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I 

 

IZVLEČEK 

 

Vloga vzgojiteljice v razvoju govora pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo je ključnega 

pomena, saj ima vzgojiteljica tako kot tudi otrokovi starši, pomembno vlogo v spodbujanju 

govornega razvoja predšolskih otrok. Pomemben je odnos vzgojiteljice do otrok, ki imajo 

»primanjkljaj«, saj je ravno vzgojiteljica tista, ki ustvarja pozitivno in prijetno klimo v 

oddelku. Vzgojiteljica lahko otroke obogati z vrednotami in izkušnjami o pomembnosti 

medsebojnega sprejemanja ne glede na to, kdo smo, kakšni smo in kaj imamo, da se vživimo 

v vsakega posameznika, da si med seboj pomagamo, sodelujemo in smo strpni drug do 

drugega. Prav tako vzgojiteljica načrtuje in v vsakdanje delo vključuje situacije, ki otrokom 

omogočajo rabo govora, poslušanje vrstnikov (dialog) in s tem pridobivanje zmožnosti, učiti 

se in sporazumevati ter ob tem usvajati pozitivne socialne odnose. 

V magistrskem delu sem v teoretičnem delu predstavila, kdo so otroci s posebnimi potrebami 

in kateri dokumenti obravnavajo te otroke ter kateri otroci so upravičeni do individualizacije 

oziroma t. i. individualne obravnave. Podrobneje sem predstavila skupine otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami ter predstavila vzroke za pojav omenjenih motenj in področja dela, na 

katerih najpogosteje zaznamo odstopanja v razvoju. Nadalje sem predstavila področja, na 

katerih se govorno-jezikovne motnje izražajo ter dokumente, ki obravnavajo otroke z 

govorno-jezikovnimi motnjami. Nato sem opredelila strategije vzgoje in izobraževanja otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami v Republiki Sloveniji in razvoj govora pri predšolskem 

otroku. V zadnjem poglavju teoretičnega dela sem predstavila vlogo vzgojiteljice pri delu z 

otroki z govorno-jezikovno motnjo. 

V empiričnem delu magistrskega dela sem predstavila cilje raziskave, kjer sem poskušala 

ugotoviti, na kakšen način vzgojiteljice prilagajajo svoje delo otrokom z govorno-jezikovnimi 

motnjami in ali prihaja do razlik pri delu z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami glede na 

delovno dobo vzgojiteljic.  

Magistrsko delo sem sklenila s sklepnimi ugotovitvami, kjer sem poudarila rezultate 

raziskave, izpostavila predlagane pristope vzgojiteljic do otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami in dejavnosti s področja jezika ter ukrepe za izboljšanje aktualne situacije. 

 

KLJUČNE BESEDE: govorno-jezikovne motnje, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

razvoj govora, vloga vzgojiteljice  



II 

 

ABSTRACT 

 

The role of kindergarten teacher in the speech development of children with speech and 

language disorders is of vital importance because a kindergarten teacher, as well as child's 

parents, plays a significant role in encouraging speech development in pre-school children. 

Also important is the relation between a kindergarten teacher and children with 'deficit' 

because it is the kindergarten teacher who creates a positive and pleasant atmosphere in the 

playroom. Kindergarten teacher can enrich the children with values and experiences on the 

importance of mutual acceptance regardless of one's identity, appearance and possessions, 

mutual help, cooperation and tolerance. In addition, kindergarten teacher plans and 

incorporates into every-day work the situations allowing the children to use speech, listen to 

their peers (dialogue) and thus to acquire the ability to learn, communicate and adopt positive 

social relations. 

In the theoretical part of the master's thesis, I identified the children with special needs, the 

documents on this subject matter, and the children entitled to individualisation or the-so-

called individual approach. I have presented in detail the groups of children with speech and 

language disorders, the causes for such disorders, and areas of work where the deviations in 

development are recorded most often. Further, we analysed the areas where speech and 

languages disorders occur, and the documents on children with the mentioned disorders. Then 

I identified the strategies of educating and schooling of children with speech and language 

disorders in the Republic of Slovenia, and the speech development in pre-school children. In 

the last chapter of the theoretical part, I described the role of kindergarten teacher in working 

with children with speech and language disorders. 

In the empirical part of the thesis, I established the goals of my survey which was set to 

determine how kindergarten teachers adapt their work when dealing with children with speech 

and language disorders, and whether there are any differences in teachers' work with such 

children with regard to the period of their employment. 

In the end of the thesis, I provided conclusions focusing on the results of the survey, 

highlighted the approaches to children with speech and language disorders, and activities in 

the field of language proposed by kindergarten teachers, as well as outlined the measures for 

the improvement of the current situation. 

 

KEY WORDS: speech and language disorders, children with speech and language disorders, 

speech development, role of kindergarten teacher  
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1 UVOD 

 

Glavni dejavnik kakršnegakoli družbenega razvoja je človek, zato je prva naloga sodobnega 

človeštva najprej razvoj samega človeka, razvoj prirojenih človeških dispozicij v večjo 

ustvarjalnost, zavest in odgovornost (Galeša, 1983: 462). 

V Sloveniji se v vzgojno-izobraževalni sistem v predšolskem obdobju vključujejo tudi otroci s 

posebnimi potrebami, med katere uvrščamo tudi otroke z govorno-jezikovnimi motnjami. To 

so otroci, ki imajo motnje pri usvajanju in razumevanju ter govornem izražanju.  

Za otroka in njegov čustveni, socialni in spoznavni razvoj je bistvenega pomena, da razvije 

jezikovno zmožnost, torej zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih 

položajih in za različne potrebe. Jezikovna zmožnost ne pomeni le otrokove zmožnosti 

sporazumevati se z okoljem, temveč stopa v interakcijo z igro, umetnostjo, mislijo 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 22). 

V magistrskem delu me bo zanimalo, kakšna je vloga vzgojitelja/vzgojiteljice (zaradi 

feminizacije poklica v nadaljevanju vzgojiteljica) pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami 

v razvoju govora na področju jezika in jezikovne vzgoje v vrtcu. Vzgojiteljica preživi največ 

časa z otrokom in ima zato v vzgojno-izobraževalnem procesu odgovorno nalogo. Na osnovi 

opazovanja mora najprej oceniti začetno stopnjo razvoja otrokovega govora in nato načrtovati 

nadaljnje dejavnosti, ki bodo stremele k odpravljanju oz. izboljševanju ugotovljenega 

primanjkljaja.  

Tako kot za vse otroke je tudi za otroke z govorno-jezikovno motnjo pomembno, da se v 

oddelku čutijo ljubljene, varne in sprejete, saj bodo le tako lahko vzpostavili socialne 

interakcije s svojimi vrstniki, se vključili v komunikacijo z vrstniki in napredovali v vzgojno-

izobraževalnem procesu. 

Spodbujanje razvoja govora in načrtovanje dejavnosti, ki spodbujajo razvoj govora, mora 

potekati celostno, prav tako kot poteka fiziološki razvoj posameznika, kar pa seveda ni le del 

jezikovne vzgoje v vrtcu. Vzgojiteljica naj bi pri vseh dejavnostih otroku dajala govorni zgled 

in tako neposredno vplivala na razvoj njegove jezikovne zmožnosti (to je slovnične in 

sporazumevalne), kar bi predstavljalo prvi korak k povezovanju med področji dejavnosti v 

vrtcu (Kranjc in Saksida, 2001: 79). 

Za to temo sem se odločila zaradi aktualnosti problematike, saj je večina otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami vključena v redne oddelke javnih vrtcev. K temu pa teži tudi 

zakonodaja v Sloveniji. Cilj raziskovalnega dela je ugotoviti, na kakšen način vzgojiteljice 
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prilagajajo svoje delo otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami in ali prihaja do razlik pri 

delu z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami glede na delovno dobo vzgojiteljice. Pri tem 

me je zanimalo: 

− s katerimi vrstami govorno-jezikovnih motenj pri predšolskih otrocih se vzgojiteljice 

najpogosteje srečujejo; 

− ali vzgojiteljice pri delu z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami poleg individualne oblike 

dela uporabljajo tudi druge oblike dela;  

− kako vzgojiteljice otroke z govorno-jezikovnimi motnjami vključujejo v govorno okolje 

vrstnikov; 

− katere dejavnosti po mnenju vzgojiteljic omogočajo najučinkovitejše vključevanje otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami in kako vzgojiteljice izbor področij utemeljujejo; 

− na kakšen način vzgojiteljice pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami uresničujejo 

načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki; 

− v kolikšni meri so vzgojiteljice po njihovem mnenju usposobljene za delo z otroki z 

govono-jezikovnimi motnjami; 

− s katerimi strokovnjaki različnih razvojnih področij vzgojiteljice pri delu s predšolskimi 

otroki z govorno-jezikovnimi motnjami najpogosteje sodelujejo;  

− kako vzgojiteljice ocenjujejo pomembnost lastne vloge v razvoju govora in jezika pri 

otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami. 

Vzgojiteljica ima zelo pomembno vlogo pri vključevanju otroka z govorno-jezikovno motnjo 

v oddelek ter pri spodbujanju in usvajanju govora. Od nje je odvisno, ali se bo tak otrok v 

oddelku počutil sprejetega in ljubljenega. Če bo vzgojiteljica to dosegla, bo otrok aktivno 

sodeloval in z visoko mero motivacije napredoval na nezavedni ravni. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

2 RAZVOJ GOVORA PRI PREDŠOLSKEM OTROKU 

 

2.1 Mišljenje in govor 

 

Odnos med mišljenjem in govorom so raziskovali številni strokovnjaki. Nekateri menijo, da 

sta mišljenje in govor identična (Watson, 1925). Drugi pravijo, da ni govora brez mišljenja, 

niti mišljenja brez govora. Tretji dokazujejo, da je mišljenje neodvisno od govora oziroma da 

imata mišljenje in govor dva neodvisna razvojna korena ter se razvijata neodvisno (Žnidarič, 

1993: 15). 

Tudi L. Marjanovič Umek (1990) pravi, da sta mišljenje in govor psihična procesa, ki 

prevzemata številne raziskovalce in strokovnjake ter da je to preučevanje zanimivo, hkrati pa 

zahtevno in široko, saj nova spoznanja odpirajo nove dileme na tem področju. 

O razvoju mišljenja in govora predšolskih otrok sta razpravljala tudi razvojna psihologa 

Piaget in Vigotski, ki sta opozorila na nejasnosti med razvojem mišljenja in govora (Skubic, 

2004: 11). 

Bistvo Piagetove teorije za razvoj otrokovega govora je koncept otrokove egocentričnosti. 

Otroške dialoge je razdelil v dve skupini, in sicer v egocentrični in socializirani govor. 

Egocentrični govor po Piagetu je, kadar otrok govori sam s seboj in se ne skuša postaviti v 

sogovorčev položaj, ko ga ne zanima, ali ga sogovorec posluša, hkrati pa otrok tudi ne 

pričakuje odgovora. Gre za monolog, v katerem otrok govori zase. Takšen govor je dokaz za 

egocentričnost otrokovega mišljenja. Socializirani govor je drugačen. Z njim otrok prosi, 

ukazuje, pojasnjuje, kritizira, sprašuje. Piagetova testiranja in merjenja so pokazala, da je več 

kot polovica otrokovih izrekov do 6. oziroma 7. leta egocentričnih; torej takih, ki niso 

uporabljeni v sporazumevanju in ne izpolnjujejo komunikacijske funkcije. Vigotski temu 

oporeka, saj so njegove raziskave pokazale, da je odstotek egocentričnega govora pri otrocih 

nižji kot pri Piagetu; če pa je bila otrokova dejavnost motena, je odstotek narasel in je bil celo 

višji kot pri Piagetu. Iz tega je Vigotski sklepal, da egocentrični govor poleg ekspresivne 

vloge opravlja vlogo spremljanja otrokove dejavnosti ter postaja izraz mišljenja v pravem 

pomenu besede (Kranjc, 1999: 14). 
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2.2 Jezik in govor 

 

Jezik je sredstvo za sporazumevanje. Z jezikom človek izraža svoje misli, prepričanja, želje, 

mnenja. Jezik je odvisen od človekovega opažanja, predstavljanja, spoznavanja, od količine in 

kakovosti sprejemanja podatkov, ki prihajajo iz okolja, in od obdelovanja teh podatkov. 

Uporablja se za izražanje čustev in je zelo pomemben pri navezovanju stikov z okolico 

(Žerdin, 2003: 17). 

L. Marjanovič Umek (1990: 11) pravi, da je govor zelo pomemben v človekovem razvoju: gre 

za oblikovanje človeka kot posameznika (individualna funkcija govora) in za vzpostavljanje 

komunikacij z okolico (družbena funkcija govora). Kot pravi D. Žnidarič (1993: 13), nas 

govor označuje, oblikuje, spopolnjuje in dela človeške. 

Ko ločimo jezik od govora, hkrati ločimo: družbeno od individualnega; bistveno od 

drugotnega in bolj ali manj naključnega. Jezik ni funkcija govorca, temveč je proizvod, ki ga 

posameznik pasivno sprejme; nikoli ne zahteva vnaprejšnjega premisleka, razmišljanje pa 

posega vanj le pri urejevalni dejavnosti. Govor pa je, v nasprotju s tem, individualno dejanje 

volje in razuma, v katerem je treba razlikovati: 

− kombinacije, s katerimi govorec uporablja jezikovni kod, da bi izrazil svojo osebno misel; 

− psihofizični mehanizem, ki mu omogoča, da te kombinacije povnanji (De Saussure, 1997: 

25). 

Govor in jezikovno znanje kot sredstvi za sporazumevanje z drugimi ljudmi nista dana 

človeku od rojstva, ampak si ga mora vsakdo prisvojiti z dolgotrajnim procesom. Navadno 

mislijo ljudje, da je samo po sebi umevno, če otrok pravilno izraža svoje misli z govorom. 

Toda ni tako. Najlažje in najhitreje opazimo to pri otrocih z zelo slabim sluhom, ki se brez 

strokovne pomoči ne naučijo dobro in razumljivo govoriti in govorijo le toliko in tako, kolikor 

in kakor slišijo (Omerza, 1972: 20). 

Za pravilen govorni razvoj torej nujno potrebujemo: 

− zdrav živčni sistem z intaktnimi govornimi središči in živčnimi zvezami med njimi, ki 

nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril; 

− pravilno in dobro razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje, pomnjenje s 

slušnim spominom); 

− razvita čutila; 

− zdrava govorila ter 

− pravilen in zgleden govor otrokovega okolja (Žnidarič, 1993: 39). 
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Na splošno je razvoj govora odvisen od otrokovega telesnega in duševnega razvoja, od 

njegovega zdravja in od okolja, v katerem živi. Vsi otroci tudi ne začnejo v isti starosti 

govoriti, niti ne napredujejo enako hitro v njem. Prej govorijo in v govoru napredujejo gibčni 

in spretni otroci, ki so tudi prej shodili, kar gre na račun bolje razvite motorike (Omerza, 

1972: 40). Med dejavniki, ki imajo pomemben učinek na govorno kompetentnost otrok, so 

tudi socialne, ekonomske in kulturne značilnosti družinskega okolja (Melhuish idr., 2008; 

Molfese, Modglin in Molfese, 2003 v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Tašner, Sočan, 

2016: 45). Starši imajo pomembno vlogo pri otrokovem govornem razvoju,saj se že v obdobju 

dojenčka vključujejo v govorno interakcijo z otrokom ter tako spodbujajo njegovo govorno 

odzivanje (University of Delaware, 2003 v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 127). 

Ko se razvija jezik, otrok pridobi: 

− zmožnost, da s pomočjo jezika izpolni potrebe – družabne, čustvene in materialne; 

− sposobnost, da izrazi razna sporočila s pomočjo kretenj, nato besed, še kasneje kombinacij 

besed; 

− sposobnost, da izrazi natančnejši pomen sporočila s pomočjo uporabe slovničnih oblik – 

pravilen vrstni red besed, množinske oblike, slovnični časi itn.; 

− sposobnost, da izgovori širok obseg glasov, kar običajno imenujemo izgovarjava; 

− sposobnost, da otrok tako začne kot tudi nadaljuje z razgovorom – da pričakuje odgovor od 

drugih in prav tako odgovori na to, kar rečejo drugi (Pieterse, Treloar, Cairns, 2000: 2). 

T. Žerdin (2003: 25) pravi, da na možnosti jezikovnega razvoja vplivajo sluh, inteligentnost, 

nevrološko dozorevanje in socialno okolje. 

Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanja literarnih 

besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi 

jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju otrok od 

otrok, in sicer v različnih socialnih igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, ugankah, 

besednih igrah itn., ki so preživele kot skupna lastnina skozi generacije (Kurikulum za vrtce, 

1999: 31). 

T. Žerdin (2003: 25) nadalje meni, da je pomemben jezikovni vzorec, ki ga ima otrok v prvih 

letih življenja. Če je ta po obsegu in vsebini skromen, po obliki pa pomanjkljiv, se tudi otrok 

nima od koga učiti. Čutiti mora, da so ljudje v okolici veseli, če govori. S svojim veseljem ga 

nagrajujejo, motivirajo za izražanje in spodbujajo, da jezik bogati. Pozitivne izkušnje ga 

motivirajo za poslušanje in sporočanje. 

 



Katarina Petrič Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 

 

- 6 - 

 

2.3 Spodbujanje govornega razvoja v vrtcu 

 

Značilnosti razvoja govora v predšolskem obdobju govorijo v prid dejstvu, da bi morala biti 

jezikovna vzgoja v velikem deležu prisotna v programu predšolske vzgoje za obe starostni 

obdobji. Spodbujanje razvoja govora in njegovo načrtovanje pa seveda ni stvar samo t. i. 

jezikovne vzgoje v vrtcu. Vzgojiteljica naj bi pri vseh dejavnostih otroku dajala govorni zgled 

in tako neposredno vplivala na razvoj njegove jezikovne zmožnosti (to je slovnične in 

sporazumevalne), kar bi predstavljalo prvi korak k povezovanju med področji dejavnosti v 

vrtcu (Kranjc, Saksida, 2001: 79). 

A. Browne (1996; v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 133) meni, da je uspešnost 

vzgojiteljice pri spodbujanju govornega razvoja otrok v skupini odvisna od njenega: 

− razumevanja vrednosti pogovora v skupini; pripravljenost vzgojiteljice za to, da skupaj z 

otroki razpravlja o določenih vsebinah in problemih, pri čemer jim dovoli, da pojasnijo svoja 

mnenja in širijo svoje znanje; 

− odnosa do govornega izražanja: otroci se bolj sproščeno govorno izražajo, če vzgojiteljica 

kaže zanimanje za to, kar so povedali, in pohvali različne načine govora otrok v skupini; 

− organizacije časa, namenjenega pogovoru: otroci potrebujejo priložnost za preizkušanje 

različnih načinov govora v različnih situacijah in pred različnim občinstvom, s tem pa širijo 

tudi svoj besednjak in usvajajo slovnico jezika; 

− lastnega govornega izražanja: vzgojiteljica predstavlja pomembno odraslo osebo v 

otrokovem življenju, zato s svojim načinom govora vpliva tudi na govor otrok v skupini; 

− poznavanja strategij in dejavnosti, ki spodbujajo poslušanje in govorno izražanje otrok: 

vzgojiteljica lahko učinkovito spodbuja govorni razvoj otrok, če načrtuje in v vsakdanje delo 

vključuje situacije, ki otrokom omogočajo rabo govora in poslušanje vrstnikov. 

Avtorica prav tako poudarja, da jezik ne predstavlja posebnega in ločenega področja v 

vrtčevskem kurikulu, saj se prepleta z vsemi ostalimi področji in predstavlja orodje, ki ga 

otrok uporablja v različnih situacijah v vrtcu in izven njega. Razvoj otrokovega govora torej 

poteka v okviru vseh področij in vsebin, vključenih v vrtčevski kurikulum. Govor predstavlja 

orodje za učenje otroka skozi celoten vrtčevski kurikulum.  

Tudi slovenska avtorja (Kranjc in Saksida, 2001) poudarjata, da vzgojiteljica na različne 

načine spodbuja razvoj otrokove govorne kompetentnosti. Na prvem mestu je standardni 

jezik, govor odraslih, nato izbira tem pogovorov, ki jih otroku predlaga vzgojiteljica (npr. 

pravljice, zgodbice, pesmi, igre in filmi). Posebnega pomena za govorni razvoj otrok so 
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otroške knjige, slikanice in revije ter časopisi, ki naj bi bili otrokom v vrtcu vedno na voljo v 

za to določenih kotičkih. Spodbujanje razvoja govorne kompetentnosti poteka tudi tako, da 

vzgojiteljica otroke pelje v gledališče, na razstavo in podobno, kar jim omogoča sodelovanje v 

različnih govornih položajih, hkrati pa otroci dobijo informacijo o tem, da se v različnih 

govornih položajih, v katerih sodelujejo različne osebe, uporabljajo različni načini govora. S 

to informacijo je neposredno povezana še druga, to je, da se v različnih govornih položajih 

uporabljajo različne socialne zvrsti jezika. Ko so otroci priča različnim situacijam, opazujejo 

jezikovna sredstva, ki so v njih uporabljena, in jih drugič, ko se znajdejo v njih ali pa jih 

igrajo, uporabijo tudi sami. To pomeni, da posnemajo govor in obnašanje odraslih oseb in 

starejših otrok ter se s tem učijo različnih jezikovnih sredstev in primernosti njihove uporabe. 

Za otrokov govorni razvoj je pomembno, da dobi dovolj možnosti za igranje jezikovnih iger, 

poslušanje in seznanjanje s knjigami, in sicer tako z leposlovnimi kot tudi s priročniki. Hkrati 

mora imeti dovolj možnosti, da sodeluje v različnih govornih položajih, začenja pogovor, 

sprašuje, se pogovarja. Vzgojiteljica pa mora otrokom omogočiti tudi pogovor v manjših 

skupinah ali v parih ter sodelovanje v komunikaciji z odraslimi (Marjanovič Umek, Kranjc, 

Fekonja, 2006: 134). 

 

2.4 Faze govornega razvoja 

 

Razvoj otroškega govora je preučevalo mnogo znanstvenikov, ki so jih razdelili na več 

obdobij. 

 

2.4.1 Pripravljalno ali predfonematično obdobje 

Novorojenček takoj po rojstvu zakriči. Ta krik je refleksnega značaja in nastane zaradi 

spremembe okolja in toplote. Ko je otrok še v maternici, njegovi pljučni mešički še ne 

delujejo, ker sprejema kisik iz materine krvi. Ko se rodi, nagonsko vdihne, ker potrebuje 

kisik. Vdihu sledi samodejno izdih; ker pa se glasnična reža po vdihu reflektorično zapre, jo 

izdihani zrak na svoji poti navzven s silo odpre, zato nastane krik. Glas, ki pri tem nastane, je 

neopredeljen vokal, na katerega vpliva lega jezika in ustnic (Žnidarič, 1993: 40). 

Po barvi glasu lahko spoznamo, ali je otrok zadovoljen, ali kaj potrebuje, ali je nezadovoljen. 

Vsi glasovi, ki jih dojenček izvaja instinktivno (v skladu z razpoloženjem), so neopredeljeni, 

vendar so podobni samoglasnikom ali samoglasniškim skupinam (predstavljajo nekako 
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pripravo za njihovo kasnejšo izvedbo), zato imenujejo to obdobje nekateri raziskovalci doba 

kričanja, drugi pa doba vokalizacije (Žnidarič, 1993: 41). 

Ob koncu prvega, na začetku drugega meseca se razvije nova oblika vokalizacije, imenovana 

gruljenje. Gruljenje, podobno kot jok, še ni govor v pravem pomenu besede, vendar pa gre za 

posebno obliko komunikacije, s katero nam otrok sporoča, da je zadovoljen srečen, razburjen 

(Marjanovič Umek, 1990: 17). 

Ob koncu drugega in v začetku tretjega meseca nastopi bebljanje. To je sestavljeno iz 

ponavljanja dvoustičnih glasov. Vse to je nenamerno in refleksno in je le izraz ugodja ali 

neugodja. Pri bebljanju se dojenčku najpogosteje posrečijo glasovi, ki jih tvorimo z usti in s 

prednjim delom jezika (npr. wawa, baba, mama, mmm), ker so se mišice, ki jih tu uporablja, 

zelo razvile pri sesanju. Iz vseh teh naključno tvorjenih glasov se kasneje razvijejo »govorni 

glasovi« (Žnidarič, 1993: 41).  

V drugi polovici prvega leta življenja se pojavi pri dojenčku težnja po ritmičnem ponavljanju 

zlogov v bebljanju, ki ga navadno imenujemo čebljanje. Izreka zlogov izzove pri dojenčku 

ugodne kinestetične dražljaje, ki so pobuda za večkratno ponovitev tega zloga. Čebljanje je 

torej le oblika igrive dejavnosti, ki traja vse dotlej, dokler dojenček v njej uživa in dokler se 

ne zamoti z nečim drugim, ki mu daje še večji užitek (Omerza, 1972: 27). 

V drugi polovici prvega leta začne dojenček posnemati govor odraslih. Ta pojav imenujemo 

eholalija in bistveno vpliva na nadaljnji razvoj govora. Otrok posluša govor okolice in tudi 

razne šume in naravne zvoke, vse pa poskuša posnemati skupaj z mimiko in sogibi. S 

posnemanjem človeške govorice postajajo glasovi jasnejši in bolj natančno opredeljeni. Proti 

koncu prvega leta se zelo razvije slušno dojemanje, zato se razumevanje govora izboljša. 

Dojenček razume govor približno tri mesece prej, kot začne govoriti. Vpliv ugodnih čustev 

vpliva na razvoj sposobnosti razumevanja govora, z vsem tem pa pospešimo otrokov razvoj in 

vzpostavimo tesno zvezo med predmeti in dejanji ter poimenovanjem z besedami in stavki 

(Žnidarič, 1993: 41–42). 

 

2.4.2 Obdobje oblikovanja govora – doba malčka 

To obdobje se začne po prvem letu starosti in predstavlja proces prisvajanja izrazov, ki so 

povezani z najosnovnejšimi potrebami in čustvi otroka. Vsak izraz označuje celotno situacijo 

(Žnidarič, 1993: 42).  

Prvo besedo spregovorijo nekateri otroci že v osmem ali devetem mesecu, največje število 

otrok pa v enajstem ali dvanajstem mesecu. O prvi besedi govorimo le takrat, če je zveza med 
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besedo in osebo ali predmetom smiselna oziroma pomenska, ne pa mehanična ali refleksna 

(Omerza, 1972: 37–38). 

Otrok v tem času sliši mnogo besed, usvoji pa le tiste, ki ga zanimajo (če jih pogosto sliši in 

asociira z osebo ali predmetom). Šele nato začne te besede uporabljati v govoru (v mejah 

zmogljivosti). Ker pa percepcija govora še ni perfektno izvedena zaradi še ne dovolj razvitega 

slušnega središča in besedišča, je razumljivo, da otrok ne more natančno reproducirati besed. 

To pa zato, ker je motorična plat govora precej slabše razvita kot senzorična, zato je otrokov 

govor pomanjkljiv. Otrok razume mnogo več kot lahko pove (Žnidarič, 1993: 43). 

K. Nelson je izdelala kategorije prvih besed, ki so vezane na funkcijo besed v otrokovem 

besednjaku (Marjanovič Umek, 1990: 23): 

− specifični samostalniki (npr. človek, žival), 

− splošni samostalniki (npr. hiša, avto, kuža), 

− akcijske besede (npr, daj, pojdi, poglej), 

− povedna določila (npr. umazan, velik, lep), 

− osebno-socialne besede (npr. prosim, želim, ne, da), 

− funkcijske besede (npr. kaj, kje, za). 

Šele v tretjem letu uporablja malček več zaimkov (navadno pravilno), pri čemer že uporablja 

zaimek »jaz«. V tej dobi uporablja malček zgolj enostavčne povedi. Sam besedni red je 

neodrejen. Navadno postavlja na prvo mesto zanj čustveno najpomembnejšo besedo (npr. 

