim bolj zgodaj. 
Vključevanje teh otrok v redne oddelke je vse pogostejše, saj se vedno bolj poudarja pomen 
integracije in njen doprinos k razvoju (gluhega) posameznika. Otrok, ki je vključen v redno 
šolo v domačem kraju, je lahko v času izobraževanja doma z družino, deležen je več govorno-
jezikovnih spodbud in ima širše možnosti za nadaljnje izobraževanje in pridobivanje poklica 
kot otroci, ki so vključeni v prilagojene programe vzgoje in izobraževanja. Integracija pa ni 
najboljša rešitev za vse otroke z izgubo sluha. Za vključitev v redno osnovno šolo je namreč  
potrebno upoštevati vse vidike otrokovega razvoja – govornega, jezikovnega, kognitivnega, 
socialnega in osebnostnega. Za določenega otroka je integracija lahko dobra rešitev, za 
drugega pa ni prava izbira, kot poudarja tudi Kuhar (2001). 
 
Polžev vsadek omogoča otroku komunikacijo po slušno-oralni poti, pa vendar njegova 
komunikacija ni enaka komunikaciji slišečih otrok, zato so interakcije teh otrok s slišečim 
svetom omejene. Le-ti lahko namreč uspešno vodijo pogovore v optimalnih pogojih, v 
situacijah, ki so težavne za poslušanje in odgledovanje pa imajo težave. Dobro razvit besedni 
jezik je pogoj za dobre odnose z vrstniki, zato lahko rečemo, da je komunikacija pri socialni 
vključenosti ključnega pomena.  
 
Predvsem v obdobju mladostništva so socialni stiki izrednega pomena, zato lahko socialna 
izključenost v tem obdobju privede do hudih stisk. Raziskave so pokazale, da so se mnogi 
uporabniki polževih vsadkov kasneje v življenju, ravno zaradi teh stisk v obdobju 
mladostništva, naučili znakovnega jezika in se vključili  nazaj v gluho skupnost (Bat-Chava 
2000 v Bat-Chava in Deignan, 2001). 
 
Socialna vključenost otrok s polževim vsadkom je tako po svetu kot tudi pri nas še relativno 
neraziskano področje. Raziskave iz tujine dajejo nasprotujoče si rezultate. Nekateri avtorji 
navajajo dobre rezultate na področjih, ki pričajo o socialni vključenosti teh otrok, kot so na 
primer Bat-Chava in Deignan (2001), Bat-Chava, Martin in Kosciw (2005) Loy, Warner-
Czyz, Tong, Tobey in Roland (2010), drugi pa navajajo slabše rezultate, kot npr. Boyd, 
Knutson in Dahlstorm (2000), ki navajajo slabše rezultate na področju vključitve v igro, in 
Dammeyer (2010), ki navaja več psihosocialnih težav. 
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Z našo raziskavo smo preverili socialno vključenost 20 otrok s polževim vsadkom, ki so 
vključeni v redne osnovne šole po vsej Sloveniji. Te rezultate smo primerjali s socialno 
vključenostjo 20 normalno slišečih otrok brez polževega vsadka. Od desetih hipotez, ki smo si 
jih postavili na začetku raziskave, smo 6 potrdili, 4 pa ovrgli. 
 
Rezultati so pokazali, da ni statistično pomembnih razlik v socialni vključenosti otrok s 
polževim vsadkom in normalno slišečih otrok kontrolne skupine. Pokazalo se je določeno 
odstopanje na posameznih podpodročjih socialne vključenosti, ki smo jih zajeli v raziskavo. 
Otroci s polževim vsadkom so se izkazali za manj uspešne na področju »prijateljstva«. 
Pokazalo se je, da imajo v povprečju v razredu kot tudi izven razreda manj prijateljev in si jih 
tudi želijo imeti več, v manj primerih imajo najboljšega prijatelja med sošolci, manj pa se s 
sošolci družijo tudi izven razreda. Po drugi strani so otroci s polževim vsadkom pokazali na 
določenih področjih boljše rezultate od kontrolne skupine. Ti otroci se od slišečih vrstnikov 
na šoli v povprečju bolje počutijo in redkeje izkušajo negativno vedenje s strani sošolcev, kot 
je npr. norčevanje, zmerjanje, oponašanje itd. V raziskavi smo ugotovili tudi, da ni statistično 
pomembnih razlik v socialni vključenosti zgodaj in pozno implantiranih otrok, kot smo sprva 
predvideli. 
 
