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Povzetek
Polžev vsadek je slušni pripomoček, ki je v zadnjih dveh desetletjih omogočil rehabilitacijo oz.
habilitacijo gluhih oseb. Rehabilitacijo oz. habilitacijo kot cilj in proces usposabljanja gluhih
in naglušnih oseb opisujejo mnoge definicije, skupno vsem je, pomagati osebam z izgubo sluha.
Pomembno je poudariti, da se osebe z izgubo sluha prostovoljno odločijo za implantacijo oz.
le-to odločitev sprejmejo starši. Pri učinkovitosti rehabilitacije oz. habilitacije oseb s polževim
vsadkom je pomembno, da so le-te čim prej implantirane, saj raziskave kažejo, da pravočasna
vstavitev polževega vsadka pri gluhih otrocih omogoča razvoj govora in jezika, ki je primerljiv,
vendar ne enak, z normalno slišečimi vrstniki. V magistrskem delu sem želela z empirično
raziskavo – s kavzalno-neeksperimentalno metodo – preveriti razumevanje slovnice otrok,
uporabnikov polževega vsadka, v primerjavi s polnočutnimi otroki od 6. do 9. leta kronološke
starosti. Vzorec je obsegal 44 otrok, od tega je 20 otrok uporabnikov polževega vsadka, ki so
vključeni v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ter
osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (skupina PVintegracija), štirje otroci s polževim vsadkom obiskujejo prilagojen program devetletne osnovne
šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne (skupina PV-zavodi), 20
pa je slišečih. Vzorec je dokaj majhen, vendar zajema večino otrok v omenjeni starosti, ki so
bili v Sloveniji implantirani. V vzorec testirancev sem zajela otroke s polževim vsadkom, ki
obiskujejo enega izmed treh zavodov za gluhe in naglušne (Ljubljana, Maribor, Portorož) ali so
vključeni v vrtec oz. obiskujejo eno izmed večinskih osnovnih šol in so obravnavani s strani
mobilne službe enega izmed treh zavodov v okviru dodatne strokovne pomoči ali tam
obiskujejo individualno slušno-govorno terapijo.
Podatke za raziskavo sem zbrala z uporabo tehnike preizkusa. Izvedla sem ga sama ali po
dogovoru ob pomoči strokovnih delavk mobilne službe ali individualne slušne-govorne
terapije. Prvi del preizkusa, v katerem so vprašanja splošnega tipa (spol, starost, vključenost v
vzgojno-izobraževalni program, čas in vzrok oglušelosti, dolžina časa brez implanta, starost ob
implantaciji ter vrsta polževega vsadka), je rešil testator, drugi del pa je namenjen testirancem,
torej otrokom. V tem delu sem preverjala ustrezno rabo slovnice sledečih tematskih sklopov:
število, spol in sklon samostalnika, tvorjenje samostalnika, izpeljanega iz glagola, osebni
zaimki, stopnjevanje pridevnika, čas dogajanja, predlog, prislov, tvorjenje vprašalnih povedi
ter pogojni naklon. Preverjanje posameznih gramatičnih kategorij sem izvajala s kombinacijo
slike in besede; slike so služile kot stimulacija, otroka so usmerjale k odgovoru.
Med otroki, ki so uporabniki polževega vsadka in so v integraciji in njihovimi slišečimi vrstniki,
obstajajo statistično pomembne razlike v ustrezni rabi slovnice. Čas implantacije, slušna starost
otrok s polževim vsadkom in kronološka starost pomembno vplivajo na ustreznejšo rabo
slovnice pri otrocih s polževim vsadkom v integraciji. Rezultati so pokazali statistično
pomembne razlike v ustrezni rabi slovnice med otroki s polževim vsadkom iz integracije ter
tistimi, ki se šolajo v zavodih za gluhe in naglušne. Z naraščanjem kronološke starosti se razlike
v ustrezni rabi slovnice med slišečimi testiranci in integriranimi otroci s polževim vsadkom
manjšajo, kar nakazuje, da se lahko z leti intenzivnega dela nadoknadi zamujeno. Izsledki
naloge kažejo, na katerih področjih razumevanja slovničnih struktur imajo otroci, uporabniki
polževega vsadka, ki sem jih zajela v vzorec, največji primanjkljaj.
Ključne besede:
gluhi učenci, polžev vsadek, šolanje, poznavanje slovnice
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Abstract
The cochlear implant is a hearing aid, which made rehabilitation in the last two decades or so
to say habilitation of deaf people possible. The rehabilitation or so to say the habilitation as an
objective and process of training deaf and the partially deaf describe many definitions, all
together it should help people who went deaf. It is important to point out, that people who went
deaf can optional decide for implantation or so to say this decision make their parents. With the
effect of rehabilitation of people who have a cochlear implant it is important that the
implantation is made as early as possible because researches show that a timely implantation of
the cochlear implant with deaf children enables the development of speech and language which
can be compared but it is not the same like people who have the ability to hear. In my master’s
thesis I wanted to examine with an empiric research – a causal-non experimental method – the
understanding of grammar with children, the users of a cochlear implant in comparison with
not deaf children in the age from 6-9 in chronological age. The sample included 44 children, 20
of them are users of a cochlear implant, which are part of a preschool programme with an
adapted accomplishing and additional professional help and a primary school programme with
an adapted accomplishing and additional professional help (group CI integration), four children
with a cochlear implant attend the adapted programme of the nine year primary school
programme with an equivalent educational standard for deaf and the partially deaf (group CI
institutions), 20 of them can hear. The pattern is quite small, but includes the most children in
the mentioned age, which realised their implantation in Slovenia. In the sample of tested
children were included children with a cochlear implant who attend one of the three institutions
for deaf and the partially deaf (Ljubljana, Maribor, Portorož) or attend kindergarten or so to say
one of the major primary schools and are treated by mobile services of one of the three
institutions in the framework with additional professional help or attend an individual hearspeech therapy there.
The data for the research were collected with the use of technique of testing. Some individual
speech – hear therapy was carried out alone by me or by arrangement with and also the help of
the skilled labour from the mobile service. A part of the test where there are common questions
(sex, age, inclusion into an educational programme, time and cause to go deaf, time without the
implant, age when implanting and the type of the cochlear implant) the testator took a test, the
second part is meant for the testees, the children. In that part the correct usage of grammar war
tested in the following subject areas: number, gender and case of the noun, formed from the
verb, personal pronouns, comparison of adjectives, time happening, articles, adverbs, forming
questions and conditional clauses. The testing of the individual grammar categories was carried
out with the combination of pictures and words; the pictures were used as stimulation, they
directed the child to an answer.
Among children, who have the cochlear implant and who are in the process of integration and
also their hearing contemporaries, there are statistically important differences in the correct use
of grammar. The time of implantation, the age of children when began to hear and the
chronological age have a great effect on a more correct usage of grammar at children with a
cochlear implant in integration. The results showed statistically important differences in the
correct use of grammar among children with a cochlear implant from the integration to these
who attend institutions for the deaf and the partially deaf. When the chronological age rises,
the differences in the correct use of grammar among the testees who can hear and the integrated
children with a cochlear implant decline, which points to the fact that the missed can be
compensated with long term intensive work. The results of my thesis show, in which field of
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understanding grammar structures do children, user of the cochlear implant who had been
included into the sample have the largest deficit.

Key words:
deaf pupils, cochlear implant, education, knowledge of grammar
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I.

UVOD

Slišeči in gluhi ljudje gledamo na gluhoto z različnih zornih kotov, zato jo tudi različno
doživljamo. Higgins (po Glickman, 1996, v Kogovšek, 2007) meni, da se gluhi po eni strani
zadovoljijo s tem, da so gluhi ter se povežejo v gluho skupnost, kjer čutijo pripadnost. Domneva
se, da se gluhi posamezniki, ki niso del gluhe skupnosti, v večji meri ukvarjajo s problemom
izgube sluha kot tisti, ki so del te posebne skupnosti.
Dovolj zgodnja vsaditev kohlearnega implanta oz. polževega vsadka ob dobro delujoči višje
ležeči slušni poti ter ustrezni rehabilitaciji omogoča otrokom enakovreden vstop v slišeči svet
njihovih vrstnikov (Battelino, 2011), torej jim polžev vsadek omogoča sposobnost zaznave
zvokov, poslušanja in s tem povezanega razvijanja govorno-jezikovnih sposobnosti. Med
gluhimi obstaja veliko dilem o učinkovitosti polževega vsadka. Poznam nekaj družin, ki se pri
svojem otroku, ki je prelingvalno gluh, niso odločili za vstavitev polževega vsadka, zato sem
se odločila, da raziščem vpliv polževega vsadka na razumevanje slovnice in si dodatno ustvarim
mnenje o njegovem doprinosu h kvaliteti življenja gluhih otrok.
Izguba sluha vpliva na mnoga področja življenja posameznika. Vpliva na sporazumevanje,
pridobivanje in izmenjavo informacij, razvoj medčloveških odnosov, zmanjšuje
posameznikovo učinkovitost za delo ter vpliva na kakovost življenja. Zelo pomembni dejavniki
so tudi čas nastanka ter stopnja okvare sluha ter pridružene bolezni. Slednji so pri osebah z
okvaro sluha neposredno povezani s pomanjkljivostjo jezika in govora. Za premostitev teh ovir
so na voljo različni tehnični pripomočki (Vatovec, Gros in Geczy, 2006). Vstavitev polževega
vsadka ima pomemben vpliv na slušno in govorno-jezikovno funkcioniranje gluhih otrok. Če
sta habilitacija ali rehabilitacija pravočasni in ustrezni, se razvijajo področja poslušanja, govora
(tako prozodija kot izgovarjava), jezika (tako razumevanje kot izražanje) ter sposobnost
uporabe jezikovnih veščin v vsakdanjih življenjskih okoliščinah. Otrok je po medicinskih
kriterijih še vedno gluh, s to razliko, da slušno in govorno funkcionira kot naglušen. Otrok se
na ta način uči poslušanja, govora in jezika. Njegovo sporazumevanje poteka primarno po
slušno-govorni poti (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj
otrok s posebnimi potrebami, 2015).
Oseba s polževim vsadkom je še vedno gluha, vendar sliši. Sposobna je zaznavati zvoke, ki so
pogovorne glasnosti. Zaznava lahko vse glasove govora, ki so pomembni za učenje jezika. Te
osebe so sposobne spontanega poslušanja, tudi kadar na to niso posebej pripravljene (Hernja,
2002). Kljub temu, da osebe z okvaro sluha uporabljajo tehnične pripomočke za poslušanje, to
še ne pomeni, da so lahko v pogovoru in sledenju govorjenim sporočilom enakovredne slišečim.
Da lahko te osebe optimalno sodelujejo, razvijajo svoje spretnosti, jim je potrebno zagotoviti
ustrezne prilagoditve prostora, prilagoditve v organizaciji, prilagoditve komunikacije in v
posredovanju znanja, prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, aktivnosti moramo
prilagajati njihovim sposobnostim poslušanja (Hernja idr., 2010).
V zadnjih treh desetletjih se rehabilitacija prelingvalno gluhih otrok in postlingvalno gluhih
odraslih s polževim vsadkom uveljavlja kot zdravljenje najhujših okvar sluha. Prišlo je do
znatnega povečanja učinkovitosti sluha v zadnjih letih, kar je posledica tehnološkega razvoja
naprav, implantov in izboljšanje kirurške tehnike. Prelingvalno gluhi otroci, ki so uporabniki
polževega vsadka, lahko z uspešno rehabilitacijo obiskujejo redne oblike šolanja. Postlingvalno
gluhi odrasli ljudje pa so z vstavitvijo polževega vsadka spet sposobni uporabljati telefon,
ponovno se lahko vključijo na prvotno delovno mesto (Gstoettner, Hamzavi in Czerny, 1997).
Vsi ti dejavniki vplivajo na kakovost življenja oseb z okvaro sluha in kažejo v prid implantacije
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polževega vsadka, če si osebe z okvaro sluha to želijo oz. se prostovoljno odločijo za to
možnost.
Cilj magistrskega dela je teoretično predstaviti področje okvare sluha, katere slušne pripomočke
osebe z okvaro sluha uporabljajo ter podrobneje predstaviti polžev vsadek, kako poteka
rehabilitacija oseb z okvaro sluha, kako in kje se te osebe šolajo, posebej pa se želim
osredotočiti na področje pravilne rabe slovenskega jezika pri osebah z okvaro sluha, predvsem
na poznavanje slovnice. Termin poznavanje slovnice v delu torej označuje ustrezno rabo
slovnice in ne teoretičnega znanja slovnice. Na osnovi rezultatov preizkusa sem primerjala
poznavanje oz. rabo slovnice pri otrocih, uporabnikih polževega vsadka, ter polnočutnih
otrocih.
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II.

TEORETIČNI DEL

1 SLUH
»Sluh je posebna sposobnost ušesa, da iz množice zvočnih valov v okolju sprejme na poseben
način – sliši, le nekatere« (Vatovec, 2011, str. 41). Ljudje slišimo mnogo prej, kot smo sposobni
videti. Pri mnogih sesalcih se sluh razvije šele po rojstvu, medtem ko so raziskave pri ljudeh
pokazale prve gibalne odzive na zvok že v 26. tednu nosečnosti (Birnholz in Benaceraff, 1986,
v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Med bivanjem ploda v maternici uho ni toliko
pomembno za sluh, kot je pomembna lobanjska – kostna prevodnost zvoka. V maternici plod
obkroža tekočina, lobanjske kosti pa so mehkejše in zaradi tega je težko predvideti, kako in
koliko plod v maternici sliši (Armitage idr., 1980, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
Raziskave kažejo, da se novorojenci bolj odzivajo na zvoke, ki so jih slišali že v maternici.
Zaradi tega se običajno tudi intenzivneje odzivajo na materin glas (DeCasper in Spenca, 1980,
v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Ob rojstvu naj bi bil sluh že skorajda tako razvit kot
pri odraslih (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
Sluh je eden naših najpomembnejših čutov. Je med človekovimi najpomembnejšimi
povezovalci zunanjega in notranjega sveta (Hernja in Brumec, 2002). Sluh je pomemben zaradi
razumevanja okolice in v komunikaciji (Rebol, 2012). Sluh je še posebej v obdobju otroštva
izrednega pomena, saj okvara sluha vpliva na razvoj govora, jezika, na sporazumevanje ter s
tem tudi na čustveni in umski razvoj (Vatovec, 2011). Sluh ima izredno vlogo tudi pri
zaznavanju, pomnjenju, oblikovanju pojmov, v razvoju govora in jezika ter tudi pri razvoju
mišljenja (Hernja in Brumec, 2002). Poslušanje je rezultat iskanja pomena zvoka. S
poslušanjem se otrok uči prepoznavati in razumevati zvočne signale (Košir, 1999).
Sledeči sliki prikazujeta območje govornega področja ter glasnost izvorov zvoka oz. intenzitete
hrupa, merjene v decibelih.

Slika 1: Prikaz govornega območja glasnosti
izvorov zvoka na avdiogramu (http://www.audiobm.si/Sluh.htm)
Slika 2: Intenziteta hrupa v decibelih (dB)
(Neyen, 2014)
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Človekov slušni sistem je večinoma občutljiv v frekvenčnem območju od 20 do 20 000 Hz.
Pomembno območje za zaznavo in razumevanje govora je predvsem med 500 in 4000 Hz.
Človek pa ne zmore slišati vseh zvokov. Zelo visoki ali zelo nizki toni so zunaj našega praga
sluha. Preglasnih zvokov zaradi praga bolečine, ki je okrog 120 dB, ne zmoremo poslušati
(Hernja idr., 2010).

1.1 Uho
Čutilo za sluh je uho. Človeško uho hkrati opravlja še vlogo ravnotežnega centra. Zvok je
zaznavni objekt, ki ga »slišimo« v možganih, ko valovi stimulirajo človeško uho (Hernja idr.,
2010). Uho je parni organ. Sestavljeno je iz zunanjega, srednjega in notranjega ušesa. Zgradba
ušesa je prikazana na sledeči sliki.

Slika 3: Zgradba ušesa (http://www.audiobm.si/Sluh.htm)

Zunanje uho sestavljata uhelj in zunanji sluhovod. Uhelj je zgrajen iz elastičnega hrustanca,
prekrit je s kožo. Ima obliko sploščenega lijaka. Zunanji sluhovod pa je cevasta odprtina. Vodi
iz površine glave proti srednjemu ušesu. Konča se s prečno položenim bobničem. Sluhovod
ima obliko rahle S-krivulje. Njegova naloga je zraven prenašanja in delno tudi ojačanja zvoka
tudi varovanje srednjega ušesa pred mehanskimi poškodbami in večjimi temperaturnimi
razlikami (Battelino, 2014). Uhelj torej sprejema zvočno valovanje in ga usmerja v sluhovod.
Po sluhovodu se le-to širi do bobniča. Bobnič pa se zaradi zvočnega valovanja zatrese (Hernja
idr., 2010).
Srednje uho je prostor, ki je napolnjen z zrakom (Hernja idr., 2010). Tvorijo ga bobnič, votlina
srednjega ušesa s tremi slušnimi koščicami (kladivce, nakovalce, stremence) in dvema
mišicama, kostne odprtine v bradavičastem (mastoidnem) odrastku senčnice (temporalne kosti)
in evstahijeva cev oz. ušesna troblja (Battelino, 2014). Veriga slušnih koščic prevaja zračne
tresljaje z bobniča v notranje uho (Hernja idr., 2010). Naloga evstahijeve troblje je, da skrbi, da
je zračni tlak v srednjem ušesu izenačen z zunanjim zračnim tlakom. S tem je zagotovljeno
neovirano gibanje bobniča in slušnih koščic. V srednjem ušesu se torej prevaja in ojača zvočni
signal – valovanje zraka se prenese v valovanje tekočine v notranjem ušesu (Battelino, 2014).
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Naloga notranjega ušesa je skrb za zaznavo zvoka in za ravnotežje. Slušni del sestavljata polžek
(lat. cochlea) in slušni živec (Battelino, 2014). Med srednjim in notranjim ušesom je ovalno
okence (Hernja idr., 2010). Polžek je sestavljen iz kostne cevi, ki je zavita. Dolga je okrog 25
mm. Izpolnjena je s preilimfo. V njej je sluznični – membranozni Cortijev organ. Le-ta je
izpolnjen z endolimfo. Cortijev organ leži na bazilarni membrani, ki deli kostno cev v dva
tunela. Zgornji tunel se imenuje vestibularni kanal. Odpira se v ovalnem okencu. Spodnji tunel
je timpalni kanal in se odpira na okroglem okencu (Battelino, 2014).
Premikanje slušnih koščic v srednjem ušesu povzroči premikanje tekočine v notranjem ušesu,
saj je v ovalno okence s krožno vezjo pritrjena baza stremenca. Premikanje tekočine spodbudi
lasne celice oz. dlačnice, ki se nahajajo v Cortijevem organu in jih je okoli 20.000. Cortijev
organ leži na bazilarni membrani, ki jo zatrese gibanje prilimfe. Značilno je, da nihanja nimajo
enake jakosti na vseh mestih vzdolž bazilarne membrane. Pri zvokih visokih frekvenc (npr. 10
kHz) nastaja nihanje na začetku polžka, blizu ovalnega okenca. Center nihanja za srednje
frekvence (npr. 1 kHz) je na sredini polžka. Najbolj intenzivna nihanja za nizke frekvence (npr.
100 Hz) pa so na vrhu oz. koncu polžka. Dlačnice prekriva tektorialna membrana. Ločimo jih
na zunanje in notranje. Notranje dlačnice pretvarjajo mehansko energijo zvoka preko kemijskih
procesov v električno. Zunanje dlačnice pa imajo pomemben učinek pri nizkih zvočnih nivojih,
so pa tako rekoč brez učinka pri višjih zvočnih nivojih. Naloga živčnih celic, ki oživčujejo
zunanje dlačnice, je prenašanje signalov od možganov do dlačnic (Hernja idr., 2010).
Ravnotežni organ je pripet na polža (Hernja idr., 2010). Sestavljen je iz treh polkrožnih kanalov,
ki so pravokotni drug na drugega in so napolnjeni s tekočino (Battelino, 2014).

1.2 Zaznava zvoka
Zvok se iz okolice prenese in ojača v zunanjem in srednjem ušesu. To je zapleten proces. V
notranjem ušesu se mehanična energija spremeni v akcijski potencial. Vzdražijo se zaznavne
celice – dlačnice, ki impulz po slušno-ravnotežnem živcu prenesejo naprej v možgane
(Battelino, 2014). Potek zaznave zvoka je prikazan v sledeči shemi (Hernja idr., 2010).
Zvok se preko uhlja in sluhovoda usmeri do bobniča.
Zvok se v bobniču spremeni v vibracije.
Veriga slušnih koščic prenese vibracije na tekočino
notranjega ušesa.
Tekočina v notranjem ušesu vzdraži lasne celice – dlačnice.
Vzdražene dlačnice proizvedejo električne signale.
Le-te zbere slušni živec. Na različnih koncih polža zaznavajo
dlačnice različne tone – na enem koncu zaznavajo nizke tone,
na drugem pa visoke.
Slika 4: Shematski potek zaznave zvoka

Možgani električne signale zaznajo kot zvok.
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2 OKVARA SLUHA
Človek se govora nauči spontano. Pomembno je, da so zagotovljeni optimalni pogoji – dober
sluh, ustrezno razvite duševne sposobnosti in razviti govorni organi ter primerna govorna
stimulacija okolja. Na ta način človek govor okolja posluša, ga imitira in rekombinira ter na
novo ustvarja. Osebe z okvaro sluha pa prvega pogoja ne izpolnjujejo. To se najbolj pozna pri
razvoju jezika, govora in predvsem komunikacije (Košir, 1999).
Zgodnje prepoznavanje naglušnosti ali gluhote pripomore k zgodnjemu zdravljenju in/ali
habilitaciji ter vpliva na zmanjšanje negativnih posledic, ki jih povzroča okvara sluha. Temu je
potreben aktivni pristop zdravstvene službe. Pomembno vlogo ima tudi presejalno testiranje
novorojencev. Pri otrocih, kjer obstaja sum na okvaro sluha, nato natančneje pregledajo in
predvidijo morebitne nadaljnje ukrepe. Težave s sluhom ima približno 16 odstotkov svetovne
populacije (Vatovec, 2011).
Skupina gluhih in naglušnih oseb je zelo heterogena. Razlikuje se glede na stopnjo izgube sluha,
čas, ko je do izgube prišlo, vzrok okvare in nivo okvare (srednje uho, notranje uho, živčne poti
ali slušni centri). Vse to vpliva na prihodnji razvoj govora, ima pa lahko tudi druge posledice.
Posledice okvare sluha se kažejo v mišljenju, kognitivnem razvoju, motoričnem razvoju, na
socialnem in emocionalnem področju ter v vedenju in osebnosti. Gluhi in naglušni imajo
normalne intelektualne potenciale, ki se gibljejo od zelo visokih do zelo nizkih. Strokovnjaki
za sluh in govor izpostavljajo, da je mišljenje gluhih osnovano na vidnih slikah, je konkretno
in manj abstraktno, manj dinamično in relativno (Košir, 1999).
Kljub normalnim intelektualnim potencialom pa so učni in šolski dosežki oseb z motnjami sluha
bistveno slabši od pričakovanih in povprečno nižji od povprečnih dosežkov slišečih ljudi. V
povprečju so gluhi ljudje manj izobraženi v primerjavi s slišečimi ljudmi. Gluhi otroci so
običajno prikrajšani za številne izkušnje in možnosti učenja, ki so slišečim otrokom
samoumevne, saj jim primanjkuje zgodnje komunikacije v družini. Značilno je, da se slabše
znajdejo v različnih situacijah, zato počasneje pridobivajo izkušnje in se nanje pogosto
neustrezno odzivajo. Zaradi pomena sluha pri kontroli in regulaciji gibanja je lahko oviran tudi
motorični razvoj, saj je zaznavanje zvoka zelo pomembno za sinhronizacijo in ritmizacijo.
Gluhi in naglušni otroci pri igri običajno zavzemajo vlogo opazovalca, saj so zaradi
nepoznavanja pravil pogosto izključeni iz igre. Na ta način si ne pridobijo dovolj ustreznih
izkušenj in postajajo nevešči, manj spretni. Pogosto se ti otroci ali najstniki srečujejo tudi s
čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Mnogokrat so bolj psihično in fizično agresivni,
impulzivni, hiperaktivni, egocentrični, primanjkuje jim razumevanja in empatije do ostalih
ljudi. Srečujejo se s težavami v socializaciji. Pri zadovoljevanju svojih potreb in izražanju
čustev ne izbirajo pravih načinov, kar je posledica pomanjkljive komunikacije v času
odraščanja, saj osebe z motnjo sluha običajno ne vedo, kaj se od njih pričakuje in zakaj (Košir,
1999).

2.1 Vrste okvare sluha
Vrste okvare sluha so odvisne od tega, kje v slušnem sistemu okvara nastopi. Ločimo jih na
dve skupini, in sicer periferne in centralne. Lahko pa je okvara sluha le enostranska
(unilateralna) in je prisotna le na enem ušesu. Obojestranska (bilateralna) okvara sluha je
prisotna na obeh ušesih. Stopnja okvare sluha na obeh ušesih se lahko razlikuje ali je enaka
(Hernja idr., 2010).
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Razlikujemo sledeče okvare sluha:
2.1.1 Periferna okvara sluha
Mednje štejemo okvare sluha, ki nastanejo v perifernem delu slušne poti, v zunanjem, srednjem
in notranjem ušesu. Značilno je, da v možgane pride zmanjšana ali spremenjena zvočna
informacija (Hernja idr., 2010).
a) Prevodna ali konduktivna okvara sluha
Motnja nastane v zračnem, prevodnem mehanizmu ušesa, torej v zunanjem ali srednjem ušesu.
Razpon pri prevodni izgubi sluha je lahko od 5 do 60–70 dB (Battelino, 2012). Pri tej motnji
gre za motenost prevajanja in ojačanja zvoka. Notranje uho je zdravo, izgubo sluha pa povzroča
ovira, ki preprečuje zvoku, da bi dosegel notranje uho (Levec in Ribnikar-Kastelic, 1994).
Vzroki prevodne ali konduktivne okvare sluha so lahko prirojene nepravilnosti bobniča in
koščic srednjega ušesa, vnetja srednjega ušesa, različne poškodbe bobniča in slušnih koščic,
barotravme ter tumorji srednjega ušesa (Battelino, 2012).
b) Zaznavna, kostna ali senzorinevralna (senzorna) okvara
Do okvare pride zaradi motenj v delovanju notranjega ušesa in slušnega živca. Razpon pri
zaznavni izgubi sluha je lahko od 0 dB pa vse do popolne gluhote (Battelino, 2012). Ta motnja
povzroča slabšo glasnost in popačenje zvoka. Pride do okvare v čutnicah notranjega ušesa,
slušnem živcu ali v centralnih slušnih poteh (Levec in Ribnikar-Kastelic, 1994). Pri nenadni
izgubi sluha je značilno, da pride do izgube v vsaj treh zaporednih frekvencah za več kot 30
dB, ki nastane nenadoma, v manj kot treh dneh. Bolniki običajno to občutijo kot piskanje v
ušesih ter občutek polnosti ušesa. Pogosto je simptomom pridružena tudi vrtoglavica. Najbolj
pogosto se pojavlja v obdobju med petdesetim in šestdesetim letom starosti in je enako pogosta
pri ženskah kot tudi pri moških. Običajno je enostranska, obojestranska je zelo redka in se
pojavlja v manj kot pet odstotkih (Božanić Urbančič, 2015). Izražena je lahko v različnih
stopnjah – od lažje naglušnosti do popolne gluhote (Hernja idr., 2010). Habilitacija je možna z
uporabo slušnega aparata in ustreznimi vajami. Zelo pomembna je čim zgodnejša obravnava,
saj je največji problem pri zgodnji senzorinevralni izgubi sluha pridobivanje in razvoj jezika
(Levec in Ribnikar-Kastelic, 1994). Pri velikih izgubah sluha pa je v pomoč uporaba polževega
vsadka (Hernja idr., 2010). Med vzroke zaznavne okvare sluha štejemo poškodbe notranjega
ušesa, kesonsko bolezen, akutne in kronične akustične travme, okvare polža zaradi genetskih
predispozicij, starostne okvare sluha, labirintopatijo, bakterijska in virusna vnetja notranjega
ušesa, tumorje v področju notranjega ušesa in notranjega sluhovoda, okužbe s
citomegalovirusom (Battelino, 2012).
c) Mešana ali kombinirana okvara sluha
O tej motnji govorimo, ko gre za kombinacijo obeh motenj – prevodne in zaznavne (Hernja
idr., 2010).
2.1.2 Centralna ali nevralna okvara sluha
Gre za motenost prenosa električnega potenciala po slušni poti do možganske skorje. Kaže se
kot nezmožnost pravilno slišati nadpražne zvoke (Kladnik Stabej in Battelino, 2014). Gre za
različne stopnje okvare – lahko so prehodne ali trajne (Hernja idr., 2010). Ta tip okvare sluha
se pojavlja redko (Kladnik Stabej in Battelino, 2014). Slušni živec je povsem ali delno
nesposoben prevajati v možgane dovolj podatkov o zvoku ali pa možgani niso sposobni
zaznavati in prepoznavati zvoka, zato slušni aparati ali polžev vsadek niso najbolj ustrezna
rešitev oz. ne pomagajo v celoti. V nekaterih primerih pomagajo vsadki, ki se vstavijo direktno
v možgansko deblo (Hernja idr., 2010). Vzroki centralne okvare sluha so lahko obojestranski
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tumorji ali poškodbe možganskega debla, lezije temporalnega lobusa, kapi, degenerativne
bolezni centralnega živčevja (npr. multipla skleroza) (Kladnik Stabej in Battelino, 2014).