»Bombon se daj.«) (Žnidarič, 1993: 46). Omerza (1972: 45) pravi, da so malčkovi stavki v tej 

dobi včasih zaradi različnih posebnosti njegove izreke malo razumljivi. Razumemo jih iz 

celotne situacije, zato pa so razumljivi le tistim, ki poznajo dobro njegov besedni zaklad in 

njegove izraze. 

 

2.4.3 Govorni razvoj v predšolskem obdobju 

D. Žnidarič (1993: 48) pravi, da se v tem obdobju stavek izpopolnjuje. Otrok začne pravilno 

uporabljati čase, vedno bolj obvladuje sklanjatev in spregatev. Postopoma razumeva, da ime 

ne pripada samo enemu predmetu, ampak skupini ali vrsti predmetov (ne le moj avto, medo). 

To pomeni, da začenja posploševati predmete, ki imajo nekatere skupne značilnosti (barvo, 

obliko). 

Govorni tempo predšolskega otroka je bolj počasen kot je govorni tempo odraslih, ker še 

vedno z naporom artikulira težje glasove, ki se jih je navadil s precejšnjim trudom in 

precejšnjo porabo časa (Omerza, 1972: 47). 
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Pogosto govori sam s seboj, z igračami, živalmi; to je pravzaprav glasno mišljenje, ki 

postopoma doseže stopnjo notranjega govora (Žnidarič, 1993: 48). 

L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006: 26) opisujejo, da se govor tako na 

slovničnem področju, ki vključuje obliko in vsebino, kot na pragmatičnem oz. 

sporazumevalnem področju razvija hitro ter v medsebojni povezanosti. Oblikovanje 

celovitejših izjav je povezano z otrokovim napredkom v slovničnem razvoju, ko dodaja 

pridevniške besede, s katerimi opisuje lastnosti predmetov (npr. priden kuža, velika hiša, 

Lenka mama), mesto nahajanja predmetov (kuža vrt, oče postelja) v izjavi poveže skladenjska 

in oblikoslovna pravila (npr. To je Lenkina mama.; Oče je v postelji.), ter s celovitejšim 

spoznavnim in socialnim razvojem, npr. z razumevanjem odnosov med dogodki, ki so se 

zgodili prej, in s tistimi, ki sledijo, med vzrokom in posledico. 

Šestletni otrok zelo rad posluša pravljice in pripovedke, ki zelo vplivajo na razvoj jezika in 

otroške domišljije. Otrok ne veže več svojega govora samo na konkretnost in nazornost 

predmetov, ampak govori tudi o doživljajih in dogodkih v preteklosti in tudi že v prihodnosti, 

kar pomeni, da si je že pridobil predstave o mnogih živih in mrtvih predmetih in raznih 

udejstvovanjih. V tem času se razvije bolj zapletena oblika mišljenja v podobah, kjer 

nadomeščajo nazorne predmete njihove predstave, za katere ima že ustaljene izraze (Omerza, 

1972: 49). 

 

2.4.4 Govorni razvoj v šolskem obdobju 

D. Žnidarič (1993: 49) meni, da govor v tem času ni le sredstvo za sporazumevanje, izražanje, 

ampak tudi za teoretično poučevanje in pisno izražanje. V tem obdobju se vsebinsko 

poglablja. V govoru se zrcali celotna otrokova osebnost, v tempu govora njegov temperament, 

v intonaciji in ritmu pa njegova čustvena plat. 

Otrok prinese v prvi razred osnovne šole še razmeroma majhen besedni zaklad, pa tudi mnogo 

netočnih predstav in pojmov (Omerza, 1972: 53). 

T. Žerdin (2003: 26) pravi, da je v šestem letu starosti pri večini otrok jezik avtomatiziran, z 

besedami lahko opisujejo predmete in pripovedujejo o dogodkih, ne znajo pa še dobro izraziti 

svojega doživljanja; za to je pogosto odgovorna tudi vzgoja, ki v otroško besedišče ne vnaša 

besed za izražanje čustvenega stanja, medtem ko L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. 

Fekonja (2006: 27–28) opisujejo, da je v obdobju srednjega in poznega otroštva besednjak 

širši in bolj fleksibilen. Otroci uporabljajo veliko novih besed za opisovanje čustev, miselnih 

procesov in tudi besed, ki se jih naučijo z branjem pisnih besedil. 
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D. Žnidarič (1993: 40) meni, da preden otrok izrazi svoje misli z govorom, mora preiti mnogo 

razvojnih faz, v katerih se nauči usklajevati gibanje različnih mišičnih skupin in govornih 

organov, kar da v končni fazi artikuliran govor. 

V tabeli so nadalje predstavljeni napovedniki govorno-jezikovnih motenj. 

 

Tabela 1: Govorno-jezikovni razvoj in napovedniki govorno-jezikovnih motenj 

Starost Razumevanje 

govora 

Govorna 

ekspresija 

Vedenje Zaskrbljeni 

moramo biti, če: 

Do 3 mesece Na zvoke in govor 

se odziva z gibi 

telesa in 

prenehanjem 

aktivnosti. Obrača 

se proti viru zvoka. 

Pogosto joka, stoka, 

kriči. Smeji se, če 

se z njim igramo. 

Daje glasove 

samospodbude z 

nekaj nenamerne 

vokalizacije. 

Kontaktira z očmi 

(od 2.−3. tedna). 

Smeji se in imitira 

gibe maminega 

obraza. 

Mati ne komunicira 

z otrokom 

(depresija, gluhota, 

psihične bolezni). 

Gre za velike težave 

pri hranjenju zaradi 

motoričnih ali 

drugih problemov. 

Od 3mesecev do 6 

mesecev 

Obrača glavo proti 

sogovorniku. 

Posluša 

vsakodnevne šume 

in prepoznava razne 

modulacije glasu. 

Začne čebljati, z 

glasom izraža jezo 

ali nestrinjanje. 

Smehlja se, smeje 

in piha. 

Pogosto beblja, če 

je sam. Posnema 

glasove odraslih. 

Otrok je večino 

časa tiho tudi, ko je 

sam. Ne razvija se 

očesni kontakt. Ne 

reagira na hrup. Je 

preveč miren ali 

preveč joka. 

Od 6 mesecev do 9 

mesecev 

Razume »ne« in 

pozdrav »papa«. Se 

odziva na svoje ime 

in imena družinskih 

članov. Oponaša 

vokalizacijo 

odraslih. 

Vokalizira in s 

klicanjem poskuša 

pritegniti pozornost. 

Beblja z intonacijo. 

Vzpostavlja 

komunikacijo. 

Ni vokalne in 

interaktivne igre z 

odraslimi. Ni začel 

ali je prenehal 

bebljati. Ni 

doslednega odziva 

na hrup. 

Od 9 mesecev do 

12 mesecev 

Posluša govor, a mu 

pozornost ne 

odvračajo drugi 

zvoki. Razume 

preprosta vprašanja 

in zapovedi. 

 

Proizvaja glasove, 

ki jih lahko 

prepoznamo kot 

besede s pomenom. 

Oponaša 

vokalizacijo 

odraslih. 

 

Začne z igro 

kazanja (»medo 

aja«, »mama 

papa«). 

Ne komunicira z 

vokalizacijo in 

kazanjem. Ne 

reagira na besede in 

vprašanja (»Kje je 

ata, avto, medo?«). 

Ne uporablja 

različnih glasov in 

intonacij. 

Od 12 mesecev do 

15 mesecev 

Vsak teden razume 

nove besede, imena 

stvari in bližnjih 

ljudi. Sledi 

enostavnim 

navodilom (»Zapri 

vrata, daj mi 

skodelico.«). 

Uporablja nekaj 

razumljivih besed 

in gest, da bi dobil, 

kar želi. Neprestano 

»govori« z ljudmi 

in igračami. 

Poskuša 

komunicirati z 

ljudmi in igračami. 

Krajši čas gleda 

slike in posluša 

pripoved o njih. 

Na verbalno 

zahtevo (četudi je 

govor spremljan z 

gesto) ne da želene 

igrače predmeta. Ne 

posnema govora od 

odraslih. 

Od 15 mesecev do 

18 mesecev 

Z gestikulacijo 

odgovarja na 

preprosta vprašanja 

(»Kje je …«); 

izpolnjuje dvojna 

navodila (»Daj 

skodelico na 

mizo!«); izmed 

Za izražanje svojih 

potreb uporablja 

besede. Ponavlja 

besede drugih, 

bogati besednjak. 

Ima 20 besed. 

Igra se s sovrstniki. 

Začenja z 

domišljijskimi 

igrami (hrani 

dojenčka). 

Ne razume 

enostavnih navodil, 

novih besed, 

enostavnih vprašanj 

(tudi takrat, ko so 

spremljana z gesto). 

Ne poskuša dobiti 

stvari z govorom in 
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štirih predmetov 

najde dva 

imenovana. Pokaže 

dele telesa in 

oblačil na punčki.  

gesto. 

Od 18 mesecev do 

21 mesecev 

S prstom pokaže 

imenovane 

predmete in slike. 

Začenja razumeti, 

da igračke 

predstavljajo realne 

predmete. 

 

Širi besednjak. 

Povezuje besede v 

preproste stavke. 

Sebe kliče z 

imenom. Uporablja 

govor ali dialekt. 

V igri posnema 

delo odraslih. 

Glasno govori, ko 

se igra z drugimi. 

Sramuje se pred 

neznanci. 

Ne razume 

enostavnih navodil 

in vprašanj. Ne 

posnema govora 

odraslih. Ne 

uporablja besed za 

zadovoljevanje 

svojih potreb.  

Od 21 mesecev do 

24 mesecev 

Razume govor o 

ljudeh in dogodkih, 

ki niso prisotni 

(»Babica pride na 

obisk«). Identificira 

dele telesa in 

oblačil na sliki. 

Začenja razumevati 

med v, na, zgoraj, 

spodaj. Razume 

dvojna navodila. 

Povezuje po dve 

besedi v stavek. 

Uporablja zaimek 

(»Ti vodo«). Širi 

besednjak. Začenja 

uporabljati 

prihodnjik. Deklice 

so običajno 

govorno 

sposobnejše od 

dečkov. 

Včasih uporablja 

geste namesto 

besed, vendar vse 

pogosteje uporablja 

govor za 

komunikacijo z 

okoljem. 

Ne identificira 

predmetov in slik. 

Ne uporablja 

razumljivih besed. 

Izgovarja le eno ali 

dve besedi, in to 

redko (»mama«, 

»pa-pa«). 

Od 2 let do 2 let in 

6 mesecev 

Razume glagole in 

poišče pravo sliko 

(dogajanje). 

Identificira manj 

znane dele telesa 

(brada, laket). 

Razume veliko 

stavkov in 

enostavne pojme 

(velik, majhen). 

 

Postavlja vprašanja 

»KAJ«, »KJE«. 

Uporablja nikalnico 

v stavku. Recitira 

kratko izštevanko. 

Govori tako, da ga 

mati razume.  

Rad posluša 

enostavne pravljice. 

Veliko se igra in 

pogovarja sam s 

sabo. Opazuje 

druge pri igri, jih 

posnema ali se jim 

pridruži. 

Ne razume dvojnih 

navodil. Ne 

povezuje besed v 

stavke. Ne povezuje 

besednjaka. Mati ga 

težko razume. 

Od 2 let in 6 

mesecev do 3 let 

Razume več kot 

dvojna navodila 

(»Pusti muco, da 

gre na dvorišče 

lovit miši!«). Pozna 

uporabo različnih 

predmetov in delov 

predmeta (kolesa 

avtomobila). 

Besednjak se hitro 

širi. Povezuje dve 

besedi ali več besed 

in uporablja 

različne besedne 

vrste. Neprestano 

postavlja vprašanja. 

Sodeluje v 

razgovoru in 

pripoveduje o sebi 

in predvidenih 

aktivnostih. 

Smiselno se igra z 

igračkami. Pomaga 

pri hišnih opravilih. 

Včasih pri govoru 

ponavlja besede. 

Ne razume 

sestavljenih 

vprašanj in 

različnih stavkov. 

Ne postavlja 

vprašanj in ne 

uporablja 

raznovrstnih 

struktur. Njegov 

govor je 

nerazumljiv za 

okolico. 

Od 3 let do 4 let Razvijajo se 

številčni pojmi in 

barve. Razume 

daljše stavke in 

negacije znotraj 

vprašanj (»Kdo ni 

obul copat?«). 

Hitro odgovarja, če 

to želi. 

 

Ima razumljiv 

govor z nekaj 

težavami pri 

izgovoru daljših 

besed. Uporablja 

sestavljene povedi z 

nekaj slovničnimi 

napakami. 

Pripoveduje o 

minulih dogodkih. 

Uporablja 

vprašalnici 

»ZAKAJ« in 

Z vsem se želi 

pogovarjati. Z 

drugimi se igra 

domišljijske igre in 

pri tem veselo 

govori.  

Govor je 

nerazumljiv. Slabo 

razume preproste 

stavke. Ne postavlja 

vprašanj in ne 

odgovarja nanje. 

Ima boren 

besednjak. Še 

vedno se pojavlja 

eholalija. 
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»KDAJ«. Ko je 

razburjen lahko 

netekoče govori. 

Uporablja vse 

besedne vrste. 

Od 4 let do5 let Razume večino 

tega, kar sliši. 

Uživa v šalah, 

ugankah in 

pravljicah. 

 

Govori tekoče, z 

malo napakami v 

izgovoru in 

slovnici. Spretno 

uporablja zložene 

povedi.  

 

Uživa v 

pripovedovanju in 

poslušanju pravljic. 

Vsebino teh prenaša 

na igro z igračkami 

ali sovrstniki. 

Govor je 

nerazumljiv in 

netekoč. Ima težave 

v sporazumevanju s 

sovrstniki. Ne zna 

pripovedovati. Ne 

razume sestavljenih 

stavkov. 

Nad 5 let Popolnoma razume 

sestavljeni govor 

(razen nekaterih 

nevsakdanjih 

abstraktnih 

pojmov). 

 

Uporablja 

sestavljene stavke z 

bogatim 

besednjakom 

(slovnično 

pravilne). Lahko se 

pojavi tudi kakšna 

nesistematska 

napaka pri 

izgovoru. 

Zanima ga branje in 

pisanje. Poskuša 

prebrati svoje ime, 

napise na trgovinah. 

Otrok ne more 

povedati niti z 

najpreprostejšimi 

stavki kratke 

zgodbice. Ima 

veliko težav pri 

izgovoru. Govor je 

slovnično 

nepravilen. 

Vir: D. Žnidarič (1993). Otrokov govor. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport. 

 

2.5 Področje jezika v Kurikulumu za vrtce 

 

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, v katerem so predstavljeni cilji, načela, 

temeljna vedenja o razvoju otroka, primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih. 

Področja se med seboj tesno prepletajo in tudi jezik ne predstavlja ločenega področja, pač pa 

se prepleta z vsemi ostalimi področji. 

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju je najpomembnejše obdobje za razvoj govora, 

vključuje pa široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanja s pisnim 

jezikom in spoznava nacionalne in svetovne književnosti – lastne in tuje kulture. Jezikovne 

dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami: s fonološko, morfološko, skladenjsko-

pomensko (in pragmatično), razvoj jezika pa je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 31). 

Z. Drglin (2004: 151) pravi, da mora vrtčevsko okolje nuditi otroku priložnost in spodbudo za 

kvalitetno izmenjavo informacij, za uporabo različnih govornih nivojev, izražanje in 

sprejemanje čustev, potrebno mu je ponuditi čim več tiskanega gradiva in to naj bo čim bolj 

raznoliko, zagotoviti je treba okoliščine, ki ga bodo spodbujale k izbiri, sprejemanju in 

doživljanju jezika in literature.  

Otroci se torej lahko učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanja 

literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, 



Katarina Petrič Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 

 

- 14 - 

 

ob rabi jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju 

otrok od otrok, in sicer v različnih socialnih igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, 

ugankah, besednih igrah itn., ki so preživele kot skupna lastnina skozi generacije (Kurikulum 

za vrtce, 1999: 31).  

Pomemben del jezikovnih dejavnosti so tudi enostavna besedila, ki so vezana na vsakodnevno 

življenje, zbliževanje s knjigo ter zgodnje navajanje na rabo knjige, otroci morajo imeti 

možnost, da jih na njim ustrezen način seznanimo z nekaterimi jezikovnimi spoznanji, 

predstavimo razlike med socialnimi zvrstmi ali registri, jeziki, jezikovnimi skupinami itn. 

(prav tam). 

Da bi bil aktivni udeleženec v komunikacijskem procesu, mora otrok razvijati svojo jezikovno 

zmožnost, torej pridobivati mora védenje o slovnici jezika, ki se ga bo učil (slovnična 

zmožnost), in o pravilih komunikacije (sporazumevalna zmožnost), kar pomeni, da se mora 

naučiti pravil o tem, kdaj, kje, s kom, o čem, zakaj in kako govoriti (Kranjc in Saksida, 2001: 

82). Odrasli, ki delajo z otroki, morajo pozorno spremljati govorni razvoj otroka, pri tem pa 

morajo biti sposobni (Kranjc in Saksida, 2001: 84):  

− »prepoznati otrokov neverbalni stil, ki lahko vključuje tudi znakovni jezik (gluhi, nemi in 

gluhonemi otroci uporabljajo drugače izoblikovan sistem neverbalnih sredstev kot tisti, ki 

slišijo in lahko govorijo); 

− pokazati svoj lastni jezik telesa; 

− situaciji ustrezno z nejezikovnimi sredstvi vzpostaviti interakcijo z otroki; 

− prepoznati možne nesporazume v neverbalni komunikaciji; 

− zavedati se različnih kulturnih stilov nejezikovne komunikacije; 

− uporabiti pesem in izrazni ples kot sredstvo in način komunikacije« (Kranjc in Saksida, 

2001: 84). 

 

2.6 Proces usvajanja govora in jezika predšolskih otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami 

 

Če ima otrok razvojno motnjo, ki otežuje njegovo učenje sporazumevanja, morajo biti njegovi 

starši in vzgojiteljice v svojem pristopu bolj namenski – bolj pozorni na to, kaj otrok dela v 

tistem trenutku in kaj je naslednja stvar, ki se je mora naučiti. Posebno pozorni bodo morali 

biti na igre, dejavnosti in situacije, ki otroka vspodbujajo, da komunicira. Razmisliti bodo 
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morali, kako njihovo lastno govorjenje, poslušanje in odzivanje prispevajo k otrokovemu 

učenju (Pieterse, Treloar, Cairns, 2000: 2). 

Nadalje Pieterse, Treloar in Cairns (2000: 3–8) navajajo, da moramo tako kot na vseh 

področjih razvoja pred začetkom učenja najprej oceniti otroka. Nato mora večina učenja 

jezika postati del običajnih vsakodnevnih aktivnosti kot naravno podaljšanje vaše igre in nege 

otroka. 

Temeljne poteze učinkovitega učenja jezika:  

− Od otroka pričakujte odziv – s svojim obnašanjem vedno pokažite, da pričakujete njegov 

odziv. Dajte otroku čas. Če je otrok odvrnil pozornost, počakajte na njegov odziv. Otroku 

dajte čas in priložnosti, da tudi sam začne z interakcijo. Če vedno vi govorite, vedno vi 

prevzemate pobudo, vaš otrok ne bo imel priložnosti, da odkrije svojo vlogo v procesu 

sporazumevanja. Pomembno je, da otroku govorimo, vendar poskušajte govoriti kot 

udeleženec v dvostranskem pogovoru, pa čeprav lahko otrok odgovarja le z gledanjem in 

poslušanjem. 

− Govorite otroku o stvareh, ki ga zanimajo – ko začne otrok osredinjati svojo pozornost na 

predmete in gibanje okrog sebe, vzemite iztočnico iz smeri njegovega pogleda ali igračko, ki 

jo izbere. Otrokova nagnjenja vam bodo pokazala vrste stvari, o katerih želi komunicirati. 

Preden otrok spregovori, ga lahko učite razpoznavati imena stvari, ki jih ima rad, to pa so 

odličen vir besed, ki jih učite. Govorite o gibanju in dejanjih, o otipu, barvah in zvokih. 

− Usmerite otrokovo pozornost na določene cilje skozi načrtovane dejavnosti – učenje jezika 

naj izvira iz otrokovih lastnih interesov. Ko se igrate z otrokom v vnaprej pripravljenem 

okolju, kjer je dosegljivih le nekaj igrač, izberite igrače in aktivnosti, za katere veste, da jih 

ima otrok rad in za nekaj časa izključite motnje. Obdržite več alternativnih načinov dela, ki 

vodijo k istemu cilju. 

− Med pogovorom »okrepite« otrokove besede – otroku dajte vedeti, da ste razumeli, kar je 

otrok rekel ali storil. Npr. če se otrok zasmeje, se nasmehnite in oglasite tudi vi. Če vam da 

igračo (zelo komunikativna gesta), posebej poudarite, da se igrate z njo. Naravna okrepitev v 

pogovoru pokaže otroku vrednost in učinkovitost njegovih poskusov, da bi komuniciral. 

− Vidimo, da učenje jezika poteka kjerkoli in kadarkoli. Vzgojiteljice z otrokom delijo veliko 

različnih situacij in dejavnosti, zato imajo pomembno vlogo pri učenju govora in jezikovnih 

sposobnosti. Vzgojiteljice otroka opazujejo in iščejo različne načine za usvajanje novih besed 

in tako širjenje njegovega besedišča. 

− Ko otrok obvlada uporabo predverbalnih komunikacijskih sposobnosti v določen namen, ga 

lahko spodbujate, da uporablja besede namesto kretenj. 
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− Sprejmite otrokove kretnje in mu povejte istočasno tudi besede (cilj je, da se bo otrok naučil 

uporabljati posamezne besede). 

− Dajte mu priložnost, da ponavlja besede (besedo, za katero želite, da uporablja, se malo 

obotavljate in otroka pričakujoče pogledate). 

− Dajte mu priložnost, da spontano uporablja besede (ne pojasnjujete in ponavljate besed) 

(Pieterse, Treloar, Cairns, 2000: 55–56). 

− Ob pogovoru z otrokom vedno uporabljamo vsakdanje besede brez pomanjševalnic. Jezik 

naj bo preprost, razumljiv in počasen, da ga otrok lahko posnema. Otroku preprosto 

pripovedujmo o vsem, kar delamo, in o tem, kar se dogaja okrog nas (Žnidarič, 1993: 72). 

 

Že majhnemu otroku pripovedujmo preproste in kratke pravljice. Ko otrok odraste, so 

pravljice daljše. Po pripovedi skupaj z njim poglejmo ilustracije in se pogovarjajmo o 

narisanem. Sami pripovedujmo in otrok nas bo dopolnjeval. Ko je otrok dorasel, mu pravljice 

berimo. Ob koncu se o prebranem pogovarjajmo (Žnidarič, 1993: 73). 

Skupno branje odraslih in otrok je dejavnost, za katero avtorji (npr. Crain – Thoreson in Dale 

1992; Mol in Bus 2011; Senechal, Thomas in Monker, 1995; Vander Woude in Barton, 2003) 

ugotavljajo, da je pomemben napovednik otrokovega zgodnjega in poznejšega razvoja govora 

pa tudi razvoja porajajoče se pismenosti in akademske pismenosti (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj, Tašner, Sočan, 2016: 46). 

 

V drugem poglavju sem predstavila razvoj govora, faze govornega razvoja, spodbujanje 

govornega razvoja v vrtcu ter proces usvajanja govora in jezika otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami.  

V nadaljevanju bom predstavila, kdo so otroci s posebnimi potrebami, dokumente, ki 

obravnavajo otroke z govorno-jezikovnimi motnjami ter dokumente, ki obravnavajo ostale 

otroke s posebnimi potrebami ter kakšne so smernice/prilagoditve za vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami v vrtce.   
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3 OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V SLOVENSKI 

ZAKONODAJI 

 

V trenutku, ko se je človeštvo pričelo dodobra zavedati razvojne motenosti, ko je ugotovilo, 

da so razvojno moteni v marsičem drugačni, ovirani oziroma moteni v svojem življenjskem 

udejstvovanju, je želelo čim bolj točno ugotoviti, koliko so drugačni od ostalih. Potreba po 

tem se je praktično pokazala s pričetkom organizirane skrbi za te ljudi (Opara, 1983: 118). 

Na področju oseb s posebnimi potrebami upravičeno govorimo o novi filozofiji in paradigmi. 

Če rečemo novi paradigmi, mislimo pri tem na kvalitativen premik človekovih spoznanj. 

Nova paradigma na področju razumevanja oseb s posebnimi potrebami opušča staro 

segregativno pojmovanje in uvaja integrativno. To je pojmovanje brez nepotrebnega 

etiketiranja, stigmatiziranja in diskriminiranja. Človeka gleda kot individualno bitje, kot 

unikum z vsemi svojimi potezami. In vsak je individuum ne glede na svoje poteze. Vsak ima 

pravico biti individuum. Posameznik ter njegove potrebe so kriterij za to, kaj je zanj dobro 

oziroma kaj je zanj slabo. V tem smislu se opušča preživeti sistem modernistične teorije ter 

odpira pot postmodernizmu, v katerem se ne usmerjamo več v motnjo, temveč v celovit 

potencial človeka. Odkriti hočemo, kaj posameznik potrebuje, kaj je zanj najboljše oziroma 

zanima nas najboljša praksa. S tem pa odkrivamo še eno dimenzijo terminologije 

obravnavanega področja. Z nazivi in s pojmi namreč neposredno posegamo ne le v 

razumevanje, temveč tudi v odnose, v konkretnem primeru v odnos do oseb s posebnimi 

potrebami (Opara, 2002: 148). 

Kljub temu ima vsak otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) več značilnosti, od 

katerih se le ena (ali le nekaj) nanaša na primanjkljaje, ovire oziroma motnje, zato je bolj 

ustrezno, če je v poimenovanju skupine najprej beseda »otrok« kot nosilec vseh značilnosti, 

zaradi katere potrebuje dodatno pomoč ali podporo, specializirano izobraževanje itn. Poleg 

navedenega je tako poimenovanje manj stigmativno in bolj skladno s sodobnimi pojmovanji 

OPP (Bela knjiga, 2011: 282). 

O tem je pisala tudi T. Žerdin (2002: 7), ki pravi, da je termin otroci s posebnimi potrebami 

zamenjal termin otroci z motnjami v razvoju. Pred tem so se uporabljali termini otroci z 

duševno manj razvitostjo in duševno prizadetostjo.  

Skalar (1999: 122) meni, da so to osebe, ki imajo zaradi fizičnih, funkcionalnih in osebnostnih 

okvar ali primanjkljajev zaradi razvojnih zaostankov ali neugodnih socialnih in materialnih 
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pogojev za nemoten psihofizični razvoj težave pri zaznavanju, razumevanju, odzivanju na 

dražljaje in pri gibanju, sproščanju in komuniciranju s socialnim okoljem. 

 

3.1 Dokumenti, ki obravnavajo otroke s posebnimi potrebami 

 

V Ustavi Republike Slovenije je v 14. členu zapisano, da so »vsakomur zagotovljene enake 

človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, 

politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, 

invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino, ter da so vsi so pred zakonom enaki«. 

Nadalje so pravice invalidov navedene v Ustavi Republike Slovenije, in sicer v 52. členu, ki 

pravi: »Otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe 

imajo pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi. Izobraževanje 

in usposabljanje iz prejšnjega odstavka se financira iz javnih sredstev.«  

 

Otroke s posebnimi potrebami opredeli Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(Uradni list RS, št. 58/2011), ki določa, da so otroci s posebnimi potrebami: »otroci z 

motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 

funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 

otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci 

z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja«. 

