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POVZETEK 

 

Cilj naloge je analizirati uspešnost otroka s PV na področju jezika, matematike in gibanja. 

 

V diplomski nalogi so pripravljene naloge z vseh treh omenjenih področij. Na podlagi zbranih 

rezultatov sledi primerjava dečka s PV s slišečimi vrstniki. 

 

Področje jezika vsebuje naloge, ki temeljijo na razumevanju, izraţanju in prepoznavanju 

zlogov. Področje matematike vsebuje naloge, ki zajemajo štetje, razvrščanje in praktično 

uporabo števila. Področje gibanja pa vsebuje naloge, ki temeljijo na spretnosti fine motorike, 

in sicer nošenje ţoge v eni roki mimo ovir, vodenje ţoge in kotaljenje ţoge mimo ovir. Vsako 

področje vsebuje tri naloge, s katerimi je določena uspešnost. 

 

Dobljeni rezultati so pokazali, da se deček s PV na področju jezika statistično pomembno 

razlikuje od slišečih vrstnikov, medtem ko na področju matematike in gibanja ni bistvenih 

razlik. Na področju gibanja pri spretnosti fine motorike, natančneje pri drugi in tretji vaji, je 

deček s PV dosegel boljši rezultat oz. čas izvedbe kot njegovi slišeči vrstniki. To potrjuje, da 

deček s PV na področju gibanja ne odstopa od slišečih vrstnikov.    

 

 

 

 

Ključne besede: 

 

- gluhi in naglušni, jezik, matematika, gibanje, polţev vsadek 
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ABSTRACT 

 

The aim of the thesis is to analyze the performance of the child with cochlear implant (CI) at 

language, math and movement activities. 

 

For the purpose of research exercises from all three above mentioned activities are prepared. 

Results of the exercises constitute the ground for the comparison of a child with CI and 

children with no hearing disability. 

 

Testing language skills was performed with exercises that included understanding, diction and 

identifying syllables. Mathematic skills were tested with tasks, which contained counting, 

sorting, and practical application of a number. Exercises that included fine motor skills, for 

example carrying the ball in one hand past the obstacles, keeping the ball and rolling the ball 

past the barriers were constituted for testing movement. Each of the activity included three 

different tasks that were basis for the evaluation.  

 

 

The results show that the child with the CI differs significantly from children with no hearing 

disability in its language skills, while mathematics and movement do not show major 

deviations. In the field of movement fine motor skills, the child with the CI has achieved 

better result or better timing than children without hearing disability. This confirms that the 

child with the CI does not deviate from other children without hearing disability in the 

movement tasks.  
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deaf and hard of hearing, language, mathematics, movement, cochlear implants 
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1 UVOD 
 

Razvoj gluhega in naglušnega otroka poteka po enakih zakonitostih kot razvoj slišečega 

otroka. Izguba sluha prinaša posebnosti v razvoju, saj vpliva na razvoj jezika, govora in 

komunikacije. Gre za posebnosti v razvoju jezika, govora in verbalne komunikacije, kar pa je 

močno povezano tudi z drugimi področji, kot so spoznavno, socialno in osebnostno področje. 

Govor podpira mišljenje in obratno. Mišljenje in govor sta dve fazi istega procesa, ki vplivata 

tudi neposredno druga na drugo, zato vpliv slušne motnje, ki ovira razvoj govora, vpliva tudi 

na razvoj mišljenja. Vse to pa vpliva na otrokov celostni razvoj. Slab sluh in slab govor 

preprečujeta otroku vključitev v skupnost s slišečimi otroki in vplivata na tempo razvoja 

ostalih področij. Vsa ta drugačnost pa ni posledica same gluhote, slabših sposobnostih zaradi 

tega, prizadetosti, nezmoţnosti, saj ima gluh otrok enake potenciale kot slišeči otrok.  

 

Po različnih merilih lahko razlikujemo več vrst komunikacij. V vsakdanjem ţivljenju 

največkrat govorimo o verbalni (besedni) komunikaciji in neverbalni (nebesedni) 

komunikaciji. Gluhi, naglušni in slišeči komunicirajo verbalno in neverbalno. K verbalni 

komunikaciji štejemo glasovni govor, poslušanje, pisanje in branje. K neverbalni 

komunikaciji pa sodi mimika, pantomima, kretnja gluhih, govorica telesa, dotik, značilnost v 

izraţanju, t. i. prozodija. Jezik se gradi tudi s pomočjo naravne kretnje in govorice telesa.  

Okvara sluha ima v otroški dobi  (prelingvalno gluh) bistveno drugačen pomen kot okvara 

sluha, nastala po obdobju, ko se je govor ţe zgradil in utrdil (postlingvalno gluh).  

 

Zaradi izgube sluha mora otrok besedni jezik pridobiti po različnih poteh, da ga razume in 

osvoji. Preiti mora vse faze besednega govornega razvoja ne glede na kronološko starost. 

Pravzaprav ne more preskočiti nobene faze, za kar pa potrebuje veliko časa, ponavljanja in 

vztrajnosti. Sprva bo otrokov besedni govor teţje razumljiv, ob intenzivnem slušnem in 

govornem treningu pa vse boljši. Otrok mora besedo sprejeti zelo velikokrat, da jo lahko 

razume in uporablja glede na svoje komunikacijske sposobnosti in zmoţnosti (otroci, ki 

slišijo, pravilno uporabljajo besedo, ko jo v povprečju slišijo najmanj 10 000-krat). Gluhi ali 

naglušni otrok bo besede lahko razumel in pravilno uporabljal le, če jih bo pogosto srečeval v 

optimalnih situacijah in pogojih. Zato morajo vzgojitelji in pomočniki pri svojem delu 

uporabljati ustrezne pristope in metode dela.  

 

Človekovo motoriko definira podsistem, ki je odgovoren za formiranje kontrole in usmerjanje 

gibanja. Gluhi in naglušni otroci imajo v povprečju več teţav v gibalnem razvoju. Pogostejši 

so problemi v ravnoteţju, med gluhimi je več levičarjev kot med slišečimi, več je 

grafomotoričnih teţav itd. Vzroki za te teţave so verjetno isti, kot so vzroki za izgubo sluha. 

Mnogokrat je pri otrocih osredotočenost večja na govornem in jezikovnem razvoju in tako 

nastane nevarnost, da dajemo v pozabo celovit razvoj. Otroci potrebujejo mnogo spodbud za 

gibanje in šport, za risanje in barvanje, za ročne spretnosti, za spodbujanje vseh čutil    

(Kuhar, 1993). 

 

Od konca šestdesetih prevladuje prepričanje, da so gluhi na področju kognitivnih in 

intelektualnih sposobnosti povsem normalni ter da je mišljenje gluhih in slišečih podobno, le 

da se pri gluhih in naglušnih nekateri procesi pojavljajo nekoliko kasneje.  

Gluhi po Furthu niso mentalno zaostali, lahko le začasno zaostanejo na posamezni razvojni 

fazi, na posameznem področju, zaradi skromnejših izkušenj. Tako lahko gluhi ali naglušni 

postanejo celo vrhunski matematiki.   
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Splošno rečeno, ob primernih spodbudah in prilagoditvah gluhemu in naglušnemu se lahko 

tak otrok vključuje v vse dejavnosti in dosega uspešne rezultate kot slišeči. 

   

1. 1 GLUHOTA IN NAGLUŠNOST 

 

Slovenska beseda gluhost pomeni popolno izguba sluha, medtem ko enakovredni izraz v tujih 

jezikih lahko pomeni gluhost ali naglušnost. Razmejitveni kriteriji med gluhostjo in 

naglušnostjo niso ostri; povprečna izguba sluha v govornem območju, ki se giblje med 60–80 

dB, pomeni za nekatere avtorje ţe gluhost, za druge pa še naglušnost (Vidmar, 1974). 

 

Gluhota je nevidna motnja, ki je ljudje ne opazijo, dokler ne pridejo v stik z gluho osebo. 

Otrok je gluh, če ne sliši zvokov in glasov iz svojega okolja, naglušni pa jih prejema le delno. 

To pomeni, da gluh lahko zazna samo zelo močne zvoke in ne vseh. Ti močni zvoki pa so v 

ţivljenju redko prisotni, še posebej v govoru jih je malo. Naglušni zazna tudi zvoke iz okolja 

in govora, vendar ne vseh, a jih zazna kvalitativno drugače kot slišeč otrok (Košir in ostali, 

1999).   

 

Zaradi gluhote, naglušnosti je posameznik prizadet in prizadetosti lahko zadevajo eno ali več 

področij na različnih nivojih, kot so sporazumevanje, vedenje, telesna zmogljivost, spretnost 

in prilagajanje okolju. Poleg tega je lahko posameznik nezmoţen ali le delno zmoţen odigrati 

za svojo starost in spol pričakovane druţbene vloge. To so druţabne posledice izgube sluha in 

jih imenujemo oviranost. Nanašajo se na orientacijo, zaposlitev, socialno integracijo v druţbo 

in ekonomsko samozadostnost.  

Glede na mednarodno klasifikacijo okvar, prizadetosti in oviranosti, ki jo je pripravila 

Svetovna zdravstvena organizacija, je gluha oseba tista, ki je izgubila sluh na frekvencah 500, 

1000 in 2000 Hz povprečno na nivoju 91 dB ali več. Vse te okvare so biološke, fiziološke in 

nepovratne. Klasifikacija govori o prizadetosti, ki jo posameznik doţivlja zaradi okvare. Za 

gluhe osebe se štejejo tudi tiste osebe, ki za sporazumevanje uporabljajo znakovni jezik.     

Pogosto jih imenujejo »osebe s poškodovanim sluhom«, kar pa ni vselej natančno, saj vsaka 

gluha ali naglušna oseba svojo poškodbo doţivlja na svojevrsten način. Lahko trdimo, da so 

gluhi in naglušni heterogena populacija invalidov, ki jih je treba obravnavati selektivno ali 

celo individualno glede na čas, kvaliteto in kvantiteto poškodbe sluha, zmoţnosti 

govorno-socialne komunikacije, predvsem pa glede na zmoţnost glasovno-jezikovnega 

sporazumevanja s slišečimi osebami. 

Tako vsaka izguba sluha povzroča poleg biološke okvare tudi prizadetost in oviranost, ki se     

lahko z rehabilitacijo in informiranjem okolja omilita in zmanjšata. Oseba z okvaro sluha se 

kljub ustreznemu intelektu in ob dobro razvitih govorilih oralnega govora pogosto ne more v 

celoti naučiti. Zato se dejstvo, da otrok ne sliši, najbolj pozna pri njegovem razvoju jezika, 

govora in predvsem komunikacije.  

Otroci, ki so izgubili sluh, zaznavajo svet skozi oči, tako pa so prikrajšani za spontano učenje 

govora preko akustičnega kanala. Naravna pot učenja jim je zaprta, onemogočeno jim je 

popolno sprejemanje sporočil iz okolja. Okolje sprejemajo s pomočjo vida in tipa, njihove 

predstave so tako nepopolne in verbalno izraţanje je oteţeno. Učenje verbalnega govora je pri 

njih veliko daljši proces, izzvan pa je z različnimi tehničnimi sredstvi in metodami (Košir in 

ostali, 1999). 
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1. 1. 1 POMEN SLUHA IN KLASIFIKACIJA OSEB Z MOTNJO SLUHA 

 

Človek se nauči govora spontano – ob pogojih, da dobro sliši, ima ustrezno razvite duševne 

sposobnosti in razvite govorne organe – s tem, da govor okolja posluša, ga imitira in 

rekombinira ter na novo ustvarja. Pri osebah z motnjo sluha prvemu pogoju ni zadoščeno, zato 

sveta ne doţivlja celovito in s tem tudi ne sebe. Dejstvo, da otrok ne sliši, se najbolj pozna pri 

njegovem razvoju besednega jezika, govora in komunikacije. Ta je pri večini gluhih in 

naglušnih otrok drugačna kot pri slišečih otrocih, zato se slišeči starši spopadajo s hudim 

problemom sporazumevanja s svojim gluhim ali naglušnim otrokom (Košir, 1999). 

 

Poslušanje je proces, v katerem se otrok uči prepoznavati in razumevati zvočne signale. Je 

rezultat iskanja pomena zvoka. Ključni elementi tega procesa zajemajo štiri stopnje: 

zaznavanje, razločevanje, prepoznavanje in razumevanje zvočnih signalov.  

Na stopnji zaznavanja se otrok preprosto odzove na prisotnost ali odsotnost zvoka, je pozoren 

na zvok. To sposobnost ima ţe 26 tednov star zarodek. Nekateri gluhi ali naglušni imajo ţe na 

tej stopnji teţave, da določenih zvokov ne zaznajo. 

Sposobnost razločevanja nastopi, ko se otrok nauči suprasegmentalnega razlikovanja jakosti, 

trajanja in frekvence (višine) zvoka. Znano je, da ţe novorojenček loči moški glas od 

ţenskega. Nekateri gluhi ali naglušni imajo teţave na tej stopnji, saj ne razločijo dveh zvokov. 

Zaznajo njuno prisotnost, vendar med dvema različnima zvokoma zanje ni razlike (Košir. 

1999).  

Na stopnji prepoznavanja otrok ponovi ali pokaţe na izvor zvoka, za kar je potreben spomin, 

ne pa tudi dojemanje. Ta proces je pri gluhih ali naglušnih upočasnjen, ker je zanj pomembno 

učenje, ki predstavlja pogostost srečevanja zvokov. Z zvokom se lahko srečajo le v posebnih 

pogojih, in še to le z nekaterimi zvočnimi draţljaji, ne pa z vsemi. Ker se srečujejo le z 

nekaterimi zvočnimi signali, in to mnogo redkeje kot slišeči otroci, se prepoznavanje časovno 

zelo zavleče (Košir, 1999).  

 

Končna stopnja je razumevanje zvočnih signalov, ko otrok ne le ponovi, ampak z ustrezno 

reakcijo tudi pokaţe, da razume pomen zvoka, ki ga je slišal. Vodi v razumevanje zvokov in 

seveda tudi besed. Otrokova reakcija na zvoke postaja vedno bolj besedna. Ta stopnja je 

posledica učenja, neprestanega poslušanja, akustičnega pomnjenja, motorične dejavnosti, 

asociacijskih miselnih povezav in tudi kontrole nad lastno produkcijo. Pri gluhih ali naglušnih 

se časovno zelo podaljša in ne dosega enake kvalitete kot pri slišečih otrocih. Posledice se ne 

kaţejo le v tem, da posameznik ne govori ali da ne govori razločno, ampak tudi ne piše in ne 

razume napisanega, ker si ni mogel ustvariti jezikovnega sistema kot osnove sporazumevanja 

(Košir, 1999).   
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1. 1. 1. 1 AVDIOLOŠKA KLASIFIKACIJA 

 

Avdiološke klasifikacije temeljijo na osnovi različnih kriterijev in so odvisne od namena, za 

katerega se uporabljajo. Avdiološka klasifikacija loči dve skupini, in sicer naglušne ter gluhe. 

Naglušne so osebe, pri katerih je stopnja izgube sluha na boljšem ušesu v govornem območju 

(intenzitetskem razponu) od 21 dB do 90 dB. Gluhe osebe so pa tiste, pri katerih je stopnja 

sluha na boljšem ušesu v govornem območju večja od 90 dB. 

 

 

 

Praţič (po Radovančić, 1995) predlaga upoštevanje več kriterijev, ki omogočajo zanesljivejšo 

klasifikacijo. Ti kriteriji so naslednji:  

 

1. klasifikacija glede na tip avdiogramske krivulje, 

2. klasifikacija glede na stopnjo izgube sluha v govornem prostoru, 

3. klasifikacija glede na topografsko-anatomsko lokacijo izgube sluha, 

4. klasifikacija glede na etiologijo izgube sluha, 

5. klasifikacija glede na nastanek izgube sluha, 

6. klasifikacija glede na dinamičnost razvoja izgube sluha. 

 

V Sloveniji uporabljamo naslednjo (Vatovec, Oblak, 1995): 

 

1. naglušnost laţje stopnje =  HYPACUSIS GRADUS LEVIORIS  

(izguba sluha v govornem območju do 30 dB), 

2. srednje teţka naglušnost = HYPACUSIS GRADUS MEDIE 

(izguba sluha v govornem območju do 60 dB), 

3. teţka stopnja naglušnosti = HYPACUSIS GRADUS GRAVIS 

(izguba sluha v govornem območju od 60 dB do 80 dB), 

4. praktična gluhost = SURDITAS PRACTICA 

(izguba sluha v govornem območju od 80 dB do 90 dB), 

5. gluhota = SURDITAS  

(izguba sluha v govornem območju, ki je večja od 90 dB). 

 

1. 1. 1. 2 SURDOLOŠKA KLASIFIKACIJA  

 

Tudi surdoloških klasifikacij je veliko in so bile predmet raziskovanja, najprej surdologov, 

surdopedagogov, avdiorehabilitatorjev, psihologov in fonetikov. Različni avtorji so ţeleli 

problem razvrščanja oseb z motnjo sluha opredeliti kvalitetnejše (Radovančić, 1995). 

Sem uvrščamo: 

- praktično surdo in avdio-psiho-pedagoško klasifikacijo, 

- klasifikacijo oseb z motnjo sluha glede na izgradnjo govora, 

- klasifikacijo oseb z motnjo sluha glede na vrsto slušne okvare in na tip avdiogramske 

krivulje, 

- klasifikacijo po »Pravilniku«. 