Vprašalnik socialne vključenosti, ki smo ga oblikovali za namen raziskave, se je pokazal kot 
zanesljiv in veljaven instrument za preverjanje socialne vključenosti otrok. 
 
Rezultati, ki smo jih pridobili, so zelo spodbudni za nadaljnje vključevanje otrok s polževim 
vsadkom v redne šole. Predvsem dobri rezultati na področju »odnosa učitelja« in »počutja na 
šoli« kažejo na to, da je s strani šol za te otroke dobro poskrbljeno. Otroci se na šolah 
večinoma dobro počutijo in so aktivno vključeni v šolsko skupnost, učitelji pa so za delo z 
njimi ustrezno pripravljeni. Ker se je v raziskavi pokazalo, da otroci s PV redkeje izkušajo 
negativna vedenja s strani sošolcev, lahko sklepamo, da gredo tudi v tem primeru vsaj delne 
zasluge šoli in njenemu osebju, ki tovrstnega vedenja ne tolerira. Tudi na ostalih področjih, 
kot so odnos sošolcev, dojemanje sebe, počutje v domačem kraju in odnos do PV, so otroci 
eksperimentalne skupine dali pozitivne rezultate. 
 
Problematično se je za te otroke izkazalo področje prijateljstva. Zdi se nam, da so kvalitetni 
prijateljski odnosi izrednega pomena za uspeh v šoli in osebnem življenju, zato smo mnenja, 
da bi se na tem področju moralo otrokom s PV bolj pomagati. Šole bi lahko z dodatnimi 
socialnimi aktivnostmi, pogostejšim delom v skupinah in v parih ter podobnim otrokom 
pomagale sklepati prijateljstva, pri čemer bi posebno pozornost morali nameniti otrokom s 
PV.  
 
Pri analizi posameznih vprašalnikov se je pokazalo tudi, da so odgovori, ki kažejo na slabo 
socialno vključenost, prisotni pri redkih posameznikih, a so pri njih prisotni na vseh 
področjih. Kadar so se pri otroku torej pojavili slabi rezultati na enem področju, je bila velika 
verjetnost, da so tudi na drugih področij slabi. Gre za le nekaj takih vprašalnikov in zato 
rezultati ne vplivajo na končni rezultat, ki kaže splošno dobro vključenost. Pomembno pa je 
vedeti, da obstajajo posamezniki s PV, ki imajo s socialno vključenostjo velike težave v 
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smislu, da so deležni norčevanja, zasmehovanja, imajo malo prijateljev v razredu, slabe 
odnose s sošolci, so nesamozavestni, nepriljubljeni, se težko vključijo v družbo, so pogosto 
sami itd. Težave teh posameznikov so pomembne še posebej zato, ker iz rezultatov vidimo, da 
je možno, da so otroci s PV dobro vključeni v šolsko okolje v rednih šolah. Potrebno bi bilo 
ugotoviti, kdo so ti otroci, in vložiti vsa možna sredstva v to, da se jim pomaga. 
 