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005) navaja, da so otroci s posebnimi potrebami 

»otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z 

govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki 

potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno 

pomočjo ali prilagojene programe.«  

Zakon o vrtcih (2005) navaja torej šest skupin otrok s posebnimi potrebami in ne določa 

skupin otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otrok z avtističnimi motnjami 

ter dolgotrajno bolnih otrok ter otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 
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prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja. 

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006) pa tako kot Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/2011) zajema skupino učencev z učnimi težavami 

ter dolgotrajno bolne otroke, ne zajema pa skupine posebej nadarjenih otrok in otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

S takim poimenovanjem navedenih skupin OPP se je zakonodajalec odločil obdržati v 

Sloveniji tradicionalno prisotno opredelitev primanjkljajev, ovir oziroma motenj po 

medicinskem modelu, vendar ga z uvedbo individualiziranega programa, kjer se opredeljuje 

potrebe otroka, prilagoditve predšolskega in šolskega okolja ter cilje, prilagojene otrokovi 

ravni znanja in funkcioniranja, uravnoteži s socialnim modelom, ki je osredinjen na potrebe 

otroka/osebe) (Bela knjiga, 2011: 281).  

Navajanje skupin OPP na ravni zakona v Sloveniji ostaja pomembno iz več razlogov. Za 

administrativne namene je identificiranje skupin pomembno za zagotavljanje transparentnosti 

razporejanja dodatnih virov pomoči glede na vrsto in stopnjo potreb (Bela knjiga 2011: 282).  

 

3.2 Dokumenti, ki obravnavajo otroke z govorno-jezikovnimi motnjami 

 

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005) navaja, da so otroci s posebnimi potrebami 

»otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z 

govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki 

potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno 

pomočjo ali prilagojene programe.«  

Prejšnji Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z 

motnjami v telesnem in duševnem razvoju iz leta 1977 je govoril le o govornih motnjah. 

Določal je, da so »otroci z govornimi motnjami otroci, ki imajo težje organsko ali 

psihoorgansko pogojene govorne in glasovne motnje, ki jim onemogočajo normalno govorno 

sporazumevanje in potrebujejo korekcijski postopek«. Tako opredeljena govorna motnja je 

bila priznana kot motnja in ovira, ki zahteva korekcijo, ne pa izločitev iz redne šole in 

vključitev v specializirano šolo (Opara, 2005: 50–51). 

O sistematičnem strokovnem obravnavanju govornih motenj govorimo šele zadnjih sto let. 

Prejšnji pravilnik je govoril le o govornih motnjah. V novi koncepciji smo to skupino 

poimenovali »otroci z govorno-jezikovnimi motnjami.« S tem, ko smo dodali naziv 
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jezikovne, smo probleme govora zajeli širše. Zajeli smo celotno govorico oziroma govorjenje, 

kar pomeni sposobnost predstavitve stvari in misli z vrsto znakov, ki oblikujejo besede 

(Opara, 2005: 50–51). 

 

3.3 Smernice za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vrtce in šole 

 

Smernice za vključevanje otrok s posebnimi potrebami so zapisane v Zakonu o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/2011) in Pravilniku o postopku usmerjanja 

otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 118/06), ki urejata usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami. 

Svetovalec, ki vodi postopek usmerjanja na Zavodu RS za šolstvo, najprej zaprosi za 

strokovno mnenje eno od komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Nato Komisija 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami izdela strokovno mnenje na podlagi zahteve za uvedbo postopka 

usmerjanja ter prejete strokovne dokumentacije o otroku, poročila vzgojno-izobraževalnega 

zavoda, ki vsebuje tudi pisno mnenje otrokove vzgojiteljice oziroma učitelja, morebitnega 

pogovora z vlagateljem in po potrebi tudi na podlagi pregleda otroka. Svetovalec opredeli 

vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje ter glede na ugotovljene vzgojno-

izobraževalne potrebe otroka predlaga usmeritev v ustrezen vzgojno-izobraževalni program. 

Glede na potrebe pa opredeli tudi obseg, obliko in izvajalca dodatne strokovne pomoči, 

pripomočke, prilagoditve prostora in opreme, spremljevalca za fizično pomoč, morebitno 

zmanjšanje števila otrok v oddelku, pravico do tolmača za slovenski znakovni jezik ter v 

skladu s 16. členom ZUOPP (Ur. l. RS, št. 54/2000, 58/2011) morebitno vključitev v zavod za 

vzgojo in izobraževanje, socialno varstveni zavod, dom za učence s posebnimi potrebami ali 

namestitev v rejniško družino. 

Od kakovosti diagnosticiranja primanjkljajev, ovir ali motenj ter ocene sposobnosti in 

funkcioniranja v procesu usmerjanja je med drugim odvisno, ali bo otrok usmerjen v primeren 

vzgojno-izobraževalni program in ali bo imel ustrezne prilagoditve ter dodatno strokovno 

pomoč (Bela knjiga, 2011: 287). 

Pisno zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja otroka s posebnimi potrebami pri Zavodu 

Republike Slovenije za šolstvo lahko vložijo starši, starejši mladoletnik, polnoletna oseba, pa 

tudi vrtec, šola oziroma zavod, v katerega je otrok vključen. 

http://www.zrss.si/default.asp?rub=208
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Vrtec, šola oz. zavod mora najkasneje v 30 dneh po vključitvi otroka s posebnimi potrebami 

izdelati individualizirani program vzgoje in izobraževanja. Za pripravo in spremljanje 

izvajanje individualiziranega programa ravnatelj vrtca, šole oz. zavoda imenuje strokovno 

skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda in drugi strokovni delavci, ki 

bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. Pri delu strokovne skupine 

sodelujejo tudi starši otroka. Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na 

posameznih vzgojnih področjih, način izvajanja strokovne pomoči, prehajanje med programi 

ter potrebne prilagoditve pri organizaciji in časovni razporeditvi dejavnosti. Med šolskim 

letom se individualizirani program po potrebi prilagaja. Strokovna skupina ga mora prilagajati 

glede na napredek in razvoj otroka s posebnimi potrebami, ob koncu šolskega leta pa mora 

preveriti ustreznost individualiziranega programa in izdelati individualizirani program za 

naslednje šolsko leto (Nemec, Krajnc 2011: 198). 

Strokovni delavci ustvarjajo okolje, ki zadovoljuje potrebe po izkazovanju in prejemanju 

ljubezni, po priznavanju, varnosti, spoštovanju in uspehu, samostojnosti. S tem jim 

zagotavljajo priložnosti za čim hitrejše in čim manj stresno vključevanje v vrtčevsko skupino. 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami pa temeljita na ciljih in načelih vzgoje 

otrok s posebnimi potrebami, navedenih v Navodilih h kurikulu za vrtce v programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami 

(2003: 5): 

− Načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program predšolske vzgoje, ki obsega zgodnje 

odkrivanje in diagnosticiranje, usmerjanje ter zagotavljanje ustreznega programa. 

− Načelo interdisciplinarnosti, izvajamo na ravni odkrivanja, diagnosticiranja, načrtovanja, 

izvajanja, spremljanja, na ravni vrednotenja in usmerjanja, in na ravni povezovanja različnih 

znanstvenih strokovnih spoznanj. 

− Načelo integracije/inkluzije kot splošno vrednost (različnost je bogastvo in kakovost 

življenja) in kot sodobno obliko vzgoje in izobraževanja, kot normalizacijo pogojev (življenje 

brez izključevanja), kot drugačnost, ki je vsakdanjost, kot različne pravice za ustvarjanje 

enakih pogojev za razvoj, kot skupno vzgojo v ustreznem okolju, skupini, programu ali delu 

programov, kot mentalno zdravje družine. 

− Načelo individualizacije, ki mora biti upoštevano na ravni načrtovanja programa za 

posameznega otroka, na ravni izvajanja, na ravni sodelovanja s starši oziroma družino in na 

ravni sodelovanja s strokovnjaki in ustanovami. 
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− Načelo celovitosti kot kompleksen pristop do otroka (celovita oseba navznoter – potrebe 

otroka), kot celovitost področij vzgoje in izobraževanja, kot celovitost okolja (otrok, 

vzgojiteljica, družina, vrstniki), kot celovitost tima strokovnjakov. 

− Načelo kontinuiranosti programov na ravni fleksibilnosti programa ter na ravni prehajanja 

med različnimi oblikami vzgoje in izobraževanja. 

− Načelo timskega dela na ravni stalnega sodelovanja med strokovnimi in drugimi delavci, ki 

prihajajo neposredno ali posredno v stik z otrokom s posebnimi potrebami. 

 

3.4 Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami 

 

V Sloveniji na izvedbeni ravni še ni ustreznega, to je celostnega in učinkovitega sistema 

zgodnje obravnave, ki bi zajel vse skupine otrok s posebnimi potrebami (Bela knjiga, 2011: 

284). 

Že dalj časa pa potekajo dejavnosti nekaterih nevladnih organizacij za dosledno zagotavljanje 

zgodnje obravnave predšolskih otrok. Med njimi so najglasnejše Zveza društev za cerebralno 

paralizo Slovenije – SONČEK, Zveza društev za pomoč ljudem z motnjo v duševnem razvoju 

Slovenije – SOŽITJE ter Zveza slepih in slabovidnih Slovenije (Globačnik, 2012: 50) 

Malčki in otroci imajo pravico do celovitega pristopa zgodnje pomoči, ki malčkom in 

otrokom v zgodnjem otroštvu glede na njihove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe 

omogoča pridobiti najbolj ustrezno strokovno pomoč, ki jo lahko zagotavljajo le različni 

strokovnjaki. Zgodnja obravnava obsega različne pomoči neposredno otrokom in njihovim 

družinam: svetovanje, socialno pomoč, priložnostno varstvo, organizira preglede, ocene 

otroka in obravnave pri specialistih (Bela knjiga, 2011: 285). 

Po Guralnicku (2001, v: Globačnik, 2012: 17) je zgodnja obravnava sistem podpore 

družinskim vzorcem interakcije, ki na najboljši način spodbujajo otrokov razvoj. Za avtorja so 

pomembni odnosi med starši in otroci, izkušnje otroka, ki jih pridobiva v družini, in pomoč, 

ki jo dobijo starši (prav tam). 

Zgodnja obravnava lahko prepreči ali zmanjša obseg jezikovnega zaostajanja in poveča 

pripravljenost za šolo ter tako vpliva na kasnejšo akademsko uspešnost (Bijelić, 2011: 15). 
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V tem poglavju sem opredelila otroke s posebnimi potrebami ter posebej poudarila 

dokumente, ki obravnavajo otroke z govorno-jezikovnimi motnjami in predstavila 

smernice/prilagoditve, ki poudarjajo postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami ter 

temeljijo na ciljih in načelih vzgoje otrok s posebnimi potrebami. 

V nadaljevanju bom podrobneje predstavila govorno-jezikovne motnje, ter področja, na 

katerih se govorno-jezikovne motnje izražajo. 
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4 OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI 

 

Otroci in mladostniki z govorno-jezikovnimi motnjami so po kriterijih za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami opredeljeni kot otroci, ki 

imajo zmanjšano zmožnost usvajanja, razumevanja, izražanja in/ali smiselne uporabe govora, 

jezika in komunikacije (Skamlič, Dular, Kolar, Korošec, Ocepek, Kovač, 2015: 15), medtem 

ko B. Nemec in M. Krajnc (2011: 204) pravita, da so otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

zelo raznolika skupina, v katero sodijo tako otroci z najpreprostejšo govorno motnjo, ko otrok 

ne zna izgovoriti posameznega glasu (črke), do najkompleksnejših govorno-jezikovnih 

motenj. 

Odstopanja na teh področjih pomembno vplivajo na otrokovo vsakodnevno sporazumevanje 

in učenje. Posledice motenj se odražajo na otrokovi sposobnosti interakcije z okoljem, učenju 

prek jezika in vedenju že v predšolskem obdobju. V šolskem obdobju se motnje odražajo tudi 

pri usvajanju in izkazovanju šolskih znanj in veščin, medosebnih odnosih, vedenju in 

čustvovanju. Pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami praviloma obstajajo neskladja med 

besednimi in nebesednimi sposobnostmi, pri čemer so nebesedne sposobnosti običajno boljše 

od besednih (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami, 2015: 15). 

M. L. Rice (1991: 1299) meni, da je za otroke z govorno-jezikovno motnjo v primerjavi z 

ostalimi vrstniki značilno, da imajo slabo sposobnost sporazumevanja. Taki otroci so manj 

odzivni in imajo tudi manjšo vzdržnost sodelovanja v pogovoru z vrstniki. Njihove pogovorne 

spretnosti so omejene, zato obstaja nevarnost, da bi bili taki otroci izpostavljeni tveganju za 

manjšo socialno interakcijo s svojimi vrstniki, v integriranem okolju vrtca. 

Pogosto se pri otroku pojavlja kombinacija različnih pomanjkljivosti, ki se kaže na različnih 

področjih sporazumevanja. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo povprečne miselne 

sposobnosti, ki jih lahko spremljajo posebnosti v delovanju osrednjega živčnega sistema, 

ADHD-sindrom (sindrom pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnost), specifični primanjkljaji 

na področju kognitivnega delovanja (strategije, pomnjenje, pozornost …), težave pri 

pridobivanju znanj in sekundarne čustvene ali vedenjske težave. Značilne so težave v 

govornem izražanju in uporabi jezika. Njihovo govorno-jezikovno vedenje odstopa od 

pričakovanega glede na otrokovo kronološko starost in njegove neverbalne sposobnosti 

(Nemec, Krajnc 2011: 205). 
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Opara (2005: 51) pravi, da imajo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami motnje pri usvajanju 

in razumevanju ter govornem izražanju, ki niso posledica izgube sluha, prav tako pa ne 

motenj v duševnem razvoju. To pa je kompleks, ki močno vpliva na možnosti in načine 

vzgoje in izobraževanja. 

B. Nemec in M. Krajnc (2011: 205) navajata, da so govorne motnje
1
 napačni moteni izreki 

posameznih glasov govora (artikulacija), problemi fonacije (glas) ter hitrosti in ritma govora 

(fluentnost), medtem ko M. Grobler (1985: 193) pravi, da o govorni motnji govorimo tedaj, 

ko govor otroka toliko odstopa od drugih, da privlači pozornost poslušalca sam način 

govorjenja, ne pa vsebina. 

American Speech Language Hearing Association (ASHA) jezikovno motnjo opredeljuje kot 

oškodovano ali okrnjeno razumevanje in/ali uporabo govorjenega, pisnega in/ali drugega 

simbolnega sistema (2009). B. Nemec in M.  Krajnc (2011: 205) navajata, da je otrokove 

težave zaznati pri razumevanju govora, poimenovanju, branju in pisanju, označujejo pa jih 

resne težave s procesiranjem in izvajanjem na vseh ravneh sistema jezika (fonologija, 

oblikoslovje, skladnja, pomenoslovje, pragmatika). Jezikovne motnje namreč vključujejo 

težave, povezane z uporabo oblike jezika (nanašajo se na govorjenje strukturo oblikovanega 

stavka) z uporabo vsebine jezika – pomenoslovje (nanaša se na pomen besed in stavkov ter 

vključuje abstraktne pojme) ter uporabo vloge delovanja jezika – pragmatike (nanaša se na 

kontekst, v katerem jezik uporabljamo kot komunikacijo, opismenjevanje, pridobivanje 

znanja in socialnih spretnosti). 

Zapoznele govorne in jezikovne spretnosti lahko resno ovirajo socialne, čustvene, 

izobraževalne in strokovne vidike življenja. Zgodnje prepoznavanje in obravnavanje je 

bistvenega pomena. Problem, ki je prisoten, je ta, da so običajno neprepoznane do vstopa v 

osnovno šolo, ko ključna stopnja v učenju jezika že mine in zaradi tega tudi kasnejši jezikovni 

programi ne uspejo nadoknaditi izgubljenega časa (Louw, 1989: 223–226). 

 

  

                                                 
1
 Lahko se odražajo v procesu poslušanja, jezika in/ali govora. Med komunikacijske motnje spadajo: govorne, 

jezikovne, motnje sluha in slušnega procesiranja.  

Govorne motnje so težave pri produkciji govornih glasov, tekočnosti in/ali glasu. To so artikulacijske motnje, 

jecljanje, glasovne motnje.  

Jezikovne motnje so lahko receptivne in ekspresivne. Prve opredeljujejo težave pri razumevanju jezika, druge pri 

izražanju. Lahko se kažejo na vseh ravneh jezika: fonološkem, morfološkem, sintaktičnem, semantičnem in 

pragmatičnem (ASHA, 1993). 
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4.1 Govorno-jezikovne motnje 

 

Glede na govorno-jezikovne motnje, opredeljene v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, razlikujemo otroke z 

lažjimi, zmernimi, težjimi in težkimi govorno-jezikovnimi motnjami. 

 

4.1.1 Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Otrokova govorno-jezikovna komunikacija odstopa od povprečja kronološko enako starih 

otrok vsaj na enem od teh področij: pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija 

in fluentnost govora. 

Razumevanje jezika je v skladu s kronološko starostjo otroka. Razumljivost otrokovega 

govora je lahko zmanjšana zaradi nadomeščanja, popačenja in izpuščanja več glasov, 

neustreznega ritma, tempa in hitrosti govora. Otrok s pomočjo govora pretežno učinkovito 

prenaša informacije, pri tem pa potrebuje več spodbud in pomoči kot vrstniki. 

V predšolskem obdobju gre pri otroku lahko za takšen zaostanek v razvoju govora in jezika, 

da vpliva na otrokovo socialno vključevanje, v šolskem obdobju potrebuje predvsem podporo 

in prilagoditve pri učenju zahtevnejših jezikovnih vsebin, pri usvajanju učnih vsebin in 

izkazovanju znanja (Skamlič, Dular Kolar, Korošec, Ocepek, Kovač, 2015: 16). 

 

4.1.2 Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Otrokova govorno-jezikovna komunikacija pomembno odstopa od povprečja kronološko 

enako starih otrok na več področjih: pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija 

in fluentnost. 

Zmožnost razumevanja jezika je lahko zmanjšana predvsem na višjih jezikovnih ravneh. 

Razumljivost otrokovega govora je zmanjšana zaradi ene ali več motenj, kot so 

nadomeščanje, popačenje in izpuščanje več glasov ali zlogov, neustrezna raba ali izpuščanje 

besed, skromnejše besedišče, neustrezna sintaksa, krajša povprečna dolžina povedi, zaostanek 

v fonološkem razvoju, neustrezni ritem, tempo in hitrost govora ter podobno. Otrok s 

pomočjo govora učinkovito komunicira le z znanimi ljudmi. 

Otrok tako v predšolskem kot v šolskem obdobju potrebuje sistematično pomoč in podporo 

pri usvajanju, razumevanju, izražanju in/ali smiselni rabi govora, jezika in komunikacije. 

Lahko si pomaga z dopolnilno ali nadomestno komunikacijo. 
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V šolskem obdobju potrebuje sistematično pomoč in podporo pri usvajanju, utrjevanju in 

izkazovanju znanja. Lahko ima težave na področju priklica besed, zapomnitve novih izrazov, 

tvorbe povedi, z besednim redom, besedno morfologijo, uporabo abstraktnih besed, 

fonologijo. 

Govorno-jezikovne motnje pomembno vplivajo na usvajanje spretnosti branja in pisanja ter 

posledično na celotno otrokovo učno uspešnost (Skamlič, Dular Kolar, Korošec, Ocepek, 

Kovač, 2015: 16–17). 

 

4.1.3 Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Govorno-jezikovna komunikacija otroka s težjo govorno-jezikovno motnjo je glede na otroke 

enake kronološke starosti zelo omejena. Otrok se v omejenem obsegu učinkovito 

sporazumeva pretežno z osebami iz ožje okolice. Sporazumeva se z gestami, posameznimi 

glasovi, besedami in kratkimi povedmi. 

Otrokovo razumevanje jezika je lahko slabo razvito, zato potrebuje prilagojen način podajanja 

informacij in uporabo konkretnih vizualnih pripomočkov. Razumljivost njegovega govora je 

bistveno zmanjšana zaradi slabše razvitih sociopragmatičnih spretnosti, nadomeščanja, 

popačenja in izpuščanja več glasov in zlogov, neustrezne rabe ali izpuščanja vsebinskih 

besed, težav s priklicem besed in siromašnega besedišča, težav v motorični realizaciji govora, 

neustrezne sintakse, poenostavljenih in okrnjenih povedi, zaostanka v fonološkem razvoju, 

neustreznega ritma, tempa in hitrosti govora ter podobno. Tempo usvajanja jezika je pri 

otroku bistveno okrnjen in potrebuje sistematično logopedsko obravnavo tako v predšolskem 

kot v šolskem obdobju. Sposoben je uporabljati dopolnilno in nadomestno komunikacijo. V 

šolskem obdobju je otrokova učna uspešnost zelo zmanjšana (Skamlič, Dular Kolar, Korošec, 

Ocepek, Kovač, 2015: 17). 

 

4.1.4 Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Učinkovitost komunikacije otroka s težko govorno-jezikovno motnjo je glede na otroke enake 

kronološke starosti pomembno zmanjšana. Otrok izraža velik zaostanek ali težke motnje 

funkcionalne komunikacije z vrstniki in odraslimi. Večinoma so moteni vsi vidiki govora in 

jezika ter komunikacije: pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in 

fluentnost. 

Otrokovo razumevanje jezika je lahko omejeno na razumevanje znanih besed in fraz v znanih 

okoliščinah, ki jih uporabljajo osebe iz ožje okolice. Otrok za sprejemanje jezika in 

ustvarjanje jezikovnih konceptov potrebuje veliko konkretnih pripomočkov in skrajno 
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poenostavljen način govora. Otrok se govorno ne izraža ali pa je njegov govor za okolico 

nerazumljiv. Lahko ima težave pri prenašanju pomena s kretnjo. 

Otrok potrebuje logopedsko pomoč pri sistematičnem učenju uporabe enostavne nadomestne 

in dopolnilne komunikacije, ki podpira komunikacijo v ponavljajoči se vsakodnevni 

komunikaciji (Skamlič, Dular Kolar, Korošec, Ocepek, Kovač, 2015: 17–18). 

 

Te otroke zato usmerjamo v (Opara, 2005: 52): 

− programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, 

− izobraževalne programe osnovnih in srednjih šol s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo, 

− prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom. 

 

M. Grobler  (1985: 193) meni, da so najpogostejše pojavne oblike govorno-jezikovnih motenj 

v predšolskem obdobju jecljanje, bebljanje in brbotanje, nekoliko manj pogosta pa je 

nosljanje. 

 

4.2 Artikulacijske motnje – motnje izgovarjave 

 

Motnje izgovarjave so najpogostejše govorne motnje v splošni populaciji otrok, še pogosteje 

pa so pri otrocih s posebnimi potrebami, tj. s težavami v razvoju (Grilc, 2014: 26). 

Vzroki za nastanek artikulacijske motnje so:  

− centralni (okvara centralnega živčnega sistema zaradi poškodbe, vnetja  - meningitis, 

encefalitis, tumorja, vaskularnega vzroka in motenj prekrvavitve, demielinizacije), 

− periferni (prirojene anomalije oziroma posebnosti, posledice poškodb, posledice kirurških 

posegov, okvare oživčenja, okvare sluha), 

− funkcionalni (če je anatomska zgradba artikulacijskih organov normalna in tudi delovanje 

normalno, otrok pa dela odklone pri izreki, npr. oponaša njemu drago osebo) (Hočevar 

Boltežar, 2008: 155). 

Motnje izgovora se pojavljajo v treh oblikah:  

− opuščanje ali neslišna realizacija glasu: npr. riba – otrok izgovarja iba, krava – kava, 

− zamenjava glasu: otrok glas ali skupino glasov, ki jih ne more izgovoriti, zamenjuje z 

drugim glasom, npr. roka – otrok izgovarja loka, joka, 
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− nepravilno izgovarjanje glasu ali skupine glasov: npr. francoski (grleni) izgovor glasu r, 

zelo »zmehčan« izgovor glasov š, ž, č (Grilc, 2014: 26). 

 

4.2.1 Dislalija 

M. Grobler  (1985: 193–194) pravi, da je bebljanje ali dislalija motnja, ki se nanaša izključno 

na nezmožnost ali nepravilnosti v izreki posameznih glasov, medtem ko Omerza (1972: 68) 

dodaja, da je to precej neprijetna govorna hiba, ki se kaže navzven v opuščanju in 

premeščanju nekaterih glasov, v pomanjkljivi in nejasni izreki, največkrat pa v nadomeščanju 

težjih glasov, ki jih še ne izgovarja, z lažjimi, ki jih že obvlada. Bebljavec govori tekoče, s 

pravilno intonacijo in ritmom ter brez krčev in sogibov. Pravilno in smotrno oblikuje tudi 

svoje misli v govoru. V dobi izmenjavanja mlečnih zob začne otrok nekatere glasove, največ 

sičnike in šumnike, napačno izgovarjati. Če se izreka sama od sebe ne uredi, ko zrastejo stalni 

zobje, je to govorna napaka. 

O dislaliji govorimo, če otrok ne zna povedati posameznega glasu (črke), in sicer rotacizmu 

(glas R), lambdacizmu (glas L), kapacizmu (glas K) ter medzobnemu sigmatizmu (izgovarja 

sičnike tako, da je jezik med zobmi) (Žnidarič, 1993: 63). 

Omerza (1972: 68) v svoji strokovni literaturi namesto dislalije uporablja stari izraz bebljanje. 

Navaja, da poznamo več vrst bebljanja, in sicer delno bebljanja, kjer je samo nekaj glasov 

nepravilnih, zamenjanih; povečano bebljanje, kjer je že več glasov nepravilnih, zamenjanih, 

govor pa je že manj razumljiv, ter popolno bebljanje, kjer je večina glasov nepravilnih, 

zamenjanih, govor pa je nerazumljiv. 

Nadalje Omerza pravi, da so vzroki za bebljanje zelo različni. Največ je funkcionalnega 

bebljanja, ki se pojavlja najprej pri majhnih otrocih, a se porazgubi zaradi čedalje večje 

sposobnosti in gibčnosti govoril, medtem ko M. Grobler (1985: 194) trdi da so dislalije tudi 

rezultat neugodnega vpliva okolja. Otrok se namreč uči govorjenja s poslušanjem in 

posnemanjem govora iz svojega okolja. Otrok nenehno poskuša posnemati govorico odraslih, 

ki mu je v prvih letih učenja model. In če ta govor ni primeren, lahko pride do motnje. 

Motnje izgovorjave se pojavljajo pri predšolskih in šolskih otrocih, najdemo jih tudi pri 

odraslih osebah, vendar v manjšem odstotku (Grilc, 2014: 26). 

 

4.2.2 Nosljanje ali rinolalija 

Nosljanje ali rinolalija se pojavlja, če prehaja izdišni zrak pri govoru delno ali popolnoma 

skozi nos namesto skozi usta. S tem postane izreka vseh oralnih in ustnih glasov nepravilna 

oziroma ponosljana ali nazalna, kar hitro dojamemo s sluhom. Obenem takoj občutimo 
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tresljaje, če položimo prst na nos govorečega nosljavca. To govorno hibo imenujemo odprto 

nosljanje. Kadar pa izdišni zrak prehaja delno ali sploh ne prehaja skozi nos, nosnike slabo 

izrekamo ali jih sploh ne izgovarjamo, jih zamenjujemo z oralnimi ali ustnimi glasovi, tedaj 

imenujemo to hibo zaprto nosljanje. Najhitreje spoznamo to hibo pri nosnikih (m) in (n), ki 

zvenita bolj ali manj kakor (b) in (d) (Omerza, 1972: 147). 

Odprto nosljanje lahko nastane zaradi slabe kontrakcije jadra ali veluma, ki zato premalo ali 

sploh ne zapira zraku pot v zanosje in skozi nos, zaradi česar nastane tako 

imenovanofunkcionalno nosljanje. To se pogosto pojavlja pri razvajenih otrocih z leno in 

površno izreko in pri otrocih, ki posnemajo ponosljan govor osebe v svoji neposredni okolici. 