 

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter 

o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami (Uradni list RS, 54/03) loči gluhe in naglušne otroke.  
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Naglušen otrok ima povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz manj kot 91 

dB in ima resne teţave pri poslušanju govora in pri govorni komunikaciji. Naglušnost pomeni 

zoţenje slušnega polja in delno moti sporazumevanje s pomočjo govora. Gluh otrok ima 

najteţjo izgubo sluha, pri kateri ojačenje zvoka ne koristi. Povprečna izguba sluha na 

frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz je 91 dB in več. 

 

 

1. 1. 1. 3 KLASIFIKACIJA MOTNJE SLUHA PO CLARKU 

 

Tabela 1:  Klasifikacija motnje sluha (Tate, 1994): 

 

Povprečje slušnega praga Stanje sluha 

10–15 dB Normalen sluh 

16–25 dB Mejna slušna izguba  

26–40 dB Laţja slušna izguba 

41–55 dB Srednja slušna izguba 

56–70 dB Srednje teţka slušna izguba 

71–90 dB  Teţka slušna izguba 

nad 91 dB Globoka slušna izguba 

 

 

1. 1. 1. 4 MEDNARODNA KLASIFIKACIJA OKVAR, PRIZADETOSTI 

IN OVIRANOSTI 

 

Gluhe in naglušne osebe razvrščamo glede na izgubo sluha. Mednarodna klasifikacija okvar, 

prizadetosti in oviranosti, ki jo je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija, opredeljuje, 

da je gluha oseba tista, ki je izgubila sluh na frekvencah 500 Hz, 1000 Hz in 2000 Hz 

povprečno na nivoju 91 dB. Naglušna pa je tista oseba, kjer znaša izguba sluha od 40 dB do 

91 dB, govorno sporazumevanje je oteţeno, razvoj govora pa bistveno moten. 

 

Tabela 2: WHO (Mednarodna kvalifikacija okvar, prizadetosti in oviranosti ICD – 10) 

 

OKVARA SLUHA IZGUBA SLUHA 

GLUHOTA 80 dB 

Popolna gluhota nad 91 dB 

Zelo teţka gluhota 80–91 dB 

NAGLUŠNOST 40–80 dB 

Teţka 71–91 dB 

Zmerno teţka 56–70 dB 

Zmerna 42–55 dB 

Blaga 26–40 dB 
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1. 1. 2 STOPNJA IZGUBE SLUHA  

 

Izgubo sluha in slišni prag se ugotavlja z avdiometrom, ki proizvaja tone različnih glasnosti 

(intenzitete) in višin (frekvenc). Oseba posluša zvoke s slušalkami. Na posebnem obrazcu 

avdiogramu se zabeleţi najmanjša jakost tona, ki jo oseba zazna. Na avdiogamu se zariše graf, 

ta pa nam pokaţe zaznavno jakost v dB (decibelih) pri izbranih frekvencah v Hz (Hertzih). 

Za razumevanje govora je najvaţnejše območje od 500 do 4000 Hz. 

 

Če pride do izgube sluha v govornem območju (500 do 4000 Hz) do 40 dB, govorimo o lahki 

naglušnosti, do 60 dB o srednji izgubi sluha, do 90 dB o teţki izgubi sluha, od 91 dB naprej je 

to praktična gluhota. Totalna izguba sluha pa je takrat, ko oseba ne reagira na zvočni draţljaj 

(Radovančić, 1995). 

 

Pri 40 dB izgubljenega sluha je za otroka zelo koristen slušni aparat, ki pa je pri 50 dB ţe 

nujno potreben. Pri izgubah sluha v govornem frekvenčnem področju, večjih od 90 dB, 

postaja uporaba slušnih aparatov problematična. Pri 100 dB izgubljenega sluha pa povsem 

odpovedujejo tudi najmočnejši slušni aparati, čeprav tak človek lahko z njim še vedno 

razlikuje vokale U, O in A, kar je pa odločno premalo za slišanje besed in fraz (Levec, 1994). 

 

Tabela 3: Klasifikacija izgube sluha po stopnjah, ki je najbolj v uporabi  (Keith, po Schirmer, 

2001): 

 

Stopnja (dB) Opis (izgube sluha) Vpliv na komunikacijo 

10–15 dB Normalno slišanje Nobene ovire v komunikaciji 

16–25 dB Rahla, neznatna V tihih okoljih oseba nima teţav pri prepoznavanju 

govora, v hrupnih okoljih, prostorih pa je slabo 

slišen govor teţko razumeti. 

26–40 dB Laţja V tihih konverzacijskih situacijah, kjer je snov 

poznana in besednjak omejen, oseba nima teţav 

pri komunikaciji. Slaboten, tih govor ali govor na 

razdalji pa je teţko slišen, čeprav je hrup 

minimalen. Debate v razredu pa lahko 

predstavljajo komunikacijski izziv. 

41–55 dB Zmerna Oseba lahko sliši govor le dovolj blizu. Skupinske 

aktivnosti, kot so govorne situacije v razredu, pa 

predstavljajo komunikacijski izziv. 

56–70 dB Zmerno teţka Oseba lahko sliši le glas, čisti govorni signal in 

ima več teţav pri skupinskih situacijah. Velikokrat 

je govor posameznika opazno moteč, čeprav je 

razumljiv.  

71–90 dB Teţka Oseba ne more slišati govora, razen če je ta zelo 

glasen, pa tudi takrat ne more prepoznati vseh 

besed. Okoliški zvoki so prisotni, vendar jih oseba 

ne more identificirati. Posameznikov govor ni 

povsem razumljiv.  

91 in več dB Globoka, zelo teţka  Oseba lahko sliši posamezne glasne zvoke, 

medtem ko govora sploh ne more slišati. Vizija je, 

da se vzpostavi osnovno komunikacijsko 

sporazumevanje. Posameznikov govor, če je sploh 

razvit, ni razumljiv. 
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1. 1. 2 VZROKI MOTENJ SLUHA 

 

Poznavanje in razumevanje patoloških procesov, ki povzročajo motnjo sluha, je pomembno s  

socialnozdravstvenega, epidemiološkega, rehabilitacijskega in preventivnega vidika in hkrati 

pripomore k preprečevanju tovrstnih motenj. Razvoj medicine pa je pogoj za čim prejšnjo 

prepoznavo motnje, kar je nujno za uspešno zdravljenje in rehabilitacijo.  

Glede na obdobje, v katerem se prvič pojavijo, razvrščamo vzroke motenj sluha v otroštvu na  

predporodne, obporodne in poporodne (Košir in ostali, 1999). 

 

1. 1. 2. 1 PREDPORODNI VZROKI  

 

Okoli 50 % prirojenih okvar sluha je genetsko pogojenih. Dedna motnja sluha je lahko edino 

bolezensko znamenje ali pa se pojavlja v povezavi z anomalijami drugih organov ali 

organskih sistemov in tvori sindrome. Znanih je okoli 300 sindromov, pri katerih je prisotna 

izguba sluha (po Košir in ostali, 1999). 

Okvare sluha in slušnega aparata, ki se pojavljajo v obliki sindromov, tvorijo tretjino vseh 

prirojenih okvar notranjega ušesa. Razvoj genetike in genetsko svetovanje napovedujeta 

moţnost predklinične in predporodne diagnoze v ogroţenih, rizičnih druţinah, s tem pa tudi 

boljši nadzor in pravočasno svetovanje. Sem sodijo tudi embriopatije, fetopatije. Vzrok 

embriopatij, predporodnih pridobljenih okvar sluha in čutila za ravnoteţje, so okuţbe matere s 

paraziti (toksoplazmoza), bakterijami (sifilis) ali virusi (rdečke, mumps, gripa, herpes) 

oziroma hormonalne in metabolne disfunkcije med nosečnostjo. Okvaro čutnic notranjega 

ušesa lahko povzročijo tudi ototoksična zdravila, ki jih mati prejme v času nosečnosti (Košir 

in ostali, 1999). 

 

1. 1. 2. 2 OBPORODNI VZROKI 

 

Obporodni dejavniki so kljub razvoju medicinske oskrbe ali ravno zaradi njene nerazvitosti 

relativno pogost vzrok hude okvare sluha. Z napredkom intenzivnega zdravljenja 

novorojencev se je močno povečalo število preţivelih otrok, posebej nedonošenčkov; vzroki 

nedonošenosti so sicer predporodni, pokaţejo pa se v obporodnem obdobju. Nedonošenost 

sama po sebi ne povzroča prizadetosti, so pa nanjo vezani dejavniki, ki lahko okvarijo sluh in 

čutilo za ravnoteţje (Košir in ostali, 1999). 

 

1. 1. 2. 3 POPORODNI VZROKI 

 

V poporodnem obdobju je vnetje srednjega ušesa ena najpogostejših bolezni otrok. Pri 

nastanku akutnega in pri razvoju kroničnega vnetja ušes ima moteno delovanje ušesne cevi 

osrednjo vlogo, pomembno vlogo pa ima tudi pomanjkljiv imunski sistem. Incidenca je 

najvišja med šestim in štiriindvajsetim mesecem. Pogosta vnetja srednjega ušesa v zgodnjem 

otroštvu lahko vplivajo na razvoj otrokove slušne percepcije.  

 

- Bakterijski meningitis je še vedno poglavitni vzrok hude okvare sluha, njegova 

pogostost pa nič več ne narašča. 

- Virusne okuţbe, predvsem ošpice in mumps, ne povzročajo več hudih naglušnosti 

zaradi dobre precepljenosti otrok.  
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- Ototoksična zdravila, predvsem aminoglikozidni antibiotiki, se pogosto uporabljajo pri 

zdravljenju otrok v enotah intenzivne terapije. Sočasna uporaba z nekaterimi drugimi 

zdravili (furosemid, indometacin …) poveča ototoksični učinek.  

- Poškodbe glave so le še poredko vzrok hude okvare sluha in ravnoteţja v poporodnem 

obdobju. 

- Akustična travma je lahko prisotna ţe v otroštvu, saj so otroci v najzgodnejši mladosti 

čedalje pogosteje izpostavljeni hrupnim igračam in okolju. 

- Vzrok izgube sluha ostaja neznan v 21 do 34 % primerov, kar kaţe na potrebo po 

boljših protokolih za etiološko ovrednotenje okvar sluha (Košir in ostali, 1999).  

 

Kot ţe rečeno, lahko okvara sluha nastane pred rojstvom, med rojstvom in po njem. V zvezi s 

tem ločimo dve veliki skupin motenj: prirojene in pridobljene motnje sluha. 

Medicinsko gledano se izguba sluha, ki se pojavi ob rojstvu, imenuje kongenitalna, izguba 

sluha, ki se pojavi kasneje v ţivljenju, pa je slučajna, naključna. 

Pedagoško gledano pa je pomembno, ne glede na to, ali je izguba sluha kongenitalna ali 

slučajna, ali je izguba sluha prelingvalna ali postlingvalna (Schirmer, 2001).  

 

1. 1. 2. 4 PRELINGVALNI VZROKI 

 

Izguba sluha, ki se pojavi ob rojstvu ali preden se je otrok naučil jezika, imenujemo 

prelingvalna izguba sluha. Večina šoloobveznih otrok, ki so gluhi ali naglušni (pribliţno 95 

%), je prelingvalno gluhih (Schirmer, 2001). Surdopedagogi ponavadi označijo to vrsto 

izgube sluha kot prelingvalno, če se je ta pojavila pred drugim letom starosti.  

Čeprav je bilo nekaj sto vzrokov identificiranih, lahko rečemo, da so skupni prelingvalni 

vzroki izgube sluha naslednji (Schirmer, 2001): 

- prezgodnji porod/rojstvo (nizka porodna teţa otroka, zmanjšana količina kisika v 

notranjem ušesu …), 

- porodne teţave, 

- dednost (med 150 in 170 vrstami izgube sluha je bila ugotovljena dednost kot ključni 

dejavnik (Schirmer, 2001); pri pribliţno 30 % od 90 % otrok, ki so gluhi in imajo 

slišeče starše, so ugotovili, da imajo le-ti gluhe ali naglušne sorodnike (Moores, 

1996)), 

- rdečke, 

- kongenitalni cytomegalovirus. 

 

1. 1. 2. 5 POSTLINGVALNI VZROKI 

 

Izguba sluha, ki je nastopila po tem, ko je otrok razvil besedni jezik, se imenuje postlingvalna 

izguba sluha. Razlika med prelingvalno izgubo sluha in postlingvalno izgubo sluha je zelo 

pomembna zaradi izobraţevanja. Otroku s takšno izgubo sluha lahko osnove slovenskega 

jezika pripomorejo k učenju in boljšemu komuniciranju. 

Skupna vzroka postlingvalne izgube sluha sta (Schirmer, 2001): 

- meningitis, 

- otitis media. 

 

Ostali vzroki vsebujejo spremljajoče učinke določenih zdravil, visoko temperaturo, mumps, 

travme po rojstvu. Nepoznanih vzrokov je okrog 60 % (Schrimer, 2001). 
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1. 1. 3 VRSTE MOTENJ SLUHA 

 

Najpomembneje je ugotoviti, kje je slušna pot prekinjena oz. motena. S tem ugotovimo, ali je 

izguba sluha prevodna ali konduktivna, zaznavna ali senzorinevralna, centralna ali 

funkcionalna. Poškodba sluha je lahko, anatomsko gledano, locirana v sluhovodu, srednjem 

ali notranjem ušesu ali pa na samih ţivčnih poteh. Vrsta motenj sluha je povezana z etiologijo 

in stopnjo motnje sluha. 

Izguba sluha je lahko unilateralna ali bilateralna. Unilateralna izguba sluha je prisotna na 

enem ušesu, medtem ko je bilateralna prisotna na obeh ušesih, vendar pa je lahko stopnja 

izgube sluha različna na obeh ušesih. Otroci z unilateralno izgubo sluha lahko imajo teţave pri 

lokaliziranju zvoka in teţave pri poslušanju v hrupnih in nemogočih prostorih, v splošnem pa 

nimajo teţav pri poslušanju in učenju besednega jezika (Košir in sod., 1999). 

 

1. 1. 3. 1 PERIFERNE MOTNJE SLUHA 

   

Pri prevodni naglušnosti je prizadeto le prevajanje zvočne energije skozi srednje uho, ki je 

okvarjeno in ne deluje tako dobro, kot bi moralo. Oseba še precej dobro sliši šepet in govor na 

razdalji 3–4 metrov; nizke glasove sliši bolje kakor visoke. Kostna krivulja poteka skoraj 

normalno, medtem ko zračna krivulja poteka 30–50 dB pod njo. Obe krivulji potekata precej 

ravno in nikjer ni velikih dvigov niti strmih padcev. Oseba s takima krivuljama lahko zelo 

dobro izkorišča slušni aparat (Omreza, 1964). 

 

Sem pa uvrščamo še: 

 

- PREVODNA ALI KONDUKTIVNA MOTNJA SLUHA 

 

V primerih prevodne naglušnosti se zvočni valovi ne prenašajo ali slabo prenašajo v notranje 

uho zaradi motenj v sluhovodu, bobniču, slušnih koščicah, ovalnemu ali okroglemu okencu. 

Povzroča jo prirojena ali pridobljena patološka sprememba zunanjega ali srednjega ušesa.  

Pri prevodni naglušnosti je prizadeto le prevajanje zvočne energije skozi srednje uho, ki je 

okvarjeno in ne deluje tako dobro, kot bi moralo (Omreza, 1964).  

 Ponavadi gre za okvaro sluha laţje do srednje stopnje izgube sluha in ta ni večja od 70 dB. Te 

vrste naglušnosti največkrat pozdravimo z zdravili ali s kirurškimi posegi. Tudi uporaba 

slušnega aparata je tu zadovoljiva in uporabna (Košir in sod., 1999). 

 

- ZAZNAVNA ALI SENZORINEVRALNA MOTNJA SLUHA 

 

V primeru zaznavne naglušnosti gre za poškodbo ali bolezen notranjega ušesa ali okvaro 

slušnega ţivca in je ne moremo pozdraviti. Vzroki zanjo so lahko rdečke v nosečnosti, starost, 

dedni faktorji … 

Prevajanje zvoka po zračni in kostni poti je nespremenjeno, potrebna pa je večja jakost, da se 

zazna slušni prag. Tovrstna motnja sluha je lahko različne stopnje, od laţje naglušnosti do 

popolne gluhosti. Zaradi okvare čutnic prihaja do popačenja zvoka, zato je lahko govor kljub 

ustreznemu ojačenju slabše razumljiv (Košir in sod., 1999).  
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- MEŠANA ALI KOMBINIRANA MOTNJA SLUHA 

 

O mešani izgubi sluha običajno govorimo, ko gre za kombinacijo dveh vrst izgube sluha. 

Ponavadi je to kombinacija konduktivne in senzorinevralne naglušnosti v različnem obsegu 

(Košir in sod., 1999).  

1. 1. 3. 2 CENTRALNE MOTNJE SLUHA  

 

Centralna izguba sluha pomeni nezmoţnost avditornega centra moţganov, da pravilno 

razume, prepozna zvočne informacije (zvok ali govor). Vzrok za takšno nezmoţnost 

moţganov je poškodba, okvara slušnega ţivca, moţganskega debla ali avditornega korteksa. 