Kljub na splošno dobrim rezultatom raziskave, smo v njej prepoznali določene omejitve. Bilo 
bi zelo koristno, v kolikor bi lahko pridobili tudi vprašalnike, ki se niso vrnili. Zdi se nam 
namreč, da se pojavlja v naši raziskavi enak problem, kot sta ga v svoji raziskavi navedla Bat-
Chava in Deignan (2001), in sicer, da so bili pripravljeni sodelovati večinoma otroci in starši 
otrok, kateri so v šoli uspešnejši. V kolikor imajo otroci in starši iz šole slabe izkušnje, gre pri 
njih v tem primeru za občutljivo tematiko. Odgovarjanje na tovrstna vprašanja predstavlja tem 
otrokom in staršem stres, ki še poglablja njihove stiske in zato se sodelovanju v tovrstnih 
raziskavah raje izognejo. 
 
Drugo omejitev vprašalnika vidimo v tem, da lahko otroci iz njega prepoznajo »zaželene« 
odgovore. Otroci s polževim vsadkom so po našem mnenju skupina otrok, ki je pod velikim 
pritiskom okolice, da morajo pokazati pozitivne rezultate implantacije. Od njih se pričakuje 
bistveno več kot od drugih otrok z izgubo sluha, saj se polžev vsadek prepogosto obravnava 
kot naprava, ki otroku povrne sluh. Tako prevladuje mnenje, da ta otrok funkcionira enako kot 
slišeč otrok. Težave in ovire, ki ostajajo kljub polževemu vsadku, se pogosto pozabijo in 
zgodbe teh otrok so pogosto predstavljene samo v pozitivni luči ter večinoma opevajo samo 
pozitivne vidike naprave. Otroci s polževim vsadkom in njihovi starši, ki pred odločitvijo o 
implantaciji, spremljajo te zgodbe, so tako verjetno pod pritiskom, da mora tudi njihova 
zgodba biti zgodba o uspehu brez kakršnih koli težav. Verjamemo, da je prednosti 
implantacije veliko in da le-te zasenčijo težave, ki ostajajo, kljub temu pa se nam zdi 
pomembno, da se o morebitnih težavah govori. V kolikor se bo o tem govorilo, bo pritiska na 
novo implantirane otroke in njihove starše manj in tako bodo kasneje tudi oni pripravljeni 
spregovoriti o morebitnih težavah, katere bomo na ta način lahko tudi odpravljali.  
 
Menimo, da bi zgoraj navedeni omejitvi raziskave lahko odpravili tako, da bi se s temi otroki 
izvedli intervjuji. Otroci bi se nam na tak način bolj odprli, z vprašanji odprtega tipa pa bi 
dobili več informacij. Sproti bi lahko tudi reševali morebitne nesporazume in preverjali iste 
spremenljivke na različne načine ter tako prišli do objektivnejših rezultatov. V prihodnje bi 
bilo smiselno enako raziskavo opraviti še z otroki, katerih vprašalnikov nismo pridobili, pa 
tudi z otroki prihodnjih generacij. V kolikor bi lahko vprašalnik prilagodili tako, da bi bil 
primeren tudi za mlajše otroke, npr. za otroke druge triade, bi bilo smiselno socialno 
vključenost preveriti že bolj zgodaj, saj bi na tak način v primeru težav lahko tudi prej 
posredovali. Morda bi bilo bolj smiselno z otroki opraviti intervjuje, da bi pridobili več 
informacij, ki bi tudi bolj odražale resnično stanje. 
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7 PRILOGE 

Priloga 1 – Dopis za starše 
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Spoštovani starši/skrbniki otroka! 

 

Sem študentka logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pišem 

magistrsko nalogo s področja rehabilitacije otrok s polževim vsadkom. To področje me je od 

nekdaj najbolj zanimalo, zato sem tudi v magistrski nalogi izbrala tematiko s tega področja, in 

sicer me zanima socialna vključenost otrok s polževim vsadkom, ki so vključeni v redne 

osnovne šole. To področje je na območju Slovenije še neraziskano, zato se mi zdi 

pomembno, da se ta raziskava izvede. Tako kot meni, je tudi vam  zagotovo v interesu, da se 

vaš otrok in drugi otroci v šoli dobro počutijo, kar je ne nazadnje tudi predpogoj, da so v šoli 