Omerza pravi, da je zanimivo to, da se sami nosljavci postopoma tako privadijo na nosljanje, 

da pri sebi ne ločijo več pravilne od nepravilne izreke, medtem ko pri drugih to hitro opazijo 

(prav tam). 

Vzroki odprtega nosljanja so nekatere organske okvare kot npr.: paraliza mehkega neba; razne 

anomalije ali hipertrofije v žrelni votlini, deformacije mehkega neba, ki je lahko prekratko ali 

brez jezička. Te patološke spremembe ovirajo pri govoru dobro oblikovane zapore v zanosju, 

zato so vokali in ustni soglasniki ponosljani. Najbolj pogoste okvare so okvare ustnega neba, 

ki je lahko samo luknjičavo ali preklano. Te okvare se pojavljajo na mehkem nebu, na trdem 

nebu ali na obeh skupaj, to imenujemo »volčje žrelo«; v preklani zgornji čeljusti ali preklanih 

ustnicah, pa imenujemo »zajčje ustnice«. Pri ponosljanem govoru je zaradi nosnega prizvoka 

zabrisana izrazitost in jasnost glasov, pa tudi govor sam ni dovolj zveneč (Omerza, 1972: 

148).Vzroki zaprtega nosljanja so v zožitvi nosne votline. Zaprto nosljanje lahko nastane 

zaradi krčev mehkega neba, ki povzročajo različno močne zapore vhoda v zanosje (Omerza, 

1972: 155). I. Hočevar Boltežar (2008: 159) pravi, da so vzroki za nastanek zaprtega nosljanja 

vse bolezni, poškodbe, ki utesnjujejo nosni votlini ali nosno žrelo. 

 

4.3 Motnje glasu 

 

I. Hočevar Boltežar (2008: 84) pravi, da glasovno motnjo predstavlja vsaka neugodna 

smprememba v glasu, ki jo zaznamo s sluhom. 

Že zelo zgodaj se pojavi kričanje. Če je to kričanje normalno in ne preveč pogosto, je to dobro 

za razvoj govornega dihanja in krepitev glasu. Če pa otrok zaradi katerihkoli vzrokov pri tem 

pretirava in napenja dihalne mišice in mišice grla tako močno, da se začno pojavljati trzaji in 

krči, je to škodljivo za njegov glas in pride pogosto do hripavosti. Razen hripavega glasu ali 
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disfonije so glavne glasovne napake še afonije, fonastenije in patološko mutiranje (Omerza, 

1972: 156). 

Ko govorimo o popolni izgubi glasu, ki se po navadi pojavi iznenada, povzroči pa jo čustveni 

stres, govorimo o afoniji. Glasilki se ne približata, kot je sicer normalno, kadar skuša bolnik 

govoriti, približata pa se, kadar kašlja (Družinska Zdravstvena Enciklopedija, 1992: 57). 

Kadar pa govorimo o pomanjkljivi proizvodnji glasovnih zvokov pri govoru, ki jo povzroča 

bolezen ali okvara grla ali živcev, ki preskrbujejo mišice grla, pa govorimo o disfoniji 

(Družinska Zdravstvena Enciklopedija, 1992: 211). Delovna skupina pri laringološkem 

združenju, zadolžena za foniatrijo, je predlagala, da se pojem »disfonija« uporablja za vse 

vrste glasovnih motenj: odstopanja višine, glasnosti, kvalitete glasu, ritma ali prozodičnih 

elementov (Hočevar Boltežar, 2008: 84). 

 

4.4 Motnje govornega ritma in tempa 

 

4.4.1 Jecljanje 

N. Grilc (2014: 31) opisuje jecljanje kot motnjo ritma in tempa govora. Kaže se v ponavljanju 

glasov, zlogov, besed ali fraz, s podaljševanjem glasov, z brezglasnimi zastoji na začetku ali 

znotraj besede, z napetostjo in s »krči« pri govorjenju, dodajanjem pomožnih glasov »a, h«, 

katerih funkcija je, da otrok obvlada težavo. Med drugim D. Žnidarič (1993: 65) navaja, da 

lahko to govorno motnjo spremlja strah, tiki, fiziološke reakcije (znojenje, rdečica, hitro bitje 

srca …), izmikanje očesnega kontakta in drugo. 

Pri otroku, ki jeclja, se pred govorjenjem ali pri govorjenju govorni organi nenadno skrčijo. 

Neskladje med dihanjem in govorjenjem pa je pogojeno s socialnimi situacijami, saj otrok 

navadno ne jeclja, ko je sam ali jeclja manj, ko govori z bližnjimi domačimi. Pri govorjenju 

poskuša otrok, ki jeclja, premagati zastoj. Želi si, da bi kaj povedal, zato se nenehno trudi, da 

bi premagal krče. Pri tem mu večkrat poide sapa. Zato je govorjenje pretrgano, zatikajoče, 

spremlja ga še močno razburjenje in strah pred samim govorjenjem (Grobler, 1985: 194–195). 

Omerza (1972: 221) navaja, da je to zelo resna in običajno zelo trdovratna govorna motnja, ki 

je v tesni povezanosti z vsem človekovim organizmom, z njegovim načinom življenja, z 

njegovimi odnosi do soljudi in teh do njega, zato D. Žnidarič (1993: 65) pravi, da motnja 

zahteva takojšnjo celostno obravnavo otroka in njegovega okolja. 

Nadalje Omerza (1972: 221) pravi, da se jecljanje včasih razvije že z najmanjšim povodom, a 

vzroki obstajajo gotovo že dalj časa, zato se zavestna stopnja jecljanja oblikuje dalj časa in je 
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skupek mnogih neugodnih otrokovih doživetij. Zaradi tega je v dobi govornega razvoja tako 

pomembna pravilna govorna vzgoja in vzgoja na sploh, a tudi pravilni odnosi okolice do 

otroka, saj morejo preprečiti razvoj jecljanja, medtem ko I. Posokhova (1999: 81) pravi, da 

glede na to, da jecljanje ni le problem govora, temveč je motnja, ki zadeva v globino psihe in 

telesa, je zelo pomembno, da vzgajamo otroka v pogojih, ki podpirajo normalni psihofizični 

razvoj. O tem piše tudi V. Podbrežnik (2012: 15) ki pravi, da k nastanku jecljanja lahko 

pripomorejo zunanji vzroki iz okolja, kot so naprimer strah pred psom, prepiri v družini, 

rojstvo brata, sestre, ločitve, hospitalizacije ipd. V zadnjem času strokovnjaki ugotavljajo, da 

možgani oseb, ki jecljajo, delujejo drugače, kot pri osebah, ki ne jecljajo. Vemo pa, da je v 

več kot v 50 % primerov dednost tista, ki odločilno vpliva na pojav jecljanja. Tudi Kosmač in 

A. Kobal (2007: 251) menita, da je ta vzrok najpogostejši. Pravita, da lahko otrok podeduje 

najrazličnejše posebnosti in nepravilnosti govornega aparata.  

Najpogosteje se jecljanje pojavlja v predšolski dobi, med drugim in petim letom starosti, 

čeprav se lahko pojavi tudi kasneje. Nekaj otrok v dobi med drugim in petim letom starosti, 

ko se govor intenzivno razvija, prehaja t. i. fazo fiziološkega jecljanja (razvojna nefluentnost 

govora). V nekaj primerih to izgine. Pri normalni razvojni nefluentnosti so navzoči pri 

vsakem otroku, lahko pa postanejo vzrok motnje in prerastejo v pravo jecljanje (Grilc, 2014: 

31). Raziskave so pokazale, da ima 20–40 % otrok z jezikovno okvaro v svoji družini otroka z 

govorno-jezikovno motnjo (Stromswold, 1998: 297–324). 

 

4.4.2 Brbotanje 

M. Grobler (1985: 196) pravi, da je brbotanje govorna motnja, pri kateri sta tako kot pri 

jecljanju motena ritem in tempo govora. Govor otroka, ki brbota, je hiter, njegove misli tečejo 

hitreje kot govor, tako da druga misel dohiteva in preseka prvo, še preden jo otrok zmore do 

konca izgovoriti. Omerza (1972: 170) meni, da je za pravilen potek govora nujno, da je 

vzpostavljeno uravnovešeno sorazmerje med mislijo, ki jo hočemo izraziti, in njenim 

izgovorom. Tega pa pri brbotavcu ni. Posledica tega je prehiter ali hlastav izgovor, ki je 

zaradi zabrisanja posameznih glasov ali zlogov delno ali popolnoma nerazumljiv. 

Weiss (v Žnidarič, 1993: 65) pravi, da je brbotanje motnja, ki se je otrok ne zaveda. Ima 

kratkotrajno pozornost, motnje v percepciji, artikulaciji in formulaciji govora. Je motnja 

miselnih procesov, ki so predhodniki govora. 

Brbotanje se pojavi v času najbudnejšega govornega otrokovega razvoja približno med tretjim 

in petim letom starosti, lahko pa se pojavi tudi kasneje po težjih boleznih, ki poslabšajo 

otrokov živčni sistem (Omerza, 1972: 171). 
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Samo diagnozo brbotanja ni težko postaviti. Nekoliko težje je samo dognati, ali je govorna 

napaka jecljanje ali brbotanje. Glavno razliko nam nudijo nenavadni sogibi pri govoru, ki so 

pri jecljavcu navadno precej izraziti, medtem ko jih brbotavec nima. Jecljavci imajo tudi strah 

pred govorom in poslušalci, medtem ko brbotavec tega ne pozna. Obenem govori jecljavec 

pred neznanimi ljudmi mnogo slabše kakor pred znanimi, medtem ko je pri brbotavcu 

obratno. 

Prehitri govor je motnja fluentnosti govora. Znaki tega so:  

− pospešen tempo govora, 

− pogoste artikulacijske napake v govoru, nepravilen izgovor glasov, 

− osiromašeno besedišče, 

− povedi so kratke, prekinjene, preproste, 

− v daljših povedih so slovnične napake, 

− v govoru otrok dela prekinitve, kot da ne ve, kaj bo rekel v nadaljevanju, 

− pojavljajo se zastoji in jecljanja, čeprav pogosteje ponavlja zloge ali besede od izoliranih 

glasov, 

− pogosto si pomaga z gestami in »oporo izrazov« (ah, hm), 

− glas včasih zveni zelo neugodno, 

− otrok ima kratko in odklonilno pozornost, 

− se ne zaveda svoje govorne motnje (za razliko od jecljavca), 

− težko sprejema norme okolja ali pa sploh ne, 

− običajno je to nemiren otrok, vendar zelo simpatičen in komunikativen. 

Zelo malo je oseb, ki samo jecljajo ali imajo samo hitri govor. Motnji običajno zamenjujejo 

(Grilc, 2014: 32). 

 

4.4.3 Pretirano počasni govor 

Psihiatrične bolezni v otroštvu so sicer redke, a so zaradi specifičnosti zdravljenja pomemben 

vzrok govorno-jezikovnih motenj. Sem štejemo hude motnje čustvovanja, avtizem, otroško 

shizofrenijo, vedenjske motnje idr. (Kosmač in Kobal, 2007: 252). Pretirano počasni govor se 

pojavlja kot posledica organskih obolenj centralnega živčnega sistema, pa tudi pri določenih 

otrocih z mentalno retardacijo in pri psihično bolnih otrocih. Glavna značilnost je 

podaljševanje vseh glasov, posebno samoglasnikov, upočasnjen ritem in tempo govora (Grilc, 

2014: 32).  
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4.4.4 Skandiran govor  

Tempo govora pri otrocih z motoričnimi težavami je najpogosteje upočasnjen, ritem pa je 

okvarjen s spremembami višine in/ali intenziteto govora znotraj besede in/ali povedi. Razlog 

takega govora vidimo v nezmožnosti usklajevanja finih gibov organov za artikulacijo. To 

imenujemo skandiran govor (Grilc, 2014: 33). 

 

4.5 Jezikovne težave 

 

Jezikovne težave v strokovni literaturi pogosto označujejo podobni termini: upočasnjen razvoj 

govora, zaostali razvoj govora, govor ni dovolj razvit, nerazviti govor (alalia), govor na meji 

dislalije, specialne jezikovne težave, disfazija (dysphasia) (Grilc, 2014: 28). 

 

4.5.1 Upočasnjeni govorno-jezikovni razvoj in nezadostno razviti govor 

Če je zaostajanje v zgodnjem govorno-jezikovnem razvoju otroka v starosti do štirih let, 

govorimo o upočasnjenem govorno-jezikovnem razvoju; če pa se nadaljujejo težave tudi po 

četrtem letu, govorimo o nezadostno razvitem govoru. Otrok z diagnozo nezadostno razvitega 

govora ima tudi težave v pridobivanju predspretnosti  branja in pisanja (Grilc, 2014: 29). 

 

4.5.2 Nerazviti govor (alalia) 

Nanaša se na najtežjo obliko motnje govorno-jezikovnega razvoja, pri kateri razumemo 

odsotnost govora ali izrazito osiromašeno besedno in slovnično izražanje (včasih je to samo 

na ravni ene besede). Pogosto je ta oblika motnje samo znak splošnega odstopanja v 

otrokovem razvoju (Grilc, 2014: 30) 

Za razvoj govora je normalen sluh eden od nujnih pogojev. Le s primernimi slušnimi 

informacijami iz okolice lahko otrok oblikuje in razvija tako jezik kot govor (Kosmač in 

Kobal, 2007: 252). Zaradi okvare slušnega organa, slušnih živcev ter slušnih in govornih 

središč v možganski skorji, nastane periferna ali centralna gluhost, ki sama po sebi povzroči 

nemost, ker otrok, ki ne sliši, tudi ne govori (Omerza, 1972: 175). 

Mutić (v Omerza, 1972: 177) piše, da je sluhonemost ali alalija otroška govorna motnja, ki se 

kaže v nesposobnosti govornega sporazumevanja z okolico, medtem ko T. Žerdin (2003: 29) 

meni, da je to stanje nerazvitega jezika. Pravi, da to stanje po tretjem ali četrtem letu starosti 

pogosto preide v dislalijo ali motnjo artikulacije. 



Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami Katarina Petrič 

- 35 - 

 

T. Žnidarič (1993: 64) pa pravi, da alalia pomeni, da otrok ne govori. V najtežjih primerih 

tudi ne razume tujega govora. Svoje želje in hotenja izraža z ekstremnim vedenjem (jokom, 

vreščanjem, agresijo, nemirnostjo ali apatijo). Za sporazumevanje uporablja gestovni govor. 

Broc in Wernick (v Omerza, 1972: 178) med vzroki sluhonemosti ali alalij navajata: razne 

možganske bolezni, kakor sta meningitis in encefalitis, posledice otroške paralize, božjasti, 

rahitis, porodne travme, možganske krvavitve, degeneracije in nepravilnega razvoja otroka v 

dobi nosečnosti. 

 

4.5.3 Posebne jezikovne težave 

So neznanega vzroka, nanašajo pa se na otroke, katerih jezikovne spretnosti so osiromašene 

glede na otrokovo starost in njegove neverbalne sposobnosti (Grilc, 2014: 30). 

Glavne značilnosti so: 

− otrok spregovori kasneje, 

− upočasnjen jezikovni razvoj, osiromašeno in omejeno besedišče, 

− nepravilna sklanjatev, agramatične povedi (pomanjkanje funkcionalnih besed v povedi – 

vezniki, predlogi, zaimki),  

− javlja se povprečna razvitost splošnih intelektualnih sposobnosti, 

− pri otroku ne obstaja organska okvara, okvara sluha ali težka emocionalna motnja (Grilc 

2014: 30). 

Otrok brez primernih vspodbud iz okolice ne more ustrezno razviti govora, saj potrebuje 

spodbujanje staršev, vrstnikov in ustanov. Vpis otroka z govorno-jezikovno motnjo v vrtec 

lahko spodbudno vpliva na njegov govorni in splošni razvoj (Kosmač in Kobal, 2007: 253). 

 

4.6 Področja, kjer se govorno-jezikovne motnje izražajo 

 

Govorno-jezikovne motnje se lahko pojavljajo na različnih jezikovnih ravninah: glasoslovju 

oz. fonologiji, oblikoslovju oz. morfologiji, skladnji oz. sintaksi in pomenoslovju oz. 

semantiki. V nadaljevanju bomo obravnavali vsako od omenjenih jezikovnih ravnin. 

 

4.6.1 Fonologija 

Termin fonologija se nanaša na glasovni sistem jezika. Fonemi ali glasovi so individualne 

glasovne enote, ki gradijo besedo in pomembneje razlikujejo eno besedo od druge. Otroci 

odkrijejo in prepoznajo osnovne poteze materinega jezika preko poslušanja glasov govora. 
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Prepoznavanje glasovnih značilnosti je predpogoj za usvajanje jezika. Fonološka organizacija 

se začne po otrokovem usvajanju prve besede. Za celo predšolsko obdobje je značilen razvoj 

fonološkega sistema ter prečiščevanje izreke besed (Grobler, 2002: 126–127). 

G. T. Gillon (2000: 126) navaja, da je lahko zavedna intervencija integrirane fonologije 

učinkovita metoda za izboljšanje fonološkega zavedanja, usvajanja govora in bralnega razvoja 

pri otrocih z govorno jezikovno motnjo. 

Kadar imajo otroci težave pri tvorbi določenih glasov, govorimo o artikulacijskih in 

fonoloških problemih. Najpogosteje gre pri otrocih za sistematično izpuščanje glasov ali 

zamenjevanje z artikulacijsko in fonetsko lažjim glasom, lahko pa gre tudi za artikulacijske 

težave, ki nastanejo zaradi težav pri slušnem zaznavanju ali fonološkem procesiranju 

(nedoslednost izgovora posameznih glasov, nedoslednost izgovora posameznih besed, težave 

pri izgovoru dolgih ali glasovno zahtevnih besed ter zabrisana izreka glasov v besedi ali 

stavku) (Grobler, 2002: 127). 

 

4.6.2 Morfologija 

Morfologija ali oblikoslovje je veda o besedah. Besede so osnovne enote jezika, ki nosijo 

pomen. Skupaj jih sestavljamo, da ustvarjamo stavke in povedi. Skladišče besed, ki ga otrok 

usvoji, tvori besednjak. Usvajanje besed glede na besedno vrsto poteka po sledečem 

zaporedju: samostalniki, glagoli, zaimki in pridevniki ter vezniki, prislovi, predlogi in števniki 

(Grobler, 2002: 127–128). Obsega torej nauk o besednih vrstah, o oblikah posameznih 

besednih vrst in o njihovem naglasu ter o vlogah, ki jo imajo posamezne besedne vrste in 

njihove oblike v besedni zvezi in stavku (Toporišič, 2000: 255). 

Za otroke, ki se učijo jezike z bogatim morfološkim jezikovnim sistemom, je morfološki 

razvoj ena večjih komponent pri usvajanju jezika, kot je to npr. pri otrocih, ki nimajo tako 

bogatega morfološkega jezikovnega sistema. Raziskave na tem področju so pomembne, ker je 

eden od ciljev preučevanja jezikovnega razvoja mentalni proces, ki omogoča razvoj jezika 

(Kuhl, 2005: 189). 

Na področju morfologije povzročajo otrokom naslednje težave: pregibanje besed (spol, sklon, 

število, čas, naklon ali način), vzpostavljanje pomenske povezave med izpeljankami, raba 

predpon in obrazil, pogostejša raba polnopomenskih besednih vrst, uporaba veznikov, 

števnikov, prislovov in predlogov (Grobler, 2002: 128). 
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4.6.3 Semantika 

Termin semantika se nanaša na preučevanje pomena v jeziku. V najširšem pomenu je to 

odnos med jezikom in mišljenjem, v ožjem pomenu pa je to besednjak, ki se nanaša na 

zmožnosti razumeti in uporabiti pomen neodvisnih besed (Grobler, 2002: 128). 

Otroci s težavami na semantičnem področju težko prikličejo besedo, zaradi česar je v 

njihovem pripovedovanju prisotno oklevanje, dolgovezenje pri opisih in uporabljajo mašila 

»kako se reče«. Semantične težave se kažejo tudi v omejenem besednjaku, večji prisotnosti 

konkretnih kot abstraktnih besed, pomanjkanju besednih asociacij, težavah pri iskanju 

sopomenk in protipomenk ter v odsotnosti ali majhni uporabi metafor (Grobler, 2002: 129). 

Vzroki semantičnih problemov ležijo v težavah s procesiranjem. Otroci imajo besede v 

spominu, a imajo težave pri dostopu do njih, še posebej, če gre za manj izdelane 

reprezentacije o svetu (Grobler, 2002: 129). 

S. Gray (2005: 1452) opisuje, da rezultati raziskave predlagajo, da imajo predšolski otroci z 

govorno-jezikovno motnjo večjo korist, če se jim ozavesti fonološke in semantične lastnosti 

besed. 

 

4.6.4 Sintaksa 

Skladnja ali sintaksa je poseben del slovničnega nauka o jeziku. Uči, kako se delajo (oz. kako 

so narejene) pravilne povedi in njihovi deli. Povedi in njihove dele skladamo in 

prepoznavamo na podlagi skladenjskih vzorcev iz besed in stalnih besednih zvez (in iz delov, 

ki so že sami lahko povedi), pri tem pa zmeraj upoštevamo tudi položaj povedi v danem 

besedilu oz. v njegovem delu (Toporišič, 2000: 487). 

Največja naloga otroka pri usvajanju slovnice je, da se nauči obravnavati besede kot dele 

slovničnih kategorij ter da se nauči pravilnih načinov kombiniranja teh slovničnih kategorij. 

Proti koncu drugega leta začenjajo otroci besede kombinirati skupaj, vendar bolj na osnovi 

pomena besed kot na osnovi slovničnih pravil. Med drugim in tretjim letom se pojavijo 

slovnični elementi in pozneje pravila (Grobler, 2002: 129–130). 

M. Grobler (2002: 130) pravi, da se pri otrocih, ki imajo težave z usvajanjem teh pravil, 

pojavljajo sledeče sintaktične težave:  

− »v govoru otrok prevladujejo kratki stavki, eno- ali večstavčne povedi, znotraj povedi 

manjkajo praznopomenske besedne vrste, 

− pogosto imajo težave s pomožnimi glagoli, 

− prisotne so težave z zaporedjem besed v stavku in težave z zaporedjem stavkov v povedi, 

− podredne ali nadredne povedi so manj pogoste, 
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− pri pisnem jeziku so težave še bolj izrazite kot pri ustnem, 

− izrazitejše težave se pojavijo pri učenju slovnice, saj jim šibke metajezikovne sposobnosti 

onemogočajo nemoteno razumevanje in učenje o nezavednem v jeziku". 

 

V tem poglavju sem vam predstavila posamezne govorno-jezikovne motnje ter področja, kjer 

se govorno-jezikovne motnje izražajo. 

V nadaljevanju bom predstavila strategije vzgoje in izobraževanja otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami, njihovo vključevanje v vzgojno-izobraževalne institucije v Republiki 

Sloveniji, kriterije za izbiro vrtca ter kako nastane individualiziran program vzgoje in 

izobraževanja za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, ki je ključ do uspešnosti pri 

ugotavljanju napredkov otrok z govorno jezikovnimi motnjami, saj ti potrebujejo individualno 

obravnavo, kjer je usmerjeno in načrtovano delo z otrokom in se upošteva individualni razvoj 

otroka. Pri pripravi individualiziranega programa moramo biti pozorni tudi na čas, ki ga otroci 

z motnjami v razvoju govora preživijo z ostalimi vrstniki, saj ti ključno vplivajo na proces 

socializacije in integracije otrok v okolje, v katerem bivajo.  
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5 STRATEGIJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJE OTROK Z 

GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI V REPUBLIKI 

SLOVENIJI  

 

5.1 Integracija in inkluzija 

 

Pri vključevanju otrok v vrtec pogosto zasledimo dva pojma – integracija in inkluzija. 

Različni avtorji ju različno opredeljujejo. 

Pojem integracija, ki smo ga že pred desetletji sprejeli v naš jezik in z njegovo uporabo 

spreminjali mnoga pojmovanja, je sicer sposojenka. V določenem smislu je nastal kot sinonim 

za humanizacijo v pojmovanju in odnosu do teh oseb. Ideja in pojem sta nastala v Evropi, kjer 

je pred desetletji nastal tudi prvi zakon o integraciji. Tako bi lahko s sposojeno definicijo 

rekli, da je integracija vključevanje v normalno okolje v največji možni meri (Opara, 2002: 

161). 

Integracija (Opara, 2005; nav. po Logar) pomeni vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 

redno okolje, zagotavljanje ustreznih pogojev in načinov dela z njimi ter odnose 

medsebojnega sprejetja in spoštovanja. Posameznik bo integriran oz. vključen takrat, ko bo 

tudi sam prispeval k aktivnostim okolja. Skalar (2001: 40) navaja, da imajo otroci s posebnimi 

potrebami bolj diferencirane možnosti šolanja. Šolanje v redni šoli, če to zmorejo, četudi s 

posebnimi pomočmi s prilagojenim izvajanjem in prilagojenimi programi, in jim s tem 

ponuditi boljše iztočnice za nadaljnje šolanje in za njihovo osebno in ekonomsko neodvisnost. 

T. Žerdin (2002: 7) pravi, da je integracija zamenjala šolanje po prilagojenem programu, 

posebno šolanje in še prej šolanje v pomožnih šolah. Ob vseh teh spremembah je bila resnično 

revolucionarna le ena zamisel: čim več otrok naj bi se vzgajalo in izobraževalo skupaj s 

svojimi zdravimi vrstniki v kar se da normalnih okoliščinah. 

Na strokovnem posvetu »Integracija, inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli" v Novi Gorici, 

ki je potekal leta 2002, je sodelovalo okoli 140 udeležencev, vzgojiteljic, učiteljev, šolskih 

pedagogov, specialnih pedagogov ter strokovnjakov za vprašanja šolskega sistema in za delo 

z otroki s posebnimi potrebami. Plenarno ali v delovnih skupinah je bilo predstavljenih 24 

referatov oziroma raziskovalnih poročil, v razpravi za okroglo mizo pa so svoje izkušnje 

predstavili tudi udeleženci iz Avstrije, Hrvaške in Italije (Medveš, 2003: 278). 
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 Eden izmed temeljnih pogojev za uresničitev načel integracije je izobraževanje vzgojiteljic in 

učiteljev. Glede integracije oseb s posebnimi potrebami v vrtec, osnovno ali srednjo šolo pa 

so bile na posvetu sprejete naslednje pobude:  

– Merila za usmerjanje, ki jih določa poseben pravilnik. 

– Integracija/inkluzija pomenita za celoten šolski sistem pomemben razvojni korak, ki bi 

ga bilo treba načrtovati kot resen reformni poseg v šolstvo. 

– Poseben problem je srednje šolstvo, kjer se integracija uveljavlja celo v relativno 

največjem obsegu. 

– Sedanji sistem je neučinkovit zlasti pri prehajanju otrok s posebnimi potrebami iz 

vrtca v osnovno šolo in iz osnovne šole v srednjo šolo. Zaradi varovanja osebnih 

podatkov osnovne oziroma srednje šole, ne moremo dobiti prejšnjih podatkov o 

otroku, vsaka institucija ga začne spoznavati na novo.  

– Izraženo je bilo enotno mnenje vseh udeležencev, da odločbe o usmerjanju prihajajo 

prepozno. Otroke s posebnimi potrebami bi morale komisije in centri za socialno delo 

obravnavati prednostno, tako da bi vrtec in zlasti šole čim prej dobile ustrezno 

odločitev. 

– Praksa je prehitela teorijo in obstoječo zakonodajo. Obstoječa zakonodaja je tako 

lahko včasih celo ovira za nekatere aktivnosti v otrokovo dobro. 

– Šolska politika ne sledi problemu naraščanja različnih težav. 

– −Ob vstopu otrok s posebnimi potrebami v vrtec ali v šolo je pomembno strokovno 

sodelovanje z njihovimi starši (Medveš, 2003: 281–284). 