Osebe s tovrstno motnjo kaţejo naslednje simptome (Schirmer, 2001): 

 

- slaba slušna pozornost, 

- slaba slušna integracija, 

- okvarjen kratkoročni spomin, 

- teţave pri razumevanju hitrega govora (redundanca), 

- teţave pri poslušanju ob prisotnosti hrupa, 

- teţave pri integraciji slušno-vidnih simbolov. 

 

Centralne okvare sluha lahko spremlja senzorinevralna naglušnost, vendar ni to njuno. Okvare 

nastanejo zaradi zakasnelega ali motenega razvoja osrednjih slušnih poti pri otrocih ali 

odraslih. Bolj ko se okvara nahaja periferno, večje posledice ima za sluh, bolj ko se nahaja 

centralno, finejše so motnje, kar se odraţa na nadpraţnih funkcijah sluha, na primer na 

prepoznavanju govora (Košir in sod., 1999).  

 

A) RETROKOHLEARNA OKVARA 

 

Vzrok motnje lahko opredelimo kot merljiv bolezenski proces ţivčnega sistema centralno od 

polţa (tumorska rast, infarkt, anomalije ţilja itd.) (Košir in sod., 1999). 

 

B) CENTRALNE MOTNJE SLUŠNE PREDELAVE 

 

Te so rezultat neprimerne uporabe in obdelave akustičnih signalov v centralnem ţivčnem 

sistemu. Poleg zmoţnosti dati zvoku pomen so prizadeti še slušni spomin, slušna pozornost, 

sposobnost razločevanja glasov in ločevanja glavnega slušnega draţljaja od šuma okolja. 

Degenerativni procesi pri staranju potekajo tako v periferni kot tudi v centralni slušni poti. 

Zaradi sprememb v srednjem in notranjem ušesu se zvok neprimerno prevaja, prihaja do 

popačenj, zaradi starostnih sprememb v centralnih slušnih poteh pa se zvok tudi neprimerno 

predela (Košir in sod., 1999). 

1. 1. 3. 3 NEORGANSKA ALI FUNKCIONALNA MOTNJA SLUHA 

 

Neorganska izguba sluha je rezultat neke vrste psiholoških vzrokov. V tem primeru je slušni 

organ zdrav (Schirmer, 2001). 
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1. 2 POSLEDICE IZGUBE SLUHA V RAZVOJU 

 

Razvoj človeka poteka po določenih fazah razvoja ob normalnih pogojih, ki so: zdrav otrok, 

spodbujajoče okolje, dobri potenciali za razvoj sposobnosti, saj le-ti omogočajo posamezniku, 

da se razvije v zdravo odraslo osebo. Emocionalni, motorični, kognitivni in duševni razvoj 

poteka »pravilno« in tako lahko otrok postane posameznik z dobro razvitimi sposobnostmi, 

osebnostjo …  

 

Izguba sluha prinaša posebnosti v razvoju posameznika, saj je povezana z razvojem jezika, 

govora in verbalne komunikacije. Na področju verbalne komunikacije gluhi in naglušni 

napredujejo počasneje in vedno tudi nekoliko zaostajajo v primerjavi s slišečimi vrstniki. Zato 

potrebuje gluh otrok čim zgodnejše usposabljanje na jezikovnem, komunikacijskem in 

govornem področju (Košir  in ostali, 1999). 

 

Razvoj govora poteka spontano. Posnemamo to, kar slišimo. Če dobro slišimo in imamo 

dobro razvite intelektualne sposobnosti, se lahko ustrezno naučimo verbalnega maternega 

jezika, ga uporabljamo, imitiramo in nenazadnje tudi ustvarjamo. Gluha ali naglušna oseba pa 

kljub dobro razvitim govornim organom ne sliši govora in se tako ne more naučiti govora po 

naravni poti. Ta oseba svet doţivlja oziroma zaznava skozi oči in preko tipa. Tudi samega 

sebe ne dojema celovito, saj se ne sliši.  

Besedni govor ni le osnovno sredstvo komunikacije med ljudmi, ampak sodeluje tudi pri 

mnogih psihičnih procesih: pri mišljenju, pomnjenju, organizaciji, opazovanju in 

emocionalnem doţivljanju.  

 

Izguba sluha se tako ne kaţe samo pri govoru, komunikaciji posameznika, ampak pri 

celotnem razvoju posameznika. Razvoj gluhega oziroma naglušnega otroka poteka skoraj na 

vseh področjih po enakih razvojnih principih kot pri slišečem otroku. Izguba sluha prinaša 

nekatere posebnosti v razvoju gluhega ali naglušnega otroka. V največji meri vpliva na govor 

otroka, vendar se kaţejo posledice tudi v motoričnem in kognitivnem razvoju.  

To, da poteka razvoj gluhega oziroma naglušnega otroka po skoraj enakih razvojnih principih 

kot pri slišečem otroku, pa ne pomeni, da poteka enako. Razvoj poteka precej upočasnjeno in 

kvalitativno drugače na drugih področjih, kot so spoznavno, socialno in zelo pomembno 

področje, osebnostno.  

 

Gluh ali naglušen otrok je drugačen. To drugačnost opazimo najprej pri komunikaciji. Ta 

drugačnost ni posledica samo gluhote, prizadetosti slušnih organov, slabših sposobnosti 

slušnih organov. Zaradi slabšega razvoja jezika in komunikacije ne razumejo dovolj dobro 

zakonitosti sveta, v katerem ţivijo. Ti otroci dobivajo veliko premalo informacij in razlag 

tega, kar je slišečim samoumevno in nekaj vsakdanjega.  

Socialni stiki, navezovanja prijateljstev, spoznavanje novih ljudi je omejeno, kar pušča 

posledice tudi na emocionalnem področju. Te posledice pa zavirajo ugoden razvoj in napredek 

posameznika.   
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1. 3 JEZIK, GOVOR  IN KOMUNIKACIJA 

 

Ljudje se sporazumevamo na različne načine, in sicer verbalno in neverbalno. Verbalno je 

mišljeno ustno z govorom in pisno s pisanjem. Neverbalno pa mimika, gestikulacija in drţa 

telesa.   

 

Sporočila iz okolja sprejemamo na več načinov, in sicer da poslušamo (poslušanje), beremo 

(branje), opazujemo, vonjamo in tipamo (Mrevlje, 1999). 

 

1. 3. 1 JEZIK 

 

Jezik je zgodovinsko oblikovan objektiven sistem znakov, je skupek jezikovnih znakov, vsak 

jezikovni ali lingvistični znak pa zajema označenega in označitelja. Označeno je svojstvo 

lingvističnega znaka, ki pa se nanaša na njegov pomen, na določeno zaporedje in na določeno 

vsebino (Radovančić, 1995). 

 

Vemo pa tudi, da je jezik glavno in temeljno sredstvo sporazumevanja, z njim lahko tvorimo 

(govorimo, pišemo) besedila ter sprejemamo (poslušamo, beremo) in razumemo druga 

besedila. Sem uvrščamo besedni in nebesedni jezik (Bešter, 1999). 

 

Jezik je širši pojem kot govor. Jezik zajema govor. Ko govorimo o jeziku, moramo imeti v 

mislih način uporabe pomena besed, oblike in funkcije teh oblik v širših pomenskih enotah, 

sintagmah ali stavkih (Kostić, 1980). 

 

Jezik je osnovno sredstvo komunikacije in zanj je pomembno, da se začne razvijati takoj po 

rojstvu otroka.  

 

1. 3. 1. 1 FUNKCIJE JEZIKA 

 

Poznamo tri funkcije jezika, in sicer POIMENOVANJE, INTERAKCIJA in PRENOS 

INFORMACIJ. 

 

- POIMENOVANJE: da lahko v procesu komunikacije govorimo o določenih predmetih, 

dejanjih in osebah, jih moramo najprej poimenovati. Na ta način jim pripišemo pomen in 

značilnosti. 

 

- INTERAKCIJA: tukaj gre za poimenovanje idej in čustev. Sporočanje lahko povzroči 

sočutje in razumevanje, lahko po tudi jezo in zmedo. Jezik je temelj pozitivne in negativne 

interakcije med ljudmi. 

 

- PRENOS INFORMACIJ: s pomočjo jezika se informacije prenašajo do ljudi. Jezik povezuje 

sedanjost in prihodnost. Zagotavlja ohranitev kulture in tradicije. Jezik nam omogoča, da 

napredujemo na intelektualnem, psihičnem in kulturnem področju. 

 

Jezik se pri posamezniku razvija postopoma kot rezultat razvoja moţganov v otroštvu. 

Zavedati se moramo, da se je teţje naučiti jezika, ko moţgani prenehajo rasti. Jezik se ne 

more odvijati neodvisno od okolja (Zrimšek, 2000). 
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1. 3. 2 GOVOR 

 

Govor je proces sporočanja s pomočjo jezika, tako imenovan oralni govor, saj temelji na 

govorjenem jeziku in je zvočna oblika izraţanja. Govor, ki je v večini prisoten pri gluhih in 

naglušnih osebah, pa imenujemo nebesedni govor (govorica telesa, kretnja rok). 

 

Najočitnejša posledica izgube sluga je deloma razvit ali popolnoma nerazvit verbalni govor,  

če je vzrok popolna gluhota. Različne stopnje izgube sluha se na razvoju govora različno 

odraţajo. Oralni glasovni govor predstavlja vaţen dejavnik v človekovem razvoju. Ta ima niz 

funkcij, npr. usvajanje znanja, sposobnosti, navad in razvoj mišljenja, koncentracije, spomina, 

domišljije in ostalega.  

Oseba, ki je gluha ali teţko naglušna, ţivi v tišini, stik z okolico vzpostavlja dominantno po 

poti vizualnega kontakta, ki omogoča konkretno situacijsko doţivljanje objektivne stvarnosti, 

medtem ko abstraktno doţivljanje na osnovi akustičnih signalov izostaja. Slušno doţivljanje 

ima namreč pozitiven vpliv na razvoj celotne senzorike pa tudi psihomotorike. Izoliranost 

osebe z izgubo sluha ni fizična, temveč je posledica nezmoţnosti komuniciranja preko 

standardnega verbalno-jezičnega koda (Radovančić, 1995). 

 

Starost, pri kateri je slušna motnja nastopila, je pomembna zaradi vpliva na razvoj govora. V 

osnovi ločimo razvoj sluha pred razvojem govora ali po njem, vendar se tu pojavljajo dileme, 

saj nekateri avtorji govorno obdobje označujejo kot obdobje, ko je posameznik svoj govor ţe 

utrdil z branjem in pisanjem. Postavljajo ga v čas po končanem 1. razredu osnovne šole, v 

osmo leto otrokove starosti. Drugi avtorji menijo, da je govorno obdobje po tretjem letu 

otrokove starosti, ko ima razvite ţe vse glasove in se izraţa v stavku. V razvoju govora po tej 

starosti se predvsem širi besedni zaklad, daljša stavek in utrjuje uporaba časov ter slovničnih 

pravil  (Košir, 1991). 

 

Pri slišečih otrocih se jezik in govor razvijata vzporedno. Kakršnokoli zapostavljanje 

slušnega, kinestetskega in vibrotaktilnega kanala in favoriziranje samo vizualnega kanala je 

lahko strokovna napaka. Vedno kadar je moţno, se moramo učiti jezika s pomočjo govora. 

Razvoj govora in jezika je osnovna naloga rehabilitacije, ker so vse druge rehabilitacijske 

naloge tesno povezane z razvojem govora in jezika (Radovančić, 1995).  

 

Izguba sluha pomeni manjšo moţnost izmenjave izkušenj, kar vpliva tudi na pridobivanje in 

ohranjanje telesnih in duševnih sposobnosti posameznika.  

Razvoj gluhega otroka naj bi torej potekal po enakih razvojnih principih kot razvoj slišečega 

otroka, ker pa je zaradi izgube sluha oteţen govorni razvoj, je posledično gluh otrok prizadet 

tudi na vseh ostalih področjih razvoja. Gluhi otroci imajo enake potencialne in predispozicije 

kot slišeči otroci. Problem je v tem, da je razvoj jezika in komunikacije pogosto pri gluhih 

otrocih drugačen, tako ti ne razumejo dovolj zakonitosti sveta okoli sebe, primanjkuje jim 

informacij in razlag, njihovi socialni stiki so omejeni in moţnost frustracij je večja. To pa se 

odraţa ravno v razvoju in napredku otroka (Košir, 1991). 

 

Govor teh oseb je treba vzdrţevati s pomočjo slušnih aparatov polisenzorne stimulacije. 

Osebe, ki so naglušne, po razvoju govora zadrţijo predstavo o govoru, zato je za razvoj 

govora pomemben vsak mesec v razvoju osebe, ko je bil sluh še nepoškodovan. Pomemben je 

tudi prelingvalni čas v razvoju otroka, ko govora še ni zaznal kot govor, temveč kot zvoke, ki 

so ga obkroţali, in zvoke, ki jih je tvoril sam. S svojim oglašanjem je otrok v tem obdobju 

začel vzpostavljati vez med zvokom in gibom govornih organov.  
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Začel se je ustvarjati temelj za gradnjo govora, ki ima v obdobju rehabilitacije pomembno 

vlogo, saj se predstave o zvoku iz tega obdobja, če so podprte z rehabilitacijo, teţko pozabijo 

(Radovančić, 1995). 

 

Poslušanje in govor sta fiziološka, psihološka in spoznavna procesa. Govorni razvoj je 

zasnovan in odvisen od poslušanja in povezovanja zvokov s pomenom samim. Govor ni le 

zvok, ki se imitira in prejema v obliki zvoka. Govor je tudi mimika obraza, gestikulacija, 

pantomima in vibracija. Govorna komunikacija je v socialnih okoljih, mislimo na motnje 

glede na to, ali so v telesu ali v okolici, pogosto motena s hrupom ali šumi. Najbolj pogosto 

gre za zunanji hrup, lahko pa je teţava v govorcu samem, če ima govorno napako. Notranji 

hrup lahko povzroča izguba sluha, ki pa lahko močno ovira sprejem sporočila (Radovančić, 

1995). 

 

Gluh in naglušen otrok ţivi v zanj svojevrstnih okoliščinah. Ker slabo sliši, ne more povsem 

razumeti govorice drugih; ker se tudi sam nejasno izraţa, ga drugi teţko razumejo (Omreza, 

1964). 

 

1. 3. 2. 1 FUNKCIJE GOVORA  

 

Nerazvit govor ali delno razvit govor omejuje posameznika pri komunikaciji z drugimi 

ljudmi. Govorno-socialna komunikacija ima več pomembnih funkcij (Rataj, 2002):  

 

- omogoča izmenjavo informacij, 

- vzpostavljanje in vzdrţevanje socialnih odnosov, 

- z govorom izraţamo naša hotenja, ţelje, čustva, 

- bogatimo naša znanja. 

 

Pogosto se izpostavlja, da je govor tudi sredstvo mišljenja. O odnosu govora in mišljenja 

obstaja več razlag. Nekateri avtorji navajajo, da sta govor in mišljenje istovetna, drugi pa, da 

sta edinstvena in da ne obstaja govor brez mišljenja ali mišljenje brez govora. Vigotski navaja, 

da obstaja sfera govornega mišljenja, hkrati pa tudi ogromno področje mišljenja, ki ni v 

neposredni povezavi z govorom. Furth je testiral gluhe osebe z neverbalnimi testi in zaključil, 

da so sposobne reševati miselne probleme, kar pa kaţe na relativno neodvisnost med govorom 

in mišljenjem. Govor ni sredstvo mišljenja v tem smislu, da ne obstaja mišljenje brez govora. 

Govor olajšuje mišljenje, ker pogosto razmišljamo v obliki notranjega govora, prav tako 

neposredno vpliva na mišljenje s tem, ko omogoča pridobivanje določenih izkušenj in deluje 

motivacijsko na uporabo mišljenja.   

 

Govor ima štiri funkcije (Rataj, 2002): 

 

- komunikacijsko, 

- semantično, 

- funkcijo pridobivanja novih izkušenj in 

- funkcijo delovanja, 

vsaka od njih pa ima svoj pomen samo v povezavi z drugimi.  
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Govor je medčloveška komunikacija, kar pomeni, da je tudi socialna aktivnost. Govornik in 

poslušalec si izmenjujeta vlogi, sporočilo govornika mora poslušalec razumeti, ga razvozlati.  

Pogosto pa se dogaja, da poslušalec sprejme sporočilo, ki je spremenjeno, kajti pri 

sprejemanju ga moti hrup ali pa nima enakega repertoarja avditivnih in lingvističnih spoznanj 

kot govorec, in prav to se dogaja pri komunikaciji med slišečo osebo in osebo z izgubo sluha  

(Radovančić, 1995). 

 

1. 3. 3 KOMUNIKACIJA  

 

Izraz komunikacija v vsakdanjem ţivljenju pogosto uporabljamo in zdi se, da nam je vsem 

popolnoma razumljiv. V resnici pa je komunikacija zelo zapleten proces, ki ga teţko preprosto 

razloţimo.  