2.2 Stopnje okvare sluha
Izguba sluha je lahko različna. Ločimo naglušne ali gluhe osebe. Ko je oseba še sposobna
zaznati zvoke in človeški govor, govorimo o naglušnosti. Ko pa oseba ni več zmožna zaznati
zvoka in človeškega govora, govorimo o gluhoti (Hernja idr., 2010). Naglušne osebe glede na
stopnjo okvare sluha delimo na osebe z lažjo izgubo sluha, osebe z zmerno izgubo sluha in
osebe s težko izgubo sluha. Gluhe osebe delimo na osebe z najtežjo izgubo sluha ter osebe s
popolno izgubo sluha (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj
otrok s posebnimi potrebami, 2015).
Klasifikacije izgube sluha pa niso enotne – ponekod je izguba izražena z decibeli, druge jo
izražajo v odstotkih (Hernja idr., 2010).

NORMALEN
SLUH

Frekvenca (Hz)

NAGLUŠNOST

˃ lažja izguba sluha
˃ zmerna izguba sluha

GLUHOTA

˃ težka izguba sluha

˃ najtežja izguba sluha
˃ popolna izguba sluha

Glasnost (dB)
Slika 5: Stopnje izgube sluha
(http://www.audiobm.si/Sluh.htm)

ter

vsakodnevni

zvoki,

prikazani

na

podlagi

za

avdiogram

Po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi
potrebami (2015) so osebe z motnjo sluha glede na stopnjo okvare sluha:
2.2.1 Naglušni
a) Lažja izguba sluha (povprečna izguba v govornem območju od 26 do 40 dB)
Značilna je obojestranska lažja izguba sluha ali zmerna izguba na enem ušesu, na drugem ušesu
pa je brez izgube. Otrok usvaja govor in jezik, sporazumeva se po slušni poti (v hrupnem okolju
tudi odgleduje z ustnic). Pri usvajanju govora in jezika se lahko pojavljajo težave pri izgovarjavi
glasov v besedah, usvajanju besedišča, uporabi slovničnih pravil in oblikovanju povedi v
smiselno celoto (težave se pojavljajo na začetku, ko se otrok šele uči govora, jezika in
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sporazumevanja; podobne težave se pojavljajo tudi pri otroku, ki je bil diagnosticiran kasneje).
Otrok v tihem okolju sliši in razume glasovni govor; sprememba pogojev poslušanja, kot je tih
govor, hrup, slabše razumljiv sogovornik, oddaljenost od izvora zvoka ali slab akustični prostor
ipd. pa povzroči, da je otroku glasovni govor težje razumljiv – tako pride do napačnega slušnega
zaznavanja določenih glasov, ki lahko spremenijo pomen povedanega. Pojavljajo se težave tudi
pri slušni orientaciji.
b) Zmerna izguba sluha (povprečna izguba sluha v govornem območju od 41 do 60 dB)
Značilna je obojestranska zmerna izguba sluha ali težka, najtežja ali popolna izguba na enem
ušesu, na drugem ušesu je brez izgube. Otrok usvaja govor in jezik, za primarno
sporazumevanje po slušni poti uporablja slušni pripomoček. Pri govoru in sporazumevanju si
osebe z zmerno izgubo sluha pomagajo tudi z odgledovanjem z ustnic. Usvajanje glasovnega
govora poteka upočasnjeno – otrok glasove v besedah sliši nepopolno, zato jih tudi
nerazumljivo izgovarja. Značilno je nespretno oblikovanje povedi v smiselno celoto, težave se
pojavljajo pri pravilni rabi slovničnih pravil, slabše so lahko tudi nekatere prvine govorne
prozodije (melodija, ritem, višina, glasnost in tempo). Posledice se kažejo tudi v pomanjkljivem
razumevanju besed, povedi, besedila in sobesedila. Osebe z zmerno izgubo sluha imajo
precejšnje težave v vsakdanjem življenju pri sporazumevanju, posebej v hrupnem okolju.
c) Težka izguba sluha (povprečna izguba v govornem območju od 61 do 90 dB)
Značilna je obojestranska težka izguba sluha ali popolna izguba na enem ušesu in zmerna
izguba na drugem ušesu. Otrok usvaja govor in jezik pretežno po slušni poti, poslužuje se
slušnega pripomočka. Pri sporazumevanju rabijo odgledovanje z ustnic, nekateri si pomagajo z
znakovnim jezikom. Usvajanje govora po slušni poti je upočasnjeno, okrnjeno in zahtevno
zaradi nepopolnega ali popačenega zaznavanja glasov v besedah, težko razberejo posamezne
besede, težko razumejo povedi in besedilo, težko sledijo sobesedilu. Glasove v besedah
navadno izgovarjajo pomanjkljivo (izpuščajo, zamenjujejo), v večini prvin je slaba tudi govorna
prozodija, zato je njihov govor težje razumljiv. Posledice težke izgube sluha je moč opaziti v
skromnem besednem zakladu in pomanjkljivem usvajanju vseh jezikovnih ravni v govorjeni,
pri večini tudi v pisani besedi. Običajne so zelo velike težave pri razumevanju govora po slušni
poti v vsakdanjem življenju.
2.2.2 Gluhi
a) Najtežja izguba sluha (povprečna izguba v govornem območju od 91 do 110 dB)
Značilna je obojestranska najtežja izguba sluha. Oseba je funkcionalno gluha in slušno zaznava
le s pomočjo slušnega pripomočka. Usvajanje govora in jezika poteka primarno po vizualni poti
(s kinestetičnem zavedanjem glasov, s pomočjo enoročne abecede, z odgledovanjem z ustnic in
s pomočjo slovenskega znakovnega jezika). Usvajanje govora poteka močno upočasnjeno in
okrnjeno. Zaznavanje glasov je zelo popačeno ali jih oseba sploh ne sliši, težko slušno loči
besede med seboj. Posledice se pogosto kažejo v zelo skromnem besedišču. Oseba
pomanjkljivo oblikuje povedi v smiselno celoto. Okrnjena je uporaba slovničnih pravil. Šibko
je razumevanje besed, povedi in navodil. Govor je običajno težko razumljiv ali nerazumljiv,
govorna prozodija je zelo slaba. Pisno sporazumevanje je razumljivejše od govora (težave se
pojavljajo večinoma na vseh ravneh jezika – sporazumevanje v slovenskem znakovnem jeziku
je lahko bogatejše). Oseba primerno sliši le z uporabo polževega vsadka ali z vsadkom v
možgansko deblo. Pogoj za dobro usvojena govor in jezik je, da oseba dovolj zgodaj dobi
polžev vsadek ali vsadek v možgansko deblo in ustrezno strokovno pomoč – na ta način se
oseba govora, jezika in sporazumevanja uči po slušni poti.
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b) Popolna izguba sluha – gluha oseba (povprečna izguba v govornem območju nad 110 dB)
Značilno je, da oseba ne loči niti dveh jakosti zvoka niti dveh frekvenc. Oseba ni sposobna
slišati ali razumeti govora, tudi če je ojačen. Usvajanje govora in jezik poteka izključno s
pomočjo kinestetičnega zavedanja glasov, po vizualni poti in s pomočjo slovenskega
znakovnega jezika. Govor je pogosto nerazumljiv. Besedišče verbalnega jezika je zelo
skromno, sporazumevanje v slovenskem znakovnem jeziku ali v pisni obliki je lahko bogatejše.
Oseba sliši le z uporabo polževega vsadka ali z vsadkom v možgansko deblo. Dovolj zgodnja
vstavitev polževega vsadka ali vsadka v možgansko deblo ter ustrezna strokovna pomoč je
pogoj za dobro usvojena govor in jezik. Učenje govora, jezika in sporazumevanja tako poteka
po slušni poti (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s
posebnimi potrebami, 2015).
2.3 Čas nastanka okvare sluha
Okvara sluha se lahko pojavi v vsakem življenjskem obdobju. Čas nastanka okvare sluha je
podatek, ki nam pove, kakšen vpliv ima okvara na razvoj govora, jezika in komunikacije.
Ločimo prelingvalno in postlingvalno okvaro sluha (Hernja idr., 2010).
2.3.1 Prelingvalna okvara sluha
Okvara sluha nastane pred razvojem govora, zato se njene posledice odražajo neposredno na
razvoju jezikovnih sposobnosti. Avtorji predjezikovno obdobje različno opredeljujejo. Nekateri
pravijo, da traja do 2. leta starosti, drugi pa do 4. leta starosti. To je tudi skrajna starostna meja
glede na jezikovni razvoj otrok (Hernja idr., 2010).
2.3.2 Postlingvalna okvara sluha
Do okvare sluha pride, ko je govor že razvit. Le-ta lahko vpliva tudi na govorno komunikacijo,
kajti večja in dalj časa trajajoča naglušnost vpliva na izgovorjavo (Hernja idr., 2010).

2.4 Vzroki okvare sluha
Vzroki, ki lahko privedejo do naglušnosti ali gluhote, so različni. Pojavijo se lahko v različnih
obdobjih. Vzroke okvar sluha v otroštvu razvrščamo v predporodne, obporodne in poporodne
(Hernja idr., 2010). Če pride do okvare sluha pred rojstvom, pride do prirojene okvare sluha. O
pridobljeni okvari sluha pa govorimo, ko se vzroki zanjo pojavijo tekom otroštva ali kasneje v
odrasli dobi (Kladnik Stabej in Battelino, 2014).
2.4.1 Predporodni vzroki
Predporodni vzroki okvare sluha so lahko genetski ali pa jih povzročijo bolezni matere (Hernja
idr., 2010). Genetska okvara sluha je dedna in jo je moč v neki meri predvideti. Lahko se izraža
kot izolirano bolezensko znamenje (nesindromska) ali pa se pojavi v sklopu različnih
sindromov. Obstaja več kot 300 sindromov, ki jih lahko povežemo z izgubo sluha. Nekateri
izmed teh so: Alportov sindrom, Jervell-Lange-Nielsenov sindrom, Pendredov sindrom,
Waardenburgov sindrom, Usherjev sindrom idr. (Kladnik Stabej in Battelino, 2014). Okvara
sluha je lahko tudi posledica različnih okužb in bolezni matere v času nosečnosti. Motnje sluha
povzročajo okužbe s paraziti (toksoplazmoza), bakterijami, ki povzročajo sifilis in škrlatinko,
virusi (citomegalovirus, virusi gripe, herpesni virusi, virusom pridobljene imunske
pomanjkljivosti (HIV) in virusi ošpic ter mumpsa), hormonalne in metabolne disfunkcije med
nosečnostjo, sladkorna bolezen matere, izpostavljenost žarčenju med nosečnostjo ter globoka
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anestezija, otoksična zdravila ali drugi toksini (kot so alkohol, droge, nikotin ipd.), ki jih mati
prejme v času nosečnosti, lahko povzročijo okvaro čutnic notranjega ušesa (Kladnik Stabej in
Battelino, 2014 ter Hernja idr., 2010).
2.4.2 Obporodni vzroki
Med obporodne vzroke motenj sluha uvrščamo nedonošenost ter druge ob ali medporodne
zaplete. Sama nedonošenost ni vzrok za okvare sluha, drži pa podatek, da je le-ta pri
nedonošenčkih do 20-krat pogostejša kot pri ostali populaciji. Okvaro sluha lahko povzroči
dihalna stiska, prehiter porod, imunološka nerazvitost, infekti, nekompatibilnost krvnih
faktorjev, zdravljenje ogrožujočih okužb z ototoksičnimi antibiotiki, zapleti med porodom, kot
so poškodbe pri porodu, možganske krvavitve, pomanjkanje kisika v tkivih (anoksija), infekcija
(npr. klamidija) (Kladnik Stabej in Battelino, 2014 ter Hernja idr., 2010).
2.4.3 Poporodni vzroki
Vzroki za okvare sluha po porodu pa so lahko vnetja srednjega ušesa (lahko povzročijo začasno
ali trajno okvaro sluha), bakterijski meningitis, virusne okužbe (ošpice in mumps), poporodna
zlatenica, zdravljenje z ototoksičnimi zdravili, poškodbe glave, akustična travma (predolga
izpostavljenost hrupu ali prevelikim jakostim hrupa), mnogo pa je še vedno neznanih vzrokov.
Kljub napredku v diagnosticiranju okvar sluha in ugotavljanju vzrokov zanje ostaja mnoga
etiologija teh okvar neznana.
Lahko pa pride do okvare sluha tudi v odrasli dobi. Možen vzrok za le-to je vnetje srednjega
ušesa, otoskleroza (čezmerna rast kostnega materiala v srednjem ušesu blokira ploščo
stremenca in onemogoči njegovo funkcijo), starostna izguba sluha (zaradi staranja napreduje
postopno propadanje čutnic v notranjem ušesu), akustična travma, okvaro sluha pa lahko
povzročijo tudi nekatere bolezni, kot so Menierova bolezen, tumorji, poškodbe glave, nenadna
idiopatska okvara sluha, večina internističnih obolenj, ki vplivajo na preskrbo tkiv s krvjo žile
(ateroskleroza), sladkorna bolezen, degenerativna nevrološka obolenja (Hernja idr., 2010).
Povzamem lahko, da so vzroki za okvare sluha številni. Sodobni diagnostični postopki pa nam
omogočajo, da jih zgodaj odkrijemo ali prepoznamo. Kljub vsemu pa ostaja vzrok okvare sluha
v eni četrtini izgub sluha nepojasnjen (Kladnik Stabej in Battelino, 2014).

2.5 Preiskave sluha
Ločimo mnogo različnih preiskav sluha. Pogosto se uporabi več preiskav in rezultati se
medsebojno primerjajo (Vatovec, 2007). Ene preiskave so vezane na sodelovanje preiskovanca,
pri drugih pa sodelovanje ni potrebno. Preiskave, ki so vezane na sodelovanja preiskovanca,
imenujejo subjektivne metode diagnosticiranja okvar sluha, preiskave, kjer sodelovanje
preiskovanca ni potrebno, pa so objektivne metode diagnosticiranja okvar sluha (Hernja idr.,
2010).
2.5.1 Subjektivne metode diagnosticiranja okvar sluha
a) Testiranje sluha s šepetom
Preiskava se izvaja v tihem prostoru, vsako uho se preiskuje posebej (Vatovec, 2007). To je
preprost preizkus, kjer preiskovalec govori ali šepeta številke, ki jih nato preiskovanec ponovi.
Sposobnost zaznavanja sluha se opredeli glede na oddaljenost – če oseba sliši normalno na
oddaljenosti 6 metrov, je verjetnost, da sluh ni okvarjen. Če oseba sliši govor na manj kot 1
meter oddaljenosti, pa lahko predpostavimo, da je oseba težko naglušna (Hernja idr., 2010).
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b) Testiranje sluha z glasbenimi vilicami
S tem pripomočkom se preverja zaznava določenega tona po zračni in kostni poti (Hernja idr.,
2010). Glede na njuno razmerje se določi vrsta naglušnosti (Vatovec, 2007). Za hitro
ugotavljanje naglušnosti uporabimo test po Rinne-ju, za lokalizacijo slušne okvare pa test po
Weber-ju (Celestina, 2014).
c) Tonska pražna avdiometrija
S to metodo se testira sluh s pomočjo avdiometra. To je elektroakustični aparat, ki proizvaja
tone različnih frekvenc in jakosti ter ugotavlja stanje in motnje sluha. Preiskovanec le-te sliši
preko slušalk (prenos zvoka po zračni poti) in kostnega vibratorja (prenos zvoka po kosti).
Preiskava se opravlja v zvočno izoliranem prostoru, v t.i. avdiometrijski tihi sobi oz. kabini
(Vatovec, 2007 in Hernja idr., 2010). Vsako uho preiskujemo posebej. Da preprečimo možnost
preslišanja z ene strani na drugo, na ušesu, ki ga ne testiramo, uporabimo maskiranje (Košir,
1999). Z avdiometrom se najpogosteje ugotavlja slušni prag, to je meja, ko določen ton še
slišimo s slušalkami ali kostnim vibratorjem oz. spodnja meja slišnosti. Ugotavljamo ga s
čistimi toni, frekvence le-teh pa so razporejene v oktavnih ali poloktavnih presledkih v glavnem
delu slišnega območja (125–8000 Hz). Izmerjene vrednosti se nato vnesejo v obrazec –
avdiogram. Tonski avdiogram nam na grafičen način prikaže velikost izgube sluha za določeno
frekvenco (Hernja idr., 2010).
d) Govorna avdiometrija
S tem preizkusom ugotavljamo razumevanje govora pri različni glasnosti. Pri preverjanju
uporabljamo avdiometer in slušalke, v prostem polju pa uporabljamo zvočnike. Razumevanje
lahko preverjamo s slušnim aparatom ali brez pripomočkov. Preiskovancu posredujemo besede
in stavke, ki so izbrani točno po frekvenčnih značilnostih jezika, nato pa računamo odstotek
pravilno zaznanih (slišanih, razumljenih) besed. S to metodo ugotavljamo predvsem
zaznavanje, prepoznavanje in razumevanje govornih dražljajev, torej kognitivne komponente
(Kastelic, 2014a).
2.5.2 Objektivne metode diagnosticiranja okvar sluha
a) Timpanometrija
S timpanometrijo se testira predvsem delovanje srednjega ušesa (Battelino, 2012). S sondo
timpanometra se zapre oz. zatesni sluhovod. S spremembo pritiska v sluhovodu se nato merijo
nastale spremembe v srednjem ušesu. V sluhovodu spremenimo zračni tlak in tako spremenimo
akustično impedanco oz. upor bobniča in nanj vezane verige slušnih koščic (Hernja idr., 2010).
Prenos zvočne energije skozi srednje uho je najboljši, kadar je zračni pritisk na obeh straneh
bobniča izenačen. Spremembo akustične impedance prikažemo z grafom. Za različne bolezni
srednjega ušesa so značilni timpanogrami, določene značilne krivulje (Košir, 1999).
b) Meritev zvočnega sevanja ušesa (otoakustična emisija – OAE)
Meritev temelji na aktivnosti notranjega ušesa med slušnim zaznavanjem (Vatovec, 2007). Pri
tej preiskavi se sluhovod, podobno kot pri timpanometriji, zapre z zamaškom in se meri odgovor
ušesa na zvočno draženje. S testom lahko ugotovimo, ali del notranjega ušesa deluje normalno
ali ne, ne izvemo pa, kako velika je okvara sluha. Ta metoda se uporablja predvsem kot
presejalni test pri novorojenčkih (Hernja idr., 2010). Od leta 2005 naprej se izvaja v vseh
slovenskih porodnišnicah (Vatovec, 2011). Rezultati preiskav so zelo zanesljivi. Prirojeno
okvaro sluha v povprečju odkrijejo pri 1 od 1000 novorojenčkov (Pleško Mlakar, 2012).

12

Brglez, N. (2016). Otroci s polževim vsadkom in poznavanje slovnice. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

c) Merjenje akustičnih potencialov možganskega debla
S to metodo dobimo objektivne podatke o delovanju centralne možganske poti in pragu sluha.
Za draženje uporabljamo lahko frekvence med 1 Hz in 4kHz, najpogosteje pa se za draženje
uporablja klik (sestavljen iz več frekvenc). Odgovore dobimo v obliki valov. Najbolj tipični
odgovori so zgodnji v prvih sedmih milisekundah in jih je pet. Le-ti ustrezajo posameznim
delom slušne poti od slušnega živca do centrov v možganskem deblu (Hernja idr., 2010).
Običajno se pri bolnikih z okvaro sluha opravijo tudi preiskave senčnične kosti za ugotavljanje
vzrokov slabšega sluha in možganov z računalniško tomografijo (CT) in magnetnoresonančnim
slikanjem (MRI). Klasično rentgensko slikanje se v Sloveniji praktično ne uporablja več
(Battelino, 2012).
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3 SLUŠNI PRIPOMOČKI
Kadar sluha ni moč izboljšati z zdravili ali s klasičnimi kirurškimi tehnikami, se predlaga
uporaba slušnega pripomočka (Zabret in Battelino, 2014). Slušni pripomočki so se do danes
veliko spremenili in izboljšali, osnovni princip načina delovanja pa ostaja enak. Sprva so slušne
naprave le ojačale zvočni signal na poti do poslušalca. Kasnejši razvoj je usmerjen predvsem v
smeri miniaturizacije in izboljšanja kakovosti prenosa zvočnega signala. V zadnjih letih pa
vedno bolj narašča tudi uporaba operativno vsajenih slušnih pripomočkov, predvsem polževega
vsadka oziroma kohlearnega implanta (angl.: cochlear implant) (Hernja idr., 2010), kakor tudi
vibracijskih slušnih pripomočkov (Zabret in Battelino, 2014).
Uporaba ustreznega slušnega pripomočka je dobra pomoč in rešitev za boljše zaznavanje in
sporazumevanje pri odraslih naglušnih, slušno prizadetim otrokom pa pomaga tudi pri procesu
razvoja govora in poslušanja (Božič, 2014).
Slušne pripomočke programira ustrezno izobražen strokovnjak s pomočjo računalnika glede na
avdiogram slabo slišeče osebe. Postopek je prilagojen individualnim potrebam posameznika.
Pri nastavitvah slušnih pripomočkov je potrebno upoštevati izgubo sluha, prag neugodja ob
zaznavi zvoka in okolje, v katerem posameznik posluša (Hernja idr., 2010).
3.1 Slušni aparat
Slušni aparat je elektroakustični pripomoček za ojačanje zvoka (Štanta, 2013). Sestavlja ga
mikrofon za sprejem zvoka, zvočnik oz. slušalka za oddajanje zvoka in sistem za ojačanje,
filtriranje in varovanje (Božič, 2014). Napaja ga baterija. Slušni aparati se med seboj razlikujejo
po oblikah in tehnologiji. Po obliki razlikujemo vušesne ter zaušesne ali zauheljne slušne
aparate. Glede na tehnologijo pa ločimo konvencionalne, analogno programabilne in digitalne
slušne aparate (Štanta, 2013). Tehnika delovanja slušnega aparata se je do danes povsem
preusmerila na digitalno obdelavo signala. To omogoča bistveno večjo možnost nastavitev,
uporabniku pa nudi enostavnejši nadzor nad aparatom (Hernja idr., 2010).
Slušni aparat se predpiše osebi s prevodno ali zaznavno izgubo sluha, kadar se izboljšanje sluha
ne da doseči niti z zdravili niti z operativnim posegom, motnja sluha pa povzroča moten socialni
kontakt v vsakodnevnem življenju. Za uspešno uporabo slušnega aparata je nujna zadostna
funkcija notranjega ušesa, da lahko le-ta ojačani zvok spremeni v električne akcijske potenciale
(Zabret in Battelino, 2014). Pomemben element dodelitve slušnega aparata je tudi bolnikova
pripravljenost in sposobnost le-tega uporabljati (Hernja idr., 2010). Po raziskavah sodeč redna
uporaba slušnega aparata močno izboljša kakovost življenja oseb z okvaro sluha (Božič, 2014).
3.2 BAHA – kostno usidrani slušni aparat
Ta slušni pripomoček je primeren za bolnike z nerazvitimi sluhovodi, tiste, ki zaradi vnetij
sluhovoda ne morejo nositi slušnega aparata ter za osebe s prevodno naglušnostjo, ki jim drugi
operativni posegi ne pomagajo in pri enostranski gluhoti (Zabret in Battelino, 2014).
Poseg poteka tako, da osebi z okvaro sluha v kost vstavijo titanijev nosilec preko trajne odprtine
v koži, nanj pa se pritrdi slušni pripomoček BAHA (bone anchored hearing aid). Le-ta prenaša
zvok preko kosti neposredno v notranje uho. Slušni pripomoček se vstavi v zadnjem delu
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lasišča, približno 5 cm za uhljem (Rebol, 2008). V zadnjih dveh letih so v uporabi kostno
usidrani pripomočki, kjer je kovinski del v celoti vsajen pod kožo, zunanji del pa ga stimulira
preko vibratorja, ki leži na kovinskem delu zaradi magnetne sile (Carr, Moraleda, Procter,
Wright in Ray, 2015).
3.3 Slušni pripomočki, ki premagujejo prevodne in zaznavne okvare sluha
Med slušne pripomočke, ki premagujejo prevodne in zaznavne okvare sluha, uvrščamo
pripomočke, ki premagujejo težave, ki jih tradicionalni slušni aparati ne zmorejo. Uporabni so
za osebe s specifičnimi težavami slušnih okvar. Razvili so se v zadnjem obdobju in zaradi tega
v Sloveniji še niso tako pogosti. Eden izmed teh je VBS – Vibrant Soudbridge (Hernja idr.,
2010). Prvi vibracijski vsadek je v Sloveniji vsadil A. Gros leta 2008 (Zabret in Battelino,
2014).
3.4 Polžev vsadek
Polžev vsadek ali kohlearni implant se vsadi osebam, pri katerih je vzrok okvare sluha v
notranjem ušesu (polžu) (Hernja idr., 2010). Polžev vsadek torej nadomesti vlogo notranjega
ušesa (Zabret in Battelino, 2014). Kandidat za vsaditev polževega vsadka je otrok s prirojeno
okvaro sluha v starosti do dveh let, kasneje oglušel otrok ali odrasel s pridobljeno motnjo, ki je
pred izgubo sluha slišal vsaj toliko, da je razvil normalno govorno funkcijo (Zabret in Battelino,
2014). Osebe z izgubo sluha se prostovoljno odločijo za implantacijo oz. odločitev zanjo
sprejmejo starši.
V svetu so začeli rutinsko vsajati polžev vsadek okoli leta 1980 (Battelino, 2015). Prvi polžev
vsadek v Sloveniji je leta 1996 v UKC Ljubljana vstavil prim. J. Zupančič (Zabret in Battelino,
2014). V zadnjih letih opravljajo vsaditve polževih vsadkov tudi v UKC Maribor (Battelino,
2011).
Aparat je sestavljen iz zunanjega in notranjega dela.
Notranji del polževega vsadka ali implant, ki se z operacijo namesti v podkožje, sestavljajo:
 sprejemnik (njegova naloga je, da sprejema
implant
kabel oddajnika oddajnik (vsadek)
signale iz oddajnika in jih razporeja na polje
elektrod),
avditorni
korteks
 polje elektrod z magnetom (preko njih se
električni impulzi prenesejo na slušni živec).
Zunanji del polževega vsadka je govorni procesor,
ki je nameščen za ušesom in ga sestavljajo:
 oddajnik z magnetom (plastični obroč z navitjem,
ki signal iz procesorja s pomočjo radijskih valov
prenese v sprejemnik, ki je vstavljen v podkožje),
 govorni procesor z mikrofonom in procesorjem
signalov (zadolžen je, da signal iz mikrofona
spremeni v električne impulze),
 kabel (povezuje procesor signalov z oddajnikom),
baterijski del (Hernja, 2010).