V zadnjih letih se v naš jezik prinaša še eno sposojenko, to je inkluzija. Termin prihaja iz 

angleško govorečega okolja in iz njihovih pogojev in njihove ideologije. Med pojasnjevalci 

termina lahko zasledimo tudi trditev, da je pojem inkluzija izrazito kontraverzen pojem. 

Zagovorniki, pogosto je opaziti takšen način citiranja, skušajo pojasnjevati razliko med 

vsebino pojma integracija in inkluzija z navajanjem, da termin integracija pomeni, da se mora 

oseba s posebnimi potrebami prilagajati okolju, termin inkluzija pa poleg tega vključuje še 

prilagajanje okolja tej populaciji (Opara, 2002: 161). 

Skalar (2002: 26) med drugim navaja, da pojem »inkluzija« zajema razen otrok s posebnimi 

potrebami tudi otroke priseljencev, beguncev, otroke staršev na začasnem delu, otroke 

narodnostnih manjšin, otroke drugih ras, religij in kultur, tudi otroke, ki izhajajo iz revnih 

okolij. 

Izraz inkluzija, ki je bil na evropskih tleh prvič uporabljen na konferenci o posebnih 

izobraževalnih potrebah v Salamanci, ni bil formalno povsem natančno določen, zato se 
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inkluzija v številnih razpravah povezuje z integracijo, toda kakšno je njuno razmerje in 

pojmovanje, je odvisno od posameznega avtorja (Lesar, 2008: 10). 

Opara sprašuje, ali je smiselno vnašati v našo terminologijo še termin inkluzija, če že obstaja 

kontinuiteta in pojem integracije kot sinhroni termin. Oba termina sta sinhrona in za sistem 

terminov je potrebno, da je termin to, kar drugi niso. Pojem integracije je že močno 

ukoreninjen v našem terminološkem sistemu (Opara, 2002: 161). 

Ob komajda uveljavljenem pojmu integracije je novost razdelila strokovnjake na tiste, ki 

menijo, da pojem inkluzije ne prinaša nič novega, da je le sinonim za pojem integracije, pa do 

tistih, ki vidijo v inkluziji novost, ki bi jo kazalo razen integracije sprejeti kot osrednji pojem 

in gibanje za uveljavljanje otrokovih pravic, kot osrednji pojem za uveljavljanje 

demokratičnosti in sožitja (Skalar, 2002: 26). 

Ker se ta pojma tako tesno prepletata, je morda najbolje uporabiti zgolj izraz vključevanje 

otroka s posebnimi potrebami v skupino ali oddelke, saj gre pri delu v vrtcu tako za proces 

inkluzije kot integracije (Nemec, Krajnc 2011: 210). 

Integracijo otrok s posebnimi potrebami je mogoče razumeti z dveh vidikov, z 

izobraževalnega in z vzgojnega. Z drugimi besedami – integracija otrok s posebnimi 

potrebami se po eni strani nanaša na kognitivne vidike, ki so povezani s storilnostjo in z učno 

uspešnostjo, po drugi strani pa na konativne vidike, ki se nanašajo na samodejavnost 

posameznega otroka in na njegovo vpetost v socialne odnose. Ta vidik integracije imenujemo 

socialna integracija (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006: 17). 

Z vidika razmerja med integracijo in inkluzivnostjo lahko ugotovimo, da pri slednji ne gre 

zgolj za vprašanje vključenosti hendikepiranih, ampak vseh tistih, ki v rednem izobraževanju 

izkušajo izobraževalno ali socialno izključevanje. Glavna razlika je tudi v iskanju rešitev ob 

prepoznanih težavah oz. problemih, saj v okviru inkluzivno naravnanih šolah ni v ospredju 

kar se da natančno in strokovno utemeljeno diagnosticiranje znotraj učenca, temveč je precej 

očitna osredinjenost na socialno konstrukcijo ovir pri učenju in participaciji, ki so odvisne od 

dinamike in socialne interakcije. Tudi odgovornost za težave učenca je porazdeljena v smislu, 

da se njegove drugačnosti ne obravnava kot primanjkljaj, za katerega mora poskrbeti sam ali 

drugi strokovnjak s svojimi strokovnimi rešitvami v okviru individualiziranega programa, kar 

je pogosto prisotno pri udejanjanju integracije (Lesar, 2008: 10). 

Otroci s posebnimi potrebami so zaradi svoje drugačnosti (fizične, funkcionalne, duševne) v 

nevarnosti, da so socialno izključeni, da ostajajo v razredu (vrtcu) na socialnem obrobju, da 

jih ostali učenci (otroci) ne sprejemajo kot enakovredne vrstnike, da imajo na njihov račun, na 
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račun njihovih primanjkljajev in okvar pripombe in na ta način ustvarjajo socialne pregrade 

med seboj in njimi (Skalar, 2003: 19). 

Socialno integracijo je mogoče opredeliti kot koncept zagotavljanja pravic in ustvarjanja čim 

boljših razmer za razvoj, vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v družbi 

sovrstnikov. Koncept temelji na sprejemanju in razumevanju različnosti ter preprečevanju 

socialne izključenosti zaradi ali na podlagi okvar (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006: 19). 

T. Žerdin (2002: 7) meni, da je učitelj tisti, ki bo uspešno združeval različne otroke in skrbel 

za to, da bodo imeli tako eni kot drugi možnosti, da svoje telesne, duševne in duhovne 

zmogljivosti uspešno razvijajo. Tudi M. Kavkler (2009: 11) meni, da je ena od 

najpomembnejših kompetenc učitelja poznavanje in upoštevanje učnih razlik med učenci, kar 

je bistvo inkluzije. I. Lesar (2008: 12) pravi, da je v inkluzivnem izobraževanju ključna 

pripravljenost vseh vključenih v pedagoški proces na vsakokratni razmislek, ali izbrani odzivi 

na raznolikost učencev ne vodijo do morebitnih izključevalnih učinkov oz. ali o(ne)mogočajo 

učno in socialno napredovanje posameznega učenca. Lahko bi rekli, da je to relevantno tudi 

za vrtce in vzgojiteljice predšolskih otrok. 

V 4. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000, 58/2011) 

razberemo znanilce inkluzivnega modela socialne integracije, ki pravi: »Vzgoja in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temeljita na ciljih in načelih, določenih v zakonih 

za posamezno področje vzgoje in izobraževanja, ter na naslednjih ciljih in načelih: 

– zagotavljanje največje koristi otroka, 

– celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, 

– enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 

– vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov (v nadaljnjem besedilu: 

staršev) v postopek usmerjanja in oblike pomoči, 

– individualiziranega pristopa, 

– interdisciplinarnosti, 

– ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja, 

– čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 

– takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in 

izobraževanja, 

– vertikalne prehodnosti in povezanosti programov, 

– organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 
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– zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega 

otroka.« 

V nadaljevanju izpostavljamo izhodišča učiteljevega odnosa, ki se sicer nanašajo na šolsko 

področje, vendar veljajo tudi za predšolsko raven. Izhodišča temeljijo na vključujočem 

pristopu, na vključujoči koncepciji. Skalar (2003: 20) meni, da so učiteljeva pozitivna 

naravnanost in pozitivna pričakovanja do učencev najpomembnejši prispevek k njegovemu 

vključujočemu (inkluzivnemu) delovanju. K pozitivnim pričakovanjem, k pozitivni 

naravnanosti, k pozitivnemu odnosu prispeva učiteljeva strokovna kompetentnost, 

informiranost o otroku in družini, količina njegovih neposrednih izkušenj z učencem v 

vzgojno-izobraževalnem procesu in pa uvid v osebno, čustveno funkcioniranje, v odpore, v 

transferne in kontratransferne mehanizme. K uveljavljanju vključujočega (inkluzivnega) 

koncepta prispevajo tudi uveljavljanje načel, kot so celosten pristop k otroku, socialno 

vključevanje učencev v razredno skupnost ali v podskupine, dajanje pomoči in opore 

učencem, uveljavljanje enega režima za vse učence in procesen pristop. Soglasnost med 

verbalnimi in neverbalnimi sporočili daje učiteljevemu delovanju prepričljivost in 

verodostojnost. Pomembno bi bilo tudi preusmerjanje učitelja od graje, kritike, prepovedi, 

kazni in izključevanja k interpretaciji, pozitivnemu stimuliranju, podpori, kontaktu in 

vključevanju. Razlike med učenci niso pomanjkljivost, pač pa prednost. Predstavljajo lahko 

neizčrpen vir socialne dinamike v razredu. 

Skalar (2007: 13) meni, da je inkluzivna šola, šola, kjer učitelji in vodstvo šole poznajo cilj – 

socialna vključitev vseh učencev – in da so pri tem pripravljeni na odstranjevanje ovir, ki se 

jim postavljajo na pot pri približevanju cilju; na odstranjevanje administrativnih, odnosnih in 

osebnih ovir. Inkluzivna šola je tudi tista, kjer učitelj prevzema osebno odgovornost za uspeh 

vsakega učenca: s pozitivnim odnosom in s pozitivnimi pričakovanji, pa tudi z osebno 

angažiranostjo. To je relevantno tudi za vrtce. 

 

5.1.1 Formalni vidiki integracije otrok s posebnimi potrebami  

V področni zakonodaji vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami opredeljujejo 

naslednji zakoni:  

1. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000, 58/2011): 

V 5. členu je med pristojnostmi Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje navedeno, da 

»vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka po: programu za predšolske 

otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojenem programu za 

predšolske otroke, vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
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strokovno pomočjo, prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim 

izobrazbenim standardom, prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom, posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, 

težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih, vzgojnih 

programih«. 

2. Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, 40/2012): 

V 8. členu, v katerem so opredeljeni otroci s posebnimi potrebami, piše tudi, da se 

»predšolska vzgoja za otroke s posebnimi potrebami izvaja v skladu s tem zakonom in 

drugimi predpisi.« 

3. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 20/2011): 

V 1. členu je med pristojnostmi Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje navedeno 

naslednje: »Za vrtce, šole in druge zavode za vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in 

mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojene programe za 

predšolske otroke, prilagojene izobraževalne programe ter vzgojni ali posebni program vzgoje 

in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: otroci in mladostniki s posebnimi potrebami) se 

uporabljajo določbe, ki veljajo za vrtce oziroma šole, če z zakonom ni drugače določeno.« 

Nadalje v 2. členu med cilji vzgoje in izobraževanja preberemo naslednje: »zagotavljanje 

enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi 

potrebami,« ter v 5. členu »Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami se izvaja samo kot javna služba.« 

Prve konceptualne temelje za spremembe na področju vzgoje in izobraževanja je leta 1995 

prinesla Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1995). Z njo je bila postavljena zasnova 

celotnega koncepta, od vrtcev do visokošolskega izobraževanja. Področje vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ni bilo več posebno področje zakonodaje, ampak 

je bilo vključeno v vsa druga. Upoštevani sta bili stališče Splošne deklaracije človekovih 

pravic, in sicer da imajo starši pravico do izbire vrste izobrazbe za svoje otroke, in načelo 

enakih možnosti (Opara, 2005).  

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu z Zakonom o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP in predpisi, ki urejajo področje predšolske 

vzgoje. 

4. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/2011) in Pravilnik o 

postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 118/2006) urejata usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami. Na podlagi strokovnega mnenja komisije določijo program 
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vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja, in obseg in način izvajanja dodatne 

strokovne pomoči. 

5. Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je v minulih letih sprejel številne dokumente, 

ki obravnavajo nov način organizacije pri izvajanju izobraževalnih programov za otroke s 

posebnimi potrebami v vrtcih in osnovnih šolah in so namenjeni strokovnim delavcem, ki 

delajo v predšolski vzgoji, v devetletni osnovni šoli in v osnovnošolskih programih v 

posebnih šolah (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006: 15). 

V skladu z določili zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so bili sprejeti naslednji 

podzakonski predpisi: 

− Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12, 90/12), 

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

(Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12, 90/12), 

− Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Ur. l. 

RS, št, 58/11), 

− Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/03, 93/04, 

118/06), 

− Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za 

otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za 

vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14). 

D. Zaviršek (2005, V: Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006: 15) meni, da vse te spremembe 

dokazujejo, da različni zakoni sicer deloma omogočajo vključevanje otrok v redne vrtce in 

šole, novi načini poučevanja in učenja pa se niso dovolj razvili. Še vedno med nekaterimi 

strokovnjaki s področja izobraževanja in specialne pedagogike prevladuje mnenje, da je 

otroke s posebnimi potrebami »bolje« vključiti v zavode in številni učitelji se integracije 

bojijo. Nekateri strokovnjaki menijo, da je šolski sistem naravnan preveč tekmovalno, da bi 

integracija lahko uspela. Na integracijo so slabo pripravljeni tudi starši drugih otrok in ne le 

otrok s posebnimi potrebami (prav tam). 

M. Javornik (2003: 130) poudarja, da pri nas nimamo v mislih »totalne integracije« ali 

»integracije za vsako ceno«, ta bi namreč lahko pogosto pomenila le fizičen premik otroka iz 

enega – varnega, nadziranega okolja specializiranih institucij – v drugega, bolj odprtega, zanj 

veliko bolj negotovega. Dodaja še, da se z integracijo strinja, le ta pa naj bo organizirana, da 

bodo otroci dobili kar potrebujejo za svoj razvoj. Pri tem pa mora biti temeljno vodilo za 

ravnanje vseh institucij in organov otrokova korist. 
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5.1.2 Smernice/prilagoditve za vključevanje otrok z govorno-jezikovno motnjo v 

vrtce  

Smernice za vključevanje in delo z otroki z govorno-jezikovno motnjo najdemo v Navodilih h 

kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

otroke s posebnimi potrebami (2003), ki temeljijo na novejših spoznanjih različnih strok, ki 

narekujejo zgodnje odkrivanje, ustrezno diagnostiko in čim zgodnejšo vključitev v programe 

vzgoje in izobraževanja, kjer naj ti otroci živijo v sožitju z drugimi. Navodila vsebujejo 

prilagoditve, ki jih strokovni delavci rabijo za načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje. 

Obseg, oblika in načini prilagajanja za izvajanje kurikuluma, ki jih realizira vzgojiteljica, so 

naslednji (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003: 6, 28–30): 

− otroka s posebnimi potrebami ne stigmatizira, zato odrasli otrok v oddelku ne opozarjajo na 

njegovo drugačnost; 

− vzgojiteljice omogočajo dostop do raznovrstne ponudbe materialov in sredstev; 

− vzgojiteljice omogočajo možnost izbire ožje ali širše igralne skupine, po potrebi pa umik v 

zasebnost; 

− pri vodenih dejavnostih naj bo otrok v ospredju blizu vzgojiteljice, da mu bo lažje 

pomagala; 

− vzgojiteljice preverjajo njihovo razumevanje, saj potrebujejo več časa, da sprejmejo, 

razumejo in predelajo sprejeto informacijo, rabijo čas, da po svojih zmožnostih odgovorijo; 

−vzgojiteljice imajo dovolj časa za umirjeno komunikacijo: za pogovor, dogovarjanje, 

pripovedovanje, dodatno razlago; 

− vzgojiteljice ustvarjajo prijetno in umirjeno čustveno klimo; 

− vzgojiteljice pri posredovanju novih vsebin govorijo počasi in razločno; 

− veliko pozornosti vzgojiteljice usmerijo igram dihanja in pihanja ter razvijanju motorike 

govoril; 

− vzgojiteljice zagotovijo možnost izvajanja individualne obravnave v igralnici in po potrebi 

v ločenem prostoru za individualno strokovno delo; 

− vzgojiteljice dopolnijo pripovedovanje zgodb, pravljic, otroških literarnih besedil z 

dodatnimi vtisi po različnih sprejemnih poteh; 

− vzgojiteljice s svojim odnosom do otroka z govorno-jezikovno motnjo učijo otrokove 

vrstnike, kako se sporazumevati in graditi socialne odnose; 

− vzgojiteljice otroka ne učijo govoriti in ne popravljajo njegovega govora; 
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− vzgojiteljice morajo besedišče prilagajati otrokovim govorno jezikovnim sposobnostim; 

− vzgojiteljice spodbujajo otroka k besedni komunikaciji, pri tem pa ima možnost izražanja 

besed in misli po svojih zmožnostih. 

Iz navodil za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za devetletno osnovno šolo za učence z govorno-jezikovnimi motnjami (2003: 22–

23) najdemo tudi to, da pouk ne sme temeljiti samo na verbalnem podajanju in abstrakciji. Za 

prenos informacij so pomembni vsi čutni kanali: vidni, tipni, olfaktorni, kinestetski, slušni, 

zato je poleg didaktičnih pripomočkov (grafoskop, diaprojektor, videofilmi, računalnik) za 

nekatere učence potrebna še uporaba diktafona. To je relevantno tudi za vrtce. 

 

5.2 Kriteriji izbire vrtca 

 

B. Jurišić (2010: 7) pravi, da je to eno od pogostih vprašanj staršev, ki imajo predšolskega 

otroka z razvojnim zaostankom. Vprašanje izbire programa vrtca kaže primanjkljaj v zgodnji 

intervenciji, praznino v sodelovanju med starši in strokovnjaki, ki je nastala pred samim 

postopkom usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Vključitev v ustrezni program za 

predšolske otroke bi morala biti predvsem logičen korak v nekem daljšem procesu zgodnje 

obravnave, ki bi se morala začeti že pred samim postopkom usmerjanja. 

Kadar so starši seznanjeni z otrokovimi posebnimi potrebami in predšolskimi programi, ki so 

na voljo, vprašanje »redna skupina ali razvojni vrtec« ni prvo vprašanje, o katerem 

razpravljajo (Jurišić, 2010: 8). 

Kadar nekdo predlaga začetek postopka usmerjanja, ko je otrok že v vrtcu, včasih starši šele 

prvič slišijo, da njihov otrok zaostaja v razvoju. Pogosto jim v vrtcu sporočijo sum o 

otrokovih posebnih potrebah in jim omenijo možnost dodatne pomoči za otroka. Zgodi se, da 

starši zaradi strahu, da bo otrok usmerjen v razvojni oddelek in umeščen v skupino otrok z 

izrazitejšimi zaostanki, sploh ne začnejo postopka. Kadar ima otrok izrazitejšo razvojno 

motnjo, take odločitve zanj niso koristne. Strah staršev je velikokrat posledica pomanjkljive 

zgodnje obravnave (prav tam). 

Znotraj omenjenih dokumentov bomo izpostavili oblike predšolske vzgoje (Zadravec, 2009), 

namenjene otrokom s posebnimi potrebami: 

− program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja v redni 

skupini vrtca; 
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− prilagojeni program predšolske vzgoje, ki se izvaja v predšolskih oddelkih s prilagojenim 

programom.  

V skladu s 13. členom Zakona o usmerjanju pa se lahko otroci s posebnimi potrebami, ki so 

usmerjeni v prilagojeni program za predšolske otroke, občasno vključujejo tudi v program za 

predšolske otroke (prehajanje med programi) (prav tam). 

M. Javornik (2003: 131) razloči, zakaj je takšen poudarek na vzgojno-izobraževalnih 

programih. Pravi, da smo na področju vzgoje in izobraževanja sledili prehodu od t. i. 

zdravstvenega, medicinskega koncepta »hendikepa«, pri katerem je bila v ospredju otrokova 

ovira, motnja oz. primanjkljaj kot vir otrokove nezmožnosti, k t. i. izobraževalnemu, 

pedagoškemu, edukacijskemu konceptu. Ta izhaja iz tega, da so vsi otroci najprej učenci, ki si 

prizadevajo za doseganje znanja; vzgoja in izobraževanje pa morata biti naravnana tako, da se 

ne ukvarjamo predvsem s »specifično nezmožnostjo« otroka zaradi njegove ovire, motnje ali 

primanjkljaja, ampak da ocenimo, kateri vzgojno-izobraževalni program je za tega otroka 

glede na njegove zmožnosti najprimernejši in kako v okviru tega programa uspešno poučevati 

otroka, da bo lahko dosegal predpisane standarde znanja. 

 

5.2.1 Vrste programov za vključevanje otrok z govorno-jezikovno motnjo 

 

Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Predšolski otroci s posebnimi potrebami se praviloma usmerjajo v program za predšolske 

otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kar pomeni, da so otroci s 

posebnimi potrebami integrirani med polno čutečimi vrstniki in niso ločeni v drugih skupinah 

oziroma oddelkih vrtcev in zavodov. Otrok s posebnimi potrebami je sposoben učenja in 

napredka na vseh razvojnih področjih, zato naj ne bo izvzet iz nobenega področja življenja v 

vrtcu. Glede na njegov razvoj naj mu bo ob odgovarjajoči osebni pomoči in drugih vrstah 

pomoči zagotovljeno polno in aktivno sodelovanje z drugimi otroki v oddelku in tudi 

so/samo/odločanje o svojem življenju (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 

2003: 6). 

Za celovito obravnavo otroka s posebnimi potrebami skrbi skupina strokovnjakov. V vrtcu so 

to vzgojiteljica, pomočnik vzgojiteljice, svetovalni delavci vrtca, specialni 

pedagog/defektolog in glede na vsebine tudi drugi delavci vrtca (Navodila h kurikulu za vrtce 

v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami, 2003: 8).  
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D. Bijelić (2011: 15) meni, da je lahko zaostajanje v jezikovnem razvoju pri otroku, ki nima 

pomembnejših zdravstvenih težav ali telesnih okvar, eden prvih znakov, da gre za otroka s 

tveganjem za razvojne motnje. Jezikovni zaostanek je lahko tudi primarni problem, lahko pa 

odraža zaostajanje na drugih področjih. Predvsem pa je pomemben indikator razvoja raven 

otrokove komunikacije. Veliko otrok, ki kasnijo v razvoju govora, dohiti svoje vrstnike, 

prepoznati pa moramo tiste, pri katerih lahko pričakujemo težave na področju razvoja jezika. 

Meni, da ima logoped središčno vlogo pri določanju vrste in obsega obravnav, ki se nanašajo 

na področje govora, jezika in komunikacije. 

Eisenson (1986: 122) navaja, da preden se otroka z govorno-jezikovno motnjo vključi v 

program terapije, je zelo pomembna predhodna medicinska obravnava, ki bo ovrgla ali 

potrdila fiziološke motnje. 

 

Prilagojeni program predšolske vzgoje 

V Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami so usmerjeni le tisti otroci 

s posebnimi potrebami, ki zaradi najtežjih oblik primanjkljajev, ovir oziroma motenj kljub 

prilagojenemu izvajanju predšolskega programa ne bi zmogli oziroma so tako starši kot člani 

komisije za usmerjanje prepričani, da bodo lažje razvili svoja močna področja in sposobnosti 

do največje možne mere v predšolskem programu, ki je zanje prilagojen glede didaktičnih 

pristopov, ciljev in vsebin, kot tudi glede normativov in kadrovskih pogojev. Prilagojeni 

program za predšolske otroke je namenjen otrokom z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v 

duševnem razvoju in otrokom, ki imajo poleg omenjenih motenj še druge dodatne motnje. 

Namenjen je tudi gluhim in naglušnim otrokom, slepim in slabovidnim otrokom, gibalno 

oviranim otrokom in otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami, ki imajo najtežje oblike 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, in ki za odpravljanje oz. korekcijo le-teh potrebujejo 

prilagojen program (Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006: 

4) 

V prilagojen program predšolske vzgoje se otroci vključujejo na podlagi odločbe o usmeritvi. 

Značilnosti izvajanja prilagojenega programa predšolske vzgoje (Zadravec, 2009: 69): 

− manjše število otrok v oddelku (normativ: 3–6 otrok); 

− glavni obliki dela sta individualna in skupinska z individualizacijo; 

− timski pristop (strokovni delavci, zaposleni v predšolskih oddelkih s prilagojenim 

programom). 

Značilnosti timskega pristopa so naslednje: 
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− v oddelku sta zaposlena specialni in rehabilitacijski pedagog oz. defektolog ali vzgojiteljica 

predšolskih otrok z ustrezno dodatno izobrazbo in pomočnik vzgojiteljice, 

− v izvajanje programa se vključujejo tudi fizioterapevt, logoped in delovni terapevt, 

− individualiziran program, 

− načrtno strokovno delo v zgodnjem obdobju otrokovega življenja, 

− otroku damo možnost, da se celostno razvija v znanem okolju (vse terapije na enem mestu), 

− otroku omogočimo doživljanje uspehov, saj je načrtovanje in izvajanje dejavnosti 

prilagojeno otrokovim zmožnostim, 

− sodelovanje s starši pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa, 

− zagotavljanje ustreznih prostorskih razmer. 

 

Vključevanje otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v institucije s prilagojenim programom  

V Kurikulumu za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke (2006: 4) je navedeno, 

da se vključijo v prilagojen program otroci »z govorno-jezikovnimi motnjami, ki imajo 

najtežje oblike primanjkljajev, ovir oziroma motenj in ki za odpravljanje oz. korekcijo le-teh 

potrebujejo prilagojen program«.  

V Kurikulumu za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke (2006: 36–37) so 

navedena specialno-didaktična priporočila, ki jih realizirajo vzgojiteljice in ostali strokovni 

delavci: 

− vsakodnevno in intenzivno izvajanje dejavnosti po metodah, ki so v skladu s specialno 

pedagoško oz. defektološko teorijo in prakso, 

− vsakodnevno in intenzivno izvajanje specialno pedagoških dejavnosti v skupini ob 

upoštevanju specifičnih potreb vsakega otroka, 

− izvajanje individualne terapije, 

− izvajanje dinamičnega diagnostičnega postopka, 

− razvijanje govorno jezikovne komunikacije, 

− razvijanje vseh sposobnosti otroka, 

− preprečevanje nastajanja dodatnih socialnih in emocionalnih motenj, 

− zagotavljanje celovitosti in kompleksnosti vzgojnih postopkov usmerjenih v odpravljanje ali 

zmanjševanje težav, ki jih ima otrok, 

− odpravljanje ali ublažitev motnje v predšolskem obdobju v največji možni meri. 
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Osnovni cilj specialno pedagoškega pristopa je odpravljanje oz. korekcija govorno jezikovne 

motnje ter preprečevanje nastajanja dodatnih motenj. To dosežemo z vsakodnevno, 

intenzivno, sistematično, specialno pedagoško − logopedsko obravnavo v skupini, ob 

upoštevanju specifičnih potreb vsakega otroka. S premišljenimi aktivnostmi, ki temeljijo na 

sodobnih spoznanjih logopedije, razvijamo vse otrokove čute, spodbujamo zaznavanje, 

razvijamo pozornost, povezujemo in usklajujemo velike gibe celega telesa ter fine gibe 

govornih organov ter tako odgovarjamo na zunanje dražljaje. Prav tako izvajamo dejavnosti, 

ki omogočajo razvoj miselnih funkcij ter spodbujajo spoznavni razvoj. Bistvenega pomena so 

vse dejavnosti, ki neposredno vplivajo na govor, in govorila, kot so vaje dihanja, vaje za 

motoriko govornih organov, vaje za pridobivanje in korekcijo glasov. Ob vseh teh dejavnostih 

se vspodbuja razvoj jezika kot sistema z vsemi podsistemi, ki se nanašajo na obliko, vsebino 

in uporabo v komunikaciji.  

V skupinah je manjše število otrok. Delo z otroki je individualizirano. Upoštevamo in sledimo 

zakonitostim razvoja predšolskih otrok oz. upoštevamo razvoj in stopnjo razvoja 

posameznega otroka s posebnimi potrebami v skupini. Takšno izvajanje dejavnosti omogoča 

spremljanje razvoja otroka ter izvajanje dinamičnega diagnostičnega procesa. Ob skupinski 

obravnavi so otroci lahko deležni tudi individualne slušno govorne terapije, ki jo izvajajo 

logopedi individualno.  

Hranjenje je pomembna dejavnost in dobro motivacijsko sredstvo za učenje z več vidikov. 