uspešni. Ker je celotno področje, ki zajema izobraževanje in rehabilitacijo oseb s polževim 

vsadkom še relativno mlado, potrebujem vašo pomoč in pomoč vašega otroka, da bomo s 

pridobljenimi rezultati lahko vplivali na potek šolanja in rehabilitacijo vaših otrok, ne samo z 

vidika šolske uspešnosti, ampak tudi socialne vključenosti v razredno in šolsko skupnost. Le 

na tak način bomo dobili informacije, ali so stvari narejene dobro ali slabo, kje tičijo problemi 

in kako se izboljšav lotiti.  

V pismu je vprašalnik, ki je namenjen vašemu otroku, da ga izpolni, pri tem pa mu seveda 

lahko pomagate, če to želi ali potrebuje. Prav tako vas naprošam, da izpolnite podatke na 

naslednjem listu, ki vključujejo informacije o šolanju vašega otroka, izgubi sluha ipd. Hkrati 

vas naprošam, da mi izpolnjeno anketo pošljete nazaj v že priloženi kuverti. Poštnina je 

plačana, naslov pa napisan, tako da vas samo prosim, da kuverto odvržete v poštni 

nabiralnik. Zame in za mojo raziskavo je zelo pomembno, da dobim vrnjene vse vprašalnike, 

saj si zagotovo lahko predstavljate, da je vzorec otrok, ki ustrezajo mojim kriterijem, zelo 

majhen. V kolikor bi vas zanimali rezultati raziskave (celotno magistrsko nalogo bo sicer 

možno prebrati v knjižnici ali na spletu), mi lahko pišete na tomickatarina91@gmail.com, če 

pa vam je ljubše po navadni pošti, mi lahko zraven v kuverti pustite vaš naslov in vam jih 

pošljem po navadni pošti.  

Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje, vašemu otroku pa želim veliko uspeha in 

predvsem prijetnih trenutkov v šoli. 

 

Katarina Tomić 
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Prosim, obkrožite ustrezni odgovor oz. ga zapišite na črto. 

 

1. Spol otroka:          M                              Ž 

 

2. Starost otroka: ____________________ 

 

3. Razred, ki ga otrok obiskuje: _________________ 

 

4. Starost ob vstavitvi polževega vsadka: ____________________ 

 

5. Otrok je pred implantacijo polževega vsadka koristil:  

 

a) SLUŠNI APARAT      

 

b) ZNAKOVNI JEZIK     

 

c) SLUŠNI APARAT IN ZNAKOVNI JEZIK       

 

d) NIČ OD NAŠTETEGA 

 

6. Vrtec, ki ga je otrok obiskoval:  

 

a) REDNI VRTEC   

        

b) VRTEC ZA GLUHE 

 

c) OBOJE 

 

d) NI OBISKOVAL VRTCA 

 

7. Ali je pred šolanjem v redni šoli otrok bil vključen v katerega izmed osnovnošolskih 

prilagojenih programov, namenjenih gluhim? 

 

a) DA   

 

b) NE 

 

 

8. Katerega izmed načinov sporazumevanja uporabljate v družini? 

 

a) ZNAKOVNI JEZIK                                           
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b) BESEDNI JEZIK 

 

c) KOMBINACIJA OBOJEGA                          

 

d) DRUGO:_________________________________ 
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Priloga 2 – Vprašalnik o socialni vključenosti 
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Pozdravljen/a! ☺ 
 