procesor
polž
elektroda

avditorni
živec

Slika 6: Področja delovanja polževega vsadka
(http://www.uichildrens.org/bilateral-cochlear-implants-for-madison/)
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Elektroda se vstavi v polža in na ta način dovaja električne impulze neposredno slušnemu živcu
(Zabret in Battelino, 2014 ter Hernja idr., 2010).
Na sliki 6 je prikazan vodotesen polžev vsadek, ki ima procesor zataknjen na hrbtu. Drugače je
procesor pritrjen za ušesom.
Polžev vsadek deluje tako, da najprej mikrofon, ki je nameščen na govornem procesorju, zazna
zvok. Nato govorni procesor analizira in kodira zaznani zvok v zaporedje električnih pulzov.
Ti pulzi potujejo po kablu do oddajnika. Od tukaj naprej se prenesejo skozi kožo v vsadek oz.
implant. Naloga vsadka je, da pošlje pulze preko elektrod v polža. Nato slušni živec zazna te
signale in jih pošlje v slušni center možganske skorje. Možgani naposled te signale zaznajo
(Hernja idr., 2010).
Približno tri do šest tednov po vstavitvi implanta, ko zaraste operativna rana, se lahko aktivira
sistem polževega vsadka, tako da se prvič nastavi govorni procesor (Gros, 2009). S prvo
nastavitvijo (ali fitingom) se omogoči zaznavo zvoka. Natančnejše nastavitve nivojev slušne
zaznave se nastavijo pri nadaljnjih nastavitvah. Nastavi se nivo praga slišnosti ter nivo
najugodnejše glasnosti (Hernja idr., 2010). Vsaka nastavitev je prilagojena individualnim
potrebam posameznika (Gros, 2009). Pri nastavitvah govornega procesorja so v pomoč rezultati
meritev stimulacije slušnega živca, ki se opravijo neposredno po vstavitvi elektrode v polža
med samo operacijo (in Battelino, 2000). Pomemben dejavnik pri otrokovem napredku s
polževim vsadkom so redne nastavitve (Gros, 2009). Brumec (2007), ki v Mariboru sodeluje
pri nastavitvah polževih vsadkov, pravi, da so na začetku nastavitve bolj pogoste, kasneje pa
enkrat letno oz. po potrebi. Napredek in uspeh sta odvisna od mnogih dejavnikov, zelo
pomembno pa je, ali je gluha oseba prelingvalno oz. postlingvalno gluha, torej ali je že slišala
ali pa je gluha od rojstva. Polžev vsadek nudi lažjo orientacijo gluhe osebe in olajšano pot pri
učenju poslušanja in govora. Sama vstavitev polževega vsadka pa vsekakor ni dovolj za uspešno
pridobivanje slušno-govornih sposobnosti, zato se uporabnike vedno usmeri v rehabilitacijo, ki
je doživljenjska ob rednih petletnih menjavah govornega procesorja (Brumec, 2007).
Ko je polžev vsadek vstavljen, ga ni več mogoče enostavno odstraniti, saj je vstavljen
neposredno v podkožje in notranje uho. Za to je potrebna ponovna operacija. Morebitna
popravila ali zamenjava notranjega dela so redka, medtem ko je vzdrževanje in servisiranje
zunanjega dela podobno kot pri zunanjih slušnih aparatih (Košir, 1999).
Pri operaciji se lahko pojavijo tudi zapleti, a jih običajno uspešno odpravijo. Lahko pride do
nedelovanja vsadka, do vnetja srednjega ušesa, lahko nastane ognojek, začasno se lahko pojavi
slabše delovanje obraznega živca ali pride do poškodb notranjega dela vsadka. Battelino pravi:
» … vsi pa imamo z njihovo uporabo odlične rezultate in smo z njimi zelo zadovoljni«
(Battelino, 2011).
Battelino in Kastelic (2014) sta opravili raziskavo, s katero sta želeli ugotoviti uporabo in korist
polževega vsadka pri otrocih s dodatnimi prirojenimi in pridobljenimi motnjami v razvoju.
Izsledki raziskave kažejo, da so pri vseh otrocih beležili večinoma pozitivne vedenjske reakcije
na zvok med meritvijo v prostem polju. Pri večini otrok, zajetih v raziskavo, je moč opaziti
počasen, a vztrajen napredek v govornem in jezikovnem razvoju ali vsaj ugodje ob njegovi
uporabi. Le-ta je počasen predvsem zaradi razvojnih težav vključenih otrok, a ga brez polževega
vsadka ne bi bilo.
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Na trgu pa je tudi hibridni polžev vsadek, ki je namenjen osebam z okvaro sluha, ki imajo
začetno ali zmerno izgubo sluha v nizkih frekvencah (do 500 Hz) in zmerno težko ter težko
izgubo sluha v srednjih in visokih frekvencah (nad 1500 Hz). Navadno imajo bolniki s tovrstno
okvaro le omejeno korist od slušnih aparatov in imajo govorno diskriminacijo med 10 in 60 %.
Zaradi tega slušnih aparatov pogosto ne uporabljajo, kajti v srednjih in visokih frekvencah ne
slišijo. Zato je uporaba hibridnega polžkovega vsadka zanje optimalna rešitev, saj omogoča
akustično ojačanje v nizkih frekvencah in električno stimulacijo v predelu notranjega ušesa v
srednjih in visokih frekvencah (Rebol, 2014).
Z vstavitvijo polževega vsadka se gluhim in močno naglušnim osebam omogoči polno in
kvalitetnejše življenje, saj jim omogoča zaznavo zvoka na drug način. Slušni aparati so namreč
zasnovani tako, da zvok le ojačijo, polžev vsadek pa obide nedelujoč del notranjega ušesa in
dovede signale zvoka neposredno do slušnega živca. Zato je primeren za tiste okvare sluha, kjer
je vzrok okvare sluha v notranjem ušesu (polžku). Glavni namen polževega vsadka je
vzpostavitev poti, ki omogoča sprejem zvokov okolja po slušni poti (Kastelic, 2014b).
V zadnjih letih so se po svetu kakor tudi v Sloveniji razširile indikacije za vstavitev polževega
vsadka. Največ truda se vloži v to, da otroci prejmejo polžev vsadek dovolj zgodaj. Battelinova
(2015) meni, da je pri izbiri kandidatov za kohlearno implantacijo potrebno razumeti, da si
polževega vsadka ne zaslužijo zgolj bolniki, pri katerih je pričakovati po implantaciji odlične
rezultate, ampak tudi bolniki, ki jim bo polžev vsadek izboljšal kvaliteto življenja, ne glede na
njihovo starost.
3.5 Kombinirani slušni pripomočki
Obstajajo pa tudi možnosti, ko slušne pripomočke kombiniramo med seboj. Pri osebah z
večjimi izgubami sluha v višjih frekvencah in blago do zmerno izgubo sluha v nižjih frekvencah
je možno kombinirati polžev vsadek s slušnim aparatom (Hernja idr., 2010), če se ne odločimo
za vsaditev hibridnega slušnega pripomočka (Rebol, 2013).
Na slušni pripomoček se osebe navajajo približno od štiri do šest mesecev. Naglušnim osebam
daje slušni aparat optimalno možnost zaznave zvoka. Če je slušni pripomoček ustrezno izbran
in dobro nastavljen, omogoča zaznavo vseh glasov govora, kar je osnova za razvoj poslušanja.
Pri gluhih osebah pa slušni aparat ne omogoča zaznave vseh glasov govora, ampak je le-ta
omejena. Zato je primernejši pripomoček polžev vsadek, ki omogoča zaznavo vseh glasov
govora. Uporabniki se morajo na nov slušni pripomoček navaditi, saj jim predstavlja tujek v
ušesu in na uhlju. Pomembno pa je, da se navadijo tudi na nova slušna doživetja, na nove
informacije, ki jim jih o okolju dajejo zvoki (Hernja idr., 2010).
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4 REHABILITACIJA OSEB Z OKVARO SLUHA
Rehabilitacijo oz. habilitacijo kot cilj in proces usposabljanja gluhih in naglušnih oseb opisujejo
mnoge definicije. Skupno vsem je, pomagati osebam z izgubo sluha. Kogovšek (2007, str. 20)
meni, da je rehabilitacija »proces, s katerim se posameznik usposablja za socialno
funkcioniranje« Radovančič (1995, v Kogovšek, 2007, str. 20). Poudarja, da je rehabilitacija
»kombinirana in koordinirana uporaba medicinskih, socialnih in edukacijskih ukrepov ter je
ukrep za profesionalno/strokovno usposabljanje, ki pripomore k uspešnejšemu usposabljanju
ali ponovnemu usposabljanju neke osebe, da bi le-ta lahko dosegla najvišji nivo funkcionalne
sposobnosti in socialne integracije« Mihelčič (1989, v Kogovšek, 2007). Poleg rehabilitacije
vidi kot osnoven proces tudi vzgojo in izobraževanje.
Rehabilitacija oseb z okvaro sluha v preteklosti se razlikuje od rehabilitacije v sodobnem času.
V preteklosti je rehabilitacija otrok z okvaro sluha vključevala predvsem postopke pridobivanja
govora ob uporabi tehničnih pripomočkov. Takrat so okvaro sluha odkrivali veliko kasneje kot
v današnjem času, in sicer komaj pri treh ali štirih letih. Kakovostni slušni aparati jim niso bili
takoj na razpolago. Otroke s težjo okvaro sluha so vključili v ustanove za vzgojo in
izobraževanje, kjer so jih surdopedagogi po specialnih metodah učili govoriti. Zaradi velikih
izgub sluha je bila zaznava govora le delna. Za pridobivanje govora otrok so se razvili mnogi
in medsebojno različni modeli. Skupno jim je, da so razvili vrsto posebnih postopkov, ki so
osebam z okvaro sluha omogočili razvoj govora. Nekatere izmed teh metod se uporabljajo še
danes, predvsem v primerih prepoznega odkrivanja okvare, dodatnih težav, neuporabe
tehničnega pripomočka ali uporabe neustreznega tehničnega pripomočka, torej tudi v primerih,
ko se starši gluhih otrok ne odločajo za polžev vsadek ali vstavitev le-tega ni možna (Hernja
idr., 2010).
Otroci z okvaro sluha, ki so gluhi ali težko naglušni in so sluh izgubili ob rojstvu oz. pred
razvitim govorom, ne bodo brez slušnih pripomočkov oziroma brez ustreznih rehabilitacijskih
vaj nikoli razvili verbalnega govora in ne jezika. Ne bodo ga razumeli, prav tako ga ne bodo
uporabljali. Otroci z lažjo in zmerno naglušnostjo bodo spontano razvili govor, vendar z veliko
zakasnitvijo. Njihov govor pa bo izrazno skromen, kar se bo kazalo v siromašnem besednjaku,
pojavljajo se bo mnogo artikulacijskih napak, agramatizmi. Nekaterih glasov ti otroci ne
izgovarjajo ali pa jih nadomeščajo z drugimi glasovi, bodisi jih izgovarjajo popačeno. Takšen
govor je slabo razumljiv, melodično in ritmično je slabši. Ti otroci govorijo pretiho, preglasno
ali pa jakost njihovega govora niha. Značilno je, da v socialnih interakcijah nezanesljivo
reagirajo (Košir, 1999).
Rehabilitacijo in izobraževanje oseb z okvaro sluha sta v Sloveniji do 60-ih let prejšnjega
stoletja izvajali dve ustanovi. V Portorožu so dejavnost izvajali od leta 1945, v Ljubljani pa od
leta 1900. Imenovali sta se gluhonemnica, saj sta bili to ustanovi, kjer so obravnavali gluhe
učence, ki so bili tudi nemi. Leta 1961 so na področju severovzhodne Slovenije odprli oddelek
za slušno prizadete pri Posebni šoli, a ta ni zaživel. Leto kasneje se je ustanovil Center za
korekcijo sluha in govora pri Zdravstvenem domu Maribor (Hernja, 2012).
Dandanes so možnosti gluhih in naglušnih oseb drugačne in tudi postopki rehabilitacije sledijo
trendom. Dejstvo, da je oseba gluha ali težje naglušna, ne pomeni več nezmožnosti slišanja.
Osebe z okvaro sluha imajo s tehničnimi pripomočki možnost slišati in razviti sposobnost
poslušanja. Zaradi presejalnega testa, ki ga naredijo že novorojenčkom, se okvare sluha
odkrijejo prej. Zaradi tega so otroci tudi prej oskrbljeni s polževim vsadkom ali ustreznim
slušnim aparatom in jih lahko imenujemo nova generacija otrok z okvaro sluha, ki lahko slišijo.
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Uspešnost rehabilitacije oseb z okvaro sluha, pri katerih razvijamo poslušanje, je torej v veliki
meri odvisno od zgodnjega odkritja, zgodnje dodelitve ustreznega tehničnega pripomočka in
zgodnje rehabilitacije (Hernja idr., 2010).

4.1 Pomen zgodnje rehabilitacije
Že leta 1964 je Stajnkova opozarjala na pomen zgodnje rehabilitacije. Menila je, da je
rehabilitacijo potrebno začeti čim prej. Z otroki, ki so rojeni gluhi, bi naj rehabilitacijo začeli
že s tretjim letom starosti oz. takoj, ko motnjo ugotovimo. Zaradi plastičnosti biopsihične
konstitucije teh otrok lahko pričakujemo v normalnih pogojih večji in hitrejši uspeh. V
današnjem času je pričetek rehabilitacije pri treh letih le izjema, saj nam možnosti zgodnjega
odkrivanja prirojenih okvar sluha nudijo, da lahko le-te odkrijemo veliko prej, že ob rojstvu
(Hernja, 2012). Večinoma otroci prejmejo klasične slušne aparate nekje do starosti pol leta,
polžev vsadek pa do prvega leta starosti (Božič, 2014). To je kakopak zelo pomembno, saj
lahko izkoristimo optimalno obdobje za razvoj poslušanja že v prvem letu starosti (Hernja,
2012).
Cilj rehabilitacije, ki temelji na razvijanju poslušanja in govora, je tudi vključevanje oseb z
okvaro sluha v družbo oz. ne izključevanje iz okolja. Država je leta 2000 omogočila
organizirano skrb za vključevanje otrok z motnjo sluha med vrstnike. Z zgodnjim odkrivanjem
okvar sluha in tehničnimi pripomočki je pripomogla k večjemu številu integriranih gluhih in
naglušnih otrok. Te otroke se lahko vključi v vrtce in šole v domačem kraju, kar zanje pomeni,
da ostanejo v družini in se lahko še naprej vključujejo v družbo sorodnikov, sovrstnikov in
družinskih prijateljev. Dandanes je večina otrok z okvaro sluha vključena v redne oblike vzgoje
in izobraževanja. To pomeni, da mora strokovna ustanova razvijati nove dejavnosti, na novo
organizirati delo ter seveda dodatno izobraziti strokovne delavce. Potrebno je tudi redno
sodelovanje s starši (Hernja, 2012). Rehabilitacija mora gluhim in naglušnim osebam
zagotavljati tudi socialno rehabilitacijo. Bistveno je, da osebi z okvaro sluha omogočimo
socialno vrnitev v družbo. Izrednega pomena je, da so gluhi in naglušni v svetu razumljeni, da
imajo prijatelje, partnerje, sodelavce ipd. Naloga staršev in strokovnjakov je, da jim pri tem
pomagajo (Košir, 1999).
Globačnikova (2012) trdi, da je dokazano, da so najučinkovitejši intervencijski programi v
predšolskem obdobju tisti, ki se izvajajo takoj po odkritju primanjkljajev pri otroku in so
usmerjeni tudi na družino z otrokom s posebnimi potrebami.