Sposobnosti žvečenja, požiranja in dihanja so soodvisne s sposobnostjo govora in so 

predpogoj za funkcijo govora. Pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami se pogosto prav na 

tem področju pojavljajo motnje, ki jih lahko med hranjenjem odpravljamo oz. otroka učimo 

žvečiti in požirati ter mu tako omogočamo uživanje hrane, posledično pa izboljšujemo 

govorne sposobnosti. Potrebno je omogočiti spoznavanje različnih vrst hrane ter razvijanje 

občutljivosti za okuse, vendar brez vsiljivosti.  

Zagotovljene morajo biti prostorske možnosti za izvajanje gibalno govornih ter glasbenih 

stimulacij. Prav tako mora biti zagotovljena ustrezna potrebna oprema za te dejavnosti (velika 

stenska ogledala, glasbeni inštrumenti, blazine, telovadni rekviziti, ipd.). Zagotovljen mora 

biti prostor in oprema za individualno slušno govorno obravnavo. Prostori morajo biti 

opremljeni tako, da otroka umirjajo in ustvarjajo prijetno vzdušje. Ne sme biti motečih 

dražljajev (slušnih in vidnih) oz. preveč dodatne opreme. Dodatna oprema (igralni kotički, 

omarice za shranjevanje didaktičnih pripomočkov in igrač, ipd.) mora biti gibljiva, oz. takšna, 
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da se jo lahko doda ali odstrani po potrebi. Zagotovljena mora biti možnost uporabe avdio in 

videopripomočkov, ki so potrebni pri korekciji oz. odpravljanju govorno-jezikovnih motenj.  

Pridobivanje in razvijanje govorno-jezikovne komunikacije je kompleksen proces, ki zahteva 

veliko časa. Dejavnosti se izvajajo tako, da otrok lahko sprejme, razume, predela, usvoji in 

uporabi posredovano informacijo ter ustrezno odgovori. Podaljšan čas se nanaša na trajanje in 

pogostost posredovanja informacije oz. izvajanje dejavnosti. Prav tako se podaljšan čas 

nanaša na sposobnost otroka, da odgovori in uporabi pridobljeno. Trajanje in pogostost 

izvajanja dejavnosti sta opredeljeni glede na potrebe otroka, odvisni pa sta tudi od strokovne 

presoje. Čas je pomemben tudi pri vključevanju otroka z govorno-jezikovnimi motnjami v 

skupino. Otrok potrebuje čas za spoznavanje okolja, ostalih otrok in odraslih v ustanovi. 

Starši so lahko v tem času prisotni ter tako pomagajo otroku pri premagovanju začetnih težav 

(komunikacija, navezovanje stikov ...).  

 

5.3 Individualiziran program vzgoje in izobraževanja 

 

Individualizirani program (IP) je načrt individualizacije vzgojno-izobraževalnega in razvojno-

rehabilitacijskega dela posameznega otroka oziroma učenca. Je osnovno vodilo 

učiteljev/vzgojiteljic in staršev pri zadovoljevanju posebnih potreb otroka, prilagojen 

potrebam posameznega učenca in tako zanj enako pomemben kot učni načrt ali kurikulum za 

vrtce. Za predšolske otroke s posebnimi potrebami v vrtcu je cilj razvoj kognitivnih procesov 

in socialne kompetentnosti (Bela knjiga, 2011: 294), medtem ko S. Pulec Lah (2005: 20) 

dodaja, da je to tudi proces prilagajanja vzgojno-izobraževalnega procesa (v fazi načrtovanja, 

izvajanja in vrednotenja) otrokovim posebnim potrebam. Je neke vrste vodnik po pravicah 

tega otroka do prilagoditev in pomoči v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Rodger (1995, v: Končar, 2003: 10) opredeljuje individualizirani program kot napisan 

dokument, v katerem multidisciplinarni tim odloča o usmeritvi otroka z motnjami v ustrezni 

edukacijski program. Individualizirani program je tudi dokument, ki dokazuje, da je bila 

podpora otroku uresničena, medtem ko Galeša (1995) opredeljuje individualizirani program 

tudi kot dokument in proces, ki ni nikoli dokončen oziroma končan, saj je vezan na 

vseživljenjski proces učenja. 
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5.3.1 Upravičeni otroci do individualiziranega programa 

Do individualiziranega programa so po naši zakonodaji upravičeni vsi otroci (mladostniki) s 

posebnimi potrebami, torej vsi, ki so bili usmerjeni. Odločba o usmeritvi otrokom, 

mladostnikom in mlajšim polnoletnim odraslim osebam s posebnimi potrebami zagotavlja 

pravico do vzgoje in izobraževanja po individualiziranem programu dela (Pulec Lah, 2005: 

20). 

Individualiziran program je postal bistvena sestavina sistema vzgoje in izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami in način dela z njimi. Tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami določa, da je za vse usmerjene otroke treba izdelati individualiziran program 

(Opara, 2005: 75). 

Zakon natančno predpisuje postopke. Vrtec, šola oziroma zavod so dolžni izdelati 

individualiziran program vzgoje in izobraževanja najkasneje v roku 30 dni od sprejema otroka 

(prav tam). 

Torej ko dobi otrok odločbo o usmeritvi, je potrebno na šoli oblikovati strokovno skupino za 

pripravo, izvedbo in evalviranje individualiziranega programa. To skupino imenuje ravnatelj. 

Za skupino je izrednega pomena timsko delo, kjer morajo biti vsi člani tima enakovredni 

partnerji ter seznanjeni z vsemi prilagoditvami, pripomočki in cilji, katere mora otrok doseči, 

da lahko uspešno napreduje v višji razred. V strokovni skupini pa mora biti nepogrešljiv 

partner tudi starši. Starši morajo sodelovati že pri sami pripravi individualiziranega programa, 

saj na osnovi njihovih spoznanj in opažanj lahko lažje sestavijo individualiziran program, kjer 

so upoštevana tudi njihova pričakovanja in opredeljene njihove vloge pri sami izvedbi (Nojič, 

2006: 76, 77).  

Ko smo uvedli obvezen individualiziran program za vse otroke s posebnimi potrebami, se je 

pojavilo vprašanje, kakšen naj bo ta program in kaj naj vsebuje? Ker je bila praksa 

postavljena pred dejstvo in ni imela s tem nikakršnih izkušenj, so se pojavljala številna 

vprašanja. V Sloveniji nismo uspeli z načrtom, da bi skupina strokovnjakov pripravila model 

individualiziranega programa, zato jih je v marsičem prehitela praksa, ki išče rešitve in 

oblikuje modele in forme (Opara, 2005: 76, 77). 

M. Končar  (2003: 14–17) meni, da je oblikovanje individualiziranega programa proces, ki se 

je začel v širšem kontekstu že pri upoštevanju individualnih razlik v učnem procesu. Do 

trenutka, ko so strokovni delavci v vrtcu, šoli oziroma zavodu dolžni za otroka oblikovati 

individualiziran program, je bilo že kar nekaj postorjenega (o otroku je bilo napisano poročilo 

šole, strokovna komisija je oblikovala strokovno mnenje, upravna enota – Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo je izdala odločbo). 
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Poznavanje otroka/mladostnika skozi študij dokumentacije se dopolni z razgovori s 

strokovnjaki, ki so ga v preteklosti obravnavali, zelo pomembna je aktivna vključitev staršev, 

saj starši svojega otroka/mladostnika najbolje poznajo, domače okolje je zanj nestresno in v 

njem funkcionira bolj naravno kot v različnih stresnih situacijah, ki ju zanj predstavljata učni 

proces in šolsko okolje/vzgojno-izobraževalni program in vrtec. Zelo pomembna je analiza 

izdelkov, ki je razvidna iz listovnika otroka/mladostnika, če tega v preteklosti niso zbirali, 

lahko pomaga pregled otrokovih /mladostnikovih delovnih zvezkov in izdelkov, ki so na 

razpolago. Sledi usmerjeno in načrtovano delo z otrokom/mladostnikom, ki bo dopolnilo 

manjkajoče delce v mozaiku spoznavanja njegovega trenutnega funkcioniranja. V 

diagnostičnem postopku je pomembno upoštevati, da je učenje vseživljenjski proces, da se 

zato funkcioniranje posameznika iz trenutka v trenutek spreminja in je zato oblikovanje 

individualiziranega programa proces in ne enkratno dejanje (prav tam). 

Dobra ocena trenutnega funkcioniranja in potreb otroka/mladostnika je temelj za načrtovanje 

različnih prilagoditev v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa in načrtovanje ciljev za 

tekoče leto vzgoje in izobraževanja. Načrtovanje ciljev za tekoče leto vzgoje in izobraževanja 

pa je v naši praksi zelo pogosto napačno. Veliko strokovnih delavcev je prepričanih, da v fazi 

načrtovanja ciljev za tekoče leto vzgoje in izobraževanja lahko prilagajajo cilje, vsebine in 

standarde znanja programa, v katerega je vključen otrok/mladostnik, kar pa naša zakonodaja 

in programska zasnova ne dopuščata. V predšolskem obdobju naj bi pri postavljanju ciljev ne 

bilo večjih problemov, saj še ni določenega standarda znanja, ki ga morajo vključeni v 

program doseči. V šolskem obdobju je z odločbo o usmeritvi otrok/mladostnik usmerjen v 

program, za katerega je strokovna skupina ocenila, da ga bo sposoben doseči vsaj v okviru 

minimalnih ciljev in standardov znanja. Pri postavljanju ciljev moramo paziti na to, da so 

realni, kratkoročni, jasni in razumljivi otroku/mladostniku, njegovim staršem ter vsem 

strokovnim delavcem (prav tam). 

Zakonodaja predvideva možnosti spreminjanja individualiziranega programa. 28. člen 

ZUOPP (2000) med drugim določa: »strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati 

individualizirani program glede na napredek in razvoj otroka«. Treba je imeti natančno 

načrtovano organizacijo izvajanja individualnega programa, razdeljene odgovornosti in 

pristojnosti ter različne postopke. Izjemnega pomena sta timsko sodelovanje in odgovornost 

(prav tam). 

Nato se individualiziran program nadaljuje z dograjevanjem diagnostike, načrtovanjem, 

izvajanjem in evalvacije na višji razvojni stopnji. Pri oblikovanju individualiziranega načrta je 

torej pomembno delo vsakega posameznega strokovnjaka v okviru njegovih strokovnih 
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pristojnosti, staršev in otroka/mladostnika s posebnimi potrebami ter njihovo 

interdisciplinarno sodelovanje (prav tam). 

 

5.3.2 Instrumenti za »merjenje« otrokove govorne kompetentnosti 

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) v vzdolžni raziskavi predstavita, ali lahko, 

poleg otrokove mame tudi vzgojiteljica v vrtcu poda veljavno oceno otrokove govorne 

kompetentnosti.  

Značilnosti govornega razvoja lahko preučujemo tudi tako, da zapisujemo otrokov prosti 

govor med različnimi dejavnostmi, otroka neposredno preizkusimo s standardiziranimi 

lestvicami govornega razvoja ali pa podatke o otrokovi govorni kompetentnosti pridobimo od 

njegovih staršev. Tako v naravnem okolju kot tudi v strukturirani ali testni situaciji lahko 

raziskovalec podatke o otrokovi govorni kompetentnosti beleži in zbira posredno ali 

neposredno (prav tam). 

Omenjeni avtorici menita, da velja razmisliti o pomenu vključevanja vzgojiteljice v proces 

ocenjevanja otrokovega govornega razvoja, saj z otrokom preživi veliko časa, z njim sodeluje 

pri različnih dejavnostih, v katerih lahko sliši njegov govor ter se z njim vključuje tudi v 

govorne interakcije v različnih kontekstih. Vzgojiteljice imajo pogosteje kot mame, predvsem 

tiste z nižjo stopnjo izobrazbe, tudi več znanja o značilnostih otrokovega razvoja in so zaradi 

manjše subjektivne vpletenosti lahko bolj objektivne ocenjevalke otrokove govorne 

kompetentnosti. Poleg tega imajo vzgojiteljice priložnost poslušati otrokov govor v različnih 

socialnih interakcijah, ki so tipične predvsem za vrtce, npr. pri rutinskih dejavnostih, v času 

sociodramske igre, pri vodenih dejavnostih. Avtorici kljub temu menita, da je za celovitejšo in 

veljavnejšo oceno otrokove govorne kompetentnosti smiselna kombinacija uporabe 

standardnih lestvic in ocene ocenjevalca v naravni situaciji. 

Otrokov govor lahko ocenjujemo na različne načine in v različnih socialnih kontekstih. 

Najbolj natančne in zanesljive ocene otrokovega govora omogoča ocenjevanje s 

standardiziranimi lestvicami in preizkusi, s katerimi lahko usposobljen strokovnjak oceni 

aktualni razvoj govora ter morebitne odklone od normativnega razvoja. Standardizirane 

lestvice in preizkusi za ocenjevanje otrokovega govora vsebujejo različne naloge oziroma 

govorne dražljaje, ki jih mora otrok pravilno rešiti ali se nanje ustrezno odzvati. Najpogosteje 

vključujejo naloge, ki so podlaga za ocenjevanje govornega razumevanja in naloge, ki so 

podlaga za ocenjevanje govornega izražanja (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 

2012: 37). 
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V slovenskem prostoru so avtorice S. Kranjc, L. Marjanovič Umek, U. Fekonja, K. Bajc 

(2007: 327) predstavile izvirna slovenska pripomočka za ocenjevanje otroškega govora od 

drugega do šestega leta, ki so ju razvile na podlagi analize tujih preizkusov ter lastnega 

raziskovanja. Omenjene avtorice so predstavile Lestvice splošnega govornega razvoja (LSGR 

– LJ), ki so v postopku standardizacije in bodo uporabne v raziskovalne in tudi širše 

strokovne namene. LSGR – LJ sestavljajo tri lestvice, in sicer Lestvice govornega 

razumevanja, Lestvice govornega izražanja in Lestvice metajezikovnega zavedanja. 

 

V tem poglavju sem predstavila strategije vzgoje in izobraževanja otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami, njihovo vključevanje v vzgojno-izobraževalne institucije v Republiki 

Sloveniji, kriterije za izbiro vrtca ter kako nastane individualiziran program vzgoje in 

izobraževanja za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami. 

V zadnjem poglavju teoretičnega dela bom spregovorila o vlogi odraslega pri usvajanju 

jezika, vlogi logopeda, vlogi vzgojiteljice pri delu z otroki z govorno-jezikovno motnjo, 

kakšna je njena vloga pri usvajanju jezika in govora, vloga ob vključitvi otroka z govorno-

jezikovno motnjo v vrtec in sodelovanju s starši ter o jezikovnih dejavnostih v vrtcu. 
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6 VLOGA VZGOJITELJICE PRI DELU Z OTROKI Z 

GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI 

 

6.1 Vloga odraslega pri usvajanju jezika  

 

D. Skubic (2004: 28) omenja pojem pomoč odraslega pri učenju jezika, kjer gre za skupek 

posredovanj, najpogosteje odraslega, včasih tudi drugih otrok, s katerimi pomagamo otroku 

uresničiti tisto, česar sam ne bi zmogel. Hibon (1994; nav. po Skubic, 2004: 28) deli pomoč 

pri usvajanju jezika na globalno in lokalno. Globalno učenje jezika zajema ustvarjanje 

optimalnih pogojev, ki spodbujajo govorni razvoj posameznega otroka in celotne skupine, 

lokalno pa obsega specifična posredovanja (npr. med pogovorom). 

 

6.1.1 Globalno učenje 

Globalno učenje oz. odrasli ima pri učenju jezika več funkcij (Skubic, 2004: 28–30): 

− otroku je jezikovni model; 

− ustvarja, organizira in oblikuje sporazumevalno mrežo za otroka, ki je sestavljena iz starosti 

otrok, družbenega okolja ali prisotnosti otrok druge narodnosti, življenjskih pravil, navad in 

običajev, ki uravnavajo izmenjave v skupini, intenzivnosti odnosov v skupini in med 

skupinami ter skupnimi doživetji, kot so izleti, praznovanja, projekti, delovne teme, ki gradijo 

zgodovino skupine; 

− ustvari okoliščine, ki spodbujajo h govoru, saj otrokom daje mnogo priložnosti, da 

obogatijo svoje senzomotorične in kognitivne izkušnje, da odkrivajo, eksperimentirajo, 

prevzamejo pobudo; ustvari materialne pogoje, ki spodbujajo izmenjave ter spodbudi 

zanimanje vseh otrok pri nenavadni temi in to skupno zanimanje ustvari prostor za dialog; 

− spodbuja otroke h govoru in njihov govor vrednoti, kar se kaže predvsem pri zanimanju za 

to, kar povedo otroci, še posebej za tiste, ki malo govorijo – njim pusti čas, da se izrazijo; 

sprejme odmike in menjave teme, še posebej, če da takšno pobudo otrok, ki po navadi malo 

govori; ne zadovolji se samo z govorjenjem otrokom, ampak se z njimi pogovarja. 

 

6.1.2 Lokalno učenje 

Najboljši način, kako otroka pripraviti h govorjenju, ni postavljanje vprašanj, še posebej, če v 

odgovoru ne zahtevamo le kimanja z glavo ali besedne zveze. Otrokove povedi so 
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številčnejše, bolj raznolike, kompleksnejše, ko se odrasli v dialogu malce »umakne«. 

Usvajanje jezika poteka v procesu sporazumevanja, zato naj odrasli izvaja in razvija čim več 

dejavnosti, ki ta proces spodbujajo (Skubic, 2004: 30). 

Govor odraslih je ključen za razvoj govora otrok. Raziskovalci (npr. Hoff, 2003; Rice, 1992; 

Snow, Burns in Griffin, 1998 v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak: 2012: 16) navajajo 

za zlasti pomembno, da odrasli razširjajo govor otrok in ga smiselno preoblikujejo, se z 

otrokom pogovarjajo o tem, kar ga zanima, ga poslušajo dovolj dolgo, da se lahko odzove, mu 

postavljajo vprašanja, s katerimi vzdržujejo temo pogovora in otroka spodbujajo, da oblikuje 

različne rešitve problema, in se vključujejo v simbolno igro otrok, v kateri se otrok uči 

govornih in miselnih obratov. 

S. Kranjc in Saksida (2001: 84–85) v Priročniku h Kurikulu za vrtce pravita, da naj se odrasli 

v vrtcu z otrokom pogovarjajo kot z enakopravnim partnerjem in ga spodbujajo pri uvajanju 

komunikacije ter mu pokažejo, da cenijo verbalno komunikacijo. Pozorno naj poslušajo 

komunikacijo med otroki in poskušajo teme, ki jih je uvedel otrok sam, razširiti in poglobiti. 

Prav tako naj se z otrokom pogovarjajo o izkušnjah in o ljudeh, s katerimi se srečujejo doma 

in v vrtcu, izkoristijo naj vse dejavnosti za pripovedovanje, pogovor. Otroku naj dajo možnost 

sodelovanja v dialogu in možnost poslušanja različnih oblik sporočanja med odraslimi, npr. 

pogajanje, razpravljanje, načrtovanje. Pri spodbujanju jezikovne zmožnosti naj uporabljajo 

čim več različnih pripomočkov, od leposlovnih in strokovnih knjig, revij in drugega 

slikovnega in avdiogradiva (prav tam).  

 

6.2 Vloga logopeda ter povezovanje z ostalimi institucijami 

 

Predšolski otroci z govorno-jezikovnimi motnjami potrebujejo ustrezno logopedsko 

obravnavo. Večini teh otrok zadostuje redna individualna ambulantna logopedska obravnava. 

Ti otroci so vključeni v redne programe za predšolske otroke ali v programe za predšolske 

otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Vizjak Kure, 2010: 15). 

V zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/2011) je 

navedeno, da govorno-jezikovno motnjo opredeli logoped v skladu s strokovnimi standardi po 

kriterijih za opredelitev motnje. Motnje se pojavljajo na kontinuumu od lažje do težke motnje 

na enem področju ali več področjih: pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija 

in fluentnost govora. 
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Smole (2008: 60) pravi, da v logopedsko obravnavo prihajajo otroci z diagnozami, ki se 

nanašajo na govor, pri tem pa so ti večkrat obravnavani še pri zdravnikih ali drugih terapevtih 

zaradi drugih bolezni, ki morda izhajajo iz istih bolezenskih vzrokov. 

Logoped mora v vseh fazah obravnave poskrbeti za čim širši oz. celovit pristop do osebe z 

jezikovno govorno motnjo. Najprej v fazah preventive (sistematski pregledi, konzultativni 

pregledi), v fazah diagnostike (vrednotenje komunikacijske motnje), v fazah obravnave in v 

kontrolnih pregledih ter fazah preverjanja tretmana (Smole, 2008: 62). 

Ko strokovnjaki v logopedskih ambulantah opravijo diagnostične postopke in ugotovijo, da za 

otrokovo celostno napredovanje ne bo zadostovala ambulantna logopedska obravnava, 

predlagajo vključitev v oddelek logopatov pri centru za usposabljanje slušno in govorno 

motenih (predšolska enota ali OŠ). S tem so otroku dane trenutno najboljše možnosti za 

razreševanje težav na področju govora in jezika ter za maksimalno napredovanje na 

intelektualnem, socialnem, čustvenem in telesnem področju. Osnovni cilj vključitve v 

predšolsko skupino logopatov je odpraviti ali vsaj omiliti motnjo verbalne komunikacije ter 

otroka pripraviti za vključitev v OŠ. Kljub individualizaciji pa je potrebna še redna 

individualna defektološka obravnava (Vizjak Kure, 1997: 106–107). 

Ko se v logopedski diagnostiki osredinimo predvsem na samo govorno-jezikovno motnjo, se 

lahko zgodi, da pomembna področja otrokovega razvoja puščamo ob strani. Ugotavljanje 

logopedskega statusa je lažje uresničljivo tam, kjer ima logoped možnost timskega dela, sicer 

pa je treba starše pridobiti za ustrezno določitev komunikacijske težave in odpravljanje 

pridruženih težav z napotitvijo še k drugim strokovnjakom. Problem je nazorno evidenten v 

primerih malformacije govoril (ortodontska obravnava), pri težavah s pogostimi vnetji ušes ali 

nazalnostjo (otorinolaringološka obravnava), pri otrocih s cerebralno paralizo (CP) (otroški 

nevrolog), pri otrocih s hripavostjo ali disfoničnimi težavami (pedopsihiatrična in psihološka 

obravnava), pri otrocih z glavoboli (nevrološka obravnava) idr. Običajno se v šolskih 

logopedskih ambulantah odvijajo obravnave pretežno jezikovnih problemov, tiste v 

zdravstvenih pa pretežno govornih – vendar to ni pravilo. V zdravstvene ambulante otroci 

zaidejo prej, v predšolskem obdobju, kjer je treba govorno diagnozo šele postviti in opraviti 

prvo ocenitev težav (Smole, 2008: 61–62). 
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6.3 Vloga vzgojiteljice ob vključitvi otroka z govorno-jezikovno motnjo 

 

M. Senica (1998: 48–50) pravi, da pod pojem vzgojiteljica oziroma razumemo vse tiste 

odrasle osebe, ki se v instituciji srečujejo z otrokom, predvsem pa tiste, ki so v neposredni 

dnevni povezavi (tudi pomočnice vzgojiteljic, nekoč varuhinje) z otrokom. Vzgojiteljica ne 

more nadomestiti otrokom matere, lahko pa postane »njegov pomembni drugi«. Nujno je, da 

pozna dinamiko otrokovega razvoja osebnosti, kritična obdobja v razvoju otroka, da ima 

oblikovano osebno in poklicno identiteto, predvsem pa, da ohranja in poglablja svojo vlogo 

»pomembnega drugega« v odnosu do otroka. 

Vstop v vrtec je za otroka precej občutljiv dogodek, na katerega se otroci različno odzovejo. 

Nekateri se hitro prilagodijo novim okoliščinam, drugi za to potrebujejo več časa. Čas, ki ga 

otrok potrebuje za uspešen prehod iz domačega okolja v vrtec, se lahko od otroka do otroka 

razlikuje (Žibret, 2003/2004: 20).  

Eno najodgovornejših nalog imajo vzgojiteljice in pomočniki vzgojiteljic. Po principu 

timskega dela sodelujejo pri večini nalog za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v 

skupino in ob tem nosijo polno poklicno in osebno odgovornost. V proces pomoči otroku s 

posebnimi potrebami vstopajo pri neposrednem vsakodnevnem delu z njim, pri sodelovanju s 

starši in različnimi strokovnjaki. Vsa ta področja zahtevajo od njih več znanja, izkušenj in tudi 

osebne angažiranosti. Delo v oddelku in zahteve, ki jih narekujejo posebne potrebe otroka 

usklajujejo tako, da ne rušijo odgovarjajočih nalog za celoten oddelek. Njihova naloga je, da s 

svojim odzivanjem na posameznega otroka in situacije ustvarjajo emocionalno in socialno 

varno ozračje v oddelku, v katerem bodo lahko vsi otroci na svoj način izrazili sebe, svoje 

sposobnosti, zmožnosti in posebnosti (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 

2003: 8–9). 

V vrtcu je treba pri različnih dejavnostih ustvariti demokratično vzdušje, ki spodbuja 

pozitivne procese v skupini in se postavlja po robu negativnim. Vsakdanje življenje v vrtcu, 

vsakdanja rutina, rituali, dogodki, dnevni red itn. morajo otroku omogočati občutek 

pripadnosti, ustvarjati prijetno vzdušje in omogočati vzpostavljanje vezi med vrtcem in 

družinskim življenjem (Kranjc, 2001: 145). 

 



Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami Katarina Petrič 

- 61 - 

 

6.4 Vzgojiteljica kot spodbujevalka govornega razvoja pri otrocih z 

govorno-jezikovnimi motnjami 

 

Rezultati več raziskav (npr. Marjanovič Umek in Fekonja, 2006; NICHD, 2005 v: Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012: 26) potrjujejo pomembno vlogo vrtca v razvoju 

govora otrok, vendar pri tem avtorji posebej izpostavljajo kakovost vrtčevskih programov. 

Prav količina govornih spodbud, ki jih je dojenček in malček deležen od strokovnih delavcev 

v vrtcu, je stabilni napovednik otrokovih spoznavnih sposobnosti, govorne kompetentnosti ter 

socialnega in čustvenega razvoja v prvih treh letih življenja. 

Vzgojiteljica je ves čas z otroki in med otroki, bodisi v mali, večji skupini ali individualno; v 

vseh teh interakcijah je usmerjevalec, vendar ne direktiven, praviloma je zgled za prijetno in 

prijazno komunikacijo. Tako med pomembne prvine interakcije med otroki in med otroki in 

odraslimi sodijo pogostnost pozitivnih interakcij z otroki (nasmeh, očesni stik, govorjenje v 

višini otrokovih oči); odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje; spodbujanje k zastavljanju 

vprašanj, razgovoru, udeleženosti; spodbujanje otrok k »delitvi« izkušenj, idej, počutja; 

pozorno in spoštljivo poslušanje; uporaba »pozitivnih« navodil, usmeritev (spodbujanje 

zaželenega vedenja, preusmerjanje otroka na bolj sprejemljive dejavnosti in vedenje, 

konsistentna in zelo jasna navodila); spodbujanje ustrezne (upoštevajoč otrokovo starost) 

samostojnosti (Kranjc, Saksida, 2001: 104–105). Različne dejavnosti, v katere se otroci v 

vrtcu vključujejo, npr. usmerjene, rutinske, prehodne dejavnosti, prosta igra, se med seboj 

razlikujejo glede na material, ki jim je na voljo, prostor, po katerem se lahko gibajo, pravila, 

ki veljajo v zvezi z govornim izražanjem, ter glede na vključenost odrasle osebe ali vrstnikov 

v govorne interakcije. Vse te značilnosti posamezne dejavnosti vplivajo tudi na značilnosti 

govornega izražanja otrok v vsaki izmed njih ter jih spodbujajo k sodelovanju v različnih 

govornih položajih in k rabi izjav, ki se razlikujejo tudi v slovnični strukturi (Marjanovič 

Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 59). 