Moje ime je Katarina in potrebujem tvojo pomoč pri pisanju magistrske naloge v 
okviru študija logopedije in surdopedagogike. Verjetno si tudi ti obiskoval 
logopeda ali surdopedagoga, zato verjetno zelo dobro veš, s čim se bom ukvarjala. 
V času študija me je vedno najbolj zanimal polžev vsadek, ta izjemna naprava, ki 
jo nosiš tudi ti. Zaradi tega sem se odločila, da bom prosila tebe in druge otroke, 
ki polžev vsadek uporabljate, da mi pomagate pri moji raziskavi, saj ste vi na tem 
področju največji strokovnjaki. Na naslednjih straneh so zapisana vprašanja, pri 
katerih te prosim, da OBKROŽIŠ tisti odgovor, ki najbolj velja zate. Odloči se 
tako, kot misliš sam, in nikar se ne boj, saj so vsi odgovori pravilni in tvojih 
rezultatov tudi nihče ne bo videl. Če česa ne boš razumel, lahko prosiš katerega 
izmed odraslih, da ti pomaga. Vprašanja se nanašajo na tebe in na tvojo šolo – 
kako se v njej počutiš, kako se razumeš s sošolci, učitelji in podobno. Vsi bi 
namreč radi, da se v šoli dobro počutiš in se imaš lepo, tako da mi bodo tvoji 
rezultati pomagali pri tem, da bomo tebi in drugim otrokom pri tem pomagali. 
Želim ti veliko uspeha in lepih trenutkov v šoli ter se ti najlepše zahvaljujem za 
odgovore!  
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Učitelj je do mene 
prijazen. 

Manj kot do 
sošolcev 

Enako kot do 
sošolcev 

Bolj kot do sošolcev 

Učitelj se z mano 
pogovarja. 

Manj kot s sošolci Enako kot s sošolci Več kot s sošolci 

Učitelj mi pomaga, ko 
česa ne znam. 

Manj kot sošolcem Enako kot sošolcem Bolj kot sošolcem 

Učitelj me vpraša, če 
sem razumel navodila. 

Manjkrat kot 
sošolce 

Enako pogosto kot 
sošolce 

Večkrat kot sošolce 

Učitelj me okrega, ko 
storim kaj narobe. 

Manjkrat kot 
sošolce 

Enako pogosto kot 
sošolce 

Večkrat kot sošolce 

Učitelj me pohvali. 
 

Manjkrat kot 
sošolce 

Enako pogosto kot 
sošolce 

Večkrat kot sošolce 

 
 

Sošolci so prijazni do 
mene. 

NIKOLI VČASIH POGOSTO 

Sošolci mi pomagajo, ko 
česa ne znam. 

NIKOLI VČASIH POGOSTO 

Sošolci me povabijo k igri 
med odmorom. 

NIKOLI VČASIH POGOSTO 

Pri igrah in delu v skupini 
me izberejo med prvimi. 

NIKOLI VČASIH POGOSTO 

Sošolci se pogovarjajo z 
mano. 

NIKOLI VČASIH POGOSTO 

Sošolci se radi družijo z 
mano. 

NIKOLI VČASIH POGOSTO 

 
 

V šoli se počutim dobro. 
  

NIKOLI REDKO POGOSTO 

Rad prihajam v šolo. 
 

NIKOLI REDKO POGOSTO 

Pred drugimi učenci in učitelji 
naše šole mi je nerodno. 

NIKOLI REDKO POGOSTO 

Izven razreda (na hodniku, na 
kosilu, na dvorišču) sem sam. 

NIKOLI REDKO POGOSTO 

Na šoli se dobro znajdem. 
 

NIKOLI REDKO POGOSTO 

Sodelujem tudi v šolskih 
dejavnostih (krožki, prireditve…). 

NIKOLI REDKO POGOSTO 
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Sem samozavesten. SE 
STRINJAM 

SE DELNO 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

Sem sramežljiv. SE 
STRINJAM 

SE DELNO 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

Sem priljubljen med 
sošolci. 

SE 
STRINJAM 

SE DELNO 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

Ne vem, kako naj se 
vključim v družbo. 

SE 
STRINJAM 

SE DELNO 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

Zadovoljen sem sam s 
sabo. 

SE 
STRINJAM 

SE DELNO 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

Bojim se, kaj si bodo 
drugi mislili o meni. 