4.2 Metode usposabljanja oseb z okvaro sluha
V svetu je razvitih mnogo načinov rehabilitacije (Hernja idr., 2010) oz. razlikujemo več
usmeritev rehabilitacije. Le-ta je lahko usmerjena verbalno, glede na verbalno okolje in pomen
besed v človekovem življenju. Ali pa je usmerjena neverbalno, glede na izkušnje in povratne
informacije odraslih gluhih (Košir, 1999).
Pri verbalno usmerjeni rehabilitaciji želimo pri gluhih osebah razviti poslušanje govora in
branje besedil z razumevanjem ter razumljiv ustni govor ter pisanje (Košir, 1999). Koncept
zagovarja zgodnje odkrivanje okvar sluha, ustrezno opremo s slušnim aparatom ali polževim
vsadkom takoj po odkritju okvare sluha ter koriščenje optimalnega obdobja za razvoj govora
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(Hernja idr., 2010). Rehabilitacija sloni na uporabi ostankov sluha in elektroakustičnih
aparaturah, s katerimi posamezniku individualno optimaliziramo poslušanje (Košir, 1999).
Cilj verbotonalne metode, ki je del verbotonalnega sistema akademika Petra Guberine iz
Zagreba, je razvijanje optimalnega slušnega polja in dobre govorne komunikacije. Metoda
zagovarja popolno socialno integracijo otrok z okvaro sluha. Metoda temelji na sledečih
rahabilitacijskih postopkih: individualna in skupinska rehabilitacija ter ritmične in glasbene
stimulacije. S pomočjo omenjenih postopkov se razvija poslušanje in govor. Pri rehabilitaciji
se uporablja ustrezna elektroakustična oprema (Suvag, Verboton). Ti pripomočki imajo
možnost prenosa nizkih frekvenc, izbor posameznikovega optimalnega slušnega polja s
pomočjo posebnega sistema filtrov in ojačevalcev (Hernja idr., 2010).
Avditivna metoda oz. metoda poslušanja je uspešna pri otrocih z ostanki sluha. Preko avditivnih
treningov je otrok deležen stalnih spodbud iz okolja, zato ta metoda v manjši meri vključuje
odgledovanje. Metoda pomembno vpliva na vključevanje v svet slišečih. Kombinirana oz.
simultana metoda pa je kombinacija oralne metode z znaki in prstne abecede. Značilno je, da
otrok sprejema informacijo z odgledovanjem, kretenjami in prstno abecedo. Verbalno izražanje
je podkrepljeno s kretnjo in prstno abecedo (Podboršek, 1990).
Zaradi slabšega in manj zanesljivega oralnega sporazumevanja se mnoge gluhe osebe zatekajo
v kinetično govorico, pantomimo oz. neverbalno sporazumevanje. Osnova te komunikacije ni
beseda. Za pridobivanje akademskih znanj pa je ta način sporazumevanja zelo omejen, saj ga
ni mogoče prevajati v verbalni govor, saj ima skromen besednjak in nima besednih vrst v
verbalnem pomenu, nima obrazil, ne upošteva števila in časa dogajanja (Košir, 1999). Temelj
znakovnega jezika gluhih je uporaba rok, mimika obraza, oči in ustnic ter gibanje telesa.
Vključuje lahko tudi uporabo prstne abecede. Vendar nima enake slovnice kot govorni jezik na
istem geografskem področju; znakovni jezik je neodvisen od govornega in se razvija znotraj
skupnosti gluhih (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2014). Zaradi tega obstaja velika
možnost manipulacije, kajti oseba je odvisna od prevajalca oz. tolmača (Košir, 1999). Ivasovič
in Košir (2005) trdita, da ni nobenih dokazov, da bi osvajanje znakovnega jezika oviralo učenje
oralnega jezika, ampak ravno nasprotno, govor bi naj spodbujal.
Poznamo tudi metodo totalne komunikacije, kjer je poglavitni vir informacij vidna pot, a
vključuje vse možne načine komunikacije. Sporazumevanje poteka s pomočjo poslušanja,
kretenj, gest, ročne abecede, pisanja in s pomočjo odgledovanja z ust, obrazne mimike ter z
grafičnim prikazom (Košir, 1999). Totalna komunikacija nudi gluhemu možnost izbire in
pravico gluhega otroka, da se nauči uporabljati vse oblike komunikacije, ki so mu na voljo ter
da razvija in usvoji jezikovno znanje v najzgodnejši dobi (Podboršek, 1990).
Vsak način rehabilitacije mora zagotavljati optimalen razvoj vseh sposobnosti osebe z okvaro
sluha. Rehabilitacija mora biti celovita in multidisciplinarna. Pomembno je, da vključimo tudi
ostala čutila, saj je uporaba čutil pomembna za sprejem govora, za njegovo učenje in
razumevanje ter tudi za nadzor nad lastnim govorom. Čutila imajo pomembno vlogo, saj z njimi
prihajamo do spoznanj, ki jih z jezikom posplošimo ali preciziramo in izmenjujemo med seboj
(Košir, 1999).
Gavrilović in Jukić (2006) opozarjata, da je pri rehabilitaciji pomembno tudi delo s starši.
Staršem naglušnih otrok moramo poskušati pomagati pri sprejemanju dejstva, da imajo otroka
z motnjo sluha, torej ima njihov otrok posebne potrebe. Zagotoviti jim moramo, kolikor je le
mogoče, ustreznega rehabilitatorja.
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4.3 Rehabilitacija poslušanja in osebe s polževim vsadkom
Poslušanje uvrščamo med kognitivne procese. Da govor razumemo, se morajo akustični vzorci
(glasovi) nemoteno prenesti in »zapisati« v nevralni vzorec. Možgani jih na ta način integrirajo
in prepoznajo besedo ali stavek. Hkrati pa poteka tudi proces kognitivne predelave. Ta proces
zajema izkušnje, pričakovanja in potrebe. Ko zaznamo pojem ali koncept, ki je že shranjen v
spominu, to vodi k nastanku hipoteze oz. domneve. Če smo deležni nepopolnih informacij,
uspešen proces ni možen. Pri okvarah sluha oz. slabši slušni sposobnosti je zaradi tega potrebnih
več dodatnih in kompenzacijskih sposobnosti zaznav. Kvaliteta razumevanja zaznave (hitrost,
težavnost in točnost gradnje in preverjanje hipotez) pa je odvisna od situacijskega pričakovanja,
situacijskega znanja, pozornosti in motivacije ter sprejema informacij, jezikovne kompetence
in splošnega znanja (Hernja idr., 2002).
Po vstavitvi polževega vsadka torej pričnemo s procesom razvijanja sposobnosti poslušanja,
kajti prva naloga rehabilitacije je ravno aktivirati slušno pot. Z vstavitvijo polževega vsadka
poskušamo aktivirati proces delovanja celotne slušne poti, ki je otroci, gluhi od rojstva, niso
mogli aktivirati. Polžev vsadek tako v poenostavljeni obliki nadomesti vlogo notranjega ušesa,
ostala centralna slušna pot pa mora biti funkcionalna (Hernja idr., 2002). Proces pred vstavitvijo
implanta ni enostaven. Potrebno je opraviti temeljno pripravo v dogovoru z avdiologi, kirurgi,
zdravniki, psihologi, rehabilitatorji. bodočim prejemnikom polževega vsadka in njegovimi
starši. Kasneje se na podlagi te priprave sprejme odločitev o morebitni operaciji. Implantaciji
sledi dolgotrajna rehabilitacija poslušanja in govora (Marušič Hren in Kondić, 2003).
Rehabilitacija sledi naravnemu razvoju, zaradi česar upošteva hierarhijo razvoja slušne
zaznave. Vključuje uporabo optimalnih spodbud okolja za razvijanje poslušanja in jezika.
Pomembno je, da je majhen otrok ob začetku poslušanja s polževim vsadkom deležen dovolj
slušnih spodbud. Strokovnjaki opozarjajo, da je v obdobju zgodnjega jezikovnega razvoja zelo
pomemben vpliv staršev. Naloga staršev je, da intuitivno usmerjajo svoje jezikovno vedenje
tako, da se otrok nauči poslušati in pridobi jezikovne sposobnosti. V zgodnjem obdobju otroštva
naj starši svoj govor prilagodijo artikulacijskim značilnostim otroške vokalizacije, povišajo glas
in melodično izgovarjajo. Na ta način otroku posredujemo tudi emocionalno sporočilo, da
želimo komunicirati z njim. S tem vedenjem pomagamo, da otrok razvije slušno pozornost in
kontrolo. Otrok pa govora ne pridobiva le z direktnim ponavljanjem. Značilno je, da ga najprej
predela, kasneje pa uporabi primerno vsebino. Oblika zakasnelega ponavljanja je pomembna
pri pridobivanju jezika. »Otrok ne govori zato, ker mora, temveč zato, ker želi,« pravi Hernja
(2002, str. 92).
V prvem letu otrok pridobiva temeljno bazo za slušno-jezikovno zaznavo. Značilno je, da jo
oblikuje v situacijskem pričakovanju in znanju. To počne neverbalno, saj v tem obdobju še ni
razvil govornih sposobnosti. Dojenček je pri večini opravil slušno pozoren. Potreba po
komunikaciji je izražena spontano, vezana je na dogajanje. Razvija se že proces razumevanja.
Analitični sprejem govora, ko mama spontano opiše dogodek v optimalni jezikovni rabi, še ni
razvit. Polžev vsadek omogoča sposobnost poslušanja. Potrebno se je pa zavedati, da tudi
najboljši slušni pripomočki ne omogočijo naravnega, normalnega sluha. V zaznavi še vedno
obstajajo določene omejitve. Pomembno je, da se tega zavedamo in v rehabilitaciji upoštevamo
princip od lažjih k težjim pogojem zaznave. Pomembno je, da v začetku izbiramo mirno okolje,
šele kasneje izberemo hrupnega. V začetku nismo preveč oddaljeni od mikrofona, kasneje
razdaljo podaljšujemo. Ponavljanje je v začetku zaželeno, nato ponavljanje opuščamo oz.
posredujemo informacijo le enkrat. V začetku rehabilitacije uporabljamo kratka govorna
sporočila, nato jih daljšamo. Izražanje naj bo v začetku preprosto, manj zahtevno, sčasoma naj
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preide v zahtevne govorne celote. Sprva poudarjeno uporabljamo suprasegmentalne značilnosti
(poudarek, glasnost, trajanje), nato uporabo le-teh minimaliziramo. Za cilj poslušanja vedno
določimo ključno besedo ali glas. Mesto ključne besede ali glasu naj bo najprej na koncu, nato
na začetku besede, fraze ali stavka. Tudi besede izbiramo glede na poznavanje. Sprva
uporabljamo pričakovane govorne enote, kasneje vpeljemo nepričakovane (Hernja idr., 2002).
Rehabilitacija poteka po fazah. Otrok mora najprej zvok zaznati (faza detekcije), to je
sposobnost, da reagira na pričakovane ali nepričakovane zvoke ali glasove. Sledi faza
diskriminacije ali razlikovanja zvokov, kjer je otrok sposoben razlikovanja med dvema ali več
zvoki. Nato otrok začenja prepoznavati zvoke (faza identifikacije), kjer je sposoben
prepoznavati slišano. Zadnja je faza razumevanja, za katero je značilna sposobnost razumeti
jezik, razumeti sogovornika (Hernja idr., 2002). Ključnega pomena v rehabilitaciji je igra in ne
učenje, čeprav se otrok pri tem tudi uči (Hernja in Brumec, 2002). Cilj rehabilitacije otrok s
polževim vsadkom pa je integracija poslušanja v otrokovo osebnost. Za to je potrebna optimalna
spodbuda okolja za razvijanje sposobnosti poslušanja in jezika. Rehabilitacija se mora
vsekakor orientirati na sposobnosti posameznega otroka in možnosti njegovega socialnega
okolja. Razvoj poslušanja naj ne bo izključno usmerjen le na jezik, temveč na celotno slušno
doživljanje, ki ga kot del integriramo v razvoj osebnosti (Hernja, 2002).
Hernja s sodelavci (2002) po kliničnih izkušnjah rehabilitacije prelingvalno oglušelih otrok s
polževim vsadkom trdi, da ti otroci izkazujejo v prvih letih po operaciji dober slušno-govorni
razvoj. Vendar je moč opaziti tudi veliko individualnih variabilnosti. Pomembno je, da
izkoristimo optimalno obdobje za razvoj poslušanja in jezika, zato je dodelitev polževega
vsadka najuspešnejša do 2. leta starosti.
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5 ŠOLANJE OTROK Z OKVARO SLUHA
Na področju šolanja otrok z okvaro sluha v Sloveniji je do danes prišlo do mnogih sprememb.
V 16., 17. in 18. stoletju so posamezni učitelji, Anton Jarc, Anton Pagon in Janez Koprivnikar,
pokazali interes za poučevanje gluhih (Globačnik, 2011). Davnega leta 1835 sta dva zasebna
učitelja na Goriškem poučevala gluhe v slovenskem jeziku. Želela sta dokazati, da so se gluhi
sposobni izobraževati tako kot ostali otroci. Uvedla sta novost za takratne čase – zraven kretnje
sta dajala poudarek tudi govornemu razvoju.
Šolo za gluhe, prvo gluhonemnico na Slovenskem, so v Gorici odprli leta 1840. Takrat jo je
obiskovalo 13 učencev. Učitelji so bili duhovniki. Učni proces je vključeval učenje govora,
spoznavanje sebe in svojih krščanskih dolžnosti in učenje obrti, s katero se bodo učenci nadalje
preživljali. Šolanje je trajalo 6 let. Tisti, ki so se želeli v poklicu izpopolniti, pa so lahko s
šolanjem nadaljevali še za dve leti. Leta 1886 so v Šmihelu v okviru osnovne šole odprli
oddelek za posebno obravnavo gluhonemih deklic. To je pomenilo začetek izobraževanja
gluhonemih deklic. Pouk je bil organiziran na podoben način kot v zavodu v Gorici. Prav tako
so učenke poučevali v slovenskem jeziku z glasovno-govorno metodo. To je bilo za tisti čas
zelo sodobno, kajti v mnogih šolah so uporabljali znakovno metodo in metodo zapisovanja. Z
odprtjem ljubljanskega Zavoda za gluhe deklice in dečke, leta 1900, so šmihelsko
gluhonemnico zaprli. V Ljubljani so delovali po glasovno-jezični učni metodi, ves čas šolanja
pa so gojili tudi pisno izražanje. Naravno kretnjo so uporabljali kot pomožno sredstvo za
pojasnitev novih pojmov ter kot sredstvo za izpraševanje gluhonemih otrok z namenom, da bi
razumeli naučeni govor (Redžepović in Juhart, 2011).
Vsi ti zavodi so delovali pod okriljem cerkve in različnih darovalcev. Leta 1962 je bil
ustanovljen Center za korekcijo sluha in govora v Mariboru. Vsi trije zavodi za izobraževanje
gluhih – v Ljubljani, Mariboru in Portorožu obstajajo in delujejo še danes. Vendar danes v vseh
treh zavodih za gluhe upada število gluhih otrok. Razlog zmanjšanja števila gluhih otrok je ta,
da večina gluhih otrok že v zgodnjem otroštvu prejme polžev vsadek in se ob intenzivni
individualno slušno-govorni obravnavi uspešno vključijo v redne vrtce ter kasneje nadaljujejo
šolanje v rednih osnovnih šolah. Tem otrokom strokovni delavci iz vseh treh zavodov za gluhe
v Sloveniji nudijo dodatno strokovno pomoč (Globačnik, 2011).
Pomemben vpliv na osebe z okvaro sluha in na gluhe osebe ima tudi okolje. Okolje otroka z
okvaro sluha mora biti optimalno prilagojeno njegovi motnji, da ta lahko po svojih zmožnostih
zaznava zvok in optimalno sodeluje v komunikaciji, razvija svoje spretnosti, pridobiva in
izkazuje svoje znanje. Bistveno je, da ustvarimo okolje, kjer se te osebe počutijo sprejete in
pripadajoče skupnosti. To lahko dosežemo z ustreznimi prilagoditvami prostora, z uporabo
ustrezne opreme in didaktičnih pripomočkov in z ustrezno organizacijo časa. Zelo pomembno
je, da so ustrezno usposobljeni tudi strokovni delavci – da poznajo ustrezne pristope pri vzgoji
in izobraževanju otrok z okvaro sluha, prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, ki
omogočajo, da bo učenec lahko izkazal usvojeno znanje, ki ga je pridobil v procesu učenja
(Hernja idr., 2010).
5.1 Vzgojno-izobraževalni programi za otroke z okvaro sluha
Kot je predstavljeno v prejšnjem odstavku, se otroci z okvaro sluha nekoč niso vključevali v
redne oblike vzgoje in izobraževanja. V današnjem času, z uveljavitvijo integracije in inkluzije,
se je to nekoliko spremenilo. Pod pojmom integracija je definirana vzgoja in izobraževanje
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učencev s posebnimi potrebami v redni šoli. Inkluzija pa je definirana kot težnja po
zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov in razvrednotenj učencev na osnovi motenj, rase,
spola, let, etnične pripadnosti, spolne usmerjenosti, religije ali česarkoli drugega, kar lahko
učencem po nepotrebnem oteži šolsko življenje. Pojem integracija se nanaša zgolj na učence s
posebnimi potrebami, medtem ko pojem inkluzija zajema vse učence, ki so jim šolsko življenje,
učenje in participacija na kakršen koli način oteženi. Na vse učence je potrebno gledati kot na
učeče se z enakimi pravicami, ki pa se tekom šolanja soočajo z ovirami. Le-te so lahko bodisi
lažje ali tudi nekoliko zahtevnejše (Peček Čuk in Lesar, 2009).
Otroci z okvaro sluha se uvrščajo med otroke s posebnimi potrebami in zanje je v Sloveniji v
vzgoji in izobraževanju namenjena posebna skrb. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (2007) navaja cilje izobraževanja v Republiki Sloveniji. Med slednjimi sta
cilja sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki se nanašata na otroke s posebnimi
potrebami, sledeča:
 zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno
poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo,
 zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih s
posebnimi potrebami.
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) pa podrobneje ureja področje vzgoje
in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. V zakonu so otroci s posebnimi potrebami
opredeljeni kot »otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma
otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki
potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno
pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje
in izobraževanja«.
Otrok z okvaro sluha lahko status otroka s posebnimi potrebami pridobi ob vključitvi v vzgojnoizobraževalni program ali kadarkoli tekom obiskovanja vzgojno-izobraževalnega programa. Za
pridobitev odločbe je potrebno sprožiti postopek usmerjanja. Z odločbo se uveljavlja pravica
do prilagojenega izvajanja programa vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali
do prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja. Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja
starši na posebnem obrazcu vložijo na območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
Vlogi se priloži tudi vsa razpoložljiva medicinska, psihološka in druga dokumentacija. Če je
otrok že vključen v vzgojno-izobraževalni program, se priloži tudi poročilo vrtca oz. šole ter
zapis razgovora z otrokom o postopku usmerjanja. Zapis razgovora z otrokom ni nujen, če
pogovora zaradi otrokove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti.
Postopek o usmerjanju je podrobneje opredeljen v Pravilniku o načinu dela komisij za
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2013). Za posameznega otroka se v skladu s Kriteriji
za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami
(2015), opredeli stopnja izgube sluha ter obseg dodatne strokovne pomoči. Naloga komisije za
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je, da v strokovnem mnenju predlaga usmeritev otroka
s posebnimi potrebami v ustrezen program vzgoje in izobraževanja ob upoštevanju njegovih
potreb na telesnem, spoznavnem, čustvenem, socialnem področju ter posebnih zdravstvenih
potreb ob upoštevanju otrokove dosežene ravni razvoja, zmožnosti za učenje in doseganja
standardov znanja ter prognoze njegovega nadaljnjega razvoja ob upoštevanju otrokovih
primanjkljajev, ovir oziroma motenj in kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev,
ovir oziroma motenj.
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Otroci z okvaro sluha so lahko vključeni v redne vrtce ali šole. Z odločbo jim je dodeljena
pravica do prilagojenega izvajanja programa in dodatne strokovne pomoči. Lahko pa se
usmerijo tudi v prilagojen program za predšolske otroke. Le-ti se izvajajo v zavodih za gluhe
in naglušne (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center za sluh in govor Maribor ter Center
za korekcijo govora in sluha Portorož) in v prilagojeni osnovnošolski izobraževalni program z
enakovrednim izobrazbenim standardom. Le-ti se prav tako izvajajo v omenjenih zavodih. V
Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana se lahko izobražujejo tudi srednješolci. Tam izvajajo
tudi prilagojeni program nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter prilagojeni program
srednjega strokovnega oz. tehničnega izobraževanja (Werdonig, Knehtl in Filipčič Mrak,
2007).
Gluhi oz. naglušni otroci v predšolskem obdobju z odločbo pridobijo pravico do prilagojenega
izvajanja programa in dodatne strokovne pomoči (do tri ure na teden). Le-ta se lahko izvaja kot
pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, v obsegu dve uri na teden in kot
svetovalna storitev, v obsegu ene ure na teden. Dodatno strokovno pomoč za premagovanje
primanjkljajev, ovir oz. motenj za gluhe in naglušne otroke praviloma izvajajo surdopedagogi.
Otroci z okvaro sluha v osnovnošolskem izobraževalnem programu z odločbo pridobijo pravico
do prilagojenega izvajanja programa in dodatne strokovne pomoči v obsegu do pet ur na teden.
Dodatna strokovna pomoč v osnovni šoli se lahko izvaja kot pomoč za premagovanje
primanjkljajev, ovir oz. motenj (do štiri ure na teden); le-to praviloma izvajajo surdopedagogi
ter specialni in rehabilitacijski pedagogi), učna pomoč (do dve uri na teden) in svetovalna
storitev (ena ura na teden). Dijaki z okvaro sluha, ki se izobražujejo po programu nižjega oz.
srednje poklicnega izobraževanja pa z odločbo pridobijo pravico do prilagojenega izvajanja
programa in dodatne strokovne pomoči v obsegu do tri ure (do dve uri tedensko za
premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, do dve uri tedensko za učno pomoč in do eno
uro na teden v obliki svetovalne storitve). Za gluhe oz. naglušne dijake, ki so vključeni v
program srednje strokovnega oz. tehničnega izobraževanje ali v gimnazijski program, z odločbo
pridobijo pravico do prilagojenega izvajanja programa. Prav tako pa lahko pridobijo tudi
pravico do dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, v
obsegu do dve uri tedensko (Diagnostični-rehabilitacijski tim za polžev vsadek, Zakonodaja,
b.d.).
Če povzamem, se gluhi in naglušni otroci lahko usmerijo v sledeče programe (Werdonig,
Knehtl in Filipčič Mrak, 2007):
a) Predšolsko obdobje:
 program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (izvaja se v rednem vrtcu
integracija),
 prilagojen program za gluhe in naglušne predšolske otroke (izvaja se v Zavodu za gluhe in
naglušne Ljubljana, Centru za sluh in govor Maribor ter Centru za korekcijo govora in sluha
Portorož).
b) Osnovna šola:
 program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (izvaja se v rednih
osnovnih šolah – integracija),
 prilagojen program za gluhe in naglušne otroke z enakovrednim izobrazbenim standardom
(prav tako se izvaja v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, Centru za sluh in govor Maribor
ter Centru za korekcijo govora in sluha Portorož).
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c) Srednja šola:
 programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (izvajajo se v rednih
srednjih šolah – integracija),
 prilagojeni programi za gluhe in naglušne dijake, ki se izvaja v Zavodu za gluhe in naglušne
Ljubljana.
Pri vključevanju otroka v vzgojno-izobraževalni program moramo upoštevati funkcioniranje
le-tega na govorno-jezikovnem področju, področju komunikacijskih veščin, kognitivnih
sposobnosti, socializacijskih veščin, področju čustvene zrelosti, samopodobe, osebnostnih in
drugih lastnosti, ki imajo vpliv na funkcioniranje otroka (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje
primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015).
5.2 Prilagoditve pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela
Otroci z okvaro sluha potrebujejo zaradi razvojnih značilnosti v vzgojno-izobraževalnem
procesu drugačen, individualiziran pristop ter njim prilagojene metode in učne tehnologije
(Pšunder in Bračič, 2010). V vrtcu ali šoli potrebujejo prilagoditve izvajanja vzgojnoizobraževalnega dela. Vzgojno-izobraževalni zavod oz. socialnovarstveni zavod mora za otroka
s posebnimi potrebami izdelati individualizirani program. Z njim se določi organizacija in
izvedba dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih
storitev ter učne pomoči. V individualiziranem programu se določijo cilji in oblike dela
posameznih vzgojno-izobraževalnih področij, strategije vključevanja otrok s posebnimi
potrebami v skupino, potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju
standardov in napredovanju, uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,
izvajanje fizične pomoči, izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, prehajanje
med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, časovna razporeditev pouka ter
veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v
zaposlitev. V pripravo in spremljanje individualiziranega programa so vključeni starši oz.
skrbniki ter otrok s posebnimi potrebami. Upošteva se otrokova starost in zrelost.
Individualiziran program je potrebno evalvirati in ga po potrebi spremeniti (Zakon o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami, 2011). Evalvacija individualiziranega programa običajno poteka
ob polletju ter ob koncu šolskega leta.
Kljub temu, da osebe z okvaro sluha uporabljajo tehnične pripomočke za poslušanje, to še ne
pomeni, da so lahko v pogovoru in sledenju govorjenim sporočilom enako funkcionalni
slišečim. Da lahko te osebe optimalno sodelujejo, razvijajo svoje spretnosti, jim je potrebno
zagotoviti ustrezne prilagoditve prostora, prilagoditve v organizaciji, prilagoditve komunikacije
in v posredovanju znanja, prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, da lahko po svojih
zmožnostih zaznavanja zvoka optimalno sodelujejo, razvijajo svoje spretnosti, pridobivajo in
izkazujejo svoje znanje. ter se počutijo sprejete in pripadajoče skupnosti. Potrebna je tudi skrb
za njihove tehnične pripomočke (Hernja idr., 2010). Prilagoditi se jim mora tudi organizacija
pouka, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka,
zagotovi se dodatna strokovna pomoč ter zmanjša se normativ učencev v razredu (Werdonig,
Knehtl in Filipčič Mrak, 2007). Vsak predmet pa ima svoje posebnosti (Hernja idr., 2010).
Menim, da je izrednega pomena, da se prilagoditve otrok z okvaro sluha uporabljajo pri vseh
predmetih in v vseh situacijah.
Otroci z okvaro sluha najlažje poslušajo v neposredni bližini sogovorca, zato je pomembno, da
sedijo blizu učitelja. Tako jim omogočimo tudi dobro odgledovanje obraza sogovorca oz.
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učitelja, učitelj pa na ta način najlažje preverja, ali otrok sledi razlagi. Trudimo se izraziteje
izkazovati obrazno mimiko in govorico telesa. Ti otroci potrebujejo več vizualnih podpor (slike,
miselne vzorce, kretnje) ter več dodatnih razlag pri razumevanju novih pojmov. Čim več
uporabljamo že znano besedišče, kajti manj kot je tema znana in daljši kot so stavki, več kot je
neznanih besed, daljši čas potrebuje otrok z okvaro sluha za procesiranje. Nove ali manj znane
besede poskušamo nadomestiti z znanimi ali pa pojem opišemo. Izogibamo se govorjenju več
oseb hkrati. Med pogovorom osebo z okvaro sluha gledamo v obraz, govorimo v primernem
tempu, razločno, s krajšimi stavki in daljšimi pavzami. Pomembno je zagotavljanje mirnega
okolja, saj bo oseba z okvaro sluha imela v mirnem okolju bistveno manj težav z razumevanjem,
kakor v hrupnem okolju. Vedno določamo smer, iz katere prihaja govor, tako da nakažemo (z
roko ali z glavo ipd.), iz katere smeri prihaja govor ali kateri govorec je na vrsti. Pomembno je
tudi, da skrbno načrtujemo ustrezno izobražen strokovni kader, ki dela z otrokom z okvaro
sluha. Ob skrbnem kadrovskem načrtovanju pa poskrbimo, da je kadrovskih sprememb čim
manj, saj se otroci z okvaro sluha težje prilagajajo sogovornikom, ki jih niso vajeni (Hernja idr.,
2010).
V vzgojno-izobraževalnem procesu pa se vse bolj uveljavlja tudi uporaba interaktivne table. S
tem orodjem je med učno uro omogočeno raziskovanje po internetu, dostop do datotek v
računalniku, pisanje s svetlobnim črnilom, uporabo Microsoft Office programov, možnost
shranjevanja podatkov na USB-ključ ter tiskanje na papir ipd. Učenje je potrebno zagotoviti iz
korektno pripravljenih virov. Priporočljivo je, da obsežnejšo gradivo razčlenimo na manjše,
vsebinsko smiselne enote. Pri podajanju snovi otrokom z okvaro sluha je potrebno uporabiti
čim več didaktičnih pripomočkov in učil, ki povečujejo nazornost pouka (Pšunder in Bračič,
2011).
»Gluhost ali naglušnost je stanje, ki je nepopravljivo, neozdravljivo in se mu lahko le
prilagodimo« (Košir, 1999 str. 12).
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6 OSEBE Z OKVARO SLUHA IN JEZIK
»Jezik je izdelan sistem s pravili in izjemami. Možno ga je izpeljati v glasovni govor, v pisno
obliko, ga dopolnjevati s simboli,« meni Mlakar Štebihova (1997, str. 194). Gluhi otroci
spoznavajo pojme sistematično, od bližnjih do manj znanih, od lažjih k težjim. V pomoč so jim
najrazličnejši pripomočki. Pri razumevanju so jim v oporo različni predmeti, fotografije, risbe
ali napisi (Krajnc, 1997). Jezik se lahko spoznava in kodira po različnih kanalih, kjer uporabimo
različne signale (Mlakar Štebih, 1997).
Otroci so po naravi željni, pripravljeni in sposobni usvajati govor in jezik. V prvih šestih letih
življenja si pridobijo osnove komuniciranja, ki jim bodo koristile za vse življenje (Kogovšek
idr., 2014). Moten govorno-jezikovni razvoj se pojavlja izolirano, lahko pa tudi sočasno z
drugimi telesnimi ali duševnimi motnjami. Vzrokov zanj je več, značilno je, da se med seboj
prepletajo. Obravnava otrok z motenim govorno-jezikovnim razvojem je uspešnejša, če se
začne dovolj zgodaj, to je v obdobju intenzivnega razvoja otrokovega živčevja. Seveda je
obravnava otroka načrtovana glede na vzrok motnje, vodilno vlogo pa ima običajno logoped
oz. surdopedagog (Hočevar Boltežar in Jarc, 2009).
Gluh otrok usvaja govor in jezik izključno s pomočjo kinestetičnega zavedanja glasov. To lahko
počne po vizualni poti in s pomočjo slovenskega znakovnega jezika. Govor gluhih otrok je
pogosto nerazumljiv (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj
otrok s posebnimi potrebami, 2015). Gluhi in naglušni lahko komunicirajo preko verbalne in
neverbalne komunikacije (Kogovšek, 2007). Mitič-Petkova (1995) trdi, da uspešna
komunikacija temelji na poznavanju in spretni rabi govora in jezika. Če jih obdaja hrupno
okolje, je njihova komunikacija zelo otežena. Za uspešno poslušanje jim morajo biti
zagotovljeni optimalni pogoji. Le-ti so prostor brez hrupa, sproščeno vzdušje, poznan
sogovornik in znana ali pričakovana tema (Hernja idr., 2010).
Posledice gluhote se kažejo v zelo skromnem besedišču verbalnega jezika. Bogatejše je lahko
sporazumevanje v slovenskem znakovnem jeziku ali v pisni obliki. Z uporabo polževega vsadka
ali z vsadkom v možgansko deblo otrok sliši. Govor in jezik lahko dobro usvoji le, če je
vstavitev polževega vsadka ali vsadka v možgansko deblo dovolj zgodnja in če otrok prejema
ustrezno strokovno pomoč. Otrok je po medicinskih kriterijih gluh, razlika je v tem, da slušno
in govorno funkcionira kot naglušen. Na ta način se otrok govora, jezika in sporazumevanja uči
primarno po slušno-govorni poti (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir
oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015).
Značilno je, da imajo otroci z okvaro sluha večinoma slabše razvit jezikovni sistem v primerjavi
z vrstniki. Njihovo aktivno in pasivno besedišče je skromno. Poznajo večinoma le malo več
besed, kot jih uporabljajo. Otroci z okvaro sluha potrebujejo dalj časa za usvojitev novih besed.
Skladnja stavkov ni avtomatizirana. Za usvajanje slovničnih pravil potrebujejo veliko časa in
ponovitev. Še večje težave imajo pri reševanju kompleksnih nalog, saj ne zmorejo upoštevati
vseh slovničnih pravil ter hkrati slediti tempu vrstnikov in nimajo tako bogatega besedišča kot
njihovi vrstniki. Značilno je, da ne zmorejo zadovoljivo slediti filmom, predvajanju posnetkov
ter lutkovnim in gledališkim igram (Hernja idr., 2010).
Košir (1999) navaja, da si marsikateri od rojstva gluhi učenec z desetletnim rehabilitacijskim
delom v šoli pridobi nabor 1000 besed iz besednjaka. Značilno je, da le-te uporablja oralno
slabo razumljivo, neritmično in agramatično. Tudi pisni izdelkih teh učencev so slabo
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razumljivi ter agramatični. Mnogo vsakdanjih besed ne razumejo ali pa jih razumejo napačno.
Tudi napisano besedilo zanje nima jasnega sporočila in ga slabo ali napačno razumejo.
Yoshinaga-Itano (2001, po Hernja, 2012) pravi, da je slušno-govorni razvoj zgodaj odkritih
otrok z okvaro sluha, ki so slušni aparat dobili do 6. meseca starosti in so bili deležni zgodnje
rehabilitacije, signifikantno boljši v primerjavi s tistimi, ki so slušne pripomočke dobili kasneje
oz. po prvem letu starosti. Faza bebljanja je primerljiva z bebljanjem slišečih vrstnikov. Boljši
je njihov jezikovni in socialno-emocionalni razvoj. Obstaja 80-odstotna verjetnost, da bo
slušno-govorni razvoj potekal normalno, kadar ni pridruženih drugih motenj. Tudi Hernja idr.
(2012) menijo, da zgodnja dodelitev slušnih pripomočkov v prvih mesecih življenja omogoča
razvijanje poslušanja v optimalnem obdobju otrokovega razvoja, saj se na ta način omogoča
jezikovni razvoj otrok in s tem sposobnost komunikacije z vrstniki v vrtcu in v šoli.
Sposobnost fonološkega razločevanja se razvije pri starosti enega leta. Semantične sposobnosti
se razvijajo dlje, v prvih štirih letih, medtem ko se razumevanje sintakse lahko razvleče do
pubertete. To obdobje predstavlja optimalen čas za učenje jezika in govora, kar velja tudi za
otroke z okvaro sluha. Izrednega pomena je, da se takoj po diagnozi prične z vajami poslušanja
in govora, saj se z zakasnitvami izgubi optimalno obdobje posamezne faze, posledica tega je
manj učinkovito učenje v drugih obdobjih (Košir, 1999). Prav tako je pomembno, da se takoj
zagotovijo ustrezni slušni pripomočki.
Globačnikova (2006) je v svoji raziskavi primerjala prelingvalno gluhe otroke z gluhimi otroki,
ki uporabljajo polžev vsadek. Ugotovila je, da so na področju leksičnega znanja gluhi učenci
dosegli slabše rezultate kot učenci s polževim vsadkom. V naslednji raziskavi je Globačnikova
(2010) primerjala besednjak skupine gluhih učencev in učencev z vsadki. Rezultati so sicer
pokazali statistično manjšo razliko med skupinama, vendar je ugotovila, da so se učenci z
vsadki več izražali v stavkih. Med podskupinami učencev z vsadki je bila opazna rast
besednjaka z večanjem kronološke starosti. Besednjak gluhih učencev in gluhih učencev s
polževim vsadkom je usmerjen predvsem v komunikacijo otroka z okolico. Besednjak pri
otrocih s polževim vsadkom se s kronološko starostjo veča, vendar se kažejo težave v načinu
organizacije sprejetih informacij s povezovanjem že obstoječega jezikovnega znanja in
besednjaka (Clark, 2003). Skamličeva (2010) po pregledu rezultatov različnih raziskav v tujini
pravi, da se razlike v jezikovnem razvoju med zgodaj implantiranimi otroci in slišečimi vrstniki
sčasoma zelo zmanjšajo. Njene izkušnje iz prakse pa nakazujejo, da otroci s polževim vsadkom
tudi kasneje izražajo jezikovne zaostanke. Košir (1999) po pregledu raziskav ugotavlja, da
imajo naglušni otroci okoli dve leti zaostanka v razvoju jezika in govora. Pri gluhih je ta
zaostanek še višji, in sicer do pet let.
Pri predmetih, ki so vezani na dobro poznavanje in uporabo jezika, običajno otroci z okvaro
sluha kljub velikemu vloženemu trudu dosežejo manj ciljev kot vrstniki. Pri predmetih, ki so
manj vezani na jezik, pa so lahko povsem enakovredni vrstnikom ali v svojih dosežkih celo
nadpovprečni. Pri slovenskem jeziku so potrebne prilagoditve vseh vsebin in dejavnosti (Hernja
idr., 2010).
Hernja s sodelavci (2010) je opredelila sledeče prilagoditve branja, pisanja, opisovanja, pri rabi
slovnice ter govornih nastopih:
a) Branje:
Otroci z okvaro sluha ne poznajo vseh besed, zato je samostojno branje z razumevanjem zanje
veliko zahtevnejše. Ko se srečajo z neznanimi besedami, iz vsebine težje sklepajo o pomenu. V
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veliko pomoč jim je slušna komponenta besed, ki jih poznajo iz naključnega poslušanja.
Srečujejo se z večjim številom neznanih besed, katerih pomena ne morejo sproti preveriti. Sama
tehnika branja jim običajno ne dela težav, so pa pri branju počasnejši, kadar želijo besedilo
razumeti. Njihovo branje je lahko monotono, brez melodije, težje ga razumemo. Mnogokrat
neznane besede narobe naglasijo. Pomembno je, da se v procesu usvajanja branja srečujejo z
besedili, kjer poznajo večino besed. Na ta način razvijajo tudi razumevanje prebranega. Vse to
pa ima tudi pomembno vlogo pri sprejemanju in interpretaciji umetnostnih besedil, predvsem
poezije. Tukaj še posebej težko dojamejo bistvo, zato jim besedila podkrepimo s slikovnim
gradivom, razlago posameznih ključnih besed ter pomenom le-teh v povedih. Po potrebi lahko
celotno besedilo tudi skrajšamo, a moramo biti previdni, da ne popačimo sporočila besedila.
Velike težave se pojavljajo pri razumevanju prenesenega pomena in vživljanju v dogajanje
prebranega (slišanega ali odgledanega). Sledenje glasnemu branju sošolcev je za otroke z
okvaro sluha zelo zahtevno. Priporočljivo je, da ti učenci glasno berejo le besedila, ki jih
predhodno individualno že poznajo in jih razumejo. Če jim damo seznam obveznega čtiva, je
dobro, da jim vnaprej pripravimo tudi vprašanja in naloge, ki se bodo navezovala na prebrano
čtivo, da bodo med branjem bolj pozorni na bistvene točke (Hernja idr., 2010).
b) Pisanje:
Pri otrocih z okvaro sluha se podobne težave kot pri govornem izražanju pojavljajo tudi pri
pisanju. Pri zapisu se pogosto pojavljajo specifične, individualne napake, saj besede zapisujejo
tako, kot so jih slušno usvojili. Pri nareku se odraža, kako otrok v resnici sliši in razume slišano
besedo. Učenec sam zelo težko ugotovi napake. Učencu z okvaro sluha moramo dati izkušnjo
pisanja nareka, da se uri v njej, a naj mu bo prilagojen. Narek se lahko izvaja tudi pri urah
dodatne strokovne pomoči. Podobno je pri samostojnem pisnem izražanju učenca z okvaro
sluha, saj le-ta prav tako odraža učenčeve jezikovne sposobnosti. Vsebina zapisanega je
običajno skromna. Učenci uporabljajo krajše stavke in ponavljajo enake izraze. Stavki so
praviloma slovnično nepopolni in slabo sporočilni. Določene besedne vrste izpuščajo, lahko so
to glagoli, vezniki ali predlogi. Pogosto zamenjujejo ali izpuščajo črke ali dele besed. Za pisno
izražanje potrebujejo več časa od vrstnikov. Pri pisanju niso zmožni biti istočasno pozorni na
vsebino in slovnično pravilnost. Lažje pišejo neumetnostna besedila, opise in obnove, medtem
ko so jim najtežji spisi in eseji. Veliko lažje oblikujejo pisne izdelke, ki imajo konkretno
vsebino, vezano na njihove lastne izkušnje. Najtežje pa jim je tvoriti pisne izdelke, ki so
abstraktni in domišljijski. Kot spodbuda, opora jim koristijo miselni vzorci, kombinacija s
slikovnim gradivom ali predhodni vzorci. Takšne opore jim dajejo pričakovani okvir, v katerem
se lažje znajdejo. Dobro je, da vzorec pred pisno uporabo pridobijo tudi v govorni obliki (Hernja
idr., 2010).
c) Slovnica:
Otrok z okvaro sluha se uči slovnice podobno, kot se je učimo pri učenju tujega jezika. Le-ta ni
avtomatizirana. Zaradi tega potrebuje otrok več časa za oblikovanje slovnično pravilnih
stavkov. Slovničnih pravil se naučijo, ne zmorejo pa jih takoj spontano uporabljati. Veliko težje
uporabljajo izjeme. Značilno je, da imajo skromno pasivno in aktivno besedišče. Za osvojitev
novih besed potrebujejo dlje časa. Otežen je priklic besed. S težavo upoštevajo vsa slovnična
pravila in težje sledijo tempu vrstnikov. Vsebina njihovih izdelkov ni tako vsebinsko bogata
kot pri njihovih vrstnikih. Teoretično znanje slovnice jim je v pomoč pri oblikovanju
pravilnejših stavkov (Hernja idr., 2010). Rezultati študije angleško govorečih gluhih oseb, kjer
so testirali poznavanje slovnice, so pokazali, da so imeli sodelujoči največ težav pri določanju
števila samostalnika, sklanjanjem tožilnika, ujemanjem glagola »biti« z glagolom oz.
samostalnikom, določanjem tretje osebe, kazalnimi zaimki ter določnimi zaimki v množini
(Cannon in Kirby, 2013).
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d) Opisovanje:
Tudi te spretnosti se morajo naučiti. Zaželeno je, da učencu z okvaro sluha ponudimo vzorec
za opis, ki naj bo vedno enak. Razumevanje besedila pa lahko olajša tudi kombinacija besedil
s slikovnim gradivom (Hernja idr., 2010).
e) Govorni nastopi:
Priporočljivo je, da so govorni nastopi vnaprej pripravljeni, krajši, s konkretno vsebino, vezano
na okolje in doživljanje. Dovoljena naj jim bo uporaba vizualnih pomoči (slike, miselni vzorci,
ključne besede, računalniška predstavitev) (Hernja idr., 2010).
Hernja s sodelavci (2002) po kliničnih izkušnjah rehabilitacije prelingvalno oglušelih otrok s
polževim vsadkom trdi, da ti otroci izkazujejo v prvih letih po operaciji dober slušno-govorni
razvoj. Vendar je moč opaziti tudi veliko individualnih variabilnosti. Pomembno je, da
izkoristimo optimalno obdobje za razvoj poslušanja in jezika, zato je vstavitev polževega
vsadka najuspešnejša do 2. leta starosti, optimalen čas vsaditve pa je do prvega leta starosti
gluhega otroka.
Bolj kot se krepijo otrokove govorno-jezikovne spretnosti, bolje bo izražal svoje občutke,
razlagal misli in ideje ter sledil svojim interesom, pomagal in spodbujal druge, zbiral
informacije, se odločal in ocenjeval, razumel novo tehnologijo in nenehno spreminjanje sveta
(Kogovšek idr., 2014).
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III. RAZISKOVALNI DEL
1 NAMEN IN CILJI
Z raziskavo sem želela izvedeti, na katerem področju poznavanja slovničnih struktur imajo
otroci, uporabniki polževega vsadka, največji primanjkljaj. Primerjala sem rezultate preizkusa
s polnočutnimi, slišečimi otroki. Znano je, da najboljše rezultate kažejo otroci, ki so bili
implantirani do 2. leta starosti (Hernja idr., 2002).
Pri pisanju magistrskega dela sem sledila dvema ciljema:
- preveriti, ali obstajajo razlike v poznavanju slovnice med slišečimi otroki in otroki, ki so
uporabniki polževega vsadka,
- ugotoviti, ali različni dejavniki, kot so čas in vzrok oglušelosti, starost ob implantaciji, vrsta
polževega vsadka, vplivajo na poznavanje slovnice pri otrocih, ki imajo polžev vsadek.
Glavne raziskovalne hipoteze:
H1: Poznavanje slovnice med otroki s polževim vsadkom, integriranimi v večinske osnovne
šole, ter slišečimi otroki v večinskih osnovnih šolah se statistično pomembno ne razlikuje.
H2: Dosežki otrok s polževim vsadkom se na preizkusu poznavanja slovnice razlikujejo glede
na izobraževalni program, v katerega je otrok vključen.
H3: Čas implantacije polževega vsadka se pomembno povezuje s poznavanjem slovnice pri
otrocih s polževim vsadkom.
H4: Slušna starost se pomembno povezuje s poznavanjem slovnice pri otrocih s polževim
vsadkom.
H5: Starost otrok, ki obiskujejo enak vzgojno-izobraževalni program, se pomembno povezuje
s stopnjo poznavanja slovnice.
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2 METODOLOGIJA
2.1 Vrsta raziskave
Izvedla sem empirično, kvantitativno raziskavo. Izbrala sem kavzalno-neeksperimentalno
metodo, saj sem želela pojasniti obstoječe stanje oz. sem iskala vzroke za obstoječe stanje.