 

6.5 Pomembnost vzgojiteljičine vloge pri usvajanju govora pri otrocih z 

govorno-jezikovno motnjo 

 

Vigotski (1978, v Bajc, Marjanovič Umek, 2005: 52), avtor sociokulturne teorije razvoja, 

meni, da se dojenčki, malčki in otroci v zgodnjem otroštvu učijo različnih spretnosti in 
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pridobivajo izkušnje v interakciji z odraslimi oz. pomembnimi drugimi, pri čemer je 

kakovostno poučevanje praviloma korak pred otrokovim aktualnim razvojem. 

Komunikacija je potrebna pri večini vsakodnevnih aktivnosti, zato imajo govorno jezikovne 

motnje vpliv na aktivnosti v vsakdanjem življenju. Vplivajo na sodelovanje v različnih 

življenjskih situacijah, na posameznikove družbene vloge in njegove dejavnosti (Žemva, 

2011: 153). 

Omerza (1972: 12) pravi, da terapija govornih napak zahteva včasih mnogo časa, mnogo 

ponavljanj in utrjevanj. Vse to najbolje opravijo tisti, ki so največ časa z otrokom, ker ga 

lahko vadijo mimogrede in za zabavo, posebno takrat, ko otrok že obvlada vse prej napačne 

ali manjkajoče soglasnike, jih pa še ne vključuje dobro v svoj govor. M. Grobler (2002) pa 

pravi, da je učinkovita pomoč možna samo, če jo usmerimo na primanjkljaje, ki so pri vsakem 

posameznem otroku v ospredju. 

V vrtcu so za otrokov govorni razvoj pomembni predvsem trije dejavniki: vzgojiteljica, 

vrstniška skupina in simbolna igra. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili vlogo 

vzgojiteljice. 

 

6.5.1 Vloga vzgojiteljice 

A. Browne (1996 v Fekonja, 2002: 97–98) pravi, da ima vzgojiteljica prav tako kot otrokovi 

starši pomembno vlogo v spodbujanju govornega razvoja predšolskih otrok, saj dejavnosti v 

vrtcu v veliki meri potekajo z rabo govora, ko vzgojiteljica pojasnjuje, opisuje in spodbuja 

otrokovo razumevanje dejavnosti, ki potekajo v skupini. Avtorica A. Browne (1996) pri tem 

poudarja, da jezik ne predstavlja posebnega in ločenega področja v predšolskem kurikulumu, 

saj se prepleta z vsemi drugimi področji in dejavnostmi v vrtcu in zunaj njega. Tudi Nelson 

(1987; v Fekonja, 2002: 98) opozarja na pomen spodbujanja govornega izražanja otrok pri 

dejavnostih, ki so otrokom znane, npr. med oblačenjem, kosilom ali sprehodom.  

Dickinson (2011: 965) navaja, da je od rojstva do otrokovega tretjega leta starosti za razvoj 

govora ključno: 

− uporaba osnovnega besednjaka in sintakse,  

− razvoj leksikalnih procesnih zmogljivosti,  

− uživanje ob branju knjig in igranju z besedami ter  

− uporaba jezika za grajenje odnosov.  

Pri otrocih od tretjega leta starosti do vstopa v šolo pa:  

− uporaba akademskega govora,  

− napreden razvoj sintakse,  
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− razumevanje zgodb in branje naglas,  

− pojav fonološkega zavedanja,  

− prepoznavanje črk,  

− začetki branja in pisanja.  

Meek (1985, v: Moyles 1995, v Fekonja Peklaj 2002: 98) poudarja pomen vzgojiteljice pri 

branju knjig in pripovedovanju zgodb skupini predšolskih otrok. Avtor meni, da glasno branje 

knjig z ustrezno intonacijo in poudarki spodbuja razvoj otrokovega razumevanja govora kot 

simbolnega sistema, oblikovanja stavkov, razumevanja pojma črke, stavčnih ločil, odstavkov 

ipd. Vzgojiteljica s ponovnim branjem že znanih zgodb tudi spodbuja postopno razumevanje 

besed, ki jih ob prvem branju še niso razumeli. A. Browne (1996, v Marjanovič Umek, 

Kranjc, Fekonja, 2006: 133) tudi navaja, da lahko vzgojiteljica rabi govor v okviru celotnega 

kurikula na naslednje načine: otrokom daje navodila, komentira, sprašuje in odgovarja na 

njihova vprašanja, pojasnjuje, opisuje, diskutira, vrednoti, izmenjuje ideje, razlaga, preverja 

razumevanje otrok, izraža čustva, ukazuje, postavlja hipoteze, spodbuja dejavnost otrok, 

raziskuje, pojasni svoje izjave, se pogaja, sodeluje, prepričuje, načrtuje, pojasnjuje, reflektira, 

odigra vlogo, poroča, prosi, preoblikuje povedano, deli svoje izkušnje in čustva z otroki, 

izraža svoje mnenje, povzema, pripoveduje in posluša zgodbe otrok, glasno razmišlja. Kot 

pravi Woodhead (1999, v Marjanovič Umek, Zupančič, Fekonja, Kavčič, 2003: 69) pa je 

vzgojiteljičino rabo metakognitivnega govora nemogoče vgraditi v zapisani kurikulum – 

obstaja namreč v vzgojiteljičini implicitni teoriji, ki je med drugim povezana z njenim 

poznavanjem razvoja otroškega govora, metagovora in drugih področij spoznavnega razvoja. 

Vzgojiteljica mora zaupati v otroka, njegov razvoj in njegove sposobnosti. To je hkrati temelj, 

da se lahko vživijo v otroka in ga spodbujajo. Nudijo strokovno in osebno pripravljenost, da z 

refleksijo lastnega dela pomagajo otroku pri njegovem razvoju (Navodila h kurikulu za vrtce 

v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami, 2003: 9). 

 

6.6 Jezikovne dejavnosti v vrtcu  

 

Zaradi razvejanosti, ki jo ima jezikovno področje v vrtcu, cilje opredeljujemo na štirih ravneh 

dejavnosti: 

− govorna vzgoja, 

− književna vzgoja, 
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− predopismenjevanje, 

− knjižna vzgoja kot del informacijskega predopismenjevanja (Kranjc, 2011:17) 

S. Kranjc (2011: 17) pravi, da teh štirih ravni ne smemo ločevati, ampak jih moramo povezati 

v celoto, tako kot to počno otroci, ko se učijo jezika v naravnem okolju. Tako kot so med 

seboj povezane ravni dejavnosti na področju jezika, je jezik povezan tudi z drugimi področji v 

kurikulu. Vse sporazumevalne dejavnosti so del vsakdanjega življenja v vrtcu ves čas, 

odvisno še od drugih dejavnikov. 

Odrasli naj se z otrokom čim večkrat pogovarjajo kot z enakopravnim partnerjem. Pri tem naj 

ga spodbujajo pri uvajanju komunikacije in pokažejo, da cenijo verbalno komunikacijo. 

Pozorno naj poslušajo komunikacijo med otroki in poskušajo teme, ki jih je uvedel otrok sam 

razširiti in poglobiti. Z njim naj se pogovarjajo o izkušnjah in ljudeh, s katerimi se srečuje 

doma in v vrtcu. Otroku naj dajo možnost sodelovanja v dialogu in možnost poslušanja 

različnih oblik sporočanja med odraslimi, npr. pogajanje, razpravljanje, načrtovanje. Pri 

spodbujanju jezikovne zmožnosti pa naj uporabljajo čim več različnih pripomočkov, od 

leposlovnih in strokovnih knjig, revij in drugega slikovnega in avdiogradiva (Kranjc in 

Saksida, 2001: 84–85). 

 

6.6.1 Vzgojiteljičina vloga pri sodelovanju s starši  

Strokovni delavci vrtca morajo še posebej intenzivno sodelovati s starši otroka s posebnimi 

potrebami. Pridobiti si morajo zaupanje družine, zbrati informacije o otroku in skupno 

načrtovati individualiziran program. Pomembna je komunikacija, sporočanje in sprejemanje 

informacij, mnenj in čustev (Nemec, Kranjc, 2011: 211) 

Upoštevamo načelo sodelovanja s starši, ki pravi, da imajo starši pravico do sprotne 

izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico in pomočnikom 

vzgojiteljice, s svetovalno službo; imajo pravico aktivno sodelovati pri načrtovanju življenja 

in dela v oddelku in vrtcu ter pri vzgojnem delu. Staršem je potrebno zagotoviti stalno 

informiranje ter sistematično seznanjanje z njihovimi pravicami in odgovornostmi ter treba je 

spoštovati zasebno sfero družin, vrednot, prepričanj in njihovo pravico do zasebnosti in 

varstva osebnih podatkov (Kurikulum za vrtce, 1999: 15). 

Pomembno je, da imajo vsi strokovni delavci korekten in strokoven odnos do staršev. Vsak 

strokovni delavec jih seznanja z otrokovim napredkom in morebitnimi težavami. Skupni 

pogovori s starši so namenjeni celovitejšim analizam. Strokovni delavci prisluhnejo staršem, 

upoštevajo njihove izkušnje z otrokom pri zdravljenju, vzgoji in v vsakdanjem življenju. 

Starši in drugi člani družine imajo različen odnos do otroka s posebnimi potrebami, zato jim 
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je potrebno ponuditi različne oblike izobraževanja in svetovanja, ki jih izvajajo strokovni in 

svetovalni delavci vrtca, zunanji strokovnjaki in specializirane ustanove. Dobro informirani 

starši bodo lažje opravljali svojo osnovno in nenadomestljivo vlogo starševstva, strokovno 

delo pa bodo zaupali strokovnjakom (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003: 10). 

 

S poglavjem o vlogi vzgojiteljice pri delu z otroki z govorno-jezikovno motnjo, vključevanju 

otrok z govorno-jezikovno motnjo, spodbujanju in usvajanju govornega razvoja ter 

pomembnosti sodelovanja s starši sklenem teoretični del magistrskega dela. 

Sledi empirični del. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

1 CILJ 

 

1.1   Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Vzgojiteljica ima, prav tako kot tudi otrokovi starši, pomembno vlogo v spodbujanju 

govornega razvoja predšolskih otrok (Browne, 1996; po Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja; 

2006: 133). Otroci razvijajo svojo govorno kompetentnost s poslušanjem, spraševanjem, 

oblikovanjem hipotez in trditev ter ob interpretiranju odgovorov, ki jih dobijo od vzgojiteljice. 

Vzgoja v vrtcu v veliki meri poteka z rabo govora, ko vzgojiteljica pojasnjuje, opisuje in 

spodbuja otrokovo razumevanje dejavnosti, ki potekajo v skupini (Marjanovič Umek, Kranjc, 

Fekonja; 2006: 133). Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše 

obdobje za razvoj govora, vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, 

otroki in seznanjanje s pisnim jezikom. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi 

ravninami: s fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko (in pragmatično), razvoj jezika pa 

je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999: 31). 

Metode in oblike dela ter dejavnosti, s katerimi vzgojiteljica spodbuja razvoj govora pri 

otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami, predstavljajo pomembno vlogo pri vključevanju 

otroka v skupino ter njegov napredek v govorno-jezikovnem razvoju. 

V raziskavi želim ugotoviti, ali se delo vzgojiteljic z otroki z govorno-jezikovno motnjo 

razlikuje glede na njihovo delovno dobo. 

 

1.2   Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

 

Cilj raziskovalnega dela je ugotoviti, na kakšen način vzgojiteljice prilagajajo svoje delo 

otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami in ali prihaja do razlik pri delu z otroki z govorno-

jezikovnimi motnjami glede na delovno dobo vzgojiteljice. 
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Raziskovalna vprašanja 

Na osnovi teoretičnih izhodišč in glede na opredeljene probleme ter cilje raziskave sem 

postavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. S katerimi vrstami govorno-jezikovnih motenj pri predšolskih otrocih se vzgojiteljice 

najpogosteje srečujejo? 

2. Ali vzgojiteljice pri delu z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami poleg individualne 

oblike dela uporabljajo tudi druge oblike dela?  

3. Kako vzgojiteljice otroke z govorno-jezikovnimi motnjami vključujejo v govorno okolje 

vrstnikov? 

4. Katera področja dejavnosti po mnenju vzgojiteljic omogočajo najučinkovitejše 

vključevanje otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in kako vzgojiteljice izbor področij 

utemeljujejo? 

5. Na kakšen način vzgojiteljice pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami uresničujejo 

načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki? 

6. V kolikšni meri so vzgojiteljice po njihovem mnenju usposobljeni za delo z otroki z 

govorno-jezikovnimi motnjami? 

7. S katerimi strokovnjaki različnih razvojnih področij vzgojiteljice pri delu s predšolskimi 

otroki z govorno-jezikovnimi motnjami najpogosteje sodelujejo?  

8. Kako vzgojiteljice ocenjujejo pomembnost lastne vloge pri razvoju govora in jezika pri 

otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami? 

  



Katarina Petrič Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 

 

- 68 - 

 

2 METODOLOGIJA 

 

2.1   Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 

 

V empiričnem delu sem uporabila  kvantitativni  pristop raziskovanja. Za raziskavo sem 

uporabila tehniko anketiranja. Raziskavo sem gradila na deskriptivno-kavzalni 

(neeksperimentalni) metodi pedagoškega raziskovanja.  

 

2.2   Vzorec 

 

Vzorec je neslučajnostni namenski. V raziskavi je sodelovalo 104 vzgojiteljic in vzgojiteljev 

iz 5 ljubljanskih vrtcev in 2 vrtcev iz okolice Ljubljane, ki imajo vključene otroke z govorno-

jezikovno motnjo. Najprej me je zanimalo, katerega spola so anketiranci. 

 

Tabela 2: Struktura celotnega vzorca glede na spol 

Spol f f % 

Ženski 103 99,0 

Moški 1 1,0 

Skupaj 104 100,0 

 

V raziskavi so sodelovali 104 vzgojitelji, od tega 103 vzgojiteljice in 1 vzgojitelj, kar 

predstavlja 1 % vseh anketiranih. Iz podatkov v tabeli 2 je razvidno, da je med anketiranimi 

večina žensk, kar glede na feminizacijo poklicev na področju predšolske vzgoje ni 

presenetljiv podatek. 

 

Tabela 3: Struktura celotnega vzorca glede na starost 

Starost f f % 

20–30 14 13,5 

31–40 23 22,1 

41–50 35 33,7 

51– 32 30,8 

Skupaj 104 100 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov, predstavljenih v Tabeli 3, je razvidno, da je starost 

anketiranih neenakomerno razporejena, zato sem se odločila, da opredelim štiri smiselne 
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razrede in posamične podatke uvrstim v posamični razred. Najvišjo vrednost predstavljajo 

anketirane vzgojiteljice, stare od 41 do 50 let – 33,7 %, s 30,8 % sledijo anketirane 

vzgojiteljice, stare od 51 let naprej. Anketirane vzgojiteljice, stare od 31 do 40 let, 

predstavljajo 22,1 %, najnižjo pa anketirane vzgojiteljice, stare od 20 do 30 let, kar 

predstavlja 13,5 % vseh anketiranih.  

 

Tabela 4: Struktura celotnega vzorca vzgojiteljic glede na delovno dobo 
Delovna doba f f % 

Od 1 leta do 20 let 47 45,2 

Več kot 21 let 57 54,8 

Skupaj 104 100,0 

 

Delovno dobo sem opredelila v dva razreda. V  prvem razredu je 45,2 % anketiranih 

vzgojiteljic z delovno dobo od 1 leta do 20 let. V drugem razredu pa je 54,8 % anketiranih 

vzgojiteljic z delovno dobo 21 let in več. Kar 57 vzgojiteljic ima več kot 21 let delovne dobe, 

kar predstavlja več kot polovico (54,8 %) anketiranih vzgojiteljic. Iz omenjenega podatka 

lahko sklepam, da imajo anketirane vzgojiteljice veliko izkušenj na področju dela s 

predšolskimi otroki. 

Aritmetična sredina delovne dobe anketiranih vzgojiteljic je 22,01 s standardnim odklonom 

11,37. Najnižja delovna doba anketiranih vzgojiteljic je 1 leto, najvišja pa 39 let. 

 

Tabela 5: Struktura celotnega vzorca glede na območje vrtca, v katerem delajo anketirani 
Območje vrtca f f % 

Ljubljana 63 60,6 

Okolica Ljubljane 41 39,4 

Total 104 100,0 

 

Kar 60,6 % anketiranih vzgojiteljic prihaja iz območja Ljubljane, 39,4 % pa je tistih, ki 

prihajajo iz okolice Ljubljane. Neenakomernost anketiranih lahko pojasnim z dejstvom, da je 

bilo vključenih več vrtcev iz Ljubljane kot iz okolice. 

 

2.3   Raziskovalni pripomoček 

 

V raziskovalnem delu sem kot raziskovalni pripomoček uporabila anketni vprašalnik, ki sem 

ga posebej za potrebe raziskovalnega dela oblikovala sama. Namenjen je vzgojiteljicam, 

zaposlenih v javnih vrtcih. Anketni vprašalnik je sestavljen iz 16 vprašanj, kjer se večina 

vprašanj vsebinsko nanaša na izkušnje, ki jih imajo vzgojiteljice glede na delovno dobo, pri 
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delu z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami pri razvoju govora; 6 vprašanj ima 

podvprašanje:  

− 3 vprašanja se nanašajo na otroke z govorno-jezikovno motnjo, na njihovo vključenost v 

oddelek, vrsto govorno-jezikovne motnje ter njihove težave; 

− 1 vprašanje se nanaša na oblike dela, ki jih vzgojiteljice uporabljajo pri delu z otroki z 

govorno-jezikovnimi motnjami; 

− 3 vprašanja se nanašajo na vključenost otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v govorno 

okolje vrstnikov; 

− 2 vprašanji se nanašata na dejavnosti, ki omogočajo najučinkovitejše vključevanje otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami; 

− 1 vprašanje se nanaša na uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti 

med otroki; 

− 1 vprašanje se nanaša na mnenje o usposobljenosti za delo z otroki z govorno-jezikovnimi 

motnjami; 

− 2 vprašanji se nanašata na sodelovanje z različnimi strokovnjaki; 

− 3 vprašanja se nanašajo na pomembnost lastne vloge pri razvoju govora in jezika pri otrocih 

z govorno-jezikovnimi motnjami. 

 

2.4   Postopek zbiranja podatkov 

 

V šolskem letu 2015/2016 sem izdelala anketni vprašalnik, ki sem ga v preliminarni obliki 

preverila v manjši skupini vzgojiteljic ter ga dopolnila na osnovi pripomb in predlogov. 

Anketni vprašalnik za vzgojiteljice predšolskih otrok je sestavljen iz vprašanj, kjer se večina 

vprašanj vsebinsko nanaša na izkušnje, ki jih imajo vzgojiteljice pri delu z otroki z govorno-

jezikovnimi motnjami pri razvoju govora.  

Ravnateljicam in ravnateljem izbranih vrtcev sem poslala anketne vprašalnike in osnovna 

navodila za izpolnjevanje in zagotavljanje anonimnosti teh vprašalnikov. Vodstveni delavci so 

vprašalnike razdelili vzgojiteljicam, delujočim v njihovi organizaciji. Vzgojiteljicam so 

zagotovili dovolj časa za reševanje anketnih vprašalnikov in jim omogočili, da jih vrnejo v za 

to namenjene zabojnike, ki so zagotavljali anonimnost. Izpolnjene anketne vprašalnike so 

ravnateljice in ravnatelji (po predhodnem dogovoru) vrnili na navedeni naslov s priporočeno 

pošiljko.  
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2.5   Postopek obdelave podatkov 

 

Podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa SPSS, verzija 20.0 na ravni 

deskriptivne statistike (mere srednje vrednosti, mere razpršenosti). Rezultati raziskave so 

obdelani s statističnim programom SPSS in predstavljeni v obliki tabel. Za ugotavljanje razlik 

v prepričanjih med vzgojiteljicami glede na delovno dobo sem uporabila naslednje statistične 

postopke: frekvenčne porazdelitve, hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti (Pearsonovo 

vrednost), Kullbackov preizkus, Kolmogorov–Smirnov test ter neparametrični Mann–

Whitneyev test. Testiranje normalnosti porazdelitve sem izračunala s Kolmogorov-Smirnovim 

testom. Porazdelitev je normalna, kadar je stopnja značilnosti > 0,05. V kolikor je 

Kolmogorov Smirnov test pokazal, da vse spremenljivke nimajo značilnosti normalne 

porazdelitve (p < 0,05), sem naprej testirala s pomočjo neparametričnega Mann-

Whitneyevega testa.   
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3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.1   Pregled rezultatov glede na vrsto govorno-jezikovnih motenj in 

pogostost 

 

Tabela 6: Vključenost otroka z govorno-jezikovno motnjo v skupino glede na delovno dobo 

vzgojiteljice 

 Ali ste v oddelku že imeli 

vključenega otroka z govorno-

jezikovno motnjo? 

Skupaj 

 

Da 

 

 

Ne 

Delovna doba 

Od 1 leta 

do 20 let 

f 43 4 47 

f % 91,5 8,5 100,0 

Več kot 

21 let 

f 55 2 57 

f % 96,5 3,5 100,0 

Skupaj 
f 98 6 104 

f % 94,2 5,8 100,0 

 

Odgovori na vprašanje o vključenosti otroka z govorno-jezikovno motnjo v oddelek mi 

pokažejo, da je 94,2 % anketiranih vzgojiteljic odgovorilo z »da«. 

Na osnovi podatkov, predstavljenih v tabeli, lahko sklepam, da je taka vrsta primanjkljaja 

oziroma motnje pogost pojav v vrtčevskih skupinah. 

Pri podvprašanju, naj navedejo vrsto govorno-jezikovne motnje in opišejo težave, ki so se 

pojavljale pri otroku z govorno-jezikovno motnjo, sem dobila naslednje odgovore. Največ 

anketiranih vzgojiteljic je kot vrsto govorno-jezikovnih motenj navedlo jecljanje, bebljanje, 

napačno izrekanje glasov in težave pri izgovarjanju določene črke. Kot težavo pa so 

anketirane vzgojiteljice navedle naslednje: 

− težave pri izgovarjanju črke r in l, 

− zamenjava glasov, 

− jecljanje, 

− bebljanje, 

− sesljanje, 

− pri govoru noslja, 

− požiranje besed, 

− izpuščanje glasov, zamenjava glasov 

− neizgovorjava določenih črk, 
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− namesto »r-ja« otrok reče »l«, ali pa črko spusti, 

− težave z izgovorjavo določenih glasov r, d, j, l, 

− nerazvit govor, 

− poznejši razvoj govora, 

− neizgovorjava sičnikov, šumnikov ter menjava vokalov. 

 

Tabela 7: Pogostost posameznih vrst govorno-jezikovnih motenj pri otrocih glede na delovno 

dobo vzgojiteljic 

 

 

Artikulacijske 

motnje 

Motnje 

glasu 

Motnje 

govornega 

ritma in tempa 

Jezikovne 

motnje 

Skupaj 

Delovna 

doba 

Od 1 

leta 

do 20 

let  

F 37 3 13 27 43 

f % 86,0  7,0  30,2  62,8   

Več 

kot 

21 let  

F 51 0 29 33 55 

f % 92,7  0,0  52,7  60,0   

Skupaj F 88 3 42 60 98 

 

Da bi preverila, ali obstaja povezanost med delovno dobo in najpogostejšimi govornimi 

motnjami, sem izračunala kontingenčno tabelo. 

Anketirane vzgojiteljice z delovno dobo od 1 leta do 20 let so navajale sledeče odgovore 

glede pogostosti posameznih vrst govorno-jezikovnih motenj: 86 % anketiranih vzgojiteljic se 

je odločilo za odgovor artikulacijske motnje, sledi mu odgovor jezikovne motnje z 62,8 %. 

Pri anketiranih vzgojiteljicah z delovno dobo 21 let in več se je ravno tako največ anketiranih 

vzgojiteljic odločilo za odgovor artikulacijske motnje, in sicer 92,7 %, sledi mu odgovor 

jezikovne motnje s 60,0 %. 

Pri motnjah govornega ritma in tempa pa analiza pokaže, da se je za to motnjo odločilo več 

anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo 21 let in več, in sicer z 52,7 %, medtem ko so se 

anketirane vzgojiteljice z delovno dobo od 1 leta do 20 let za to motnjo odločile le v 30,2 %.  

Iz tega lahko sklepam, da so artikulacijske motnje najpogostejša oblika motenj, s katero se 

srečujejo vzgojiteljice v predšolskem obdobju. 
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Tabela 8: Težave, s katerimi se srečujejo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami po 

mnenjuvzgojiteljic glede na delovno dobo 
  

  

Od 1 leta do 

20 let 

Več kot 21 let 

f f % f f % 

težave z integracijo 12 25,5 22 34,4 

težave z gibanjem in motoriko 10 21,3 8 12,5 

težave s socializacijo, vključevanjem v igro ali 

skupino 

12 25,5 19 29,7 

težave s komunikacijo 8 17,0 12 18,8 

težave z razumevanjem 5 10,6 3 4,7 

Skupaj 47 100,0 64 100,0 

 

Na vprašanje, najpogosteje s katerimi težavami se po mnenju vzgojiteljic srečujejo otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami, sem dobila naslednje rezultate. Anketirane vzgojiteljice so 

odgovarjale zelo podobno, zato sem odgovore razvrstila v pet kategorij trditev: težave z 

integracijo, težave z gibanjem in motoriko, težave s komunikacijo, težave s socializacijo, 

vključevanjem v igro ali skupino in težave z razumevanjem.  

Anketirane vzgojiteljice z delovno dobo od 1 leta do 20 let, ki imajo vključenega otroka z 

govorno-jezikovnimi motnjami, so naštele naslednje težave, s katerimi se srečujejo pri otrocih 

z govorno-jezikovnimi motnjami: 25,5 % anketiranih je odgovorilo težave z integracijo, 25,5 

% anketiranih težave s socializacijo, vključevanjem v igro ali skupino ter 21,3 % anketiranih 

je navajalo težave z gibanjem in motoriko.  

Pri anketiranih vzgojiteljicah z delovno dobo 21 let in več, ki imajo vključenega otroka z 

govorno-jezikovnimi motnjami so naštele naslednje težave, s katerimi se srečujejo pri otrocih 

z govorno-jezikovnimi motnjami: 34,4 % anketiranih je odgovorilo težave z integracijo in 

29,7 % anketiranih težave s socializacijo, vključevanjem v igro in skupino.  

Vzgojiteljice največkrat omenjajo težave z integracijo, socializacijo, vključevanjem v igro ali 

skupino, kar nakazuje, da jim mogoče strokovni delavci ne zagotovimo dovolj ustreznih 

pogojev in načinov dela z njimi. Pri tem bi bilo smiselno razmisliti o večjem poudarku na 

pozitivnem odnosu in ustvarjanju klime, kjer se bodo otroci počutili ljubljene, varne in 

sprejete.  

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so vključeni v redne vrtčevske oddelke in prav 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice nosijo eno najodgovornejših nalog do teh otrok, tako 

poklicno kot tudi osebno. V proces pomoči otroku s posebnimi potrebami vstopajo pri 

neposrednem vsakodnevnem delu z njim, pri sodelovanju s starši in različnimi strokovnjaki. 

Vsa ta področja zahtevajo od njih več znanja, izkušenj in tudi osebne angažiranosti. Delo v 
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oddelku in zahteve, ki jih narekujejo posebne potrebe otroka, usklajujejo tako, da ne rušijo 

odgovarjajočih nalog za celoten oddelek. Njihova naloga je, da s svojim odzivanjem na 

posameznega otroka in situacije ustvarjajo emocionalno in socialno varno ozračje v oddelku, 

v katerem bodo lahko vsi otroci na svoj način izrazili sebe, svoje sposobnosti, zmožnosti in 

posebnosti (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003: 8–9).  