 

Govorna komunikacija obsega emisijo sporočil, ki vključuje aktivnosti centralnega ţivčnega 

sistema, izvršnih govornih organov in čutil, transmisijo preko ugodnega kanala oz. medija, in 

sprejem govora, ki prav tako zahteva aktivnost čutil in CŢS. Dokler imitator govori, obenem 

kontrolira svojo emisijo s svojimi govornimi organi. Govora in jezika ne moremo opazovati 

samo kot sredstvi za izraţanje misli, gre za simbolični sistem, ki pripomore k temu, da se 

misel razvija. Preko komunikacije ljudje postajamo socialna bitja (Radovančić, 1995). 

 

Razvoj komunikacije (govora in jezika) pri gluhem in naglušnem otroku je drugačen od 

razvoja govora in jezika vrstnikov, ki slišijo. Gluh ali naglušen otrok gradi jezik tudi s 

pomočjo naravne kretnje in govorice telesa. Pri komunikaciji z gluhim ali naglušnim otrokom 

se upoštevajo otrokove komunikacijske sposobnosti in zmoţnosti.  

Okvara sluha ima v otroški dobi (prelingvalno gluh) bistveno drugačen pomen kot okvara 

sluha, nastala po obdobju, ko se je govor ţe zgradil in utrdil (postlingvalno gluh) (Zavod, 

2003).  

 

Gluhi in naglušni otrok bo besede lahko razumel in pravilno uporabljal le, če jih bo pogosto 

srečeval v optimalnih pogojih in situacijah. Zato morajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

pri svojem delu uporabljati ustrezne pristope in metode dela (Zavod, 2003):  

 

- pri posredovanju informacij in navodil morajo imeti z otrokom očesni kontakt, 

- obliko komunikacije prilagodijo otrokovim sposobnostim in zmoţnostim, 

- otrokovo razumevanje sprotno preverjajo ter pri tem upoštevajo njegova nebesedna in 

besedna sporočila, 

- uporabljajo veliko vizualnih pripomočkov (naravni materiali, lutke, slike, fotografije, 

slikanice, avdio-vizualne medije, računalnik …), 

- ko je potrebno, delujejo kot komunikacijski »most« med slišečimi vrstniki in gluhim 

ali naglušnim otrokom. 

 

Po različnih merilih je mogoče razlikovati več vrst komunikacij, v vsakdanjem ţivljenju pa 

največkrat govorimo o verbalni (besedni) in neverbalni (nebesedni) komunikaciji. Navadno si 

komunikacijsko vedenje razlagamo bolj kot besedno komunikacijo (oralni govor, pisno 

besedo) in manj kot nebesedno (gibe, drţo telesa, izraz obraza), slednjo smo manj navajeni 

opazovati in vrednotiti, posledično tudi manj razumemo njen pomen.  
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K verbalni (oralni) komunikaciji štejemo glasovni govor in poslušanje. Ta komunikacija je 

dolgo veljala kot edina prava, njen cilj pa je bil usvojitev glasovnega govora kot osnovnega 

načina sporazumevanja in enakopravnega vključevanja gluhih v svet slišečih (Podboršek, 

1990). Gluhi uporabljajo tudi različne oblike neverbalne komunikacije. Nekatere od teh so 

značilne le zanje, druge bolj ali manj zavestno uporabljamo v vsakdanji komunikaciji vsi. 

 

Različni neverbalni kodi so za gluhe pomembni, saj jim zvok, ki ga morda dobijo preko 

slušnega aparata, ne zveni enako kot slišečim, zato mora biti govorjeno sporočilo čim bolj 

vidno. Oblike neverbalne komunikacije, ki jih uporabljamo vsi ljudje, so: mimika, 

pantomima, govorica telesa, dotik, značilnosti v načinu izraţanja, t. i. prozodija. 

 

Gluhi komunicirajo tudi s pomočjo tako imenovane totalne komunikacije. Gre za ţivljenjski 

pristop oziroma filozofijo, ki pravi, da je najpomembnejši cilj komunicirati z gluhimi, se z 

njimi sporazumeti ne glede na to, kako to doseţemo. Kateri načini komuniciranja ali 

kombinacija načinov je najboljša, je odvisno od dane situacije in komunikacijskih zmoţnosti. 

Lahko vsebuje vse ali pa le nekatere od naslednjih načinov komuniciranja: glasovni govor, 

odgledovanje, prstno abecedo, znakovni jezik, slovenščino v kretnjah, geste, pantomimo, 

vizualne pripomočke, slušni aparat itd. (Schirmer, 2001).  

 

Načini komuniciranja, ki so značilni za gluhe in naglušne (Schirmer, 2001):  

 

- odgledovanje, 

- prstna abeceda, 

- cued speech, 

- znakovni jezik, 

- znakovna pismenost (ASL Literacy), 

- besedni jezik, 

- manually coded english (je znakovni sistem, ki se je razvil kot vizualno-kretalna 

podpora angleškemu jeziku v zgodnjih 70. letih), 

- piding sign language (definiran je kot oblika kretanja, kot kontaktni jezik med gluhimi 

osebami, ki uporabljajo ASL, in slišečimi osebami, ki niso fluentne v ASL-u), 

- kretnja (gesture).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polţev vsadek                                                                                              Adrijana Despotović 

 

 17 

1. 4 KOGNITIVNI RAZVOJ 

 

V stari Grčiji in Rimu so menili, da so gluhi intelektualno manjvredni in da jim ne pripadajo 

iste pravice kot ostalim ljudem. Tako mnenje je zagovarjal celo veliki antični filozof Aristotel.  

Stališče, da so gluhi v svojih kognitivnih sposobnostih bistveno slabši od drugih, je 

prevladovalo tudi še v 20. stoletju nekako do 2. svetovne vojne. Na splošno so menili, da 

gluhi dosegajo dveletni zaostanek na inteligenčnih testih in petletni na testih znanja. Zato so 

bili prepričani, da so kognitivne sposobnosti pri gluhih kvalitetno in kvantitetno drugačne kot 

pri slišečih in da so te razlike posledica gluhote (Pinter, 1933).  

Od konca 2. svetovne vojne pa do konca šestdesetih let je prevladovalo stališče, da gluhi niso 

intelektualno manjvredni, vendar pa obstajajo določene kvalitativne razlike. Gluhi naj bi bili 

enakovredni slišečim predvsem na konkretni ravni, ne pa na abstraktni ravni. Avtorji, kot so 

npr. Myklebust, Furth, Vernon (po Schirmer, 2001), so menili, da so razlike med slišečimi in 

gluhimi predvsem posledica slabšega jezikovnega razvoja gluhih ljudi, zato mentalni razvoj in 

intelektualno funkcioniranje gluhih ne potekata vzporedno s slišečimi otroki.  

Piaget (1974) je menil, da imajo gluhi zaradi pomanjkanja slušnih draţljajev in izkušenj take 

primanjkljaje tudi v sposobnostih simboliziranja, kar se pozna v njihovem mentalnem razvoju.  

 

Razumljivo je, da so strokovnjaki prihajali do takih zaključkov, saj so preizkušali inteligenco 

gluhih ljudi z zanje neprimernimi preizkusi, ki niso upoštevali njihovega jezikovnega razvoja. 

To pa je pribliţno tako, kot če bi afriškega otroka preizkušali s testom, ki je izdelan za 

Evropejca. Tako so na teh preteţno verbalnih testih dosegali precej niţje rezultate kot slišeči. 

Podobne rezultate dosegajo otroci iz drugačnega, neslovenskega kulturnega in jezikovnega 

okolja na slovenskih preizkušnjah.  

Od konca šestdesetih let pa prevladuje prepričanje, da so gluhi na področju kognitivnih in 

intelektualnih sposobnosti povsem normalni ter da je mišljenje gluhih in slišečih podobno, le 

da se pri gluhih/naglušnih nekateri procesi pojavljajo nekoliko kasneje.  

Danes je s pomočjo prirejenih in na gluhi populaciji standardiziranih testih dokazano, da 

imajo gluhi in naglušni ljudje podobno distribucijo inteligentnosti kot celotna populacija. 

Številne študije potrjujejo, da ni direktne povezave med gluhoto in inteligenco (Schrimer, 

2001). 

 

Raziskave kaţejo, da gluhi, ki niso razvili oralnega govora, dosegajo pri verbalnih 

inteligentnostnih testih slabše rezultate kot slišeči. Povsem enake rezultate pa dosegajo pri 

neverbalnih testih. Na osnovi tega bi lahko rekli, da govor selektivno vpliva na nekatere 

kognitivne funkcije. Gluhi po Furthu niso mentalno zaostali, lahko le začasno zaostanejo v 

posamezni razvojni fazi, na posameznem področju zaradi skromnejših izkušenj. Vendar se 

sposobnost abstraktnega mišljenja pri gluhih enako distribuira kot pri slišečih. Tako so lahko 

gluhi in naglušni vrhunski matematiki. Furth v svoji knjigi Thinking Without Language iz leta 

1966 pravi: »Logično, inteligentno mišljenje ne potrebuje podpore jezikovnega simbolnega 

sistema. Inteligenca ni odvisna od jezika, pač pa je jezik odvisen od strukture intelekta.« 

(Košir in ostali, 1999). 

 

Človeka definirata in ločita od ostalih ţivih bitij dve značilnosti. Po eni strani je to 

oralno-glasovni govor oz. jezik, po drugi strani pa človekova superiornost intelektualnih 

kapacitet nad ostalimi ţivimi bitji. Če je oralno-glasovni govor pomemben za kognitivni 

razvoj, potem se odsotnost govora pri gluhih osebah odraţa pri njihovem kognitivnem 

razvoju.  

Obstaja več raziskav kognitivnih funkcij gluhih oseb, ki na določen način poskušajo osvetliti 

ta problem. Najprej so to raziskave inteligence gluhih oseb in rezultati teh raziskav kaţejo, da 
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gluhe osebe, pri katerih je motnja sluha nastopila pred razvojem oralno-glasovnega govora, 

dosegajo slabše rezultate na verbalnih testih od slišečih oseb, medtem ko na neverbalnih testih 

gluhi v povprečju dosegajo enake rezultate ali celo boljše pri posameznih podtestih. Na osnovi 

teh raziskav lahko predvidevamo, da govor selektivno vpliva na nekatere kognitivne funkcije. 

Govor ima pomemben vpliv na kognitiven razvoj, vendar še zdaleč ne tolikšnega, kot se to na 

splošno predvideva. Najočitnejša negativna posledica odsotnosti verbalnega govora ni v tem, 

da gluhim osebam manjka ustrezno sredstvo mišljenja, ampak se to odraţa v nezmoţnosti 

komuniciranja, s tem pa tudi v pomanjkanju motivacije teh otrok, da bi postavljali vprašanja, 

iskali razloge in podobno (Radovančić, 1995).     

 

Stališča filozofov in psihologov o odnosu med govorom in mišljenjem so tudi danes zelo 

raznolika. Od enačenja v smislu govor je enako mišljenje, do koncepcije, po kateri je 

mišljenje relativno neodvisno od govora. Kar pomeni, če ni govora, ni mišljenja, ali v drugi 

skrajnosti, mišljenje se razvije ne glede na govor. Izgleda pa, da nimamo dovolj argumentov, 

da bi sprejeli katero koli od obeh navedenih stališč. Jasno je, da se mišljenje slišečih ljudi 

razvija pod vplivom celokupne senzorike, pri gluhih/naglušnih pa predvsem pod vplivom 

vida, brez akustične komponente. Zato strokovnjaki za sluh in govor izpostavljajo, da je 

mišljenje gluhih osnovano na vidnih slikah, predvsem konkretno, manj pa abstraktno, manj 

dinamično in relativno.  

Gluhi in naglušni so prav tako kot slišeči zelo različni po intelektualnih sposobnostih. Razpon 

se giblje od zelo inteligentnih do duševno manj razvitih. Nikakor pa gluhota sama po sebi ne 

vpliva na niţje intelektualno funkcioniranje ljudi.  

Zaključimo lahko, da imajo gluhi in naglušni otroci normalne intelektualne potenciale od zelo 

visokih do zelo nizkih (Schrimer, 2001). 

 

1. 4. 1 POSLEDICE V KOGNITIVNEM RAZVOJU 

 

Človeka od ţivali loči predvsem razvoj jezika in njegov oralni govor, kot tudi njegova 

intelektualna superiornost nad katerokoli vrsto ţivih bitij. Vendar se ob tem postavlja 

vprašanje, ali je človek intelektualno superioren, zato ker govori ali obratno; jezik omogoča 

psihično razvitost (Radovančić, 1995). 

Raziskovanja kognitivnega razvoja gluhih, ki niso razvili oralnega govora, bi mogla dati 

odgovor na tako vprašanje. Njihovi rezultati kaţejo, da gluhi dosegajo slabše rezultate na 

verbalnih inteligentnostnih testih kot slišeči ljudje. Dosegajo pa povsem enake rezultate z 

njimi na neverbalnih testih. Na osnovi tega bi lahko rekli, da govor selektivno vpliva na 

nekatere kognitivne funkcije.  

Gluhi po Furthu niso mentalno retardirani, lahko so začasno retardirani v posamezni razvojni 

fazi na posameznem področju zaradi skromnejših izkušenj. Končno gluhi lahko zaostajajo v 

reševanju nekaterih specifičnih nalog, pri katerih verbalni govor olajšuje njihovo reševanje, ali 

zaostajajo, zato ker je vzrok za slušno motnjo isti, kot je povzročil tudi duševno motnjo. 

Vendar raziskave, ki preučujejo povezanost jezika in mišljenja, kaţejo, da se sposobnosti 

abstraktnega mišljenja pri gluhih ljudeh enako distribuirajo kot pri slišečih ljudeh. Najboljši 

dokaz za to je dejstvo, da so lahko gluhi in naglušni dobri matematiki, nekateri celo vrhunski. 

Pogosto so tudi dobri šahisti.  

Furth v svoji knjigi Thinking Without Language (1966) pravi: "Logično, inteligentno 

mišljenje ne potrebuje podpore jezikovnega simbolnega sistema. Inteligenca ni odvisna od 

jezika, pač pa je jezik odvisen od strukture intelekta."  
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Pogosto se gluhi izkaţejo v ročnospretnostnih poklicih, v obrteh, kjer je vključeno znanje, 

uvidevanje, razumevanje problema, pomnjenje, planiranje in praktično reševanje. Vendar je 

rezultat uspešnih procesov konkretni izdelek, ne pa verbalizacija, pa naj si bo povedana ali 

napisana (Košir, 1999). 

 

1. 4. 2 AKADEMSKA ZNANJA 

 

Svet, v katerem ţivimo, je svet slišečih. Prilagojen je ljudem, ki se dobro besedno izraţajo. Po 

njih se merijo šolski in poklicni uspehi. Takih zahtev ne zmorejo ţe ljudje, ki imajo slabše 

govorne sposobnosti ali pa so iz tujega jezikovnega okolja. Toliko teţje so tem kos gluhi in 

naglušni otroci (Košir, 1999). 

 

Če ugotavljamo, da imajo gluhi in naglušni otroci normalne intelektualne potenciale, pa 

moramo ţal ugotoviti, da so njihovi učinki in šolski doseţki bistveno slabši od pričakovanih 

in povprečno niţji od povprečnih doseţkov slišečih ljudi. 

Čeprav so nekateri gluhi ljudje dosegli najvišje znanstvene naslove, so povprečni gluhi ljudje 

manj izobraţeni kot slišeči ljudje. Tudi zaposlujejo se na manj zahtevnih delovnih mestih. 

Ameriški podatki kaţejo, da je 87 % ljudi zaposlenih v manualnih poklicih (pri celotni 

populaciji pa je ta deleţ 50 %). V samem procesu izobraţevanja gluhi in naglušni otroci 

dosegajo slabše rezultate ţe pri branju in pisanju. Po ameriških podatkih samo 5 % gluhih 

otrok dosega visoko raven znanja, 30 % pa je funkcionalno nepismenih. Med najboljšimi 

učenci so predvsem naglušni otroci kot tudi kasneje oglušeli in gluhi otroci gluhih staršev 

(Košir, 1999).  

 

Ker je pridobivanje akademskih znanj verbalno pogojeno, bodisi da poslušamo predavanja ali 

se učimo iz knjig in zapiskov, je neznanje verbalnega jezika usodno z več vidikov: 

 

- Način pridobivanja znanja je gluhim in naglušnim najpogosteje neprilagojen, zato 

ostajajo nepoučeni, neinformirani, dosegajo nizke izobraţevalne ravni (Košir, 1999). 

- Zaradi premajhnega števila gluhih otrok je zelo teţko zagotavljati šolanje na prilagojen 

način za različne poklice in stopnje šolanja. 

- Mnogi strokovnjaki (po Košir, 1999) menijo, da je eden od razlogov tudi v 

izobraţevalnem sistemu, ki gluhim ne razvija dovolj intelektualnih potencialov in 

jezikovnih sposobnosti. Večina šol se ukvarja s treningom govora in odgledovanja, 

zanemarja pa izobraţevalno najbolj učinkovit način, t. i. totalno komunikacijo. Vernon 

(po Košir, 1999) na podlagi svoje raziskave trdi, da je totalna komunikacija, ki jo 

uporabljajo starši s svojim gluhim otrokom, mnogo pomembnejša za otrokov razvoj 

kot še tako dober in izdelan predšolski program. Vendar najdemo v literaturi tudi resno 

nasprotovanje totalni komunikaciji v zgodnjem obdobju otroka in utemeljene ugovore 

(Košir, 1998). Vsekakor ta problem znanstveno dokončno ni razrešen. Na 

posamezniku in njegovi druţini leţi teţa izbora in s tem povezane odgovornosti 

(Košir, 1999).  
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1. 5 MOTORIČNI RAZVOJ – GIBANJE 

 

Človekovo motoriko definira podsistem, ki je odgovoren za formiranje kontrole in usmerjanje 

gibanja. Izguba sluha je senzorna motnja in ima kot taka zapleteno vlogo v razvoju osebnosti. 