2.2 Raziskovalni instrument
Podatke sem zbrala z uporabo tehnike preizkusa. Preizkus je vseboval 59 nalog. Razdeljen je
bil na dva dela. Prvi del je zajemal 10 vprašanj, ki jih je rešil testator, oseba, ki je pri testiranju
prisotna ob testirancu, saj so vprašanja splošnega tipa. Na mnoga vprašanja otroci ne bi znali
odgovoriti. V tem delu sem pridobila nekaj splošnih informacij glede testirančevega spola,
starosti, vključenosti otroka v vzgojno-izobraževalni proces, ali je otrok prelingvalno gluh,
starost, ko je oglušel, vzrok gluhosti, starost, ko je otrok bil implantiran ter katero vrsto
polževega vsadka ima otrok. Ta del preizkusa sem oblikovala sama. Drugi del preizkusa je
vseboval 49 vprašanj in je bil namenjen otroku. Oseba, ki je izvajala testiranje, je morala otroka
usmerjati. Pri otrocih, ki odgovorov ne zapisujejo samostojno, je oseba, ki je izvajala testiranje,
odgovore zapisovala v preizkus. Drugi del je zajemal neformalen preizkus, ki sem ga zasnovala
na osnovi Testa za preverjanje gramatike, avtorice Vladisavljević (b. d.), ki ga je Mitič Petkova
uporabila v raziskavi (1995). Preizkus ni standardiziran.
Vprašanja so preverjala poznavanje sledečih gramatičnih oblik:
 raba ustreznega števila samostalnika (ednina, dvojina in množina),
 raba ustreznega spola samostalnika (moški, ženski, srednji),
 raba ustreznega sklona samostalnika (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik,
orodnik),
 tvorjenje samostalnika, izpeljanega iz glagola,
 raba osebnega zaimka,
 tvorjenje stopnjevanja pridevnika (osnovnik, primernik, presežnik),
 raba časa dogajanja (preteklik, sedanjik, prihodnjik),
 raba predlogov,
 raba prislovov (krajevnega, načinovnega in časovnega),
 tvorjenje vprašalnih povedi in
 tvorjenje pogojnega naklona.
Preverjanje posameznih gramatičnih kategorij se je izvajalo s kombinacijo slike in besede. Slike
so služile kot stimulacija, ki je usmerjala otroka v odgovor. Slikovni material je predstavljal
dogajanje; z uporabo dodatnega vprašanja, na primer: Kam bo šla Mojca?, pa smo lahko pri
otroku izzvali uporabo predvidenih časovnih kategorij. Preizkus je vseboval večino vprašanj
odprtega tipa. Lahko bi jih spremenila v zaprta, a bi s tem zmanjšala zahtevnost preizkusa oz.
bi vplivala na rezultate. Pravilnost odgovorov sem vrednotila glede na njihovo smiselnost.
Veljavnost preizkusa
Vsebinsko veljavnost preizkusa sem preverila pri kvalificiranih strokovnjakih (dveh
profesoricah slovenskega jezika in pri profesorici logopedije in surdopedagogike). Potrdile so,
da inštrument ustrezno meri posamezne gramatične kategorije, ki sem jih želela preveriti.
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Veljavnost sem preverila s faktorsko analizo. Prvi faktor pojasnjuje 70,8 % variance, kar je več
od predpostavljene spodnje meje (20 %).
Zanesljivost preizkusa
Zanesljivost preizkusa sem preverila v fazi sestave preizkusa, tako da sem postavila čim bolj
enostavna in enoznačna vprašanja. Za ugotavljanje možnih tehničnih pomanjkljivosti preizkusa
sem izvedla pilotsko raziskavo. Zanesljivost sem preverila na način, da sem pri šestih testirancih
ponovila testiranje v roku dveh tednov. Vanjo sem zajela tri slišeče otroke in tri otroke z motnjo
sluha, ki so uporabniki polževega vsadka. Preverila sem, ali so vprašanja dovolj jasna. Na
podlagi postopka reševanja pilotske raziskave in rezultatov le-te sem prilagodila določena
vprašanja. Ugotovitve strokovne presoje in praktičnega preizkušanja sem upoštevala pri
sestavljanju inštrumenta v končni obliki, v kakršni sem ga nato uporabila pri raziskavi.
Statistična analiza je pokazala, da je vrednost Cronbachovega koeficient α = 0,948, kar kaže na
visoko zanesljivost.
Objektivnost preizkusa
Zaradi zagotavljanja objektivnosti sem za testatorje pripravila navodila reševanja, ki so
ponujala podrobnejše usmeritve pri nalogah. Na ta način sem želela preprečiti nevarnost
sugeriranja odgovorov testirancem. Navodila testiranja, ki so namenjena drugim testatorjem,
sem na podlagi postopka reševanja pilotske raziskave in rezultatov le-te dopolnila.

2.3 Vzorec

Razporejenost skupin

V vzorec testirancev sem zajela 44 otrok, v starosti od 6. do 9. leta. Testirala sem veliko večino
gluhih otrok v Sloveniji, ki so uporabniki polževega vsadka in so obravnavani s strani mobilne
službe enega izmed treh zavodov za gluhe in naglušne (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana,
Center za sluh in govor Maribor ter Center za korekcijo sluha in govora Portorož) v okviru
dodatne strokovne pomoči ali v omenjenih zavodih obiskujejo individualno slušno terapijo ali
se tam šolajo. Njihove rezultate sem primerjala z rezultati njihovih polnočutnih vrstnikov.
Glede na specifike posameznih otrok sem ločila tri skupine. Skupino polžev vsadek –
integracija sestavlja 20 testirancev, kar predstavlja 45,5 % glede na celoten vzorec; skupino
polžev vsadek – zavodi sestavljajo štirje testiranci, kar znaša 9,1 % glede na celoten vzorec; v
skupino slišeči otroci je prav tako vključenih 20 testirancev, kar predstavlja 45,5 % glede na
celoten vzorec testiranih otrok (graf 1).
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Graf 1: Prikaz celotnega vzorca testirancev (N = 44)
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Velikost kontrolne skupine sem prilagodila glede na obseg vzorca testiranih otrok s polževim
vsadkom, ki so vključeni v oblike vzgoje in izobraževanja v integraciji, torej glede na skupino
PV-integracija. Otroci s polževim vsadkom, zajeti v raziskavo, ki se izobražujejo v omenjenih
slovenskih zavodih za gluhe in naglušne po prilagojenem programu z enakovrednim
izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke, dosegajo zaradi pridruženih motenj
bistveno slabše rezultate, v primerjavi z otroki s polževim vsadkom, ki so integrirani v redne
vrtce ali večinske osnovne šole. Zaradi tega sem skupini ločila.
V celoten vzorec testiranih otrok je bilo vključenih 52,3 % dečkov in 47,7 % deklic (graf 2).
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Graf 2: Struktura celotnega vzorca glede na spol (N = 44)

2.3.1 Struktura testiranih otrok s polževim vsadkom (eksperimentalna skupina)
Otroke z okvaro sluha, zajete v raziskavo, sem izbrala neslučajnostno namensko. Testiranci so
vključeni v različne oblike vzgoje in izobraževanja:
 predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (vrtec –
integracija),
 osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (večinska
osnovna šola – integracija),
 prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom za
gluhe in naglušne otroke.
Skupino otrok s polževim vsadkom sem razdelila na sledeč način:
1. PV-integracija: skupina zajema otroke s polževim vsadkom, ki so vključeni v predšolski
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter osnovnošolski program
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Torej so ti otroci integrirani v vrtec
ali večinsko osnovno šolo in so obravnavani s strani mobilne službe enega izmed treh že
omenjenih zavodov za gluhe in naglušne v okviru dodatne strokovne pomoči ali v omenjenih
zavodih obiskujejo individualno slušno terapijo. Skupina zajema 20 otrok.
2. PV-zavodi: skupina zajema otroke, ki so vključeni v prilagojen program devetletne osnovne
šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne v Zavodu za gluhe in
naglušne Ljubljana ter v Centru za sluh in govor Maribor (v Centru za korekcijo sluha in govora
Portorož nimajo vključenega učenca s polževim vsadkom v omenjeni starosti). Skupina zajema
4 otroke.
Pomembno je poudariti, da je v raziskavo zajeta velika večina otrok s polževim vsadkom med
6. in 9. letom, saj sta sodelovanje v raziskavi zavrnila le dva starša implantiranega otroka. Torej
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sem testirala približno 91 % celotne populacije otrok s polževim vsadkom, starih od 6 do 9 let
v Sloveniji.
a) Struktura vzorca otrok s polževim vsadkom glede na starost
Skupina PV-integracija zajema 20 otrok, v starosti od 6. do 9. leta (40 % je 6-letnikov, 25 % je
7-letnikov, 15 % je 8-letnikov in 20 % je 9-letnikov), ki so uporabniki polževega vsadka in so
vključeni v predšolski ali osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo (graf 3).
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Graf 3: Razporeditev testiranih otrok PV-integracija glede na starost (N = 20)

Skupina PV-zavodi vključuje 4 otroke s polževim vsadkom v starosti od 6. do 9. leta. Glede na
starost je v to skupino vključenih 75 % devetletnikov in 25 % osemletnikov (graf 4).
PV-zavodi za gluhe in naglušne
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Graf 4: Razporeditev testiranih otrok s polževim vsadkom, ki obiskujejo prilagojen program OŠ EIS za gluhe in
naglušne, glede na starost (N = 4)

Vzorec uporabnikov polževega vsadka je dokaj majhen, vendar zajema večino slovenskih otrok
v omenjeni starosti, ki so bili implantirani. Predvsem je z vidika statistike zelo majhna skupina
otrok PV-zavodi (o.p. 4), vendar so v raziskavo zajeti vsi otroci te starosti v Sloveniji.
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Število otrok glede na spol

b) Struktura vzorca otrok s polževim vsadkom glede na spol
V skupino testiranih otrok PV-integracija je bilo glede na spol vključenih 60 % dečkov in 40 %
deklic. V skupino testiranih otrok PV-zavodi pa je bilo vključenih 75 % dečkov in 25 % deklic.
Vidimo torej, da je moški spol prevladujoč (graf 5).
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Graf 5: Število otrok s polževim vsadkom glede na spol (N = 24)

c) Struktura vzorca otrok s polževim vsadkom glede na regijsko področje obravnave
Kot sem že omenila, so testirani otroci s polževim vsadkom obravnavani ali vključeni v Zavod
za gluhe in naglušne Ljubljana (54,2 %), Center za sluh in govor Maribor (41,7 %) ter Center
za korekcijo sluha in govora Portorož (4,1 %).
Sledeč graf (graf 6) prikazuje zastopanost testirancev glede na regijsko opredeljenost področja
obravnave v omenjenih slovenskih zavodih za gluhe in naglušne.
Portorož;
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10
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13

Graf 6: Število otrok s polževim vsadkom glede na regijsko opredeljenost področja obravnave (N = 24)

Zastopanost testirancev glede na regijsko opredeljenost področja obravnave v slovenskih
zavodih za gluhe in naglušne ter vzgojno-izobraževalnim programom, ki ga testiranci
obiskujejo, je sledeča (graf 7):
 v skupino PV-integracija (vrtec, šola) (N = 20) je 55 % testiranih otrok s polževim vsadkom
v sklopu dodatne strokovne pomoči ali individualne slušne terapije obravnavanih v ZGNL, 40
% v CSGM in 5 % v CKSG,
 v skupino PV-zavodi za gluhe in naglušne (N = 4) je vključenih v ZGNL 50 % in prav tako
v CSGM 50 % otrok s polževim vsadkom.
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Število otrok s PV
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Ljubljana
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Graf 7: Vključenost otrok s polževim vsadkom v vzgojno-izobraževalni program glede na regijsko opredeljenost
(N = 24)

d) Struktura vzorca otrok s polževim vsadkom glede na starost ob implantaciji
Povprečna starost otrok ob implantaciji v skupini PV-integracija, izražena v mesecih, je 28,4
meseca, torej približno 2 leti in 4 mesece (tabela 1).
Tabela 1: Povprečna starost otrok ob implantaciji, izražena v mesecih, v skupini PV-integracija (N=20)
Starost ob
implantaciji
(meseci)

11

12

13

15

18

24

33

37

47

52

60

72

Skupaj

F

2

3

2

1

2

3

1

1

1

1

2

1

20

%

10

15

10

5

10

15

5

5

5

5

10

5

100

Podatki prikazujejo, da je bilo 50 % testiranih otrok v skupini PV-integracija implantiranih v
starosti do 24. meseca oz. do 2. leta, 50 % teh testiranih otrok pa po dopolnjenem drugem letu.
Najstarejši testiranec je bil implantiran pri 72. mesecu oz. pri starosti 6 let.
Povprečna starost otrok ob implantaciji v skupini PV-zavodi, izražena v mesecih, je 42,5
meseca, torej približno 3 leta in 7 mesecev (tabela 2).
Tabela 2: Povprečna starost otrok ob implantaciji, izražena v mesecih, v skupini PV-zavodi (N=4)
Starost ob
implantaciji
(meseci)

12

22

43

93

Skupaj

F

1

1

1

1

4

%

25

25

25

25

100

Iz rezultatov lahko sklepam, da so bili otroci v skupini PV-integracija v povprečju implantirani
prej.
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e) Struktura vzorca otrok s polževim vsadkom glede na slušno starost
Povprečna slušna starost otrok v skupini PV-integracija, izražena v mesecih, je 63,7 meseca,
torej približno 5 let in 4 mesece (tabela 3).
Tabela 3: Povprečna slušna starost otrok, izražena v mesecih, v skupini PV-integracija (N=20)
Slušna
starost
(meseci)

16

27

35

41

43

46

50

55

65

67

71

73

76

80

85

90

96

102

105

Skupaj

F

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

%

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

100

Povprečna slušna starost otrok v skupini PV-zavodi, izražena v mesecih, je 61 mesecev, torej
približno 5 let in 1 mesec (tabela 4).
Tabela 4: Povprečna slušna starost otrok, izražena v mesecih, v skupini PV-zavodi (N=4)
Slušna
starost
(meseci)

72

53

87

97

Skupaj

F

1

1

1

1

4

%

25

25

25

25

100

f) Struktura vzorca otrok s polževim vsadkom glede na vrsto polževega vsadka, ki ga le-ti uporabljajo
Glede na celoten vzorec testiranih otrok s polževim vsadkom uporablja 66,7 % testirancev
polžev vsadek znamke Cochlear, 29,2 % Med-El in 4,1 % Advanced Bionics (graf 8).
Advanced
Bionics;
1

Med-El;
7

Cochlear;
16

Graf 8: Vrsta polževega vsadka glede na celotno skupino otrok s PV (N=24)

Uporaba polževega vsadka različnih znamk glede na razvrstitev v skupine (graf 9):
 PV-integracija: 65 % je uporabnikov Cochlear-ja, 30 % je uporabnikov Med-El-a in 5 % je
uporabnikov Advanced Bionicsa.
 PV-zavodi: 75 % je uporabnikov Cochlearja, 25 % jih uporablja Med-El.
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Graf 9: Vrsta polževega vsadka glede na razvrstitev v skupino (N=24)

g) Struktura vzorca otrok s polževim vsadkom glede na vzrok gluhote
Vzroki gluhote med vsemi testiranci s polževim vsadkom so sledeči: genetika (58,3 %),
nepojasnjen vzrok (29,1 %), citomegalovirus (4,2 %), meningitis (4,2 %) ter bolezen matere
med nosečnostjo (4,2 %) (graf 10).
1 1

1
genetika
7

neznano

14

citomegalovirus
meningitis
bolezni matere (nosečnost)
Graf 10: Vzrok gluhote celotne skupine otrok s PV (N = 24)

Vzrok gluhote glede na razvrstitev v skupine (graf 11):
 PV-integracija: pri 55 % testirancev je vzrok gluhote genetika, za 30 % testirancev je vzrok
gluhote nepojasnjen, citomegalovirus je vzrok v 5-ih %, prav tako meningitis (5 %) in bolezen
matere med nosečnostjo (5 %).
 PV-zavodi: v 75-ih % je vzrok gluhote genetika, v 25-ih % je vzrok neznan.
12

11

10
8

genetika
neznano

6

6

citomegalovirus
3

4
2

1 1 1

meningitis
bolezni matere (nosečnost)

1
0 0 0

0
PV - integracija

PV - zavodi

Graf 11: Vzrok gluhote glede na razvrstitev v skupino (N = 24)

40

Brglez, N. (2016). Otroci s polževim vsadkom in poznavanje slovnice. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Število otrok s PV glede na čas
oglušelosti

h) Struktura vzorca otrok s polževim vsadkom glede na čas, ko so oglušeli
Med testiranimi otroci iz skupine PV-integracija je bilo 90 % takšnih, ki so gluhi od rojstva in
le 10 % takšnih, ki so oglušeli kasneje. V skupini PV-zavodi so vsi testiranci oglušeli
prelingvalno (graf 12).
20

18

15
prelingvalno oglušel

10

postlingvalno oglušel

4

5

2
0

0
PV-integracija
PV-zavodi
Skupina
Graf 12: Čas oglušelosti glede na razvrstitev v skupine (N = 24)

2.3.2 Struktura vzorca kontrolne skupine
Kontrolno skupino predstavlja 20 otrok, ki so po starosti izenačeni eksperimentalni skupini in
preverjeno nimajo slušnih okvar. Izbrala sem jih slučajnostno, iz kroga mojih prijateljev;
preostali vzorec sem zbrala na OŠ Kidričevo, podružnica Lovrenc na Dravskem polju, ter OŠ
Antona Globočnika Postojna, podružnica Planina.
a) Struktura vzorca slišečih otrok glede na starost
V kontrolno skupino so vključeni šestletniki (40 %), sedemletniki (25 %), osemletniki (15 %)
in devetletniki (20 %) (graf 13).
Slišeči otroci

Število otrok

8
8
5

6

4
3

4
2
0
6 let

7 let

8 let

9 let

Starost otrok
Graf 13: Razporeditev testiranih slišečih otrok glede na starost (N = 20)
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b) Struktura vzorca slišečih otrok glede na spol
Skupino sestavlja 40 % dečkov in 60 % deklic (graf 14).

dečki;
8

deklice;
12

Graf 14: Število slišečih otrok glede na spol (N = 20)