SE 
STRINJAM 

SE DELNO 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

 
 

V razredu imam veliko 
prijateljev.          

SE STRINJAM SE DELNO 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

Moj najboljši prijatelj je 
moj sošolec. 

SE STRINJAM SE DELNO 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

Večino sošolcev dobro 
poznam. 

SE STRINJAM SE DELNO 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

Želim si, da bi imel v 
razredu več prijateljev. 

SE STRINJAM SE DELNO 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

S sošolci se družimo tudi 
med vikendi in počitnicami. 

SE STRINJAM SE DELNO 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

Več prijateljev imam izven 
razreda. 

SE STRINJAM SE DELNO 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

 
 

Otroci v šoli znajo pogosto biti nesramni do drugih otrok. 
Označi, kako pogosto se tebi dogajajo spodaj napisane stvari.  
 

Norčujejo so se iz mene. 
 

NIKOLI VČASIH POGOSTO 

Izključijo me iz skupine, 
tako da sem sam. 

NIKOLI VČASIH POGOSTO 

Zmerjajo me z grdimi 
besedami. 

NIKOLI VČASIH POGOSTO 

Smejijo so se mi. 
 

NIKOLI VČASIH POGOSTO 

Imam občutek, da me 
nihče ne mara. 

NIKOLI VČASIH POGOSTO 

Oponašajo me tako, da 
se pačijo. 

NIKOLI VČASIH POGOSTO 



 

 
 
 

Otrok s polževim vsadkom je bolj 
uspešen kot gluh otrok brez 
polževega vsadka. 
Otroci s polževim vsadkom imajo 
več prijateljev kot gluhi otroci
brez polževega vsadka. 
Imam tudi gluhe prijatelje.
 
 
Večina mojih prijateljev je 
slišečih. 
 
Želel bi si imeti več gluhih 
prijateljev. 
 
Za otroke s polževim vsadkom je 
bolje, da hodijo v šolo skupaj z 
otroki, ki niso gluhi.  
 
 

Še enkrat ti hvala za sodelovanje!

V kraju kjer živim, imam veliko 
prijateljev. 
 
Rad se udeležujem 
krožkov/športne aktivnosti/tečaja 
v domačem kraju. 
V kraju, kjer živim, rad obiskujem 
pomembne dogodke in prireditve.

V kraju, kjer živim, poznam veliko
ljudi. 

V domačem kraju poznam ljudi, ki 
so gluhi. 

Z ljudmi iz domačega kraja se 
dobro razumem. 
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olževim vsadkom je bolj 
brez 

SE STRINJAM SE DELNO 
STRINJAM 

m vsadkom imajo 
kot gluhi otroci 

SE STRINJAM SE DELNO 
STRINJAM 

Imam tudi gluhe prijatelje. SE STRINJAM SE DELNO 
STRINJAM 

Večina mojih prijateljev je SE STRINJAM SE DELNO 
STRINJAM 

Želel bi si imeti več gluhih SE STRINJAM SE DELNO 
STRINJAM 

Za otroke s polževim vsadkom je 
bolje, da hodijo v šolo skupaj z 

SE STRINJAM SE DELNO 
STRINJAM 

e enkrat ti hvala za sodelovanje! 

V kraju kjer živim, imam veliko SE 
STRINJAM 

SE DELNO 
STRINJAM 

krožkov/športne aktivnosti/tečaja 
SE 
STRINJAM 

SE DELNO 
STRINJAM 

kjer živim, rad obiskujem 
pomembne dogodke in prireditve. 

SE 
STRINJAM 

SE DELNO 
STRINJAM 

m veliko SE 
STRINJAM 
 

SE DELNO 
STRINJAM 

V domačem kraju poznam ljudi, ki SE 
STRINJAM 
 

SE DELNO 
STRINJAM 

Z ljudmi iz domačega kraja se SE 
STRINJAM 
 

SE DELNO 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

SE  NE 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 
 
SE NE 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 