Psihosomatski razvoj otroka je pogojen med drugimi tudi z njegovo aktivnostjo, ki je posebno 

izraţena na motoričnem področju v prvih letih ţivljenja. Otrokovo oglašanje in govor v tem 

obdobju spremljajo sinhroni gibi udov, glave in celotnega telesa. Največ teţav jim povzroča 

obvladovanje statičnega, še posebej pa dinamičnega ravnoteţja, negotovost pri izvajanju 

ritmičnih gibov in negotovost pri izvajanju makro in mikro gibov nasploh. Nekateri avtorji 

navajajo, da otroci z izgubo sluha, posebej gluhi otroci, kasneje shodijo (Radovančić, 1995). 

 

Gluhi in naglušni otroci imajo v povprečju več teţav v gibalnem razvoju kot slišeči vrstniki. 

Pogostejši so problemi z ravnoteţjem, med gluhimi je več levičarjev kot med slišečimi 

vrstniki, več je grafomotoričnih teţav itd. Vzroki za te teţave so verjetno večinoma isti kot 

vzroki za izgubo sluha. Velikokrat smo pri otrocih preveč usmerjeni samo na govorni in 

jezikovni razvoj in pozabljamo na celostnega. Zavedati se moramo, da gluh in naglušen otrok 

potrebuje mnogo spodbud: za gibanje in šport, za risanje in barvanje, za ročne spretnosti, za 

spodbujanje vseh čutil itd. (Košir, 1999). 

Motorični razvoj je lahko oviran zaradi pomena pri kontroli in regulaciji gibanja, zvok je 

pomemben za njegovo sinhronizacijo in ritmizacijo. Oviran pa je lahko tudi zaradi organske 

okvare, ker je v srednjem ušesu tudi ravnoteţnostni organ človeka, ali pa zaradi pomanjkljivih 

motoričnih izkušenj. Strokovnjaki za sluh in govor na osnovi izkušenj ugotavljajo teţave v 

statičnem in dinamičnem ravnoteţju. Otroci se veliko gibljejo in si tako skozi igro in 

sodelovanje pridobivajo motorično prakso. Zaradi pogoste izključenosti iz otroške igre, 

teţkega vključevanja v igro in nepoznavanja pravil gluhi/naglušni ne pridobiva ustreznih 

izkušenj. Ker je v večini bolj opazovalec, postaja nevešč in manj spreten (Košir, 1999).  

 

 

1. 6 SOCIALNE IN EMOCIONALNE POSLEDICE   

 

Človek je socialno bitje. Zanj je značilno ţivljenje v druţbeni skupnosti, kjer se socializira in 

s tem sprejema norme sodelovanja, dela in odgovornosti, za to pa je potrebna komunikacija 

med ljudmi.  

Zdi se, da so gluhi/naglušni otroci res nekoliko bolj nezreli kot slišeči vrstniki. To pomeni, da 

so bolj nesamostojni, odvisni, neodgovorni, da so njihove dejavnosti bolj kratkotrajne, da 

slabše predvidevajo posledice svojih dejanj itd. Zakaj?  

Pomanjkanje zgodnje komunikacije v druţini prikrajša gluhe otroke za številne izkušnje in 

moţnosti učenja, ki so slišečim otrokom samoumevne. Razumevanje različnih situacij je pri 

njih slabše, zato počasneje pridobivajo izkušnje in se nanje pogosteje neustrezno odzivajo.  

Nekateri avtorji povezujejo socialno nezrelost tudi s pretirano zaščitniškim odnosom staršev 

in internatskim načinom šolanja, kar oboje podpira nezrelost.  

Vendar lahko socialno nezrelost večinoma preprečimo tako, da zagotovimo čim bolj zgodnjo 

in kvalitetno komunikacijo s starši in okolico, da ga učimo odgovornosti, neodvisnosti in 

samostojnosti, da ga ne ščitimo pretirano, saj bi s tem ovirali njegov normalen razvoj.  

Resnici na ljubo je potrebno povedati, da so v praksi (v povprečnih vzgojnih in izobraţevalnih 

pogojih) nekatere od osebnostnih značilnosti, kot so teţaven, agresiven, rigiden, egocentričen, 

sugestibilen, pri gluhih otrocih bolj prisotne kot med slišečimi otroki.  
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Osnovni vzrok je v dejstvu, da med slišečimi in gluhimi obstaja komunikacijska prepreka, ki 

gluhim povzroča ogromno teţav. Za boljše razumevanje si oglejmo nekaj primerov:  

- Večina gluhih otrok se rodi slišečim staršem, ki ne poznajo ne gluhote in ne kretenj, s 

katerimi bi se sporazumeli z otrokom.  

- Slabša komunikacija vodi v osamljenost tako znotraj druţine kot tudi nasploh v slišečem 

svetu, zato so razumljivi občutki zapostavljenosti, neljubljenosti, zavrnjenosti, kar seveda vodi 

v umikanje, zaprtost vase, sumničavost, depresivnost itd.  

- Če ne razumemo gluhega otroka, ta doţivlja napetosti, frustracije, rezultat pa so lahko 

napadi besa in agresivnost.  

 

- Reakcije nerazumevanja v okolju otroka potrjuje v svojem nasprotovanju in sovraţnosti.  

 

- Pogosta je otrokova zgodnja odsotnost od doma in pogosta so neprijetna srečanja v zvezi s 

sluhom, ki jih otrok ne razume in ne mara.  

 

Večina teh negativnih lastnosti je posledica pomanjkljivih moţnosti sporazumevanja med 

slišečimi in gluhimi ljudmi. Če se torej pri gluhih pojavljajo negativne lastnosti, te nikakor 

niso posledica gluhote same, ampak posledica nerazumevanja in napačnih pristopov in 

postopkov slišečega sveta do gluhega človeka. S pravimi odgovori na problem gluhote pa 

lahko osebnostni razvoj gluhih normaliziramo.  

V prid temu govorijo raziskave, ki kaţejo, da imajo otroci, s katerimi se komunicira na njim 

prilagojen način, normalen socialno-emocionalni in osebnostni razvoj ter vedenje. Na to bi 

sklepali iz izkušenj z gluhimi otroki gluhih staršev (ki zgodaj vzpostavijo kretalno 

komunikacijo), za katere pogosteje velja, da imajo normalen osebnostni razvoj. Vendar so 

verjetni razlogi tudi drugje. Gluhi otroci gluhih staršev so pogosto gluhoto podedovali, kar 

predstavlja ozko usmerjeno okvaro. Pri gluhih otrocih slišečih staršev pa je pogosto okvara 

mnogo kompleksnejša. Zato tako primerjanje ni povsem primerno.  

Ker je komunikacija gluhega/naglušnega slaba ali je ni, ga nerazvitost verbalnega govora 

oddaljuje od ljudi. Obdajajo ga predvsem predmeti. Ravnanje slišečih ljudi si samosvoje 

razlaga le na osnovi videnega. Teh razlag ne more ustrezno preveriti. Njegove socialne 

izkušnje so skromnejše in drugačne kot so izkušnje slišečih ljudi. Z okolico lahko prihaja do 

nesporazumov. Emocionalno in socialno vedenje se pod vplivom takih izkušenj lahko 

spremeni. Okolico doţivlja ogroţajoče, postaja introvertiran, ravnodušen ali apatičen, prisotni 

so občutki zapuščenosti, manjvrednosti, fobija preganjanja, je bolj pasiven v smislu interesov, 

agresivnejši do okolja (Košir, 1999). 

 

Zaradi velikih individualnih razlik ne moremo govoriti o enotni obliki vedenja gluhih oseb. 

Emocionalno in socialno vedenje sta neprestano odvisna, lahko rečemo, da sta neposredno 

odvisna in sta tako v interakciji s socialno sredino, ki deluje na posameznika. Druţina gluhe 

osebe je ponavadi premalo stimulativna za njegov emocionalno-socialni razvoj. Vzrok za to je 

v nezadostni socialno-gospodarski strukturi drţave, ki ne posveča dovolj pozornosti potrebam 

gluhe osebe. Če je gluh otrok kmalu evidentiran, ga običajno starši vključijo v zavod za gluhe 

z namenom, da mu bo ponujena ustrezna strokovna pomoč. 

Ločevanje otroka od starša pa otroku prinaša emocionalni stres, kar se odraţa v njegovem 

počutju in reagiranju. Specifične emocionalne reakcije gluhih oseb se pogosto odraţajo v 

obliki infantilnega vedenja, občutka zapuščenosti, občutka manjvrednosti, preganjavice in 

ekscentričnosti. 
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Radovančić (1995) vse emocionalne reakcije gluhih razvršča v tri skupine, in sicer:  

 

- centripetalna polarizacija predstavlja vedenje, ki se pri otroku opazi kot pasivno 

vedenje, pojav strahu in depresivnost, 

- centripetalna polarizacija se kaţe v agresivnosti proti oţji in širši okolici, za vse so 

krivi drugi, 

- solipsizem predstavlja zapiranje vase, kar je lahko vzrok temu, da otrok prekine 

kakršenkoli kontakt z okolico, je ravnodušen, apatičen. 

 

Socialne posledice izgube sluha predstavljajo specifične povratne socialne manifestacije, ki pa 

so nastale direktno ali indirektno pod vplivom zmanjšanega funkcioniranja ali 

nefunkcioniranja slušnega organa. Te se kaţejo v različnih oblikah in vplivajo na socialno 

zrelost, stopnjo prilagodljivosti gluhih in naglušnih in na mentalno stabilnost.  

 

Lee Meyerson (1995) navaja, da obstajajo različni načini adaptacije oseb z motnjo sluha:  

 

- umikanje in zapiranje v relativno majhen in omejen, a za njih varen ţivljenjski prostor 

(klubi, društva …), 

- odklanjanje in ignoriranje druţenja z gluhimi osebami in ţelja po vključevanju v 

slišečo skupino oziroma druţbo, 

- realno dojemanje svoje situacije s teţnjo, da se glede na svoje sposobnosti in moţnosti 

vklopijo tako v okolje gluhih kot v okolje slišečih. 
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1. 7 SLUŠNI PRIPOMOČKI 

 

Slušni aparati so v osnovi elektrotehnični sistemi za ojačenje zvoka. Poleg ojačenja aparat 

zvok tudi filtrira. To pomeni, da nudi uporabniku različne frekvenčne razpone odvisno od 

tega, na katerih področjih ima ostanke sluha. Aparat izloči visoke, srednje ali nizke tone. 

Torej je zelo pomemben izbor aparata in njegovo individualno prilagajanje posameznemu 

uporabniku. Pomembna je stopnja in območje izločanja. Te prilagoditve so trajnejše in jih ne 

spreminjamo več. Z njimi poiščemo optimalno slušno polje posameznika, na katerem se bo 

moral učiti (ponovno naučiti) poslušanja. Vsak aparat ima tudi moţnost jakostne prilagoditve, 

ki si jo uporabnik lahko sproti spreminja. S tem uravna zvok bolj glasno ali bolj tiho. Poleg 

teh funkcij aparat opravlja še varovalno funkcijo s svojo kompresijo. Aparatu lahko nastavimo 

največjo moţno izhodno jakost zvoka, da ob nenadnih pokih ne bi prišlo do bolečine in s tem 

dodatnega poškodovanja sluha.  

Glede na funkcije, ki jih opravlja, ima aparat ohišje, v njem pa mikrofon za sprejem zvoka, 

zvočnik (slušalko) za oddajanje zvoka in sistem za ojačenje, filtriranje in varovanje. Današnji 

aparati imajo moţnost, da zvok sprejemajo preko mikrofona ali neposredno z 

elektromagnetnimi valovi. To je dobra moţnost za poslušanje telefona, radija, koncerta ali 

drugih prireditev, kjer se usmerjamo neposredno na določene zvoke: telefona, radija, koncerta 

in izključimo moteč zvok preostalega prostora. Vendar je potrebna za tako uporabo določena 

tehnična prilagoditev prostora z indukcijsko zanko. Aparat potrebuje energijo, ki jo dobiva iz 

majhne baterije ali akumulatorja. Medtem ko iztrošene baterije zamenjamo z novimi, moramo 

akumulator pogosteje polniti. Ker aparat sprejme in ojači vse zvoke okolja, se je potrebno 

poslušanja šele naučiti. Potrebno je usmerjati akustično pozornost na koristen zvok. Koristen 

zvok pa je mnogo siromašnejši, nepoln, kot ga slišimo slišeči ljudje. Zato se mora naglušna 

oseba naučiti prepoznavanja zvokov na osnovi mnogo bolj skopih zvočnih informacij, kot jih 

pridobivamo slišeči ljudje. To delno olajšujejo sodobnejši aparati, ki imajo vgrajen 

računalniški procesor, ki se bolj usmerja na zvoke govora in se bolje prilagaja okolju, v 

katerem se posluša. Taki aparati imajo več vnaprej pripravljenih računalniških programov, ki 

jih uporabnik preklaplja s pritiskom na gumb in s tem prilagodi trenutno poslušanje prostoru 

ali vrsti zvoka.  

S slušnim aparatom pa ne slišimo kot slišeči ljudje, ampak nam omogoča potrebno jakost za 

slišanje le tistih zvokov, katerih slušne ostanke imamo. Le dobro vzdrţevanje aparata, 

ustrezno rokovanje in energetska oskrba lahko omogočijo optimalno poslušanje.  

 

1. 7. 1 ZUNANJI SLUŠNI APARATI 

 

Z zunanjimi slušnimi aparati označujemo aparate različnih tehničnih zmoţnosti, ki so 

različnih oblik in velikosti. Za vse je značilno, da jih lahko kadarkoli odstranimo, zamenjamo, 

nesemo v servis, spravimo ali njih uporabo opustimo. To je miniaturni ojačevalnik zvoka v 

frekvenčnem območju 300 do 5000 Hz. Večina sodobnih slušnih aparatov je danes digitalno 

nastavljivih, kar pomeni, da elektroakustične lastnosti nastavljamo z računalnikom. Tako 

lahko natančno prilagodimo aparat stanju sluha posameznika. Vendar slušni aparat ne zmore 

povsem izključiti vpliva hrupa okolja in razločiti le govornega signala.  

Zaradi izgleda so prirejeni za nošnjo v samem sluhovodu, so zaušesni, poznamo pa tudi ţepne 

slušne aparate in aparate, ki so vgrajeni v okvir očal. Zaradi potrebne miniaturizacije vsi ti 

aparati ne omogočajo vseh uporabnikovih zahtev. Tako velikih ojačenj, zahtevnih filtriranj z 

jakostnim varovanjem in prilagajanjem okolju ne moremo pričakovati od ušesnega ali 

zaušesnega slušnega aparata. Človek je svoboden pri izbiri tipa in vrste aparata, vendar hkrati 

tudi omejen s tehničnimi moţnostmi, ki jih posamezna firma in oblika nudita.  
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1. 7. 2 NOTRANJI SLUŠNI APARAT – POLŽEV VSADEK 

 

Danes obstaja elektronska proteza z imenom kohlearni implant ali polţev vsadek, ki jo je 

mogoče vsaditi v notranje uho. S polţevim vsadkom (v nadaljevanju PV) se lahko delno 

povrne sluh popolnoma gluhim posameznikom, pri katerih je gluhost posledica degeneracije 

lasastih slušnih celic. Nekateri posebno uspešni bolniki lahko uporabljajo telefon, drugi pa 

morajo med poslušanjem hkrati opazovati človeka, s katerim vzpostavljajo kontakt, in si 

pomagajo z branjem z njegovih ustnic, zato telefona ne morejo uporabljati.  

 

Uspeh polţevega vsadka je treba pripisati zdruţenim naporom znanstvenikov z različnih 

področij: bioinţenirjev, mikroelektronikov, fiziologov, otorinolaringologov in govornih 

terapevtov. Še posebna zasluga se pripisuje strokovnjakom, ki se ukvarjajo s procesiranjem 

signalov, saj je bilo treba razviti metodo procesiranja govornega signala in njegovo pretvorbo 

v električni signal na način, ki je funkcionalno oponašal delovanje ušesa.  

 

Polţevi vsadki so namenjeni tistim posameznikom, katerih popolna gluhota je posledica 

degeneracije in propada lasastih slušnih celic. Pri tem morajo biti celice slušnega ţivca 

popolnoma ali večinoma ohranjene. Poškodba lasastih slušnih celic je lahko posledica 

nekaterih boleznih, kot npr. meningitis ali pa prirojenih napak. Tudi nekatera zdravila so 

ototoksična, npr. antibiotik streptomicin lahko poškoduje lasaste slušne celice (Strojnik, 

2001). 

 

Polţev vsadek nadomesti cohleo slušnega sistema. Sistem tega vsadka je elektronska naprava, 

ki pretvarja zvočno valovanje iz okolice v električne impulze.  

Vsadek neposredno stimulira nevrone slušnega ţivca in tako obide poškodovane lasaste 

celice, ki so pri normalnem polţu odgovorne za pretvorbo zvoka v ţivčni signal. 