2.4 Zbiranje podatkov
Nekaj podatkov sem pridobila sama, pomagale pa so mi tudi strokovne delavke iz Zavoda za
gluhe in naglušne Ljubljana, Centra za sluh in govor Maribor ter Centra za korekcijo sluha in
govora Maribor.
Vzorec otrok, uporabnikov polževega vsadka, ki sem jih zajela v raziskavi, sem pridobila ob
pomoči strokovnih delavk omenjenih zavodov. Izmed otrok, ki jih obravnavajo, so izbrale
takšne, ki so ustrezali kriterijem moje raziskave. Prav tako so storile tudi strokovne delavke, ki
tem otrokom nudijo dodatno strokovno pomoč na terenu kot mobilne delavke. Nato sem za
dovoljenje testiranja zaprosila direktorje omenjenih zavodov. Pred testiranjem sem pridobila še
pisna dovoljenja staršev, da soglašajo s testiranjem.
Otroke, uporabnike polževega vsadka, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces Centra
za sluh in govor Maribor, sem testirala sama. Ostala testiranja otrok s polževim vsadkom so
potekala po dogovoru ob pomoči kolegic na mobilni službi ali v okviru individualne slušne
terapije. Izvajalci testiranja so bile kvalificirane osebe, ki otroka poznajo in imajo izkušnje z
delom z gluhimi ali naglušnimi otroki. Le-te sem seznanila, izobrazila s postopkom izvajanja
preizkusa oz. jih podučila, kako pristopiti k testiranju. Vsak testator je prejel tudi podrobnejša
navodila izpolnjevanja. Navodila sem pripravila za strokovnega delavca, ki je otroka testiral,
ter posebej za otroka oz. testiranca. Navodila so nudila podrobnejše usmeritve pri nalogah.
Predstavljena so v prilogi. Navodila za otroka so bila napisana na samem vprašalniku. Otroke
iz kontrolne skupine, ki nimajo okvare sluha, sem testirala sama.
2.5 Statistična obdelava podatkov
Podatke sem statistično analizirala s programom SPSS 13.0 in Excel 2016. Za opis vzorca sem
naredila opisno statistiko in uporabila frekvenčne porazdelitve, aritmetično sredino, standardni
odklon ter standardno napako, minimum in maksimum. Pred uporabo parametričnih testov sem
preverila normalnost porazdelitve podatkov. Za primerjave podatkov med skupinami sem
uporabila t-test, zaradi nenormalne porazdelitve nekaterih podatkov pa sem namesto t-testa
uporabila alternativni neparametrični Mann-Whitneyjev U-test. Glede na stopnjo značilnosti
sem nato hipoteze sprejela ali zavrnila glede na razlike med aritmetičnima sredinama.
Povezanost spremenljivk sem preverila s Spearmanovim koeficientom korelacije. Hipoteze sem
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preverjala na stopnji tveganja 0,05. Za izračun zanesljivosti preizkusa sem uporabila test
Cronbach Alpha.
Rezultati statistične obdelave podatkov bodo v nadaljevanju prikazani opisno, v tabelah in
grafih.
Neodvisne spremenljivke:
 gluhota
 starost (6, 7, 8 ali 9 let)
 vzgojno-izobraževalni program
 starost ob implantaciji polževega vsadka
 slušna starost otrok s polževim vsadkom
Odvisne spremenljivke:
 poznavanje oz. ustrezna raba slovnice (skupno)
 posamezne gramatične kategorije:
 število samostalnika (ednina, dvojina in množina),
 spola samostalnika (moški, ženski, srednji),
 sklon samostalnika (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik, orodnik),
 tvorjenje samostalnika, izpeljanega iz glagola,
 osebni zaimek,
 stopnjevanje pridevnika (osnovnik, primernik, presežnik),
 čas dogajanja (preteklik, sedanjik, prihodnjik),
 predlog,
 prislov (krajevni, načinovni in časovni),
 vprašalna poved in
 pogojni naklon.
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3 REZULTATI
S preizkusom sem preverila ustrezno rabo slovnice oz. posameznih gramatičnih oblik.
Preverjala sem pravilnost rabe ustreznega števila (ednina, dvojina in množina), spola (moški,
ženski, srednji) in sklona samostalnika (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik,
orodnik), tvorjenje samostalnika, izpeljanega iz glagola, pravilnost rabe osebnega zaimka,
stopnjevanje pridevnika, čas dogajanja (preteklik, sedanjik, prihodnjik) in predloge, pravilnost
rabe prislova (krajevnega, načinovnega in časovnega), pravilnost tvorjenja vprašalnih povedi
in pogojnega naklona.
3.1 Struktura rezultatov poznavanja preizkušenih slovničnih kategorij
a) Predstavitev rezultatov iz gramatične kategorije število samostalnika
Testiranci so na podlagi napisanega besedila in priloženih slik morali samostalniku določiti ustrezno
število (ednina, dvojina in množina). Najvišje možno število točk pri tej nalogi je bilo 6.
V povprečju so to nalogo najbolje rešili slišeči testiranci (aritmetična sredina rezultata pri tej
nalogi znaša 5,85 točke (SD = 0.49), kar pomeni povprečno približno 98 % pravilnost rešene
naloge), sledi skupina PV-integracija (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 4,65
točke (SD = 1,53), kar pomeni povprečno 78 % pravilnost rešene naloge). Povprečno so
najslabše rezultate dosegli testirani otroci iz skupine PV-zavodi (aritmetična sredina rezultata
pri tej nalogi znaša 0,75 točke (SD = 1,53), kar pomeni povprečno približno 13 % pravilnost
rešene naloge) (tabela 5).
Tabela 5: Rezultati določitve ustreznega števila samostalnika (N=44)
N

Min.

Max.

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

PV-integracija

20

1

6

4,65

1,53

PV-zavodi

4

0

2

0,75

0,96

Slišeči

20

4

6

5,85

0,49

V skupini PV-zavodi je bil dosežen najnižji možen rezultat (0 točk). Pri skupini PV-integracija
ter pri skupini slišečih otrok je bil dosežen najvišji možen rezultat (6 točk) (tabela 5).
Izračunane aritmetične sredine dobljenih rezultatov glede na starostne skupine kažejo na to, da
poznavanje števila samostalnika pri skupini PV-integracija s starostjo narašča, pri 9. letu pa je
rezultat nekoliko nižji. Za skupino slišečih otrok je značilno, da je poznavanje števila
samostalnika približno enakomerno razporejeno glede na starost od 6. do 9. leta. Pri testirancih
iz PV-zavodi pa se kaže slabo poznavanje števila samostalnika. Pri 9. letu dobljen rezultat na
preizkusu prav tako pade (tabela 6 in graf 15).
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Tabela 6: Aritmetična sredina pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja števila samostalnika glede na
starost testirancev (N = 44)
PV-integracija

Slišeči

PV-zavodi

N

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

6 let

8

4,25

1,83

/

/

6,00

0,00

7 let

5

4,6

1,52

/

/

5,80

0,45

8 let

3

5,67

0,58

1,00

1,00

6,00

0,00

9 let

4

4,75

1,50

0,00

0,00

5,50

1,00

Povprečno št. doseženih točk

Starost
testiranca

6
5
4
PV-integracija

3

PV-zavodi

2

slišeči

1
0
M - 6 let

M - 7 let
M - 8 let
Starost otrok

M - 9 let

Graf 15: Prikaz aritmetične sredine pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja števila samostalnika glede
na starost testirancev (N = 44)

b) Predstavitev rezultatov iz gramatične kategorije spol samostalnika (moški, ženski, srednji)
Pri nalogi, ki je preverjala gramatično kategorijo spol samostalnika, je bilo možno doseči 3
točke. V povprečju so to nalogo najbolje rešili slišeči testiranci (aritmetična sredina rezultata
pri tej nalogi znaša 2,60 točke (SD = 0.82), kar pomeni povprečno 87 % pravilnost rešene
naloge), sledi skupina PV-integracija (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 2,35
točke (SD = 0.99), kar pomeni povprečno 78 % pravilnost rešene naloge) in nato skupina PVzavodi (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 0,50 točke (SD = 0.58), kar pomeni
povprečno 17 % pravilnost rešene naloge) (tabela 7).
Tabela 7: Rezultati določitve ustreznega spola samostalnika (N = 44)
N

Min.

Max.

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

PV-integracija

20

0

3

2,35

0,99

PV-zavodi

4

0

1

0,50

0,58

Slišeči

20

0

3

2,60

0,82

V skupini PV-zavodi je bil dosežen najnižji možen rezultat (0 točk). Pri skupini PV-integracija
ter pri skupini slišečih otrok je bil dosežen najvišji možen rezultat (3 točke) (tabela 7).
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Tabela 8 in graf 16 prikazujeta aritmetično sredino odgovorov pri preverjanju spola
samostalnika glede na starost. Iz grafa lahko razberemo, da pravilnost odgovorov pri nalogi, ki
je preverjala poznavanje spola samostalnika, s starostjo narašča pri vseh treh skupinah testiranih
otrok.
Tabela 8: Aritmetična sredina pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja spola samostalnika glede na
starost testirancev (N = 44)
PV-integracija

Slišeči

PV-zavodi

N

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

6 let

8

1,75

1,16

/

/

2,38

0,74

7 let

5

2,4

0,89

/

/

2,4

1,34

8 let

3

3

0,00

0,33

0,58

3

0,00

9 let

4

3

0,00

1,00

0,00

3

0,00

Povprečno št. doseženih točk

Starost
testiranca

3
2,5
2
PV-integracija

1,5

PV-zavodi

1

slišeči

0,5
0
M - 6 let

M - 7 let

M - 8 let

M - 9 let

Starost otrok
Graf 16: Prikaz aritmetične sredine pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja spola samostalnika glede
na starost testirancev (N = 44)

c) Predstavitev rezultatov iz gramatične kategorije sklon samostalnika
Pri nalogi je bilo narisanih 6 slik, pod sliko je bila zapisana poved. Testiranci so morali poved
dopolniti s samostalnikom v ustreznem sklonu (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik,
mestnik, orodnik). Najvišje možno število točk pri tej nalogi je bilo 6.
V povprečju so to nalogo najbolje rešili slišeči testiranci (aritmetična sredina rezultata pri tej
nalogi znaša 5,95 točke (SD = 0.22), kar pomeni povprečno 99 % pravilnost rešene naloge),
sledi skupina PV-integracija (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 5,55 točke (SD
= 1.10), kar pomeni povprečno 93 % pravilnost rešene naloge). Najslabše rezultate pri
poznavanju spola samostalnika so dosegli testiranci iz skupine PV-zavodi (aritmetična sredina
rezultata pri tej nalogi znaša 0,75 točke (SD = 0.96), kar pomeni povprečno 13 % pravilnost
rešene naloge) (tabela 9).
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Tabela 9: Rezultati določitve ustreznega sklona samostalnika (N = 44)
N

Min.

Max.

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

PV-integracija

20

2

6

5,55

1,10

PV-zavodi

4

0

2

0,75

0,96

Slišeči

20

5

6

5,95

0,22

V skupini PV-zavodi je bil dosežen najnižji možen rezultat (0 točk). Pri skupini PV-integracija
ter pri skupini slišečih otrok je bil dosežen najvišji možen rezultat (6 točk) (tabela 9).
Tabela 10 in graf 17 prikazujeta aritmetično sredino odgovorov pri preverjanju sklona
samostalnika glede na starost. Iz podatkov lahko razberemo, da pravilnost odgovorov pri nalogi,
ki je preverjala poznavanje sklona samostalnika, pri skupini slišečih otrok pri 7. letu doseže
maksimalen rezultat in ta ostane enak do starosti 9-ih let. V skupini PV-integracija rezultat od
6. do 8. leta narašča, nato pa v 9. letu nekoliko upade. Testiranci iz skupine PV-zavodi so pri 8.
letu dosegli boljši rezultat v primerjavi z 9-letnim testirancem.
Tabela 10: Aritmetična sredina pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja sklona samostalnika glede na
starost testirancev (N = 44)
PV-integracija

Slišeči

PV-zavodi

N

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

6 let

8

5,00

1,60

/

/

5,88

0,35

7 let

5

6,00

0,00

/

/

6,00

0,00

8 let

3

6,00

0,00

1,00

1,00

6,00

0,00

9 let

4

5,75

0,50

0,00

0,00

6,00

0,00

Povprečno št. doseženih točk

Starost
testiranca

6
5
4
PV-integracija

3

PV-zavodi

2

slišeči

1
0
M - 6 let

M - 7 let

M - 8 let

M - 9 let

Starost otrok
Graf 17: Prikaz aritmetične sredine pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja sklona samostalnika glede
na starost testirancev (N = 44)
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d) Predstavitev rezultatov iz gramatične kategorije tvorjenje samostalnika, izpeljanega iz glagola
Nalogo sta sestavljali dve sliki. Na vsaki sliki je bila prikazana oseba, ki nekaj počne, zraven je
bil zapis npr. Ta mož kuha. Kaj je po poklicu? Testiranci so morali tvoriti samostalnik, ki so ga
izpeljali iz glagola. Pri nalogi je bilo možno doseči 2 točki.
V povprečju so to nalogo najbolje rešili slišeči testiranci (aritmetična sredina rezultata pri tej
nalogi znaša 2 točki (SD = 2.00), kar pomeni povprečno 100 % pravilnost rešene naloge), sledi
skupina PV-integracija (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 1,70 točke (SD =
0,57), kar pomeni povprečno 85 % pravilnost rešene naloge). Ponovno so najslabše rezultate
dosegli testiranci iz skupine PV-zavodi (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 0,00
točk (SD = 0.00), kar pomeni, da nobeden izmed testirancev naloge ni pravilno rešil (tabela 11).
Tabela 11: Rezultati tvorjenja samostalnika, izpeljanega iz glagola (N = 44)
N

Min.

Max.

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

PV-integracija

20

0

2

1,70

0,57

PV-zavodi

4

0

0

0

0

Slišeči

20

2

2

2,00

2,00

V skupini PV-zavodi je bil dosežen najnižji možen rezultat (0 točk). Pri skupini PV-integracija
ter pri skupini slišečih otrok je bil dosežen najvišji možen rezultat (2 točki) (tabela 11).
Tabela 12 in graf 18 prikazujeta aritmetično sredino odgovorov pri preverjanju tvorjenja
samostalnika, izpeljanega iz glagola, glede na starost. Rezultati naloge so pri skupini slišečih
testirancev enakomerno razporejeni, saj so le-ti vedno dosegli maksimalni možen rezultat.
Rezultati pri skupini PV-integracija s starostjo naraščajo, medtem ko testiranci iz skupine PVzavodi pravilnega odgovora niso poznali.
Tabela 12: Aritmetična sredina pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja tvorjenja samostalnika,
izpeljanega iz glagola, glede na starost testirancev (N = 44)
PV-integracija

Slišeči

PV-zavodi

Starost
testiranca

N

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

6 let

8

1,38

0,744

/

/

2,00

0,00

7 let

5

1,8

0,45

/

/

2,00

0,00

8 let

3

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

9 let

4

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00
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Graf 18: Prikaz aritmetične sredine pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja tvorjenja samostalnika,
izpeljanega iz glagola, glede na starost testirancev (N = 44)

e) Predstavitev rezultatov iz gramatične kategorije osebni zaimek
Gramatično kategorijo osebni zaimek sta preverjali dve nalogi. V prvi nalogi so morali
testiranci uporabiti pravilni zaimek glede na to, kdo je držal v roki predmet (Spraševalec da
otroku svinčnik in ga vpraša: Kdo ima svinčnik?). Pri naslednji nalogi je bilo narisanih 5 slik.
Vsi ljudje na sliki so se igrali z žogo. Vprašanje je bilo: Kdo ima žogo? Testiranci so pri
odgovoru na vprašanje lahko izbirali med petimi ponujenimi zaimki. Pri nalogi je bilo možno
doseči 7 točk.
V povprečju so to nalogo najbolje rešili slišeči testiranci (aritmetična sredina rezultata pri tej
nalogi znaša 6,30 točke (SD = 1.26), kar pomeni povprečno 90 % pravilnost rešene naloge),
sledi skupina PV-integracija (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 5,50 točke (SD
= 1.67), kar pomeni povprečno 79 % pravilnost rešene naloge). Sledijo testiranci iz skupine
PV-zavodi (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 0,75 točke (SD = 1.50), kar pomeni
povprečno 11 % pravilnost rešene naloge) (tabela 13).
Tabela 13: Rezultati določitve ustreznega osebnega zaimka (N=44)
N

Min.

Max.

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

PV-integracija

20

2

7

5,50

1,67

PV-zavodi

4

0

3

0,75

1,50

Slišeči

20

2

7

6,30

1,26

V skupini PV-zavodi je bil dosežen najnižji možen rezultat (0 točk). Pri skupini PV-integracija
ter pri skupini slišečih otrok je bil dosežen najvišji možen rezultat (7 točk) (tabela 13).
Tabela 14 in graf 19 prikazujeta aritmetično sredino odgovorov pri preverjanju osebnega
zaimka glede na starost. Rezultati naloge pri testirancih iz slišeče skupine do 7. leta naraščajo,
takrat dosežejo maksimalno število točk pri tej nalogi in so le-ti enakomerno porazdeljeni do 9.
leta. Za skupino PV-integracija je značilno naraščanje pravilnosti rezultata, pri 8-ih letih rezultat
nekoliko upade in nato zopet narašča pri 9-ih letih. Testiranci iz skupine PV-zavodi so pri 8.
letu dosegli boljši rezultat kakor 9-letni testiranec.
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Tabela 14: Povprečna vrednost pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja osebnega zaimka glede na
starost testirancev (N = 44)
PV-integracija

Slišeči

PV-zavodi

N

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

6 let

8

4,75

1,83

/

/

5,25

1,49

7 let

5

6,2

1,10

/

/

7,00

0,00

8 let

3

5,67

2,31

1,00

1,73

7,00

0,00

9 let

4

6,00

1,41

0,00

0,00

7,00

0,00

Povprečno št. doseženih točk

Starost
testiranca

7
6
5
4

PV-integracija

3

PV-zavodi

2

slišeči

1
0
M - 6 let

M - 7 let

M - 8 let

M - 9 let

Starost otrok
Graf 19: Prikaz aritmetične sredine pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja osebnega zaimka glede na
starost testirancev (N = 44)

f) Predstavitev rezultatov iz gramatične kategorije stopnjevanje pridevnika
Pri nalogi so bili narisani trije kužki, ki so se po velikosti stopnjevali od manjšega do največjega.
Pod vsakim kužkom je bila poved in testiranci so jo dopolnili glede na uporabo stopnjevanja
pridevnika. Naloga je bila ovrednotena s tremi točkami.
V povprečju so to nalogo najbolje rešili testiranci iz skupine PV-integracija (aritmetična sredina
rezultata pri tej nalogi znaša 2,35 točke (SD = 3.00), kar pomeni povprečno 75 % pravilnost
rešene naloge), sledi skupina slišečih otrok (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša
2,05 točke (SD = 0.83), kar pomeni povprečno 68 % pravilnost rešene naloge). Sledijo testiranci
iz skupine PV-zavodi (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 0,50 točke (SD = 1.00),
kar pomeni povprečno 17 % pravilnost rešene naloge) (tabela 15).
Tabela 15: Rezultati stopnjevanja pridevnika (N=44)
N

Min.

Max.

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

PV-integracija

20

0

3

2,35

3,00

PV-zavodi

4

0

2

0,50

1,00

Slišeči

20

1

3

2,05

0,83
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V skupini PV-zavodi je bil dosežen najnižji možen rezultat (0 točk). Pri skupini PV-integracija
ter pri skupini slišečih otrok je bil dosežen najvišji možen rezultat (3 točke) (tabela 15).
Tabela 16 in graf 20 prikazujeta aritmetično sredino odgovorov pri preverjanju poznavanja
stopnjevanja pridevnika glede na starost testiranih otrok. Rezultati naloge testirancev iz slišeče
skupine do 7. leta naraščajo, nato pa upadajo. Za skupino PV-integracija je značilno naraščanje
pravilnosti rezultata, pri 8-ih letih rezultat nekoliko upade in nato zopet narašča in pri 9-ih letih
doseže maksimalni možen rezultat. Testiranci iz skupine PV-zavodi so pri 8. letu dosegli boljši
rezultat v primerjavi z 9-letnim testirancem.
Tabela 16: Povprečna vrednost pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja stopnjevanja pridevnika glede
na starost testirancev (N = 44)
PV-integracija

Slišeči

PV-zavodi

N

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

6 let

8

1,88

1,13

/

/

1,88

0,64

7 let

5

2,8

0,45

/

/

2,6

0,89

8 let

3

2,00

0,00

0,67

1,15

2,00

1,00

9 let

4

3,00

0,00

0,00

0,00

1,75

0,96

Povprečno št. doseženih točk
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3
2,5
2
PV-integracija

1,5

PV-zavodi

1

slišeči

0,5
0
M - 6 let

M - 7 let

M - 8 let

M - 9 let

Starost otrok
Graf 20: Prikaz aritmetične sredine pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja stopnjevanja pridevnika
glede na starost testirancev (N = 44)

g) Predstavitev rezultatov iz gramatične kategorije čas dogajanja
Gramatično kategorijo čas dogajanja sem preverjala s 6-imi slikami, ki so bile opremljene z
vprašanji. Na vsaki sliki je oseba ali žival nekaj počela, vprašanje pa je določalo ustrezno
uporabo časa dogajanja – preteklik, sedanjik, prihodnjik – (npr. Kaj je delala muca? Kam je
zjutraj odšel oče?). Pri nalogi je bilo možno doseči 6 točk.
V povprečju so to nalogo najbolje rešili slišeči testiranci (aritmetična sredina rezultata pri tej
nalogi znaša 5,45 točke (SD = 0.94), kar pomeni povprečno 91 % pravilnost rešene naloge),
sledi skupina PV-integracija (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 4,85 točke (SD
= 1.50), kar pomeni povprečno 81 % pravilnost rešene naloge). Sledijo testiranci iz skupine
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PV-zavodi (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 0,25 točke (SD = 0.50), kar pomeni
povprečno 4 % pravilnost rešene naloge) (tabela 17).
Tabela 17: Rezultati določitve ustreznega časa dogajanja (N = 44)
N

Min.

Max.

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

PV-integracija

20

1

6

4,85

1,50

PV-zavodi

4

0

1

0,25

0,50

Slišeči

20

3

6

5,45

0,94

V skupini PV-zavodi je bil dosežen najnižji možen rezultat (0 točk). Pri skupini PV-integracija
ter pri skupini slišečih otrok je bil dosežen najvišji možen rezultat (6 točk) (tabela 17).
Tabela 18 in graf 21 prikazujeta aritmetično sredino odgovorov pri preverjanju poznavanja časa
dogajanja glede na starost testiranih otrok. Rezultati naloge testirancev iz skupine PVintegracija do 8. leta naraščajo, nato pa upadajo. Za skupino slišečih otrok je prav tako značilno
naraščanje pravilnosti rezultata do 8. leta in nato manjši upad pri 9. letu. Testiranci iz skupine
PV-zavodi so pri 8. letu dosegli boljši rezultat v primerjavi z 9-letnim testirancem.
Tabela 18: Povprečna vrednost pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja časa dogajanja glede na starost
testirancev (N = 44)
PV-integracija

Slišeči

PV-zavodi

N

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

6 let

8

4,00

1,85

/

/

5,13

1,25

7 let

5

5,00

1,22

/

/

5,60

0,24

8 let

3

6,00

0,00

0,33

0,58

6,00

0,00

9 let

4

5,50

0,58

0,00

0,00

5,50

1,00

Povprečno št. doseženih točk
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Graf 21: Prikaz aritmetične sredine pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja časa dogajanja glede na
starost testirancev (N = 44)
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h) Predstavitev rezultatov iz gramatične kategorije predlog
Gramatično kategorijo predlog sem preverjala z 9-imi slikami, nad vsako sliko je bilo zapisano
vprašanje. Testiranci so pri odgovoru na vprašanje lahko izbirali med devetimi ponujenimi
predlogi. Naloga je bila ovrednotena z 9-imi točkami.
V povprečju so to nalogo najbolje rešili slišeči testiranci (aritmetična sredina rezultata pri tej
nalogi znaša 8,85 točke (SD = 0.49), kar pomeni povprečno 98 % pravilnost rešene naloge),
sledi skupina PV-integracija (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 7,55 točke (SD
= 1.61), kar pomeni povprečno 84 % pravilnost rešene naloge). Sledijo testiranci iz skupine
PV-zavodi (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 1,75 točke (SD = 1.26), kar pomeni
povprečno 19 % pravilnost rešene naloge) (tabela 19).
Tabela 19: Rezultati določitve ustreznega predloga (N=44)
N

Min.

Max.

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

PV-integracija

20

4

9

7,55

1,61

PV-zavodi

4

0

3

1,75

1,26

Slišeči

20

7

9

8,85

0,49

V skupini PV-zavodi je bil dosežen najnižji možen rezultat (0 točk). Pri skupini PV-integracija
ter pri skupini slišečih otrok je bil dosežen najvišji možen rezultat (9 točk) (tabela 19).
Tabela 20 in graf 22 prikazujeta aritmetično sredino odgovorov pri preverjanju poznavanja
predlogov glede na starost testiranih otrok. Rezultati naloge testirancev iz skupine PVintegracija s starostjo naraščajo. Testiranci iz skupine slišečih otrok pri 7-ih letih dosežejo
maksimalen možen rezultat, ki ostane enak do 9. leta. Prav tako s starostjo naraščajo tudi
rezultati naloge iz skupine PV-zavodi.
Tabela 20: Povprečna vrednost pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja predloga glede na starost
testirancev (N = 44)
PV-integracija

Slišeči

PV-zavodi

Starost
testiranca

N

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

6 let

8

7,00

1,70

/

/

8,63

9,00

7 let

5

7,60

2,19

/

/

9,00

0,00

8 let

3

8,00

1,00

1,67

1,53

9,00

0,00

9 let

4

8,25

0,96

2,00

0,00

9,00

0,00
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Graf 22: Prikaz aritmetične sredine pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja predloga glede na starost
testirancev (N = 44)

i) Predstavitev rezultatov iz gramatične kategorije prislov
Preverjanje gramatične kategorije prislov je prav tako potekalo v kombinaciji slike z
vprašanjem (npr. Slika prikazuje letni čas. Odgovori, kdaj je bil deček na morju.). Preverjala
sem poznavanje krajevnega, načinovnega in časovnega prislova. Najvišje možno število pri tej
nalogi je bilo 6 točk.
V povprečju so to nalogo najbolje rešili slišeči testiranci (aritmetična sredina rezultata pri tej
nalogi znaša 5,85 točke (SD = 0.49), kar pomeni povprečno 98 % pravilnost rešene naloge),
sledi skupina PV-integracija (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 5,10 točke (SD
= 1.41), kar pomeni povprečno 85 % pravilnost rešene naloge). Sledijo testiranci iz skupine
PV-zavodi (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 1,25 točke (SD = 1.50), kar pomeni
povprečno 21 % pravilnost rešene naloge) (tabela 21).
Tabela 21: Rezultati določitve ustreznega prislova (N = 44)
N

Min.

Max.