Polţev vsadek je sestavljen iz dveh delov: iz notranjega in zunanjega dela. 

 

- Notranji ali podkoţni del se vstavi operativno v izdolbeno leţišče zaušne kosti. 

Podkoţni del je sestavljen iz tako imenovanega sprejemnika, tukaj se impulzi 

dekodirajo, razporedijo po kanalih in vodijo na polje elektrod. To polje elektrod pa je 

drugi sestavni del notranjega dela, ki se vstavi v polţ. Sestavljeno je iz platinastih 

obročkov, preko katerih se električni impulzi prenesejo neposredno na slušni ţivec. 

 

- Zunanji del, ki je viden, leţi na koţi lasišča. Sestavljen je iz treh delov, in sicer: 

mikrofona, procesorja govora in oddajnika. Funkcija mikrofona je, da sprejema 

zvočno valovanje iz okolice, ga analizira in spreminja v analogni napetostni signal, ki 

se prenese do procesorja govora. Tukaj se analogni signali iz mikrofona ojačijo na 

predpisano vrednost, kodirajo in vodijo do oddajnika. Oddajnik je plastični obroč, v 

katerem je navitje. Poleg signalov pošilja v sprejemnik notranjega dela aparata 

energijo za napajanje sprejemnika. Polţev vsadek deluje na baterije, ki so v zunanjem 

delu aparata in je ponavadi pripet okrog pasu.  

 

 

 

 

 

 

 



Polţev vsadek                                                                                              Adrijana Despotović 

 

 25 

Menjava tovrstnega aparata je moţna le operacijsko. Zunanji del pa lahko snamemo in ga tudi 

menjamo. Specialisti predvidevajo, da naj bi posamezniku, ki ima polţev vsadek, menjali 

aparat le do trikrat v ţivljenju (Rataj, 2002). 

 

V Sloveniji teče ţe petnajsto leto, odkar je bila izvedena prva operacija polţevega vsadka, in 

sicer leta 1996 v Kliničnem centru Ljubljana. Danes presega število uporabnikov polţevega 

vsadka v Sloveniji preko 200, kar pomeni 15–20 operacij letno. 

 

Po operaciji, ki traja 3–4 ure, in potem, ko se rana popolnoma zaceli, se osebi prvič 

računalniško vnese vse nastavitve v procesor govora. To je individualno nastavljanje in ko se  

ugotovijo vsi potrebni parametri za optimalno poslušanje, se podatki vpišejo v procesorjev 

spomin. Takrat aparat omogoči optimalno zaznavo zvoka (Hernja, Brumec 1998). 

 

1. 7. 2. 1 ZGODOVINA POLŽEVEGA VSADKA 

 

Pred 200 leti je znanstvenik Aleksandro Volta na sebi opravil prve poskuse, da je s pomočjo 

električnega draţljaja vzdraţil slušni ţivec. To je bil prvi dokumentirani poskus električne 

stimulacije slušnega ţivca. Zaznave so bile podobne zvokom vrele vode. Te izkušnje je opisal 

kot neprijetne in boleče. Kljub temu so se podobni poskusi nadaljevali skozi naslednjih 50 let.  

 

Z začetkom točnejših spoznanj filozofije notranjega ušesa je nastal interes za elektrofiziološke 

eksperimente. Okoli leta 1930 so pomen električnih stimulacij za sluh začeli raziskovati 

znova. Dve različni neodvisni skupini, ena iz ZDA in druga iz SZ, sta prišli do spoznanj, da se 

pri gluhih posameznikih izzove slušna reakcija z električnim draţenjem srednjega ušesa. Te 

raziskave niso imele nobenega praktičnega pomena, predvsem zaradi tehničnih 

pomanjkljivosti, ki jih v tem času ni bilo moţno rešiti. 

V poznih 50. letih 20. st. so znanstveniki iz Francije poročali o prvi uspešni vstavitvi ene 

elektrode (bakrene ţice) v oglušelo notranje uho in električnih stimulacijah slušnega ţivca. 

Oseba je zaznala različne draţljaje, ritem govora, razlikovala govor od šumov okolja, govora 

pa ni razumela. To je bil začetek razvoja današnjega polţevega vsadka.  

V 60. letih je bilo veliko energije vloţene v študije in razvoj polţkovega vsadka in v začetku 

sedemdesetih so bile ţe opravljene prve operacije.  

Prvi PV so bili enokanalne naprave, razvite v Los Angelesu, ki so pošiljale kodirane 

informacije v edino elektrodo v notranjem ušesu. Ta naprava je nudila osebi moţnost slušne 

in govorne pozornosti, povečano sposobnost branja z ustnic, ne pa razumevanje govora. 

Ameriški vladni urad FDA (Food and Drug Administration) ga je leta 1984 odobril kot prvi 

ameriški trţno dosegljiv polţev vsadek. Sestavljen je bil iz signalnega procesorja, oddajnika 

in sprejemnika z enim parom elektrod. Zvočni signal iz mikrofona je bil ojačen z linearnim 

akustičnim ojačevalnikom, zaradi česar je pri veliki jakosti zvoka prihajalo do popačenega 

signala.  

 

Kmalu po začetnem neuspehu se je podjetje obrnilo na raziskovalce Tehnične univerze na 

Dunaju, ki so zagotavljali neprimerno boljše rezultate. Njegova izboljšava v primerjavi s 

prejšnjim je bila: 

- predvsem v ohranjanju finih časovnih sprememb v govornem signalu, kar so dosegli s 

stiskanjem signala (ojačitev majhnih  signalov je močnejša od ojačitve velikih 

signalov).  
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- Druga velika prednost je bila uporaba izravnalnega filtra, ki je zagotavljal enako 

glasnost vseh frekvenc od 100 Hz do 4 kHz in omogočal prilagoditev frekvenčne 

občutljivosti za različne uporabnike. 

 

Kljub temu je razmeroma malo uporabnikov lahko koristno uporabljalo enokanalne vsadke, 

kar pravzaprav ne preseneča. Enokanalni vsadek namreč ne izkorišča tonotopične porazdelitve 

v polţu, saj je ta stimuliran le na enem mestu. Poleg tega je časovno (temporalno) kodiranje 

frekvence zaradi refraktorne periode ţivca omejeno na 1 kHz. Ta frekvenca pa je seveda 

prenizka, saj je za razumevanje govora potreben frekvenčni pas skoraj  4000 Hz (Strojnik, 

2001).   

 

Predstavitev večkanalne naprave v začetku osemdesetih je tako predstavljala velik napredek v 

tehnologiji PV. Dane so bile moţnosti za boljše razumevanje govora brez branja z ustnic.  

 

Večkanalne naprave imajo večje število elektrod, ki pa so razporejene vzdolţ polţa. To 

omogoča stimulacijo večjega števila nevronov slušnega ţivca, hkrati pa je mogoče izkoristiti 

tonotopično organizacijo polţa za bolj verodostojen prenos frekvenčne vsebine govornega 

signala.  

Prav tako je potrebno vedeti, kateri del informacije, ki jo vsebuje govorni signal, naj te 

elektrode posredujejo slušnemu ţivcu. Govor poleg frekvenčne in časovne informacije namreč 

vsebuje tudi nekatere druge značilnosti, ki so pa zelo pomembne za njegovo razumevanje 

(Strojnik, 2001).  

 

1. 7. 2. 2 KORISTI IN OMEJITVE VSADKA 

 

Objavljeni rezultati o uporabi novejših PV kaţejo, da je razumevanje govora povečano. V 

strokovnih krogih se najbolj jasno meri prednost uporabe PV z odstotkom govora, ki ga lahko 

razume uporabnik v laboratoriju brez odgledovanja. Čeprav je razumevanje govora zelo 

pomembno merilo zmoţnosti sluha, to le ni edina prednost uporabe polţevega vsadka. 

Zaznava zvokov okolja, zvonca na vratih, glasbe, ptičjega petja in različnih alarmnih opozoril 

lahko pomeni znatno razliko v kvaliteti ţivljenja močno naglušnih ljudi. Večina uporabnikov 

PV lahko zazna govor in zvoke okolja na običajno glasnem nivoju poslušanja, izboljša se jim 

tudi odgledovanje. Večina postlingvalno oglušelih oseb, ki uporabljajo novejše PV, lahko 

razume vsaj nekaj govora brez odgledovanja. Z dobro rehabilitacijo se sposobnost 

razumevanja govora sčasoma izboljša. Motiviranost in aktivna udeleţba v običajnem okolju, 

kjer se posluša in govori, je pomemben dejavnik za uspeh in uporabo PV.  

Kot kaţe, so leta – kronološka starost – manj pomemben dejavnik. Ljudje, stari preko 80 let, 

so uspešno prejeli PV in so njegovi vsakodnevni uporabniki. Bolj pomemben dejavnik je 

trajanje gluhote. Dolgotrajna gluhost nudi omejene koristi, ki jih sicer lahko pričakujemo od 

PV. Trajanje gluhote je lahko najpomembnejši napovedni podatek za uspeh. 

 

Pri uporabi PV se moramo zavedati, da je zaznava sluha drugačna od običajnega slišanja. 

Zvok preko PV je lahko sprva nenavaden, vendar se sčasoma izboljša in postane v nekaj 

mescih uporabe vse bolj prepoznaven. 

 

Uporaba PV ima tako prednosti kot tudi omejitve:  

 

- PV je nameščen le na eno uho, tako da uporabnik PV teţko spoznava smer zvoka. 

Doktor Ţargi iz Klinike za ORL in CFK v Ljubljani pravi: »Enostranska implantacija 
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je več kot dovolj. Tehnologija PV se zelo hitro razvija, zato bodo vsadki, ki jih danes 

vgrajujemo, čez pet ali deset let izrazito zastareli. Poleg tega ima vsadek ţivljenjsko 

dobo, pa tudi elektroda v notranjem ušesu lahko povzroči, da svetilni polţek začne 

zakostenevati. Vsi, ki jih danes operiramo, bodo kandidati čez deset let. Zato moramo 

eno uho pustiti pri miru.« (Doupona - Horvat, 1998) 

- Tako kot pri uporabnikih običajnih slušnih pripomočkov je tudi tukaj oteţeno 

razumevanja govora zaradi prisotnosti hrupa v ozadju. Novejši, izpopolnjeni vsadki 

imajo hitrejše strategije, da zagotovijo boljše razumevanje govora v hrupnem okolju. 

- Koristi, ki jih nudi PV, se močno razlikujejo od uporabnika do uporabnika, kar pa je 

posledica mnogih dejavnikov, nekaterih še neznanih.  

- Kot korist prištevamo tudi nevtralno koţno barvo aparata, kar omogoča, da je skoraj 

neopazen in tako nevpadljiv za nosilca PV ali za sogovornika. 

- PV je tehnični pripomoček in potrebuje za svoje delovanje baterijo in energijo. Vsadek 

preneha delovati, če so baterije govornega procesorja prazne. 

- Tako kot pri običajnih slušnih pripomočkih vsebuje govorni procesor dele, ki jih je 

potrebno občasno zamenjati ali celo popraviti. To velja natančneje za ţico, mehanična 

stikala in povezave. 

- PV ne preprečuje uporabniku, da bi se udeleţeval večine vsakodnevnih aktivnostih in 

nenasilnih športov. Prav tako ni zadrţkov pri kopanju ali tuširanju, le da je potrebno 

takrat odstraniti zunanje dele. Uporabnik se mora izogibati kontaktnim športom, kjer 

bi lahko prišlo do močnejših udarcev v glavo in bi s tem poškodovali vsadek (Ropert, 

1999). 

 

1. 7. 2. 3 KIRURGIJA VSADITVE POLŽEVEGA VSADKA 

 

1. 7. 2. 3. 1 IZBOR OSEB, PRIMERNIH ZA VSADITEV PV 

 

Obstajajo absolutni in relativni pogoji za vsaditev PV. Pogoji so se spreminjali skozi čas oz. 

zgodovino, saj je napredek v tehnologiji omogočal vse manjše pogoje za vsaditev tega 

implatanta.  

Izbor oseb pa je nekoliko večji problem. Ker PV ne pomaga vsem gluhim osebam enako, so 

pred operacijo potrebne ustrezne preiskave in testi, na osnovi katerih lahko predvidevajo 

zadovoljiv izid posega in usposabljanja. Pri tem pogostokrat pride do konflikta med etičnim in 

ekonomskim ciljem. Lahko rečemo, da je etično pomagati vsem, ki so potrebni pomoči, tudi 

takim, ki ne ustrezajo kriterijem. Po drugi strani pa bi razpoloţljiva mesta morali imeti za 

tiste, ki najbolj ustrezajo pogojem. Od uspešnih primerov je odvisen tudi nadaljnji program in 

dotacije (Prihodova, 1998). 

 

Eden izmed pomembnih dejavnikov je kronološka starost. Večina drţav je sprejela dogovor, 

da ne izvajajo operacije pred drugim letom starosti. V svetu pa vedno bolj poudarjajo 

prednosti zgodnje vsaditve vsadka, kar je z razvojem tehnologije tudi vse bolj moţno. In tudi 

pri nas so bile izvedene številne operacije ţe kaj kmalu po rojstvu otroka. 

Številni avtorji dajejo velik poudarek na zgodnjo vsaditev vsadka ter na čim prejšnjo 

vključenost otrok v vrtec. 

 

Kot je bilo ţe omenjeno, pred operacijo potekajo na kliniki številne preiskave. Po zdravstveni 

anamnezi sledi splošen pregled, da ugotovijo zdravstveno stanje za operacijo in narkozo. ORL 
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preiskave so potrebne, da ugotovijo vzroke gluhote in izključijo morebitne infekte. Prav tako 

tudi avdiološke preiskave, s katerimi se ugotovijo sposobnosti poslušanja z ali brez slušnega 

aparata. Računalniško tomografijo (CT) naredijo za ugotavljanje oblike polţa. Odrasli morajo 

opraviti test ravnoteţja za ugotavljanje moţne slabosti. Na kliniki opravijo še stimulativne 

teste za določanje moţnosti vzburjenja slušnega ţivca. Ostale nadaljnje preiskave potekajo v 

centru za rehabilitacijo gluhih. Sem sodijo diagnostični list, vprašalnik o razvoju otroka, 

avdiometriranje, test preizkusa sluha ter test motorike. Opravijo se še psihološka testiranja za 

ugotovitev motivacije in pričakovanj.   

 

V Sloveniji imamo ustanovljeno delovno skupino defektologov, logopedov in 

surdopedagogov, ki imajo nalogo izdelati testni material, ki bo meril oz. ocenjeval primernost 

gluhega otroka za operacijo PV s stališča defektologa. Naslov tovrstnega testa se imenuje 

Ocena otrokovih slušnih in govornih sposobnosti pred operacijo.  

 

1. 7. 2. 3. 2 OPERACIJA 

 

Operacija za vstavitev PV ni nujno potrebna, saj ne rešuje ţivljenja. Njen namen in cilj sta 

izboljšati kvaliteto ţivljenja gluhim in naglušnim osebam, in sicer na način, da bi mu 

omogočili poslušanje in razumevanje govora. Posledično bi ohranili ali se naučili oralne 

ekspresije bistveno prej in bi bila bistveno boljša kot tista, ki jo dosegajo z individualnim 

slušnim aparatom (Košir, 1998). 

 

Dolgoletne izkušnje klinik v tujini kaţejo, da tovrstne operacije niso zapletene in imajo 

majhen rizik. 

 

Z vstavitvijo polţkovega vsadka v notranje uho gluhega se ţeli doseči optimalno električno 

stimulacijo ohranjenega slušnega ţivca in tako vzbuditi pri gluhem slušno zaznavo. 

Operativni poseg lahko opravi otolog, ki obvlada kirurgijo srednjega ušesa. Operacija traja 

navadno 3 do 4 ure. Opravijo jo v splošni anesteziji. 

Operacija se začne z rezom koţe nad ušesom in za njim. Sledi mastoidektomija (izpraznitev 

celic bradavičarja). Pokaţe se polkroţni lateralni kanal notranjega ušesa in hkrati krak 

nakovalca kot pomembni točki za kasnejši vstop v bobnično votlino. Centimeter za to 

odprtino se v lobanjsko kost naredi leţišče za sprejemnik. Sledi vstop v bobnično votlino  

skozi kost za ušesom. Potrebna je velika pazljivost, da ne pride do poškodbe obraznega ţivca. 

Pred okroglim okencem z diamantnim svedrom premera 1 mm (ali manj) se zvrta luknjica v 

polţek. Ta luknjica se imenuje kohleostoma, od tod izpeljanka kohlearni implant. Vanjo se 

previdno vtakne elektroda, ki gre globoko največ do 30 mm, sprejemnik pa se poloţi v 

predhodno zvrtano vdolbino v lobanji ter se fiksira z neresorbtivnimi šivi. Delovanje vsadka 

se preizkusi s stapedius refleksom in na koncu se rana še zašije s koţo za ušesom (Lavrencak, 

Gros, 2002). 

 

Operativni poseg ponavadi poteka brez zapletov. Objavljeni podatki kaţejo, da so tveganja 

operacij vsaditve PV primerljiva s tveganji pri rutinskih operacijah srednjega ušesa. Do sedaj 

še ni bilo objavljeno nobeno ţivljenjsko ogroţajoče stanje ali posledica pri vsaditvi PV.   