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

PV-integracija

20

2

6

5,10

1,41

PV-zavodi

4

0

3

1,25

1,50

Slišeči

20

4

6

5,85

0,49

V skupini PV-zavodi je bil dosežen najnižji možen rezultat (0 točk). Pri skupini PV-integracija
ter pri skupini slišečih otrok je bil dosežen najvišji možen rezultat (6 točk) (tabela 21).
Tabela 22 in graf 23 prikazujeta aritmetično sredino odgovorov pri preverjanju poznavanja
prislovov glede na starost testiranih otrok. Rezultati naloge testirancev iz skupine PVintegracija s starostjo naraščajo in pri 8. letu dosežejo maksimalno možno število točk, nato pa
rezultat nekoliko upade. Testiranci iz skupine slišečih otrok pri 7-ih in 8-ih letih dosežejo
maksimalni možen rezultat, nato le-ta nekoliko upade. Testiranci iz skupine PV-zavodi so pri
8. letu dosegli boljši rezultat v primerjavi z 9-letnim testirancem.
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Tabela 22: Povprečna vrednost pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja prislova glede na starost
testirancev (N = 44)
PV-integracija

Slišeči

PV-zavodi

N

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

6 let

8

4,75

1,58

/

/

5,88

0,35

7 let

5

4,80

1,79

/

/

6,00

0,00

8 let

3

6,00

0,00

1,67

1,53

6,00

0,00

9 let

4

5,50

1,00

0,00

0,00

5,50

1,00

Povprečno št. doseženih točk

Starost
testiranca

6
5
4
PV-integracija

3

PV-zavodi

2

slišeči

1
0
M - 6 let

M - 7 let

M - 8 let

M - 9 let

Starost otrok
Graf 23: Prikaz aritmetične sredine pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja prislova glede na starost
testirancev (N = 44)

j) Predstavitev rezultatov iz gramatične kategorije tvorjenje vprašalnih povedi
Tudi tvorjenje vprašalnih povedi sem preverjala v kombinaciji slike z vprašanjem (npr. Deklica
je izgubila psa. Sedaj ga išče in sprašuje mimoidoče. Kaj bo deklica vprašala mimoidoče?). Pri
nalogi je bilo možno doseči 4 točke.
V povprečju so to nalogo najbolje rešili slišeči testiranci (aritmetična sredina rezultata pri tej
nalogi znaša 3,80 točke (SD = 0.52), kar pomeni povprečno 95 % pravilnost rešene naloge),
sledi skupina PV-integracija (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 2,95 točke (SD
= 1.61), kar pomeni povprečno 74 % pravilnost rešene naloge). Sledijo testiranci iz skupine
PV-zavodi (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 1,00 točko (SD = 1.50), kar pomeni
povprečno 25 % pravilnost rešene naloge) (tabela 23).
Tabela 23: Rezultati ustreznega tvorjenja vprašalnih povedi (N=44)
N

Min.

Max.

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

PV-integracija

20

0

4

2,95

1,61

PV-zavodi

4

0

4

1,00

2,00

Slišeči

20

2

4

3,80

0,52
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V skupini PV-zavodi je bil dosežen najnižji možen rezultat (0 točk). Pri skupini PV-integracija
ter pri skupini slišečih otrok je bil dosežen najvišji možen rezultat (4 točke) (tabela 23).
Tabela 24 in graf 24 prikazujeta aritmetično sredino odgovorov pri preverjanju pravilnega
tvorjenja vprašalnih povedi glede na starost testiranih otrok. Rezultati naloge testirancev iz
skupine slišečih otrok pri 7-ih letih dosežejo maksimalni možen rezultat, nato le ta malenkost
upade in pri 9-ih letih ponovno dosežejo raven največ možnih točk. Testiranci iz skupine PVintegracija prav tako pri 7-ih letih dosežejo najvišji možen rezultat, pri 8-ih letih le-ta nekoliko
upade in nato pri 9-ih ponovno naraste. Testiranci iz skupine PV-zavodi so pri 8. letu dosegli
boljši rezultat v primerjavi z 9-letnim testirancem.
Tabela 24: Povprečna vrednost pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja tvorjenja vprašalnih povedi
glede na starost testirancev (N = 44)
PV-integracija

Slišeči

PV-zavodi

N

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

6 let

8

1,75

1,98

/

/

3,63

0,74

7 let

5

4,00

0,00

/

/

4,00

0,00

8 let

3

3,33

0,58

1,33

2,31

3,67

0,58

9 let

4

3,75

0,50

0,00

0,00

4,00

0,00

Povprečno št. doseženih točk

Starost
testiranca

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

PV-integracija

PV-zavodi
slišeči

M - 6 let

M - 7 let
M - 8 let
Starost otrok

M - 9 let

Graf 24: Prikaz aritmetične sredine pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja tvorjenja vprašalnih
povedi glede na starost testirancev (N = 44)

k) Predstavitev rezultatov iz gramatične kategorije tvorjenje pogojnega naklona
Pri preverjanju gramatične kategorije pogojni naklon sta bili zapisani dve vprašanji. Za
preverjanje ustrezne uporabe pogojnega naklona je bil predviden odgovor s celo povedjo (npr.
Kaj bi dobil Janez v šoli, če bi vse znal?). Pri nalogi je bilo možno doseči 2 točki.
V povprečju so to nalogo najbolje rešili slišeči testiranci (aritmetična sredina rezultata pri tej
nalogi znaša 1,30 točke (SD = 0.73), kar pomeni povprečno 65 % pravilnost rešene naloge), po
rezultatu sodeč tesno sledi skupina PV-integracija (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi
znaša 1,20 točke (SD = 0.89), kar pomeni povprečno 60 % pravilnost rešene naloge). Sledijo
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testiranci iz skupine PV-zavodi (aritmetična sredina rezultata pri tej nalogi znaša 0,00 točk (SD
= 0.00), kar pomeni, da nobeden izmed testirancev naloge ni pravilno rešil (tabela 25).
Tabela 25: Rezultati ustreznega tvorjenja pogojnega naklona (N = 44)
N

Min.

Max.

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

PV-integracija

20

0

2

1,20

0,89

PV-zavodi

4

0

0

0

0

Slišeči

20

0

2

1,30

0,73

Pri vseh treh skupinah je bil dosežen najnižji možen rezultat (0 točk). Pri skupini PV-integracija
ter pri skupini slišečih otrok je bil dosežen najvišji možen rezultat 2 točki) (tabela 25).
Tabela 26 in graf 25 prikazujeta aritmetično sredino odgovorov pri preverjanju pravilnega
tvorjenja pogojnega naklona glede na starost testiranih otrok. Rezultati naloge testirancev pri
skupini PV-integracija z leti naraščajo. Rezultati naloge iz skupine slišečih otrok od 6. do 8.
leta postopno malo upadajo, nato pa rezultati pri 9. letu strmo narastejo in dosežejo najvišji
možen rezultat. Nobeden izmed testirancev iz skupine PV-zavodi naloge ni pravilno rešil.
Tabela 26: Povprečna vrednost pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja tvorjenja pogojnega naklona
glede na starost testirancev (N = 44)
PV-integracija

Slišeči

PV-zavodi

N

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

6 let

8

0,75

0,89

/

/

1,25

0,70

7 let

5

1,20

1,10

/

/

1,20

0,84

8 let

3

1,67

0,58

0,00

0,00

1,00

1,00

9 let

4

1,75

0,50

0,00

0,00

1,75

0,50

Povprečno št. doseženih točk

Starost
testiranca

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

PV-integracija
PV-zavodi
slišeči

M - 6 let

M - 7 let

M - 8 let

M - 9 let

Starost otrok
Graf 25: Prikaz aritmetične sredine pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja pogojnega naklona glede
na starost testirancev (N = 44)
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3.2 Rezultati hipotez
3.2.1 Hipoteza 1
H1: Poznavanje slovnice med otroki s polževim vsadkom, integriranimi v večinske
osnovne šole, ter slišečimi otroki v večinskih osnovnih šolah se statistično
pomembno ne razlikuje.
Zanimalo me je, ali se poznavanje slovnice razlikuje pri otrocih s polževim vsadkom,
integriranimi v večinske osnovne šole, v primerjavi s slišečimi otroki. Zaradi nehomogenosti
varianc med skupinama sem z Mann-Whitneyevim U-testom preverila, če obstajajo razlike v
poznavanju slovnice med otroci s polževim vsadkom iz skupine PV-integracija in slišečimi
otroki.
Skupina PV-integracija je na preizkusu poznavanja slovnice v povprečju dosegla rezultat
približno 81 % vseh možnih točk, slišeči testiranci pa so v povprečju dosegli približno 93 %
vseh možnih točk. Oba rezultata kažeta na dobro poznavanje oz. rabo slovnice obeh skupin
(tabela 27).
Tabela 27: Poznavanje slovnice med otroki PV-integracija in slišečimi (N = 40)
N

Min.

Max.

M

SE

SD

Povprečni
rang

Vsota
rangov

PV-integracija

20

15

54

43,75

2,38

10,62

16,18

323,50

Slišeči

20

39

54

49,95

0,75

3,33

24,83

496,50

Pri pregledu povprečnih rangov vidimo, da je stopnja poznavanja slovnice nižja pri skupini
PV-integracija in višja pri skupini slišečih otrok (tabela 27).
Statistična analiza je pokazala, da so razlike v poznavanju slovnice med otroci s polževim
vsadkom iz skupine PV-integracija in slišečimi otroki statistično pomembno različne (MannWhitney U = 113,5; p = 0,018; p ≤ 0,05) pri stopnji tveganja 0,05, zato hipotezo zavrnem.
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3.2.2 Hipoteza 2
H2: Dosežki otrok s polževim vsadkom se na preizkusu poznavanja slovnice
razlikujejo glede na izobraževalni program, v katerega je otrok vključen.
Ugotavljala sem, ali vzgojno-izobraževalni program, v katerega so otroci s polževim vsadkom
vključeni, vpliva na poznavanje slovnice. Primerjala sem torej rezultate poznavanja slovnice
med skupinama PV-integracija in PV-zavodi.
Na podlagi ocene aritmetične sredine lahko vidimo, da so otroci iz skupine PV-integracija na
preizkusu poznavanja slovnice dosegli rezultat približno 81 % izmed vseh možnih točk,
medtem ko so otroci iz skupine PV-zavodi dosegli povprečen rezultat približno 14 % izmed
vseh možnih točk (tabela 19). To kaže na velike razlike med skupinama v rabi slovnice.
Tabela 28: Dosežki otrok s polževim vsadkom na preizkusu poznavanja slovnice glede na vzgojno-izobraževalni
program (N = 24)
N

Min.

Max.

M

SE

SD

PV-integracija

20

15

54

43,75

2,38

10,62

PV-zavodi

4

0

17

7,5

3,80

7,59

Razlike sem preverila s t-testom za neodvisne vzorce. V povprečju otroci s polževim vsadkom,
ki predstavljajo skupino PV-integracija, izkazujejo pomembno boljše poznavanje slovnice (M
= 43.75, SE = 2.38) kot pa otroci s polževim vsadkom iz skupine PV-zavodi (M = 7.5, SE =
3,80) (t = 6.449, df = 22, p = 0.000; p ≤ 0,05). Med obema skupinama so se pokazale statistično
pomembne razlike v poznavanju slovnice pri stopnji tveganja 0,05. Hipotezo potrdim.
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3.2.3 Hipoteza 3
H3: Čas implantacije polževega vsadka se pomembno povezuje s
poznavanjem slovnice pri otrocih s polževim vsadkom.
Zanimalo me je, ali obstaja korelacija med časom implantacije polževega vsadka in
poznavanjem slovnice pri vseh otrocih s polževim vsadkom v vzorcu.
Tabela 29: Povezanost časa implantacije polževega vsadka s poznavanjem slovnice (N = 24)
Speramanov Rho

Poznavanje slovnice
Correlation Coefficient

Vpliv časa
implantacije
polževega vsadka

Sig. (2-tailed)
N

PV-integracija

PV-zavodi

-,511*

-,400

,021

,600

20

4

Korelacija med časom implantacije in poznavanjem slovnice pri otrocih iz skupine PVintegracija je statistično pomembno negativna (r = -0.511*; p (dvostranski) = 0.021; p ≤ 0,05)
pri stopnji tveganja 0,05. Zgodnja implantacija je torej povezana z boljšim poznavanjem
slovnice.
Korelacija med časom implantacije in poznavanjem slovnice pri skupini PV-zavodi je
pričakovano negativna, kar pomeni, da se zgodnja implantacija povezuje z boljšim
poznavanjem slovnice, vendar ni statistično pomembna (r = -0.400; p (dvostranski) = 0.600; p
˃ 0,05) pri stopnji tveganja 0,05.
Rezultati kažejo statistično pomembno povezavo med časom implantacije otrok s polževim
vsadkom iz skupine PV-integracija in rabo slovnice, medtem ko se statistično pomembna
povezava med časom implantacije polževega vsadka in poznavanjem slovnice iz skupine otrok
PV-zavodi, ni pokazala. A so rezultati pri obeh skupinah pokazali, da se zgodnja implantacija
polževega vsadka povezuje z boljšo rabo slovnice. Hipoteza drži na skupino otrok PVintegracija, medtem ko za skupino otrok PV-zavodi ne drži. Zato hipotezo delno sprejmem.
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3.2.4 Hipoteza 4
H4: Slušna starost se pomembno povezuje s poznavanjem slovnice pri otrocih
s polževim vsadkom.
Zanimalo me je, ali obstaja korelacija med slušno starostjo otrok s polževim vsadkom in
poznavanjem slovnice pri vseh otrocih s polževim vsadkom, zajetih v vzorec.
Tabela 30: Povezanost slušne starosti otrok s polževim vsadkom s poznavanjem slovnice (N = 24)
Speramanov Rho

Poznavanje slovnice

PV-integracija

PV-zavodi

,667**

,200

,001

,800

20

4

Correlation Coefficient
Slušna starost

Sig. (2-tailed)
N

Korelacija med slušno starostjo otrok s polževim vsadkom iz skupine PV-integracija in
poznavanjem slovnice je statistično pomembno pozitivna (r = 0.667**; p (dvostranski) = 0.001;
p ≤ 0,01) pri stopnji tveganja 0,01, kar pomeni, da se večja slušna starost pri skupini otrok PVintegracija povezuje z boljšim poznavanjem slovnice.
Korelacija med slušno starostjo otrok s polževim vsadkom iz skupine PV-zavodi in
poznavanjem slovnice je pozitivna, kar pomeni, da se večja slušna starost pri skupini otrok PVzavodi povezuje z boljšim poznavanjem slovnice, a ni statistično pomembna (r = 0.200; p
(dvostranski) = 0.800; p ˃ 0,05) pri stopnji tveganja 0,05.
Iz grafa 26, kjer so predstavljeni rezultati poznavanja slovnice pri otrocih iz skupine PVintegracija, lahko razberemo, da krivulja s slušno starostjo narašča. To torej pomeni, da otroci,
ki dlje časa uporabljajo polžev vsadek, dosegajo boljše rezultate.
PV - integracija
Slovnica - št. doseženih točk

60
50
40
30

20
10
0
16 27 35 41 43 46 50 50 55 65 67 71 73 76 80 85 90 96 102

Slušna starost
Graf 26: Povezava slušne starosti s poznavanjem slovnice v skupini PV-integracija (N = 20)

Graf 27 pa kaže nasprotne rezultate – visoka slušna starost ni nujen pokazatelj boljšega
poznavanja slovnice. Tukaj je potrebno seveda upoštevati dejstvo, da je vzorec testiranih otrok
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zelo majhen in seveda, da imajo ti otroci pridružene motnje, ki lahko prav tako vplivajo na
slabše poznavanje slovnice.
PV-zavodi
Slovnic - št. doseženih točk

18
16
14
12
10

8
6
4
2
0
7

53

87

97

Slušna starost
Graf 27: Povezava slušne starosti s poznavanjem slovnice v skupini PV-zavodi (N = 4)

Uspela sem dokazati statistično pomembno povezavo med slušno starostjo otrok s polževim
vsadkom iz skupine PV-integracija in poznavanjem slovnice, statistično pomembna povezava
med slušno starostjo otrok s polževim vsadkom, ki se šolajo v zavodih za gluhe in naglušne in
poznavanjem slovnice se ni pokazala. Hipoteza drži za skupino otrok PV-integracija, medtem
ko za skupino otrok PV-zavodi ne drži. Zato hipotezo delno sprejmem.
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3.2.5 Hipoteza 5
H5: Starost otrok, ki obiskujejo enak vzgojno-izobraževalni program, se
pomembno povezuje s stopnjo poznavanja slovnice.
Pri tej hipotezi sem preverila povezanost poznavanja slovnice s starostjo testiranih otrok, ki
obiskujejo enak vzgojno-izobraževalni program.
Na preizkusu poznavanja slovnice je bilo možno doseči 54 točk. V povprečju so najvišji rezultat
dosegli slišeči otroci (49,95 točke (SD = 51.00), kar znaša približno 92 % vseh možnih točk),
sledili so otroci iz skupine PV-integracija (43,75 točke (SD = 10.62), to je približno 81 % vseh
možnih točk), kar kaže na dobro poznavanje slovnice. Otroci iz skupine PV-zavodi so na
preizkusu v povprečju dosegli zgolj 7,5 točke (SD = 7.59), kar znaša približno 14 % vseh
možnih točk (tabela 31).
Tabela 31: Rezultati poznavanja slovnice skupno (N = 44)
N

Min.

Max.

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

PV-integracija

20

15

54

43,75

10,62

PV-zavodi

4

0

17

7,50

7,59

Slišeči

20

39

54

49,95

51,00

V skupini PV-zavodi je bil dosežen najnižji možen rezultat (0 točk). Pri skupini PV-integracija
ter pri skupini slišečih otrok je bil dosežen najvišji možen rezultat (54 točk) (tabela 31).
Iz tabele 32 in grafa 28 vidimo, da se z večanjem kronološke starosti višajo tudi povprečni
rezultati na preizkusu poznavanja slovnice pri skupini PV-integracija in skupini slišečih otrok,
medtem ko na podlagi dobljenih podatkov za skupino PV-zavodi rezultati kažejo obratno
(upoštevajoč, da je vzorec zelo majhen).
Tabela 32: Aritmetična sredina pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja slovnice glede na starost
testirancev (N = 44)
PV-integracija

Slišeči

PV-zavodi

Starost
testiranca

N

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

aritmetična
sredina

standardni
odklon

6 let

8

37,25

13,50

/

/

47,75

3,96

7 let

5

46,4

7,30

/

/

51,60

1,67

8 let

3

49,33

3,79

9,00

8,54

51,67

1,15

9 let

4

49,25

3,59

3,00

0,00

51,00

2,71

63

Povprešno št. doseženih točk

Brglez, N. (2016). Otroci s polževim vsadkom in poznavanje slovnice. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

60
50
40

PV-integracija

30

PV-zavodi

20

slišeči

10
0
M - 6 let

M - 7 let

M - 8 let

M - 9 let

Starost otrok
Graf 28: Prikaz aritmetične sredine pravilnosti odgovorov pri preverjanju poznavanja slovnice glede na starost
testirancev (N = 44)

Zanimalo me je, ali obstaja korelacija med starostjo otrok in poznavanjem slovnice med vsemi
tremi skupinami testiranih otrok (tabela 33).
Tabela 33: Povezanost starosti otrok s poznavanjem slovnice (N = 44)
Spearmanov Rho

poznavanje
slovnice skupaj

PV-integracija

PV-zavodi

slišeči

Correlation Coefficient

,449*

-,258

,526*

Sig. (2-tailed)

,047

,745

,017

20

4

20

Starost

N

Korelacija med starostjo otrok s polževim vsadkom iz skupine PV-integracija in poznavanjem
slovnice je statistično pomembno pozitivna (r = 0.449*; p (dvostranski) = 0.047; p ≤ 0,05) pri
stopnji tveganja 0,05, kar pomeni, da se višja starost otrok iz skupine PV-integracija povezuje
z boljšim poznavanjem slovnice.
Korelacija med starostjo otrok s polževim vsadkom iz skupine PV-zavodi in poznavanjem
slovnice je negativna, kar pomeni, da nižja starost vpliva na boljše poznavanje slovnice, a ni
statistično pomembna (r = -0.258; p (dvostranski) = 0.745; p ˃ 0,05) pri stopnji tveganja 0,05,
kar pomeni, da se nižja starost otrok iz skupine PV-zavodi povezuje z boljšim poznavanjem
slovnice.
Korelacija med starostjo slišečih otrok in poznavanjem slovnice je statistično pomembno
pozitivna (r = 0.526*; p (dvostranski) = 0.017; p ≤ 0,05) pri stopnji tveganja 0,05, kar pomeni,
da se večja starost pri slišečih otrocih povezuje z boljšim poznavanjem slovnice.
Uspela sem dokazati statistično pomembno povezavo med starostjo otrok s polževim vsadkom,
ki se šolajo v integraciji, in slišečih otrok s poznavanjem slovnice. Statistično pomembna
povezava med starostjo otrok s polževim vsadkom, ki se šolajo v zavodih za gluhe in naglušne
in poznavanjem slovnice se ni pokazala. Zato hipotezo delno sprejmem, saj drži za skupino
otrok PV-integracija in slišeče otroke, ne drži pa za skupino otrok PV-zavodi. Upoštevati
moramo dejstvo, da se otroci iz skupine PV-zavodi soočajo še z drugimi motnjami, torej lahko
le-te v veliki meri vplivajo na slabšo rabo slovnice.
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Pregled hipotez
Tabela 34: Pregled rezultatov hipotez

Hipoteza
1

Poznavanje slovnice med otroki s polževim vsadkom,
integriranimi v večinske osnovne šole, ter slišečimi otroki v
večinskih osnovnih šolah se statistično pomembno ne
razlikuje.

OVRŽEM

Hipoteza
2

Dosežki otrok s polževim vsadkom se na preizkusu
poznavanja slovnice razlikujejo glede na izobraževalni
program, v katerega je otrok vključen.

SPREJMEM

DELNO SPREJMEM
Hipoteza
3

Čas implantacije polževega vsadka se pomembno povezuje s
poznavanjem slovnice pri otrocih s polževim vsadkom.

PVintegracija

PV-zavodi

DELNO SPREJMEM
Hipoteza
4

Slušna starost pomembno vpliva na poznavanje slovnice pri
otrocih s polževim vsadkom.

Hipoteza
5

Starost otrok, ki obiskujejo enak vzgojno-izobraževalni
program, se pomembno povezuje s stopnjo poznavanja
slovnice.