 

Zapleti, ki pa jih je ţe pred desetimi leti opisal kot moţne pri vstavitvi PV, (Gros, 1998) so: 

- zapleti celjenja koţnega reţnja (podaljšano celjenje, bolečine, začasno odrevenelo 

tkivo v okolici vsadka, začasno spremenjen okus), 

- zapleti, ki so povezani z vsaditvijo vsadka.  
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Obe vrsti zapletov pa je razdelil na teţje in laţje zaplete.  

 

Podobne zaplete navajajo še drugi avtorji. Teţji zapleti pogojujejo odstranitev PV ali ponovna 

operacija in zapletenejše zdravljenje. Laţji zapleti pa izzvenijo spontano ali pa je zato 

potrebno kratkotrajnejše zdravljenje.  

Cohen je od 259 primerov opisal 9 takšnih, pri katerih je propadel koţni reţenj, ki je prekrival 

PV. V tem primeru je bila potrebna odstranitev in kasnejša ponovna vstavitev. V 16 primerih 

pa se je pojavilo vnetje koţnega reţnja, ki se je z antibiotičnim zdravljenjem tudi umirilo. 

Zapisan je bil en primer, ki se je pojavil po operaciji, in sicer gnojni meningitis (Gros, 1998). 

 

Glede na čas nastanka deli Clark (Gros, 1998) zaplete na: 

- zapleti med kirurškim posegom (močna krvavitev, teţave zaradi obilnega iztekanja 

perilimfe, obilnega iztekanja cerebrospinalnega likvorja, poškodba obraznega ţivca, 

perforacija bobniča), 

- zapleti po operaciji (propad koţnega reţnja, ki prekriva sprejemnik vsadka in njegovo 

referenčno elektrodo. Opisan je tudi primer propada dve leti in pol po izvršeni 

vsaditvi. Laţje oblike infektivnega vnetja koţnega reţnja, ta se uspešno pozdravi z 

antibiotiki. Pojavi se lahko hematom. Pri močnem usekovanju lahko pride do prodora 

raka skozi Evstahijevo tubo in srednje uho do mesta pod koţnim reţnjem. Opisani so 

tudi primeri, da so bolniki imeli nekaj časa vrtoglavice in motnje v ravnoteţju in 

motnje okusa (Gros, 1998). 

 

Do danes je bilo na kliniki v Ljubljani izvedenih 227 operacij. Od moţnih pričakovanih 

zapletov so le v enem primeru opazili po operaciji parezo obraznega ţivca, ki pa je po treh 

tednih spontano minila. To je bilo opaţeno na deklici, pri kateri so pri operaciji našli prirojen 

odprt kostni kanal obraznega ţivca v vertikalnem delu senčnične kosti.  

Kljub temu da se pri vstavitvi PV lahko pojavijo nekateri zapleti, ki pa so v večni redki, na 

ljubljanski kliniki menijo, da je ta metoda rehabilitacije gluhih in močno naglušnih edina 

uspešna, ki privede gluhega iz sveta tišine v svet slišečih. 

 

1. 7. 2. 3. 3 REHABILITACIJA 

 

Polţev vsadek je spremenil moţnost gluhih otrok, saj je omogočil zaznavo zvoka tudi osebi 

brez ostanka sluha. Otrok s polţevim vsadkom lahko zazna zvoke pogovorne glasnosti. 

 

Rehabilitacijo je potrebno načrtovati tako, da omogoča najboljši moţni izkoristek tehničnih 

moţnosti, ki jih daje aparat. To je tako, da otrok pridobi in utrdi vse faze v jezikovnem 

razvoju: detekcijo, diskriminacijo, identifikacijo in razumevanje.  

 

Razvijanje sposobnosti poslušanja po vstavitvi polţkovega vsadka je proces, ki predpostavlja 

delovanje celotne slušne poti, ki jo otroci, gluhi od rojstva, niso mogli aktivirati. Polţkov 

vsadek v poenostavljeni obliki nadomesti vlogo okvarjenega notranjega ušesa. Prva naloga 

rehabilitacije pa je aktivirati slušno pot.  

Rehabilitacija poslušanja sledi naravnemu razvoju, kar pomeni, da upošteva hierarhijo razvoja 

slušne zaznave in vključuje uporabo optimalnih spodbud okolja za razvijanje poslušanja in 

jezika. 

Poslušanje je kognitivni proces. Za razumevanje govora se morajo akustični vzorci – glasovi – 

nemoteno prenesti in »zapisati« v akustični spomin, da jih moţgani lahko integrirajo in 

prepoznajo besedo ali stavek. 
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Istočasno pa poteka proces, v okviru katerega teče kognitivna predelava. Ta zajame izkušnje, 

pričakovanja in potrebe. Uspešen proces ni moţen, če je odvisen od nepopolne informacije, 

zato je pri slabši slušni sposobnosti potrebnih več dodatnih in kompenzacijskih povezav 

(Košir, 1998).  

 

Slušno-govorna rehabilitacija poteka po stopnjah, ki si sledijo v določenem zaporedju in jih ni 

mogoče preskočiti, ne glede na to, koliko je pacient star in kakšen je njegov 

govorno-jezikovni nivo. Izbor govornega materiala in oblika izvedbe vaj pa sta odvisni od 

starosti, govornega statusa, trajanje gluhote ter terapevta.   

V rehabilitaciji poslušanja in govora sodelujejo različni strokovnjaki, ki imajo specifične 

vloge. To so individualni terapevt in strokovnjaka za ritmično in glasbeno terapijo. Isti cilj 

pridobivajo na različne načine. Timsko delo je nepogrešljivo, veliko vlogo pa imajo tudi starši 

kot aktivni sodelavci. 

 

Člani evropske delovne skupine za PV poudarjajo, da predstavlja največjo odgovornost po 

operaciji način izobraţevanja (Košir, 1998). 

 

1. 7. 2. 3. 4 PREDNOSTI ZGODNJE VSTAVITVE POLŽEVEGA VSADKA 

 

Večina drţav je sprejela dogovor, da otrok ne operirajo pred 2. letom starosti. Vendar so 

številne raziskave v svetu kot tudi v Sloveniji pokazale prednosti zgodnje vsaditve PV.  

Te so: 

- krajši čas deprivacije zvočnih draţljajev, 

- daljši predšolski slušno-govorni trening, 

- boljše avditivno sprejemanje, 

- trening poteka v obliki igre, 

- manjše obremenitve v šoli ter laţje soočanje s problemom, 

- boljša govorna sposobnost in razumevanje ob vstopu v šolo, 

- zgodnejši avditivni kontakt z druţino. 

 

Zavedati se moramo, da krajši, kot je zamik med kronološko in slušno starostjo, bliţja 

naravnemu učenju je habilitacija govora.  

 

Ko starši ugotovijo, da otrok res sliši, se začne krepiti medsebojna govorna komunikacija. 

Rehabilitacija otrok s PV pomeni zadovoljstvo staršev, rehabilitatorjev in otrok, ki s prvim 

otroškim raziskovanjem spoznavajo svet zvoka (Hernja, Brumec 1998). 

 

Medsebojna komunikacija je v glavnem glasovno-govorna. Učenje govorne komunikacije pa 

je genetsko programirano. Sestavljeno je iz obnašanja staršev oz. tako imenovanega 

maminega govora (baby talk), s katerim mama govori svojemu dojenčku. Ta način je določen 

s počasnejšo, prenaglašeno artikulacijo, ki vsebuje tudi mnogo ponavljanj in ritmizacij. 

 

Otrok ţe v začetku kaţe zanimanje in uţivanje v artikulaciji glasov in ponavljanj le-teh, kar še 

posebej opazimo okrog 6. meseca starosti, ko je otrok v fazi zlogovnega oglašanja. V tem 

času, vse do 2. leta, hitro raste število sinaps v področju moţganov, ki je odgovorno za 

glasovni govor. Za razvoj te sposobnosti je potreben dolgotrajen proces učenja. Nujen pogoj 

za razvoj je slušna izkušnja od prvega dne ţivljenja. 

Pri otrocih, ki imajo izgubo sluha, nastanejo resne motnje pri usvajanju maternega jezika. Pa 

vendar ima osrednji slušno-jezikovni sistem nevronske zveze tudi z drugimi čutili, tako da se 
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lahko pri izgubi sluha uporabljajo še druge oblike komunikacije, kot sta znakovni jezik in 

pisanje. Vendar to kljub vsemu ostaja nadomestna komunikacija. 

 

Pri osebah z izgubo sluha ni ustreznih draţljajev, ki bi spodbujali dozorevanje srednjega 

slušnega sistema. Popolno dozorevanje zahteva vpliv zunanjih draţljajev. Vemo pa, da pri 

gluhih osebah informacija o zvočnem draţljaju ne pride do centrov. Sistem za sluh je okrnjen 

ali pa ga sploh ni, zato se ne morejo odvijati procesi dozorevanja, ki so odvisni od zvočnih 

draţljajev. Ustvarjanje in dozorevanje moţganskih struktur se odvija na tri načine: 

- z razvejanjem aksonov, 

- z mielinizacijo ţivčnih celic in 

- z ustvarjanjem sinaps in njihovo stabilizacijo preko vaje in uporabe. 

 

V vlaknih, ki imajo mielinske ovojnice, je prevodnost desetkrat počasnejša in slušni sistem je 

zato delno funkcionalen. V hierarhično višjih področjih slušne poti traja mielinizacija do 4. 

leta.  

 

Temelji jezika so: fonologija, semantika in sintaksa. Obdobje posebne občutljivosti za njihovo 

gradnjo je postnatalno obdobje. Sposobnost razlikovanja fonemov nastaja ţe v zgodnjem 7. 

mesecu otrokovega ţivljenja. Sposobnost prepoznavanja besed se razvije od 8. meseca naprej. 

Semantične strukture so zasnovane okrog 4. leta, predvideva pa se, da se sintaksa izgradi še le 

pri 15. letih. Posebej pomembno vprašanje za terapijo poslušanja je, ali obstaja moţnost 

razvoja dlje časa. Obdobje takšne občutljivosti se kljub temu ne more podaljševati v 

neskončnost, saj velja, da je največ uspeha pri otrocih, ki so dobili PV najkasneje do 4. leta 

starosti. 

 

Pri odraslih je uspeh seveda manjši zaradi pomanjkljivega dozorevanja v otroški dobi. 

Pomembno je, da je vsaditev PV čim prejšnja, saj pripomore k boljšemu in hitrejšemu razvoju 

otrokovega govora (Klinke, Karl, Hartmann, 2002).  

 

1. 7. 2. 3. 5 MNENJE PSIHOLOGA, SURDOPEDAGOGA IN SOC. DELAVCA  

 

Strokovnjaki podajajo mnenja vsak s svojega področja, saj je lahko rehabilitacija pri 

omenjenih kognitivnih sposobnostih in/ali ob prisotnosti dodatnih prizadetosti upočasnjena        

(Vatovec, 1998). 

  

Mlajši otroci, ki prejmejo PV, imajo večjo moţnost dohiteti svoje slišeče vrstnike, seveda, če 

so primerno opremljeni z vsemi sposobnostmi, ki so potrebne za uspešno usvajanje slušnih in 

govornih spretnosti in če nimajo dodatnih motenj in teţav, ki lahko razvoj poslušanja in 

govora še upočasnijo, na primer: 

- motoričnih, 

- kognitivnih, 

- teţav s prenosom informacij iz enega moţganskega področja v drugega (perceptivni in 

ekspresivni center za govor). 

 

Ker otroci s PV ne uporabljajo samo glasovnega govora in ga mogoče nikoli ne bodo, je zato 

potrebno staršem ţe na začetku, ko se gluhota odkriva oz. diagnosticira, podati celostne, 

objektivne in takojšnje informacije. Diagnostika mora biti hitra in zanesljiva, starši pa morajo 

dobiti kvalitetne in strokovne informacije o tem, kakšne predvidene moţnosti glede razvoja 
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govora kot posledice poslušanja ima njihov otrok ţe v postopku diagnostike in nadalje, kakšne 

so otrokove sposobnosti in kaj lahko pričakujejo od rehabilitacije. 

 

Govorni terapevt poda oceno moţnosti verbalnega razvoja posameznika, ostali strokovnjaki 

tima pa podajo ocene ostalih področij razvoja. 

 

Starši morajo biti seznanjeni z ustanovami, ki rehabilitacijo izvajajo, imeti morajo moţnost 

izbire programov, kamor lahko vključijo otroka in kje jim nudijo hitro in kvalitetno obravnavo 

ter strokovno svetovanje. Seveda je napredek v veliki meri odvisen od ţe prej omenjenih 

individualnih posebnosti in sposobnosti, ki jih otrok za razvoj ima, socialnega okolja, v 

katerem ţivi, in kvalitete rehabilitacijskega postopka. 
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2 CILJI RAZISKOVANJA 
 

Cilj dela je analiza uspešnosti otroka s polţevim vsadkom (PV) na področjih jezika, 

matematike in gibanja. 

 

2. 1 HIPOTEZE 

 

- Otrok s PV se na področju verbalnega jezika ne razlikuje od svojih slišečih vrstnikov. 

- Otrok s PV se na področju matematike ne razlikuje od svojih slišečih vrstnikov. 

- Otrok s PV se na gibalnem področju ne razlikuje od svojih slišečih vrstnikov. 
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3 METODE DELA 
 

3. 1 VZOREC 

 

Vzorec predstavlja 21 otrok rednega oddelka starosti 5–6 let. Med njimi je vključen deček s 

PV. Starost dečka je 6 let in je vključen v redni oddelek. Deček se je rodil gluh in leto dni po 

tem je imel operativni poseg za vstavitev polţevega vsadka.  

 

3. 2 OPIS SPREMENLJIVK  

 

JEZIK predstavlja vrednotenje točk nadaljnjih spremenljivk. 

 

- RAZUMEVANJE predstavlja pravilno zaporedje sličic zgodbe in pravilno 

upoštevanje konkretnih navodil. 

- IZRAŢANJE predstavlja besedno izraţanje vsebine zgodbe. 

- PREPOZNAVANJE ZLOGOV predstavlja ustrezno ponovitev števila zlogov dane 

besede in realizacijo besede na dano število zlogov. 

  

MATEMATIKA predstavlja vrednotenje točk nadaljnjih spremenljivk. 

 

- ŠTETJE predstavlja pravilno štetje polj v obsegu 1–6. 

- RAZVRŠČANJE predstavlja razvrstitev predmetov po eni spremenljivki, in sicer po 

obliki. 

- ŠTEVILA predstavljajo praktično uporabo različnih števil od 1–12. 

 

GIBANJE predstavlja vrednotenje točk nadaljnjih spremenljivk. 

 

Spretnost fine motorike predstavlja nošenje ţoge v eni roki, vodenje in kotaljenje ţoge. 

Natančneje:  

- NOŠENJE ţoge predstavlja spretnost nošenja v eni roki mimo ovir. 

- VODENJE ţoge predstavlja spretnost vodenja mimo ovir. 

- KOTALJENJE ţoge predstavlja spretnost kotaljenja mimo ovir. 

 

3. 3 TESTI 

 

- Jezik: naloga s področja jezika vsebuje branje zgodbe otrokom, vključno dečku s PV. 

V prvi nalogi bodo otroci samostojno sestavljali sličice zgodbe v pravilno zaporedje 

glede na vsebino. V drugi nalogi bodo verbalno obnovili zgodbo ob slikah, pri tem 

bom zapisovala število izrečenih stavkov. V tretji nalogi bodo otroci skušali 

prepoznati zloge besed tako, da bodo ponovili za menoj, nato pa še samostojno podali 

besedo na enako število zlogov. 
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- Matematika: področje matematike vsebuje druţabno igro BARVE. V njej je potrebno 

glede na met kocke prešteti prikazano vrednost na kocki. Poudarek pri igri je pravilno 

štetje barvnih polj, cilj pa je čim prej osvojiti zadnje polje. Druga naloga je razvrstitev 

predmeta glede na njegovo obliko. Otrok določi, ali ta predmet spada v skupino 

oglatih, okroglih ali valjastih teles. Tretja naloga pa zajema razumevanje števila v 

praktičnem pomenu, npr. prinesi 5 barvic, 8 igrač, 10 lončkov … ipd. 

 

- Gibanje: na področju gibanja izvedem vadbeno uro. Vadbena ura bo vsebovala igre z 

ţogo. Pri tem pozornost usmerim na posameznikovo spretnost fine motorike. Nošenje 

ţoge v eni roki po poti z oviro; vodenje ţoge z eno roko po določeni poti mimo ovir in 

kotaljenje ţoge po poti z ovirami. 

 

3. 4 VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 

 

JEZIK predstavlja vrednotenje točk nadaljnjih spremenljivk. 

 

- RAZUMEVANJE se vrednoti s številom pravilno postavljenih sličic, ki so 

ovrednotene s točko. V nalogi bo moţno doseči deset točk, ker bo deset sličic.  

- IZRAŢANJE se vrednoti s število izgovorjenih stavkov. Vsak stavek pomeni ena 

točka. 

- PREPOZNAVANJE ZLOGOV se vrednoti s številom pravilno ponovljenih zlogov. 

Vsak pravilno ponovljeni zlog je ovrednoten z eno točko in pravilno izbrana otrokova 

beseda z enakim številom zlogov je prav tako ovrednotena z eno točko. 

 

MATEMATIKA predstavlja vrednotenje točk nadaljnjih spremenljivk. 

 

- ŠTETJE se vrednoti s številom pravilnega štetja polj. Vsak otrok izvede met kocke 

enkrat. Pravilen pomik po poljih oziroma  pravilno štetje je ovrednoteno s točko. 

- RAZVRŠČANJE se vrednoti s številom pravilno razvrščenega predmeta. Pravilno 

razvrščen predmet je ovrednoten z eno točko. Posameznik bo imel na voljo en poskus. 

- ŠTEVILA se vrednotijo s številom zahtevanih števil. Vsako pravilno določeno število 

predmetov bo predstavljalo uspeh, ki bo ovrednoten s točko. 

 

GIBANJE predstavlja vrednotenje točk nadaljnjih spremenljivk. Uporabljeno je obratno 

sorazmerje (najmanjše število doseţenih točk pomeni boljši rezultat in največje število 

doseţenih točk pomeni slabši rezultat).  

 

- NOŠENJE se vrednoti s številom s (sekund) uspešno opravljene poti mimo ovir. 

Število s predstavlja število točk. 

- VODENJE se vrednoti s številom s uspešno opravljene poti mimo ovir. Število s 

predstavlja število točk. 

- KOTALJENJE se vrednoti s številom s uspešno opravljene poti mimo ovir. Število s 

predstavlja število doseţenih točk.  
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3. 5 NAČIN IZVEDBE 

 

Naloge so izvedene individualno za vse otroke pod enakimi pogoji. Za izvajanje vsake naloge 

je porabljenih pribliţno 30 min. V pomoč mi je bila vzgojiteljica oddelka. Za vsako izvedeno 

nalogo sem zapisala določene spremenljivke, ki sem jih uporabila v analizi. 

 

3.6 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Za vsako spremenljivko in vsa področja opazovanja jezika, matematike in gibanja sem 

pripravila tabelo surovih rezultatov. Rezultati so ponderirani in s tem obravnavana vsa 

področja kot enako pomembna. 

 

Iz ponderiranih rezultatov so izračunane srednje vrednosti – mediana. Na podlagi odklonov 

mediane sem določila posameznikov uspeh v primerjavi z dečkom s PV. 

Nato sem še izračunala varianco za iste rezultate. Iz variance pa sem dobila še standardni 

odklon. Tako sem določila odstopanja učenca od povprečja. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4. 1 GLOBALNI REZULTATI   

 

Tabela 4: Ponderirani rezultati za vsa tri področja. 

 
ŠT. OTROK JEZIK MATEMATIKA GIBANJE 

1. 22 30 23,81 

2. 19,97 20 18,42 

3. 21,27 30 20,77 

4. 25 30 16,42 

5. 27,43 30 18,65 

6. 27,26 30 22,93 

7. 25,29 20 21,25 

8. 23,14 30 22,41 

9. 23,54 30 18,19 

10. 26,78 30 15,64 

11. 23,86 30 20,65 

12. 22,24 20 15,45 

13. 23,76 30 26,41 

14. 29,32 30 25,75 

15. 21,76 30 22,6 

16. 30 30 23,13 

17. 25,4 30 23,68 

18. 20,01 20 20,29 

19. 22,84 30 15,92 

20. 28,72 30 23,2 

    
Vsota 489,59 560 415,57 

Povprečje 24,48 28 20,78 
Standardni 

odklon 
3 4,1 3,33 

    

Deček s 

PV 

7,76 20 19,06 

 

 

V tabeli so prikazani ponderirani rezultati slišečih otrok in otroka s PV s posameznih področij. 

Razvidno je, da deček s PV zaostaja za povprečjem slišečih vrstnikov na vseh področjih. 

Slišeči vrstniki so na področju jezika dosegli povprečni skupni rezultat 24,48 točk. Deček s 

PV pa 7,76 točk, kar je manj od povprečja slišečih vrstnikov. Tako nizkega rezultata ni 

dosegel noben vrstnik. Na področju matematike je deček s PV dosegel 20 točk, slišeči vrstniki 

pa 28 točk, taki so še 4 vrstniki. Na področju gibanja pa je razvidno, da je deček zelo blizu 

povprečja slišečih vrstnikov in da ima 13. mesto med vsemi. 

Za njegov slabši rezultat na področju jezika lahko rečemo, da je posledica gluhote in ker je 

dobil pri enem letu starosti polţev vsadek, zato je na omenjenem področju njegov govorni 

razvoj počasnejši od ostalih. Pri matematiki pa lahko sklepamo, da ima slabšo predstavo o 

številu in njegovem pomenu.  
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Na področju gibanja je razvidno, da je deček s PV zelo blizu povprečja slišečih vrstnikov in 

da ima 13. mesto med vsemi. 

 

4. 2 REZULTATI PO POSAMEZNIH PODROČJIH 

4. 2. 1 JEZIK 

 

Tabela 5: Ponderirani rezultati posameznih spremenljivk s področja jezika. 

 
ŠT. 

OTROK 

RAZUMEVANJE BESEDNO 

IZRAŢANJE 

PREPOZNAVANJE 

ZLOGOV 

1. 7 5 10 

2. 7 2,97 10 

3. 6 5,27 10 

4. 10 5 10 

5. 10 7,43 10 

6. 10 7,29 10 

7. 8 7,29 10 

8. 8 5,14 10 

9. 8 5,54 10 

10. 8 8,78 10 

11. 9 4,86 10 

12. 9 3,24 10 

13. 8 7,56 10 

14. 10 9,32 10 

15. 6 5,76 10 

16. 10 10 10 

17. 10 5,4 10 

18. 4 6,01 10 

19. 10 2,84 10 

20. 9 9,72 10 

    
Vsota 167 124,33 200 

Povprečje 8,35 6,22 10 
Standardni 

odklon 
1,69 2,15 0 

    

Deček s 

PV 

1 1,76 5 

    

 

V tabeli so prikazani ponderirani rezultati slišečih otrok in dečka s PV po spremenljivkah s 

področja jezika.  

 

Pri razumevanju, kjer je naloga temeljila na predhodno slišani zgodbi in na pravilnem 

zaporedju sličic, je razvidno, da so slišeči vrstniki dosegli bistveno boljši rezultat, 8,35 točk. 

Deček s PV pa 1 točko. Tako slabega rezultat ni dosegel nihče od vrstnikov. Sklepamo lahko, 

da ima deček teţave pri razumevanju zgodbe, saj sličice ni postavil v pravilno zaporedje. 
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Boljši rezultat v primerjavi s svojimi rezultati je dosegel pri besednem izraţanju, vendar pa je 

v primerjavi s slišečimi vrstniki njegov rezultat še vedno slab oziroma pod povprečjem, saj je 

dosegel 1,76 točk. Deček je moral besedno obnoviti zgodbo ob sličicah, ker sem pa dečka s 

PV pri besednem izraţanju teţje razumela, sem imela pomoč surdopedagoginje, ki mi je 

pomagala pri določevanju njegovega besednega izraţanja. Vemo pa, da so prvi meseci 

otrokovega ţivljenja zelo pomembni za razvoj vseh področij, še posebno za področji 

otrokovega govornega razvoja ter besednega izraţanja. Najslabši rezultat v slišeči skupini je 

bil 2,84 točk.  

 

Pri prepoznavanju zlogov, kjer je naloga temeljila na ustrezni ponovitvi števila zlogov dane 

besede in realizacija besede na dano število zlogov, je bil deček s PV najuspešnejši v 

primerjavi s svojimi rezultati, a  za polovico slabši od povprečja slišečih vrstnikov. Na podlagi 

tega lahko sklepamo, da je bil deček najuspešnejši pri prepoznavanju zlogov in najslabši pri 

razumevanju zgodbe. Njegovi rezultati so slabši od povprečja, kar pa je odraz njegove 

gluhote, posledično prisotnih manj izkušenj, krajši čas poslušanja in izraţanja. Saj ostali 

slišeči otroci so slišali prve zvoke takoj ob rojstvu, deček s PV pa je začel slišati prve zvoke 

ob koncu prvega leta. 

Njegovi slišeči vrstniki so bili najuspešnejši v prepoznavanju zlogov, malo manj uspešni pri 

razumevanju in najmanj uspešni pri besednem izraţanju.  

 

 
 

 

Iz grafa je razvidno, da je deček s PV v vseh opazovanih elementih jezika slabši od slišečih 

vrstnikov. Zaostanek je največji v razumevanju jezika. Velika, a skoraj enaka sta zaostanka na 

področjih besednega izraţanja in prepoznavanja zlogov. 
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4. 2. 2 MATEMATIKA 

 

Tabela 6: Ponderirani rezultati posameznih spremenljivk s področja matematike.  

 

 
ŠT. 

OTROK 

ŠTETJE RAZVRŠČANJE ŠTEVILO 

1. 10 10 10 

2. 0 10 10 

3. 10 10 10 

4. 10 10 10 

5. 10 10 10 

6. 10 10 10 

7. 10 10 0 

8. 10 10 10 

9. 10 10 10 

10. 10 10 10 

11. 10 10 10 

12. 10 10 0 

13. 10 10 10 

14. 10 10 10 

15. 10 10 10 

16. 10 10 10 

17. 10 10 10 

18. 10 10 0 

19. 10 10 10 

20. 10 10 10 

    
Vsota 190 200 170 

Povprečje 9,5 10 8,5 
Standardni 

odklon 
2,24 0 3,66 

    

Deček s 

PV 

0 10 10 

 

V tabeli so prikazani ponderirani rezultati slišečih otrok in dečka s PV po spremenljivkah s 

področja matematike. 

Razvidno je, da pri nalogi število, kjer so otroci morali prinesti določeno število predmetov, 

so slišeči vrstniki dosegli najslabši rezultat in sicer 8,5 točk, medtem ko je tukaj deček s PV 

dosegel najboljši rezultat – 10 točk. Trije v skupini slišečih niso dosegli nobene točke. 

Najuspešnejši so bili slišeči vrstniki  pri razvrščanju, dosegli so 10 točk, enako število točk pa 

je dosegel deček s PV. Pri tej nalogi so morali razvrstiti predmet v skupino okroglih, oglatih 

ali valjastih teles. Najslabši rezultat dečka s PV je bil pri štetju, kjer je moral odčitati število 

na kocki in to število prikazati s štetjem polj. Dosegel ni nobene točke. Vzrok njegovega 

neuspeha lahko pripišemo posledici gluhote, pomanjkanje socialnih izkušenj v zvezi z 

določevanjem količin in v individualnem dozorevanju pojma količin iz konkretnega ţivljenja. 

Slišeči vrstniki so tukaj dosegli 9,5 točk, le eden ni dosegel nobene točke, tako kot deček s 

PV.  
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Najmanj razlik glede uspešnosti se je pokazalo pri razvrščanju in številu. Pri številu je deček 

najuspešnejši in uspešnejši od povprečja slišečih vrstnikov.  

 

 
 

Iz grafa je razvidno, da je deček s PV v opazovanih elementih različno uspešen. Največji 

zaostanek je pri štetju. Zaostanka pri razvrščanju sploh ni in pri številu je razvidno, da je celo 

boljši od vrstnikov.  
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4. 2. 3 GIBANJE 

 

Tabela 7: Ponderirani rezultati posameznih spremenljivk s področja gibanja. 

 

 
ŠT. 

OTROK 

NOŠENJE VODENJE KOTALJENJE 

1. 8,6 7,41 7,8 

2. 8,35 5,17 4,72 

3. 6,69 8,37 5,71 

4. 6,13 6,98 3,71 

5. 7,93 6,67 4,05 

6. 10 6,98 5,95 

7. 9,1 6,41 5,74 

8. 5,58 8,73 8,1 

9. 6,98 7,05 4,16 

10. 5,22 6,51 3,91 

11. 7,93 4,87 7,85 

12. 6,34 4,71 4,4 

13. 9,1 7,31 10 

14. 9,91 10 5,84 

15. 8,67 7,31 6,63 

16. 7,76 8,18 7,19 

17. 7,07 8,66 7,95 

18. 6,69 6,49 7,11 

19. 5,55 6,06 4,31 

20. 7,82 9,17 6,21 

    
Vsota 151,42 143,04 121,34 

Povprečje 7,57 7,15 6,07 
Standardni 

odklon 
1,43 1,41 1,75 

    

Deček s 

PV 

3,83 9,52 5,71 

 

 

V tabeli so prikazani ponderirani rezultati slišečih otrok in dečka s PV po spremenljivkah s 

področja gibanja.  

Razvidno je, da pri nalogi vodenja ţoge mimo ovir po določeni poti, je deček najbolj spreten, 

saj je boljši od povprečja slišečih vrstnikov za 2,37 točk. Pri kotaljenju, kjer so morali ţogo 

kotaliti mimo ovir po določeni poti, pa zaostaja od povprečja slišečih za 0,36 točke. Enak 

rezultat kot deček s PV je dosegel le en deček od slišečih vrstnikov. Najmanj točk pa je 

dosegel pri nošenju ţoge, in sicer 3,83 točk. Naloga je temeljila na spretnosti nošenja ţoge v 

eni roki po poti z ovirami. Tako nizkega rezultata ni dosegel noben vrstnik.  

V povprečju so bili vrstniki najuspešnejši pri nošenju, malo manj, le za 0,42 točke, pri 

vodenju in najmanj uspešni pri kotaljenju ţoge. Spretnost oziroma nespretnost dečka s PV pri 

določenih nalogah, lahko pripišemo predhodno dobro ali malo slabši razviti motoriki in 

ravnoteţju v začetku njegovega otroštva. 
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Iz grafa je razvidno, da je deček s PV v vseh opazovanih elementih različno uspešen. Največji 

zaostanek je pri nošenju ţoge, malo manjši zaostanek pa pri kotaljenju ţoge. Pri vodenju je bil 

deček s PV bistveno uspešnejši. 
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4. 3 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

JEZIK 

 

H1: Deček s PV se na področju verbalnega jezika ne razlikuje od svojih slišečih vrstnikov. 

 

 

 
 

Dečkova Z vrednost je –5,95 kar pomeni, da pade daleč pod povprečje slišečih vrstnikov in 

hipotezo lahko zavrnemo pri P= 0,0001 in postavimo svojo trditev.  

Deček s PV se področju verbalnega jezika statistično pomembno razlikuje od svojih slišečih 

vrstnikov, saj slabše sliši, slabše posluša in slabše razume.  
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MATEMATIKA 

 

H2: Deček s PV se na področju matematike ne razlikuje od svojih slišečih vrstnikov.  

 

 

 
 

Dečkova Z vrednost je –1,95, pripadajoč P= 0,05. Hipotezo H2 lahko zavrnemo in postavimo 

trditev, da se deček s PV  na področju matematike statistično pomembno razlikuje od slišečih 

vrstnikov, saj je prisotno pomanjkanje socialnih izkušenj v zvezi z določevanjem količin in 

dozorevanjem pojma količin iz vsakdanjega ţivljenja. 
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GIBANJE  

 

H3: Deček s PV se na gibalnem področju ne razlikuje od svojih slišečih vrstnikov.  

 

 

 
 

Dečkova Z vrednost pri gibanju je –0,52. To pomeni, da je P= 0,69 in da je deček s PV boljši 

od 31 % slišečih vrstnikov. Hipotezo H3 lahko sprejmem s 5% tveganjem in postavim trditev, 

da se deček s PV statistično pomembno ne razlikuje na gibalnem področju od svojih slišečih 

vrstnikov. Naloge vsebujejo splošno dozorelost. Pričakovano je, da je kljub gluhoti ravnoteţje 

ţe kompenziral. Ne gre za specializirane motorične spretnosti, ampak za splošne osnovne 

motorične sprotnosti, v katerih je enako uspešen kot slišeči vrstniki.  
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5 ZAKLJUČEK 
 

V diplomski nalogi sem poskušala ugotoviti uspešnost otroka s PV v vrtcu rednega oddelka. 

Uspešnost otroka sem preverjala s testi oz. nalogami s področja jezika, matematike in gibanja.  

 

Uspešnost analiziranega otroka s PV se na področju gibanja statistično pomembno ne 

razlikuje od slišečih vrstnikov. To pomeni, da se med slišečimi otroki in otrokom s PV ne 

kaţejo razlike. Lahko rečem, da je v nekaterih nalogah gibanja otrok s PV boljši od slišečih 

vrstnikov. 

 

Na področju jezika in matematike lahko sklepam, da je deček s PV v zaostanku. Slabši 

rezultati se kaţejo na področju besedne komunikacije, ki pa je posledica slabšega razumevanja 

jezika in slabšega sporočanja,  jezikovnega izraţanja. 

 

Deček s PV je bil deleţen dodatne strokovne pomoči s strani surdopedagoginje. Z njo se je 

srečeval 3x tedensko in tako napredoval na področju jezika.  

 

Iz praktičnega vidika, bi bilo dobro, če bi imel deček še več izkušenj na področju jezika, saj bi 

mu to omogočalo laţje razumevanje še na preostalih področjih. Tudi  pisanje bi mu 

posledično pomagalo pri fiksiranju informacij. 

 

Teoretično bi lahko čez eno leto ponovili naloge in primerjali dečkov napredek na posameznih 

področjih oz. nalogah. Lahko bi jezik natančneje analizirali tako, da bi preverili dečkovo 

besedoslovje, besedotvorje ipd.  
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