PVintegracija

PV-zavodi

DELNO SPREJMEM
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4 INTERPRETACIJA IN DISKUSIJA REZULTATOV
Cilj pričujočega dela je bil raziskati, na katerem področju poznavanja oz. rabe slovničnih
struktur imajo otroci, stari od 6 do 9 let, ki so uporabniki polževega vsadka, največji
primanjkljaj. Ustrezno rabo slovnice sem primerjala med otroki s polževim vsadkom in
polnočutnimi otroki. Preverila sem, ali se boljše poznavanje slovnice pri otrocih s polževim
vsadkom pomembno povezuje z različnimi dejavniki, kot sta čas implantacije polževega vsadka
ter slušna starost teh otrok.
Otroke s polževim vsadkom sem razdelila v dve skupini, in sicer glede na vključenost v vrtec s
prilagojenim programom oz. osnovno šolo s prilagojenim programom in dodatno strokovno
pomočjo. Skupino PV-integracija sestavljajo otroci, ki so vključeni v integracijo, medtem ko
se testiranci iz skupine PV-zavodi šolajo v slovenskih zavodih za gluhe in naglušne po
prilagojenem programu z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne. Otroci
z okvaro sluha se nekoč niso vključevali v redne oblike vzgoje in izobraževanja, to se je v
sodobnem času z uvedbo integracije in inkluzije spremenilo. Integracija pomeni šolanje
učencev s posebnimi potrebami v večinski osnovni šoli (Peček Čuk in Lesar, 2009). Kontrolno
skupino slišečih otrok sem po starosti in velikosti vzorca prilagodila skupini PV-integracija. To
sem storila z razlogom, ker sem predvidevala, da gluhi otroci, vključeni v integracijo, v
povprečju dosegajo primerljive rezultate z njihovimi slišečimi vrstniki. Kajti otrok s polževim
vsadkom je po medicinskih kriterijih še vedno gluh, a slušno in govorno funkcionira kot
naglušen (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s
posebnimi potrebami, 2015). Testiranci iz skupine PV-zavodi zaradi pridruženih motenj na
splošno izkazujejo veliko slabše znanje, torej sem predvidevala, da bo tudi njihovo poznavanje
slovnice precej slabše.
Na preizkusu, ki je preverjal poznavanje gramatičnih struktur (število, spol in sklon
samostalnika, tvorjenje samostalnika, izpeljanega iz glagola, osebni zaimek, stopnjevanje
pridevnika, čas dogajanja, predlog, prislov, vprašalna poved in pogojni naklon) so v povprečju
slišeči testiranci dosegli najboljše rezultate. Če bi znanje, ki so ga izkazali na preizkusu
poznavanja slovnice, ocenjevali s šolskimi ocenami, bi le-ti povprečno dosegli spodnjo mejo
odlične ocene pet. Testirani otroci s polževim vsadkom, ki obiskujejo oblike vzgoje in
izobraževanja v integraciji (skupina PV-integracija) so na preizkusu poznavanja slovnice
povprečno dosegli za eno oceno nižje rezultate, torej bi lahko njihovo poznavanje slovnice na
preizkusu poznavanja slovnice ocenili z oceno prav dobro štiri. Veliko slabše poznavanje
slovnice so na preizkusu izkazali testiranci s polževim vsadkom, ki se izobražujejo v zavodih
za gluhe in naglušne (skupina PV-zavodi). Njihovega poznavanja slovnice ne moremo oceniti
s pozitivno oceno. Slišeči testiranci so izkazali boljše znanje pri vseh testiranih slovničnih
kategorijah (torej pri poznavanju števila, spola in sklona samostalnika, tvorjenju samostalnika,
izpeljanega iz glagola, osebnega zaimka, časa dogajanja, predlogov, prislovov, vprašalnih
povedi in pogojnega naklona), le pri poznavanju stopnjevanja pridevnika so testiranci iz
skupine PV-integracija povprečno dosegli boljše rezultate. Morda lahko to pojasnim s tem, da
je bil primer stopnjevanja pridevnika takšen, ki je v redni uporabi precej pogost (majhen, večji,
največji) in se ga gluhi teoretično lažje naučijo, v literaturi lahko zasledimo, da je gluhim
teoretično znanje slovnice v pomoč pri oblikovanju pravilnejših stavkov (Hernja idr., 2010).
Slišeči testiranci so se najbolje izkazali pri nalogi, ki je preverjala tvorjenje samostalnika,
izpeljanega iz glagola, sledila je naloga sklon samostalnika, nato število samostalnika, prislov,
poznavanje predlogov, tvorjenje vprašalnih povedi, določitev časa dogajanja, poznavanje
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osebnih zaimkov, spola samostalnika in stopnjevanje pridevnika. Najslabše povprečno znanje
pa so slišeči testiranci pokazali pri nalogi, ki je preverjala pogojni naklon. Mnogi le-tega v
povedi niso uporabili, a to še ne pomeni, da ga ne znajo tvoriti.
Testiranci iz skupine PV-integracija so najboljše znanje izkazali pri nalogi, ki je preverjala rabo
sklona samostalnika, nato je sledilo poznavanje prislovov, tvorjenje samostalnika, izpeljanega
iz glagola, predlogov, časa dogajanja, osebnih zaimkov, spola samostalnika, nato števila
samostalnika, stopnjevanje pridevnika, tvorjenje vprašalnih povedi. Enako kot slišeči so tudi
testiranci iz skupine PV-integracija najslabše znanje izkazali pri slovnični strukturi pogojni
naklon.
Testiranci iz skupine PV-zavodi niso pri nobeni nalogi dosegli rezultata, ki bi bil lahko ocenjen
s pozitivno oceno. Vsekakor moramo upoštevati, da je ta vzorec zelo majhen, čeprav zajema
vse otroke iz naše države, ki so stari od 6 do 9 let, so uporabniki polževega vsadka in se
izobražujejo v zavodih za gluhe in naglušne. Ti otroci imajo pridružene druge motnje, kot so
nižje intelektualne sposobnosti, motnje pozornosti in koncentracije, bolezni, sindrome in
posledice le-teh vsekakor vplivajo na slabši rezultat pri poznavanju slovnice. Večinoma se ti
testiranci sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku. Kot je navedeno v Kriterijih za
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (2015),
se posledice gluhote kažejo v zelo skromnem besedišču verbalnega jezika, kar se je izkazalo
tudi pri tej skupini testiranih otrok. Najbolje so tvorili vprašalne povedi, sledilo je poznavanje
prislovov, predlogov, stopnjevanje pridevnika, določanje spola samostalnika, števila
samostalnika in nato sklona samostalnika, določanje osebnega zaimka, časa dogajanja ter
tvorjenje samostalnika, izpeljanega iz glagola. Prav tako so testirani iz te skupine na preizkusu
poznavanja slovnice dosegli najmanj točk pri nalogi, ki je preverjala pogojni naklon.
Razlike v poznavanju slovnice med otroki s polževim vsadkom iz skupine PV-integracija in
slišečimi otroki so se pokazale za statistično pomembno različne; stopnja poznavanja slovnice
je bila nižja pri skupini PV-integracija in višja pri skupini slišečih otrok. Z navedenimi rezultati
nisem potrdila prve hipoteze, v kateri sem predpostavila, da ne bo opazno pomembnih razlik
v poznavanju slovnice med skupinama PV-integracija in slišečimi otroki. Ti otroci so bili v
povprečju implantirani pri starosti 28,4 meseca. Optimalen čas za vstavitev polževega vsadka
gluhemu otroku je do prvega leta starosti (Hernja idr., 2010). Testirani otroci iz skupine PVintegracija so polžev vsadek prejeli po prvem letu starosti. Na ta način je bil optimalno
najugodnejši čas za učenje poslušanja, govora, jezika in posledično tudi poznavanje slovnice
zamujen. Strokovnjaki navajajo, da otroci, ki prejmejo polžev vsadek do dopolnjenega prvega
leta starosti, na ta način sprejemajo slušne informacije v času, ko so njihovi možgani najbolj
dovzetni za učenje govora in jezika (Gros in Vatovec, 2011). Menim, da ta dejavnik vpliva na
slabše poznavanje slovnice otrok s polževim vsadkom iz skupine PV-integracija v primerjavi s
polnočutnimi vrstniki.
Skupino otrok s polževim vsadkom sem razdelila v dve podskupini, in sicer glede na to, v kateri
izobraževalni program je bil otrok vključen. Otroci s polževim vsadkom iz skupine PVintegracija so v povprečju izkazali pomembno boljše poznavanje slovnice kakor testiranci iz
skupine PV-zavodi. Med obema skupinama so se torej pokazale statistično pomembne razlike
v poznavanju slovnice. Z navedenimi rezultati glede poznavanja slovnice med skupinama PVintegracija in PV-zavodi sem drugo hipotezo potrdila.
Preverila sem tudi, ali se čas implantacije polževega vsadka pomembno povezuje s
poznavanjem slovnice pri otrocih s polževim vsadkom. Znano je namreč, da z uporabo
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polževega vsadka otrok sliši, govor in jezik pa lahko dobro usvoji le, če je vstavitev polževega
vsadka ali vsadka v možgansko deblo dovolj zgodnja (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje
primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). Statistična analiza pri
skupini PV-integracija je pokazala, da je zgodnja implantacija povezana z boljšim poznavanjem
slovnice. Pri skupini PV-zavodi pa se je izkazalo, da se zgodnja implantacija povezuje z boljšim
poznavanjem slovnice, a le-ta ni statistično pomembna. V povprečju so bili testiranci iz skupine
PV-integracija implantirani prej, in sicer pri 28-ih mesecih (2; 4 let), testiranci iz skupine PVzavodi pa občutno kasneje, in sicer povprečno pri 43-ih mesecih (3; 7 mesecev). S tem sem
delno potrdila tretjo hipotezo. Rezultati potrjujejo navedbe strokovne literature, ki
izpostavlja, da je zelo pomembno, da izkoristimo optimalno obdobje za razvoj poslušanja in
jezika, zato je dodelitev polževega vsadka najuspešnejša do 2. leta starosti (Hernja idr., 2002).
Pregled različnih raziskav v tujini daje podatek, da se razlike v jezikovnem razvoju med zgodaj
implantiranimi otroki in slišečimi vrstniki sčasoma zelo zmanjšajo (Skamlič, 2010).
Preverila sem tudi korelacijo med slušno starostjo otrok s polževim vsadkom in poznavanjem
slovnice. Skupini sta glede na dolžino slušne starosti precej izenačeni, saj slušna starost pri
skupini PV-integracija povprečno znaša 64 mesecev (5; 4 let), pri skupini PV-zavodi pa
povprečno 63 mesecev (5; 3 let). Izkazalo se je, da je korelacija med slušno starostjo otrok s
polževim vsadkom iz skupine PV-integracija in poznavanjem slovnice statistično pomembno
pozitivna; otroci, ki so bili že dlje časa uporabniki polževega vsadka, so na preizkusu
poznavanja slovnice dosegli boljše rezultate. Pri skupini PV-zavodi se je izkazalo nasprotno;
sicer je korelacija med slušno starostjo otrok s polževim vsadkom iz skupine PV-zavodi
pozitivna, kar prav tako pomeni, da se večja slušna starost povezuje z boljšim poznavanjem
slovnice, a ni statistično pomembna. Zanimivo, da je slušna starost skoraj enaka in da so takšne
razlike pri poznavanju slovnice med skupinama. Iz tega lahko sklepamo, da bolj kot sluh na
funkcioniranje otrok iz skupine PV-zavodi vplivajo druge posebnosti.
Otroci iz skupine PV-zavodi se soočajo z mnogimi motnjami. Prvi testirani deček ima zelo
znižane intelektualne sposobnosti. Staršem so predlagali preusmeritev šolanja v prilagojeni
program z nižjim izobrazbenim standardom, a se le-ti s tem niso strinjali. Drugi testiranec je
zelo miren, introvertiran deček, značilno pa je, da je bil pozno obravnavan in posledično je tudi
pozno dobil polžev vsadek. Testirana deklica prihaja iz dvojezičnega okolja, romske etnične
manjšine, iz družine z nižjim socialno ekonomskim statusom. Četrti testiranec je edini primer
dečka z leopard sindromom v Sloveniji; za osebe s tem sindromom pa so značilne določene
telesne posebnosti, ki se kažejo na koži, obrazu in srčno-žilnem sistemu. Pri dečku je prav tako
opazna pigmentacija kože, manjša rast, široko razmaknjene oči in anomalije v delovanju srca.
Ima tudi okvaro sluha. Sooča se z večjimi težavami pri artikulaciji, kjer se prav tako manifestira
eden izmed znakov leopardovega sindroma, to je hipotonost. Hipotonost zmanjšuje motoriko
govoril, saj omejuje izgovorjavo glasov. Pri dečku se kažejo tudi težave v zmanjšani gibljivosti
mehkega neba, jezika in ustnic ter na področju grobe motorike (Lovše in Ambrožič, 2012).
Torej pri interpretiranju rezultatov vsekakor ne smemo zanemariti podatka, da je vzorec otrok
iz skupine PV-zavodi zelo majhen ter da se otroci soočajo s pridruženimi motnjami, ki gotovo
vplivajo na njihovo slabše poznavanje slovnice. Z navedenimi rezultati glede povezave med
slušno starostjo in poznavanjem slovnice sem četrto hipotezo delno potrdila.
Tudi vzroki gluhote so pri testiranih otrocih različni. Prevladujoč vzrok gluhote je genetika,
nato sledi nepojasnjen vzrok, med vzroke, ki so pri testiranimi otroci povzročili gluhoto, so tudi
citomegalovirus, meningitis in bolezen matere med nosečnostjo. Podatek se sklada s strokovno
literaturo, ki navaja, da je približno v 50-ih odstotkih vzrok okvar sluha genetska pogojenost.
Dedna motnja sluha se lahko kaže kot edino bolezensko znamenje, lahko pa se pojavi tudi z
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anomalijami drugih organov, organskih sistemov ali tvori sindrome (Košir, 1999). Kladnik
Stabej in Battelino (2014) navajata, da obstaja več kot 300 sindromov, ki jih lahko povežemo z
izgubo sluha.
V nalogi sem želela preveriti tudi, ali se dosežki otrok s polževim vsadkom na preizkusu
poznavanja slovnice razlikujejo glede na čas, ko so le-ti oglušeli, kajti okvara sluha se lahko
pojavi kadarkoli v življenju. Čas nastanka okvare sluha pa je pomemben podatek in le-ta nam
pove, kakšen vpliv ima okvara na razvoj govora, jezika in komunikacije. Za prelingvalno
okvaro sluha je značilno, da nastane pred razvojem govora, zato so tudi njene posledice
neposredno izražajo na razvoju jezikovnih sposobnosti. Do postlingvalne izgube sluha pa pride,
ko je govor že razvit (Hernja idr., 2010). Če povzamem, postlingvalno oglušeli posamezniki
naj bi po navedbah strokovne literature dosegali boljše govorno-jezikovne spretnosti. V skupino
PV-integracija sem zajela 18 otrok, ki so prelingvalno oglušeli in le 2, ki sta postlingvalno. Pri
enem otroku, ki je postlingvalno oglušel, se je sluh tekom let slabšal, zato je bil testiranec pri
petih letih implantiran, drug testiranec pa je pri enem letu oglušel zaradi meningitisa. V skupini
PV-zavodi pa so bili vsi štirje testiranci gluhi od rojstva. Zaradi nereprezentativnega vzorca
rezultatov poznavanja slovnice pri prelingvalno oglušelih s postlingvalno oglušelimi (2
udeleženca) nisem mogla primerjati.
Preverila sem tudi povezanost poznavanja slovnice s starostjo testiranih otrok, ki obiskujejo
enak vzgojno-izobraževalni program. Ugotovila sem, da obstaja pozitivna povezava med
starostjo otrok iz skupine PV-integracija ter poznavanjem slovnice, to pomeni, da se boljše
poznavanje slovnice povezuje z višjo starostjo otrok. Prav tako se je za statistično pomembna
izkazala pozitivna povezava med starostjo otrok in poznavanjem slovnice pri skupini slišečih
otrok, torej se višja starost povezuje z boljšim poznavanjem slovnice. To lahko pojasnim tudi z
dejstvom, da imajo starejši otroci več učnih izkušenj, saj se že dlje časa šolajo. Pri otrocih s
polževim vsadkom, pa je potrebno upoštevati tudi, da starejši otroci običajno že dlje časa
obiskujejo individualno slušno-govorno terapijo. Statistična povezava v skupini PV-zavodi
med starostjo testirancev in poznavanjem slovnice je negativna, kar pomeni, da nižja starost
testirancev povezuje z boljšim poznavanjem slovnice, a ni statistično pomembna. Potrebno je
upoštevati starostno sestavo vzorca skupine PV-zavodi, saj so vanje vključeni trije osemletniki
in le en devetletnik. Peta hipoteza je bila prav tako delno potrjena.
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IV. SKLEP
Z vstavitvijo polževega vsadka se gluhim in močno naglušnim osebam omogoči polno in
kvalitetnejše življenje, saj jim omogoča zaznavo zvoka na drug način (Kastelic, 2014b) in
pomaga pri procesu razvoja poslušanja, govora in jezika.
Z raziskavo sem ugotovila, da se pojavljajo statistično pomembne razlike v poznavanju oz.
ustrezni rabi slovnice med otroki, ki so uporabniki polževega vsadka in so v integraciji ter
njihovimi slišečimi vrstniki. Potrebno je poudariti, da so otroci iz skupine PV-integracija na
preizkusu poznavanja slovnice v povprečju dosegli le za eno oceno slabše rezultate, kar
vsekakor nakazuje, da se po znanju rabe slovnice približujejo njihovim polnočutnim vrstnikom.
Čas implantacije, slušna starost otrok s polževim vsadkom in kronološka starost pomembno
vplivajo na boljše poznavanje slovnice pri otrocih s polževim vsadkom v integraciji. Pomembno
je poudariti, da so bili ti otroci v povprečju implantirani pri starosti dveh let, kar je že nekoliko
pozno. Sicer strokovnjaki na tem področju veliko vložijo v to, da otroci prejmejo polžev vsadek
dovolj zgodaj. Gluh otrok lahko govor in jezik dovolj dobro usvoji le, če je vstavitev polževega
vsadka dovolj zgodnja. Vsekakor pa je izrednega pomena tudi ustrezna strokovna pomoč
(Kastelic, 2014b). Zelo pomembno je, da izkoristimo optimalno obdobje za razvoj poslušanja,
govora in jezika. Optimalen čas za vstavitev polževega vsadka gluhemu otroku je do prvega
leta starosti (Hernja idr., 2010). V vzorcu, ki sem ga zajela v nalogi, vidimo, da so ti otroci
polžev vsadek prejeli kasneje. Strokovnjaki navajajo, da lahko otroci, ki prejmejo polžev
vsadek do dopolnjenega prvega leta starosti, na ta način sprejemajo slušne informacije v času,
ko so njihovi možgani najbolj dovzetni za učenje govora in jezika (Gros in Vatovec, 2011).
Kot pomembno različno se je izkazalo poznavanje slovnice med otroki s polževim vsadkom iz
integracije in tistimi, ki se izobražujejo v zavodih za gluhe in naglušne. Prav tako se pri skupini
otrok s polževim vsadkom, ki se izobražujejo v zavodih, dejavniki, kot so čas implantacije,
njihova slušna starost in kronološka starost, niso izkazali kot statistično pomembni za boljše
poznavanje slovnice. Seveda je potrebno upoštevati dejstvo, da je bila skupina otrok s polževim
vsadkom iz zavodov za gluhe in naglušne številčno zelo malo zastopana. Menim, da ima zelo
pomemben vpliv na slabše poznavanje slovnice tudi dejstvo, da se ti otroci soočajo s
pridruženimi motnjami, ki vsekakor vplivajo na proces učenja poslušanja, govora in prav tako
jezika.
Razlike v poznavanju slovnice se z naraščanjem kronološke starosti med slišečimi testiranci in
otroki s polževim vsadkom iz integracije manjšajo. Menim, da podatek nakazuje na to, da se
lahko z leti intenzivnega dela nadoknadi zamujeno.
Otroci s polževim vsadkom imajo težave pri razumevanju in pojmovanju, zato jim morajo
strokovnjaki, ki delajo z njimi, zagotoviti veliko konkretnega, nazornega materiala. Za učenje
jim je potrebno ponuditi dovolj časa. Pomembno je stalno preverjanje razumevanja sporočila
oz. preverjanje, če vedo, kaj od njih želimo. Prav tako je potrebno preverjati, če razumejo
izgovorjene, prebrane oz. obravnavane besede in pojme. Velik doprinos na tem področju storijo
tudi surdopedagogi oz. logopedi, ki s strokovno obravnavo teh otrok pripomorejo k hitrejšemu
in kvalitetnejšemu učenja poslušanja, govora in jezika, torej posledično tudi poznavanja
slovnice. Menim, da s krepitvijo govorno-jezikovnih spretnosti pri otrocih s polževim vsadkom
pripomoremo k njihovemu boljšemu izražanju, kar posledično vpliva na njihov občutek večje
kompetentnosti in pripadnosti svetu. To je področje, kjer lahko surdopedagogi in logopedi
veliko prispevajo.
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Z nalogo sem prikazala, na katerem področju poznavanja slovničnih struktur imajo otroci,
uporabniki polževega vsadka, največji primanjkljaj. Menim, da lahko strokovnjakom, ki te
otroke poučujejo oz. jih individualno obravnavajo v sklopu individualne slušno-govorno
terapije ali dodatne strokovne pomoči, raziskava ponudi nove smernice za delo na področju
jezikovnega razvoja, na ta način se lahko vpliva na šolsko prakso ter rehabilitacijo oz.
habilitacijo teh otrok.

1 OMEJITVE MAGISTRSKEGA DELA IN PREDLOGI ZA NADALJNJE
RAZISKOVANJE
Populacija otrok s polževim vsadkom v starosti od 6 do 9 let v Sloveniji je majhna in to mi je
onemogočalo tudi dodatne statistične analize, saj ni bilo možno testirati vpliva prelingvalne oz.
postlingvalne oglušelosti na poznavanje slovnice. Zavedati se moramo, da sem kljub majhnosti
vzorca v raziskavo zajela veliko večino otrok s polževim vsadkom v omenjeni starosti.
Sodelovanje v raziskavi so zavrnili le starši dveh otrok.
Soočala sem se s težavami pri pridobivanju podatkov. Nekaj manjkajočih podatkov, kot je
datum rojstva in natančen datum implantacije polževega vsadka pri otroku, sem pridobila tudi
kasneje, saj so mi jih v soglasju s starši posredovali v UKC Ljubljana, na Oddelku za
otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo ter Centru za sluh in govor Maribor. Na ta
način sem lahko natančno izračunala slušno starost teh otrok, saj so bili sprva pridobljeni
podatki preveč ohlapni.
Večina raziskav s tega področja je bilo opravljenih na temo razvoja govora pri otrocih s
polževim vsadkom, področje poznavanja slovnice pri otrocih s polževim vsadkom pa je manj
raziskano. Zanimivo bi bilo narediti longitudinalno študijo, kjer bi proučevali izboljšanje znanja
slovnice pri istih otrocih s polževim vsadkom tekom daljšega časovnega obdobja ter vpliv
različnih didaktičnih pristopov, ki se jih surdopedagogi, ki te otroke poučujejo oz. obravnavajo,
poslužujejo.
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VI. PRILOGE
Priloga št. 1: Dopis za direktorje, ravnatelje zavodov za otroke, uporabnike polževega vsadka
Dopis za direktorje zavodov in ravnatelje vrtcev ali osnovnih šol
Spoštovani!
Sem Nina Brglez, študentka logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Zaključujem svoj študij s pisanjem magistrskega dela z naslovom Otroci s polževim vsadkom
in poznavanje slovnice pod mentorstvom doc. dr. Sabe Battelino in somentorstvom izr. prof.
dr. Tatjane Marvin.
Med gluhimi obstaja veliko dilem o učinkovitosti polževega vsadka. Poznam tudi nekaj družin,
ki se pri svojem otroku, ki je prelingvalno gluh, niso želeli odločiti za vstavitev polževega
vsadka. Zato sem se odločila, da raziščem vpliv polževega vsadka in njegov doprinos. Cilj
mojega magistrskega dela je teoretsko predstaviti področje okvare sluha, katere slušne
pripomočke te osebe uporabljajo ter podrobneje predstaviti polžev vsadek, kako poteka
rehabilitacija oseb z okvaro sluha, kako in kje se te osebe šolajo, posebej se pa želim
osredotočiti na področje oseb z okvaro sluha pri slovenskem jeziku, predvsem poznavanju oz.
rabi slovnice. Na osnovi rezultatov preizkusov bom primerjala razumevanje slovnice pri otrocih
uporabnikov polževega vsadka ter polnočutnimi otroki.
Na tem mestu vas naprošam, če bi lahko otroci, ki so vključeni v vaš zavod oz. osnovno šolo,
vrtec ________________________________________________________ v starosti od 6. do
9. leta in so uporabniki polževega vsadka, sodelovali v moji magistrski raziskavi.
Sodelujočim bom vsekakor zagotovila popolno anonimnost in varovanje osebnih podatkov.
Starše vseh otrok, zajetih v raziskavo, bom posebej zaprosila za soglasje testiranja.

Podpis direktorja: _________________________________
Vnaprej se najlepše zahvaljujem za sodelovanje.

Marec 2016

Nina Brglez
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Priloga št. 2: Dopis za direktorje, ravnatelje vrtcev ali osnovnih šol za slišeče otroke
Dopis za direktorje zavodov in ravnatelje vrtcev, osnovnih šol
Spoštovani!
Sem Nina Brglez, študentka logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Zaključujem svoj študij s pisanjem magistrskega dela z naslovom Otroci s polževim vsadkom
in poznavanje slovnice pod mentorstvom doc. dr. Sabe Battelino in somentorstvom izr. prof.
dr. Tatjane Marvin.
Med gluhimi obstaja veliko dilem o učinkovitosti polževega vsadka. Poznam tudi nekaj družin,
ki se pri svojem otroku, ki je prelingvalno gluh, niso želeli odločiti za vstavitev polževega
vsadka. Zato sem se odločila, da raziščem vpliv polževega vsadka in njegov doprinos. Cilj
mojega magistrskega dela je teoretsko predstaviti področje okvare sluha, katere slušne
pripomočke te osebe uporabljajo ter podrobneje predstaviti polžev vsadek, kako poteka
rehabilitacija oseb z okvaro sluha, kako in kje se te osebe šolajo, posebej se pa želim
osredotočiti na področje oseb z okvaro sluha pri slovenskem jeziku, predvsem poznavanju oz.
rabi slovnice. Na osnovi rezultatov preizkusov bom primerjala razumevanje slovnice pri otrocih
uporabnikov polževega vsadka ter polnočutnimi otroki.
Na tem mestu vas naprošam, če bi lahko otroci, ki so vključeni v vaš zavod oz. osnovno šolo,
vrtec ________________________________________________________ v starosti od 6. do
9. leta in nimajo slušnih okvar, sodelovali v moji magistrski raziskavi.
Sodelujočim bom vsekakor zagotovila popolno anonimnost in varovanje osebnih podatkov.
Starše vseh otrok, zajetih v raziskavo, bom posebej zaprosila za soglasje testiranja.

Podpis direktorja: _________________________________
Vnaprej se najlepše zahvaljujem za sodelovanje.

Marec 2016

Nina Brglez
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Priloga št. 3: Soglasje staršev
Spoštovani!
Sem Nina Brglez, študentka logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Zaključujem študij s pisanjem magistrskega dela z naslovom Otroci s polževim vsadkom in
poznavanje slovnice pod mentorstvom doc. dr. Sabe Battelino.
Med gluhimi obstaja veliko dilem o učinkovitosti polževega vsadka. Zato sem se odločila, da
raziščem vpliv polževega vsadka in njegov doprinos. Cilj mojega magistrskega dela je teoretsko
predstaviti področje okvare sluha, katere slušne pripomočke te osebe uporabljajo ter podrobneje
predstaviti polžev vsadek, kako poteka rehabilitacija oseb z okvaro sluha, kako in kje se te
osebe šolajo, posebej se pa želim osredotočiti na področje oseb z okvaro sluha pri slovenskem
jeziku, predvsem poznavanju oz. rabi slovnice. Na osnovi rezultatov preizkusov bom primerjala
razumevanje slovnice pri otrocih uporabnikov polževega vsadka ter otroki, ki te okvare nimajo.
Na tem mestu vas naprošam za sodelovanje vašega otroka v moji raziskavi. Sodelujočim bom
zagotovila popolno anonimnost in varovanje osebnih podatkov.
Preizkus sestavlja 63 nalog. Razdeljen je na dva dela. Prvi del bo rešila oseba, ki je pri testiranju
prisotna ob testirancu, saj so vprašanja splošnega tipa. Drugi del pa je namenjen otroku.
Vprašanja preverjajo znanje slovnice iz različnih tematskih sklopov.
Prosim, da s podpisom na spodaj priloženem obrazcu dovolite, da vaš otrok sodeluje v moji
magistrski raziskavi.
Za morebitna dodatna pojasnila, dileme ali vprašanja o vsebinah raziskave z vašim otrokom
sem vam dosegljiva na e-mail nina.b7@gmail.com ali me lahko kontaktirate na telefonsko
številko 041 776 981.
Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas prijazno pozdravljam.
Nina Brglez

DOVOLJENJE ZA RAZGOVOR Z VAŠIM OTROKOM
(Prosim, izpolnite s tiskanimi črkami.)

Spodaj podpisani/-a (ime in priimek) ________________________________________,
dovoljujem, da moj otrok (ime in priimek otroka) _______________________________, ki je
vključen v zavod, osnovno šolo ali vrtec __________________________________,
sodeluje v magistrski raziskavi.
Podpis staršev : ____________________________________________________
O datumu in uri reševanja preizkusa boste naknadno obveščeni.
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Priloga št. 4: Navodila za reševanje preizkusa
Navodila za strokovne delavce pri reševanju preizkusa
Pozdravljeni,
sem Nina Brglez, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer logopedija in
surdopedagogika. Pripravljam magistrsko delo z naslovom Otroci s polževim vsadkom in
poznavanje slovnice pod mentorstvom doc. dr. Sabe Battelino in somentorstvom izr. prof. dr.
Tatjane Marvin. V raziskavo bom zajela otroke, stare od 6 do 9 let. Namen moje raziskave je
ugotoviti, ali obstajajo razlike pri poznavanju oz. ustrezni rabi slovnice med otroki s polževim
vsadkom ter polnočutnimi otroki. Prosim vas, da se otroku pri reševanju preizkusa posvetite,
saj so odgovori zelo pomembni pri izvedbi raziskave.
Preizkus je anonimen, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 30 minut. Zbrani podatki
bodo obravnavani strogo zaupno. Uporabljeni bodo zgolj za pripravo tega magistrskega dela.
Preizkus je razdeljen na dva dela. Prvi del je namenjen vam, strokovnim delavcem, saj vsebuje
splošna vprašanja, na katera otroci ne bi znali odgovoriti, drugi del pa je namenjen otrokom.
Preverjanje posameznih gramatičnih kategorij se izvaja s kombinacijo slike in besede. Slike
služijo kot stimulacija, ki usmerjajo otroka v pričakovani odgovor.
Pri reševanju vas naprošam, da upoštevate sledeča navodila:
 Otroku preberite vprašanje.
 Splošno navodilo pred testiranjem je: »Poglej sliko in povej.«
 Pri reševanju otroka usmerjajte, ne sugerirajte pa mu rešitev.
 Kadar aktiviranje otrokovega govora izzove nepredvidene odgovore, ki ne omogočajo
preverjanja želenih gramatičnih oblik, prosim, postavite dodatno vprašanje.
 Odgovore lahko zapisujete namesto otroka. Zanima me smiselnost odgovora.
 Prosim, izpolnite vsa vprašanja.
 Prosim, preizkusa ne razmnožujte.
Področja, ki jih preverjajo posamezna vprašanja.
Zaporedno
število vprašanja

Dodatno navodilo

Število

11., 12. in 13.

/

Spol

14., 15. in 16.

/

Sklon

17.–22.

/

23. in 24.

/

25.–31.

Če otrok odgovori z besedo (npr. otroci ali dečki), torej ne uporabi
zaimka, ga usmerjamo »To se pravi ___________ imajo žogo.«

Slovnična kategorija

Tvorjenje samostalnika,
izpeljanega iz glagola
Osebni zaimek

32. vprašanje

/

Čas dogajanja

33.–38.

Otrokom se slike lahko opišejo kot zgodba, zatem pa se preveri
uporaba časa. Npr. Ata je šel zjutraj v službo. Mama doma kuha.
Mojca bo šla v šolo. Otrok zgodbo obnovi, mi pa preverimo
uporabo časa.

Predlog

39.–47.

/

Prislov

48.–53.

/

Tvorjenje vprašalnih povedi

54.–57.

Primerjaš sliki 54 in 55 ter 56 in 57 .

58. in 59.

/

Stopnjevanje pridevnika

Pogojni naklon

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem.

Nina Brglez
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Priloga št. 5: Preizkus
Slika 7: Preizkus
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