Vzgojiteljice v vrtcu, zajete v raziskavi, so se morale opredeliti glede tega, ali so v svoji 

skupini že imele vključene otroke z govorno-jezikovno motnjo. Večina anketiranih 

vzgojiteljic se je opredelila, da so te otroke v redni vrtčevski skupini že imele vključene. Po 

pričakovanjih je bil v skupini anketiranih vzgojiteljic, ki imajo delovno dobo daljšo od 21 let 

(v nadaljevanju: daljša delovna doba), ta odgovor pogostejši kot pri tistih, ki imajo delovno 

dobo od 1 do 20 let (v nadaljevanju: krajša delovna doba), vendar med skupinama ni prišlo do 

statistično pomembne razlike. Iz odgovorov je moč sklepati, da so vzgojiteljice v vrtcu dobro 

seznanjene z govorno-jezikovnimi motnjami in tudi težavami, ki se dogajajo pri teh otrocih. 

Take otroke po odgovorih sodeč hitro prepoznajo. Kljub temu pa sem v anketnem vprašalniku 

zaznala, da se je nekaj vzgojiteljic opredelilo, da takih otrok v vrtcu še niso imele vključenih. 

Razlog je lahko kratka delovna doba, drugi pa ne prepoznavanje motnje. Najpogosteje se 

vzgojiteljice srečujejo s sledečimi vrstami govorno-jezikovnih motenj: artikulacijske motnje, 

motnje govornega ritma in tempa, jezikovne motnje in motnje glasu. Kot težavo pa so 

anketirane vzgojiteljice navajale zelo različne odgovore, ki pa se mi zdijo za vsakodnevno 

prakso v vrtcu zelo pomembne, zato naj omenim: težave pri izgovarjanju črke r in l, 

zamenjava glasov, jecljanje, dislalija, seslanje, noslanje, požiranje besed, izpuščanje glasov, 

zamenjava glasov, neizgovarjava določenih črk, namesto »r-ja« otrok reče »l« ali pa črko 

spusti, težave z izgovarjavo določenih glasov r, d, j, l, nerazvit govor, poznejši razvoj govora, 

ne izgovarjava sičnikov, šumnikov ter menjava vokalov. Ta dodatek se mi zdi pomemben 

predvsem s stališča vsakodnevne prakse oziroma ga lahko vzamemo kot poudarek, na kaj biti 

pozoren pri prepoznavanju te motnje. 

Kot sem tudi pričakovala že pred samo razdelitvijo anketnih vprašalnikov, se anketirane 

vzgojiteljice najpogosteje srečujejo z artikulacijskimi motnjami, sledijo jezikovne motnje in 

motnje ritma in tempa, z motnjami glasu se anketirane vzgojiteljice iz obeh skupin glede na 

delovno dobo srečujejo zelo redko. Rezultati kažejo, da se anketrirane vzgojiteljice s krajšo 

delovno dobo največkrat srečujejo z artikulacijskimi motnjami, sledijo mu jezikovne motnje. 

Anketirane vzgojiteljice z daljšo delovno dobo se prav tako največkrat srečujejo z 

artikulacijskimi motnjami, sledijo jezikovne motnje. Analiza je tudi pokazala, da se srečuje z 
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motnjami govornega ritma in tempa manj anketiranih vzgojiteljic s krajšo delovno dobo, z 

motnjami glasu pa se srečuje več vzgojiteljic s krajšo delovno dobo. Na podlagi teh 

odgovorov lahko potrdim že teorijo o kateri je pisala M. Grobler (1985), da so artikulacijske 

motnje, jezikovne motnje in motnje govornega ritma in tempa najpogostejše govorno-

jezikovne motnje v predšolskem obdobju. 

Glede podanih odgovorov o težavah, s katerimi se srečujejo otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami, je prvotnega pomena, kako jih bodo vzgojiteljice vključile v govorno okolje 

vrstnikov, na kakšen način jih bodo vrstniki sprejeli, kako se bo tak otrok s primanjkljajem 

vključil v okolico. Anketirane vzgojiteljice ne glede na delovno dobo, otroke z govorno-

jezikovnimi motnjami redno vključujejo v govorno okolje vrstnikov z različnimi dejavnostmi 

(razvidno v nadaljevanju interpretacije rezultatov). Z vidika otrokovega razvoja je to 

bistvenega pomena.  

Anketirane vzgojiteljice s krajšo delovno dobo, ki imajo vključenega otroka z govorno-

jezikovnimi motnjami, so se v največji meri odločile za odgovor »težave z integracijo« in 

»težave s socializacijo, vključevanjem v igro ali skupino«, nato sledi odgovor »težave z 

gibanjem in motoriko«, pri slednjem so se te vzgojiteljice v večjem odstotku odločale za ta 

odgovor kot vzgojiteljice z daljšo delovno dobo. Anketirane vzgojiteljice z daljšo delovno 

dobo so se ravno tako najpogosteje odločale za odgovor »težave z integracijo« in »težave s 

socializacijo, vključevanjem v igro in skupino«, vendar za razliko od skupine s krajšo delovno 

dobo so se v večjem odstotku, ki je bil statistično pomemben, odločili še za odgovor »težave s 

komunikacijo«.  

V odgovorih je opaziti, da bi moral potekati največji poudarek pri vključevanju otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami v skupino prav pravilna integracija/inkluzija, kar navaja že 

Opara (2005), kjer govori da integracija pomeni vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 

redno okolje, zagotavljanje ustreznih pogojev in načinov dela z njimi ter odnose 

medsebojnega sprejetja in spoštovanja. Ti otroci imajo glede na podane odgovore tudi slabo 

samopodobo, kar lahko še poslabša njihovo zmožnost do ustreznega vključevanja v okolje 

vrstnikov, vendar tukaj ni zanemarljivo tudi dejstvo, ki ga omenja Skalar (2001), da je lahko 

posameznik vključen le takrat, ko tudi sam prispeva k aktivnostim okolja. Menim, da bi bilo 

smiselno primere dobre prakse pogosteje predstaviti na seminarjih, strokovnih aktivih, 

okroglih mizah za strokovne delavce, ki bi obravnavale tovrstne tematike in bi poleg 

vključevale še strokovnjake npr. logopede, saj bi z multidisciplinarnim pristopom lahko iz 

različnih zornih kotov pogledali in obogatili naša znanja. 
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3.2   Pregled rezultatov glede na obliko dela 

 

Tabela 9: Oblike dela vzgojiteljic pri otroku z govorno-jezikovnimi motnjami glede na 

delovno dobo 
 Da Ne Skupaj 

Delovna doba 

Od 1 leta 

do 20 let 

f 32 11 43 

f % 74,4 25,6 100,0 

Več kot 

21 let 

f 46 9 55 

f % 83,6 16,4 100,0 

Skupaj 
f 78 20 98 

f % 79,6 20,4 100,0 

 

74,4 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 1 leta do 20 let, ki imajo vključenega 

otroka z govorno-jezikovno motnjo je odgovorilo, da poleg individualne oblike dela 

uporabljajo tudi druge oblike dela. 

83,6 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo 21 let in več, ki imajo vključenega otroka z 

govorno-jezikovno motnjo je ravno tako odgovorilo, da poleg individualne oblike dela 

uporabljajo tudi druge oblike dela. 

Na podvprašanje, katere oblike dela še uporabljajo, so anketirane vzgojiteljice iz obeh skupin 

glede na delovno dobo, ki so podali pritrdilen odgovor, odgovorile, da poleg individualne 

oblike dela uporabljajo še skupno in skupinsko, odvisno od dejavnosti, trenutne situacije in 

posameznika.  

Metode in oblike dela ter dejavnosti, s katerimi vzgojiteljice spodbujajo razvoj govora pri 

otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami, predstavljajo pomembno vlogo pri samem 

vključevanju otroka v skupino ter njegov napredek v govorno-jezikovnem področju. B. 

Nemec in M. Kranjc (2011) govorita, da se z individualiziranim programom določijo oblike 

dela na posameznih vzgojnih področij, način izvajanja strokovne pomoči ter potrebne 

prilagoditve pri organizaciji in časovni razporeditvi dejavnosti. 

Večina anketiranih vzgojiteljic ne glede na delovno dobo, ki so že imele vključene otroke z 

govorno-jezikovno motnjo v vrtcu poleg individualne oblike dela pri otrocih z govorno-

jezikovnimi motnjami, uporabljajo tudi druge oblike dela (79,6 %), kar je tudi smiselno glede 

na cilj, ki ga želijo realizirati in dejavnosti, ki potekajo v oddelku.  

Zanimivo je dejstvo, da v skupini anketiranih vzgojiteljic z daljšo delovno dobo večina 

uporablja tudi druge oblike dela; v tej skupini je bilo tudi največ tovrstnih odgovorov, pri 

anketiranih vzgojiteljicah s krajšo delovno dobo je bilo teh odgovorov manj. Iz tega lahko 

sklepam, da je pri starejših anketiranih vzgojiteljicah opazno, da imajo veliko več izkušenj z 

otroki z govorno-jezikovnimi motnjami in imajo zaradi daljše prakse tudi več izkušenj pri 
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delu s temi otroki, zato poleg individualne uporabljajo tudi druge oblike dela, ki so jim 

pripomogle pri vsakdanjem delu s temi otroki. 

Anketirane vzgojiteljice poleg individualne oblike dela uporabljajo še skupno in skupinsko 

obliko, ki jo priredijo glede na dejavnosti, trenutne situacije v skupini in razpoloženost 

samega posameznika. To je jasno zapisano tudi v Kurikulumu za vrtce (1999: 10), kjer je 

eden od ciljev, da je potrebno tem otrokom omogočiti večjo individualnost, drugačnost in 

izbiro v nasprotju s skupinsko rutino. 

Tudi jaz menim, da s prilagajanjem in fleksibilnostjo izvajanja dejavnosti slediš otroku in 

njegovim potrebam ter tako omogočiš optimalen razvoj posameznika.  

 

3.3   Pregled rezultatov glede na vključenost otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami v govorno okolje vrstnikov 

 

Tabela 10: Pristop vzgojiteljice do otrok z govorno-jezikovnimi motnjami glede na delovno 

dobo 
 

Delovna doba 

 

 

Odgovori vzgojiteljic 

 

f 

 

f % 

Od 1 leta do 20 

let 

Njegovo poved ponovim razumljivo, vendar ne tako, da dobi 

občutek, da ga popravljam, podajam kratka in jasna navodila. 

1 2,3 

Na internetu poiščem vaje, s katerimi krepim otrokov govor, vaje 

delajo vsi otroci tudi tisti, ki nimajo težav. 

2 4,6 

Individualni pristop. 3 6,9 

Berem otrokom, popravljam besede. 1 2,3 

Spodbujam otrokov govor preko njegovega močnega področja 

oz. dejavnosti, ki otroka zanimajo, upoštevam časovne omejitve. 

1 2,3 

V jutranjem krogu vključujem vaje za artikulacijo za vse otroke, 

kadar otrok razlaga s »svojimi« besedami potem ponovim, da 

pravilno izgovarja, spodbujam govor, veliko pohval. 

1 2,3 

Jasno izgovarjam besede, besede zlogujem s ploskanjem, otroka 

skušam razumeti in nato pravilno izgovorim besedo, ki jo je 

uporabil. 

1 2,3 

Delamo skupinske vaje za artikulacijo, izvajam vaje za razvoj 

govora. 

4 9,2 

Trudim se za čim boljši govorni vzorec, spodbujam otroka in mu 

omogočim, da čim večkrat govori čim pogosteje, da se govora ne 

sramuje, pripravim dejavnosti, ob katerih razvija svoj govor. 

1 2,3 

Trudim se za jasen, razumljiv, dovolj glasen in primerno hiter 

govor, razločno izgovarjam posamezne besede, ponavljam 

besede. 

2 4,6 

Igre za razgibavanje ust, čeljusti, (pihanje s slamico v vodo, 

pihanje kot veter, oblizovanje kot kuža, muca), individualni 

pogovori ob sličicah ali pripravljeni aktivnosti. 

1 2,3 

Otroka posedem čim bližje sebi, govorim jasno in glasno, pri 

govoru ga spodbujam. 

1 2,3 

Individualni pristop, preverjam razumevanje, spodbujam 

aktivnost otroka, otroku zagotavljam več časa, ponavljam. 

1 2,3 

Otroku zagotovim čas, da pove. Če otroka ne razumem, ga 2 4,6 
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prosim, če lahko pove še enkrat. 

Trudim se pravilno govoriti, biti vzor otroku, individualni pristop. 2 4,6 

Otroka ne popravljam, mu dam čas, da pove, kar želi, pri napačni 

izreki povem pravilno besedo, da otrok sliši, kako je pravilno ter 

skuša ponoviti. Večkrat preverim, če sem prav slišala in 

razumela. 

1 2,3 

Spodbujam, da otrok čim več govori, spodbujam k petju, 

spodbujam ostale, da so strpni do tega otroka. 

3 6,9 

Pri mlajših ponovim besedo nevsiljivo, ponovim govor in širim 

stavke; pri starejših včasih popravim, ne prepogosto. 

1 2,3 

Poslušam in ga v odgovoru popravim oz pravilno ponovim 

njegovo besedo, stavek ponovim v celoti. 

2 4,6 

Individualno pristopam in otroku povem, naj pove počasi. 4 9,2 

Otroku posvečam več pozornosti pri dajanju navodil, ponovim, 

vzpostavljam očesni stik, govorim počasneje razločno, preverjam, 

ali razume. 

1 2,3 

Uporabljam slikovno gradivo ter vaje za motoriko govoril. 3 6,9 

Uporabljam krajše stavke, pozorna sem na očesni stik. 1 2,3 

Otroka opazujem ter z individualno igro strmim k razvoju 

oziroma izboljšanju prvotnega stanja govora. 

1 2,3 

Otrok posebej ne popravljam, uporabljam individualni pristop. 2 4,6 

 

Skupaj 

 

  

43 

 

100 

 

Delovna doba 

 

 

Odgovori vzgojiteljic 

 

f 

 

f % 

Več kot 21 let Individualno s pogovorom ali skupno z različnimi vajami za 

artikulacijo za vse otroke ali za posameznika. 

5 9 

Otroka ne popravljam, če gre za napačno izreko, otroka 

spodbujam do te mere, da mu ne postane neprijetno. 

1 1,8 

Otroka prosim, da pove počasneje, odgovora ne popravljam. 2 3,6 

Otroku dam dovolj časa, da se izrazi, tudi jaz govorim razločno, 

izvajamo vaje (tresenje ustnic, tleskanje z jezikom, pihanje, 

posnemanje vozil – živali). 

3 5,4 

Upoštevam napotke logopeda, z otrokom govorim kot z ostalimi. 1 1,8 

Pomagam si z literaturo, ki sem jo dobila pri logopedinji, izvajam 

skupne vaje za govorila. 

1 1,8 

Individualno delo, z otrokom vzpostavim prijeten odnos, 

pridobim otrokovo zaupanje. 

3 5,4 

Pri jecljanju to »spregledam«, kadar tak otrok govorno nastopa, 

pripravim ustrezno klimo (manjše število otrok, miren prostor 

…), individualna oblika dela. 

1 1,8 

Uporaba strokovne literature. 5 9 

Pripravljam sredstva, situacije, ki otroka vzpodbujajo, mu dajejo 

dodatno motivacijo, pozorno ga opazujem, poslušam. 

1 1,8 

Razločna izgovarjava, opisovanje dejanj, grafomotorične vaje. 3 5,4 

Posvetujem se s strokovno službo vrtca. 2 3,6 

Otroka spodbujam k zanimivim govornim igram (brbranje, 

napihovanje, pihanje, cmokanje, vihanje jezika itd.). 

1 1,8 

Otroka pozovem, da me gleda, kako izgovarjam, da razbere tudi z 

ustnic. 

1 1,8 

Individualno delo, različne igre za razvoj govoril, otroka 

spodbujam pri komunikaciji z vrstniki. 

3 5,4 

Vzpostavim odnos z otrokom, ki temelji na zaupanju. 1 1,8 

Otroka spodbujam h komunikaciji, govorim počasi in razločno, 

ne uporabljam pomanjševalnic. 

4 7,2 

Otroku dam dovolj časa, da se izrazi. 2 3,6 
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Različne vaje, kjer otrok ponazarja določene predmete z glasom 

in gibi telesa, vaje, kjer z ustnicami pobira npr. slamico na mizi. 

1 1,8 

Otroku prisluhnem, ko želi nekaj povedati, posredujem mu 

zanimiva ritmična besedila, se pogovarjam ob slikanicah ter 

različnem slikovnem materialu, razporejenem po igralnici. 

1 1,8 

Otroku ponudim materiale, situacije, ko otrok uporablja več 

govora, pripovedovanja, opisovanja. 

1 1,8 

Preko socialnih igre, iger vlog. 1 1,8 

Postopno širim besedišče v povezavi z dnevno rutino, 

podaljšujem pozornost pri gledanju knjig, pilim obseg navodil 

dnevne rutine. 

1 1,8 

Popravljam besede, stavke. 2 3,6 

Več individualnih dejavnosti iz jezikovnega področja. 8 14,4 

Skupaj  55 100 

 

Na vprašanje, na kakšen način vzgojiteljice pristopajo k otrokom z govorno-jezikovnimi 

motnjami, kadar stremijo k razvoju in izboljšanju stanja govora, so anketirane vzgojiteljice 

podale vsaka svoje videnje, mnenje.  

Anketirane vzgojiteljice z delovno dobo od 1 leta do 20 let, ki imajo vključenega otroka z 

govorno-jezikovnimi motnjami, so za pristop do otrok najpogosteje odgovorile: jasno, 

počasno ponavljanje besed, stavkov, spodbujanje govora in vaje za krepitev 

govora/aritkulacijske vaje.  

Anketirane vzgojiteljice z delovno dobo 21 let in več so najpogosteje odgovorile, da 

uporabljajo individualni pristop/individualno dejavnost z jezikovnega področja, jasno 

izgovarjanje besed vzgojiteljice in jasno, počasno ponavljanje besed, stavkov.  

Anketirane vzgojiteljice so podale nekaj odgovorov, ki jih lahko najdemo v Navodilih h 

kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

(2003). Iz tega lahko sklepam, da anketirane vzgojiteljice večinoma izhajajo iz svojih izkušenj 

in da premalo posegajo po strokovni literaturi, kjer najdemo veliko več možnih pristopov do 

otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Med odgovori sem pogrešala pogostejši odgovor 

dostop otrokom z govorno-jezikovno motnjo do raznovrstnih materialov, preverjanje 

razumevanja ter možnost izbire ožje ali širše igralne skupine in po potrebi umik v zasebnost 

ter ustvarjanje prijetne, umirjene čustvene klime. 
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Tabela 11: Dejavnosti, ki vključujejo otroka z govorno-jezikovno motnjo v govorno okolje 

vrstnikov glede na delovno dobo vzgojiteljice 

  
  
  

delovna doba 

Od 1 leta do 20 let Več kot 21 let 

f f % f f % 

Pripovedovanje ob aplikatih 23 17,4 18 13,2 

Igra z lutkami 20 15,2 16 11,8 

Predstavitev knjižnega nahrbtnika 15 11,4 21 15,4 

Družabne igre 14 10,6 17 12,5 

Bansi 11 8,3 6 4,4 

Ples 9 6,8 17 12,5 

Likovna dejavnost 9 6,8 5 3,7 

Gibanje 12 9,1 13 9,6 

Igra vlog 6 4,5 5 3,7 

Petje 4 3,0 8 5,9 

Socialne igre 3 2,3 6 4,4 

Govorne igre 3 2,3 1 0,7 

Izmišljanje zgodb 3 2,3 3 2,2 

Skupaj 132 100,0 136 100,0 

 

Na vprašanje, s katerimi dejavnostmi otroka z govorno-jezikovnimi motnjami vključujete v 

govorno okolje vrstnikov (npr. pripovedovanje ob aplikatih, slikanicah; izražanje preko 

likovne umetnosti, petje, igra vlog, ples…), je bilo možno podati več odgovorov. 

Anketirane vzgojiteljice z delovno dobo od 1 leta do 20 let, ki imajo vključenega otroka z 

govorno-jezikovno motnjo, so naštele naslednje dejavnosti, s katerimi vključujejo otroka z 

govorno-jezikovno motnjo v govorno okolje vrstnikov: 17,4 % anketiranih to naredi s 

pripovedovanjem ob aplikatih,  15,2 % anketiranih igro z lutkami, 11,4 % anketiranih s 

predstavitvijo knjižnega nahrbtnika in 10,6 % anketiranih z  družabnimi igrami.  

Anketirane vzgojiteljice z delovno dobo 21 let in več, ki imajo vključenega otroka z govorno-

jezikovno motnjo, so naštele naslednje dejavnosti, s katerimi vključujejo otroka z govorno-

jezikovno motnjo v govorno okolje vrstnikov: 15,4 % anketiranih to naredi s predstavitvijo 

knjižnega nahrbtnika, 13,2 % anketiranih s pripovedovanjem ob aplikatih, 12,5 % anketiranih 

z družabnimi igrami in 12,5 % anketiranih s plesom.  

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepam, da vzgojiteljice najpogosteje pri vključevanju 

otroka z govorno-jezikovno motnjo v govorno okolje vrstnikov izvajajo dejavnosti, kjer 

pripovedujejo ob aplikatih, se igrajo z lutkami, predstavijo knjižni nahrbtnik, se igrajo 

družabne igre in plešejo. Pri tem upoštevajo medpredmetno povezovanje, o katerem govori 

tudi Načelo horizontalne povezanosti v Kurikulumu za vrtce (1999: 14): »izbor tistih vsebin 
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ter metod in načinov dela s predšolskimi otroki, ki upoštevajo specifičnosti predšolskega 

otroka in zato v največji meri omogočajo povezavo različnih področij dejavnosti v vrtcu.« 

 

Tabela 12: Stališča vzgojiteljic glede na delovno dobo o vplivu individualiziranega programa 

(IP) otroka z govorno-jezikovno motnjo na spodbujanje učenja ter razvoja govora in jezika 

otrokovih vrstnikov 

 Da Ne Skupaj 

Delovna doba 

Od 1 leta 

do 20 let  

f 41 2 43 

f % 95,3  4,7  100,0  

Več kot 

21 let  

f 48 7 55 

f % 87,3  12,7  100,0  

Skupaj 
f 89 9 98 

f % 90,8  9,2  100,0  

2Ȋ = 2,020 (g = 1, p = 0,155) 

Da bi preverila, ali obstaja povezanost med delovno dobo in mnenjem o individualiziranem 

programu, sem izračunala  kontingenčno tabelo in hi-kvadrat vrednost.  

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med delovno dobo in mnenjem o individualiziranem 

programu, sem izračunala Kullbackovo vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih 

celicah kontingenčne tabele manjše od 5. 

Rezultati kažejo, da vrednost Kullbackovega preizkusa (p = 0,155) ni statistično pomembna 

na ravni α = 0,05. O povezanosti med delovno dobo in mnenjem o individualiziranem 

programu ne morem trditi ničesar.  

 

90,8 % anketiranih vzgojiteljic, ki imajo vključenega otroka z govorno-jezikovno motnjo, je 

mnenja, da individualizirani program (IP) otroka z govorno-jezikovno motnjo spodbuja 

učenje ter razvoj govora in jezika otrokovih vrstnikov, 9,2 % anketiranih vzgojiteljic pa se s 

tem stališčem ne strinja. Sklepam, da so po stališču anketiranih vzgojiteljic v 

individualiziranem programu za otroka z govorno-jezikovno motnjo zapisane dejavnosti in 

cilji, pomembni za učenje vseh otrok, ne le otrok z govorno-jezikovno motnjo, zato bi bilo 

smiselno vanj vključiti tudi ostale otroke.  

 

  



Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami Katarina Petrič 

- 83 - 

 

Tabela 13: Utemeljitev stališča vzgojiteljic glede na delovno dobo o vplivu 

individualiziranega programa (IP) otroka z govorno-jezikovno motnjo na spodbujanje učenja 

ter razvoja govora in jezika otrokovih vrstnikov 
 

Delovna doba 

 

 

Odgovori vzgojiteljic 

 

f 

 

f % 

Od 1 leta do 20 let  Dejavnosti, ki so zapisane v IP otroka z govorno jezikovno motnjo 

vzpodbudno deluje na vse otroke. 

6 13,8 

Otroci se učijo drug od drugega. 1 2,3 

Vaje so primerne za vse otroke in ne samo za otroka z govorno-

jezikovno motnjo. 

5 11,5 

Tako se bolj sistematično spodbuja učenja otrokovega razvoja govora.  1 2,3 

Otroke zanimajo dejavnosti, ki so pripravljene za otroke, ki imajo IP 

in si želijo priključiti zraven. 

1 2,3 

Vaje izvajam znotraj oddelka v skupni oz. skupinski obliki, saj lahko 

vaje prispevajo k razvoju govora vsem otrokom. 

1 2,3 

Spodbude in vaje s področja jezika delujejo dobrodejno za razvoj 

govora pri vseh otrocih. 

3 6,9 

Vaje so bolj sistematične podkrepljene s ciljem in vzpodbudno 

delujejo na vse otroke. 

1 2,3 

S takšnimi vajami se izboljšuje (uri) tudi njihov govor. 1 2,3 

Ob dodatnih vajah lahko pridobijo tudi drugi vrstniki. 3 6,9 

Otroci z veseljem sodelujejo v novih stvareh in skozi dodatne vaje 

lahko samo pridobijo in urijo svoj govor. 

1 2,3 

Otroci lahko veliko pridobijo, spoznajo nove pristope in vaje vsekakor 

vzpodbudno delujejo na vse otroke. 

2 4,6 

Dejavnosti so vzpodbudne za vse otroke, hkrati pa preverjaš cilje in 

postavljaš nove. 

1 2,3 

Dejavnosti so podprte s strokovno pomočjo in so primerne za vse 

otroke. 

1 2,3 

Vsak IP je dober tudi za ostale otroke. 2 4,6 

Vaje so primerne za vse otroke, saj lahko načrtno dosežeš napredek pri 

določenem cilju. 

1 2,3 

Vaje so namenjene izboljšavam in so primerne tudi za ostale otroke. 3 6,9 

Vaje so primerne za vse in ker vaja dela mojstra, lahko postane vaja 

rutina v vsakodnevnem govoru.  

1 2,3 

Vaje zagotovo pripomorejo k izboljšavi razvoja govora tudi pri 

ostalih, ki nimajo govorno-jezikovne motnje. 

5 11,5 

Pri otrocih je vsaka dodatna vzpodbuda dobrodošla.  1 2,3 

Otroci lahko z vajami samo izboljšajo svoje govorne sposobnosti. 2 4,6 

 

Skupaj 

 

  

43 

 

100 

 

Delovna doba 

 

 

Odgovori vzgojiteljic 

 

f 

 

f % 

Več kot 21 let Dejavnosti so koristne za razvoj govora tudi pri ostalih otrocih. 6 10,8 

Govorne igre vzpodbudno vplivajo tudi na ostale vrstnike.  2 3,6 

Vaje za artikulacijo so dobrodošle za vse otroke. 1 1,8 

Vaje oz. igre, ki jih izvajamo vsi, so primerne za  artikulacijo glasov 

ter razvoj govornega aparata. 

1 1,8 

Vaje so zelo dobrodošle za vse otroke, saj z njimi krepimo mišice na 

obrazu in skrbimo za artikulacijo glasov. 

2 3,6 

Otroci s temi vajami lahko samo pridobijo, utrdijo že znano; se učijo 

eden od drugega. 

4 7,2 

Učenje otrok od otrok je močen dejavnik, ki velja v obeh smereh in 

veliko stvari iz IP lahko koristno uporabim za vse otroke v skupini. 

6 10,8 

Otroci dobijo dodatne vaje v katerih se urijo. 2 3,6 

IP vključuje najboljše dejavnosti in vsebine glede na obliko in stopnjo 

govorno-jezikovne motnje, zato vsekakor tudi pri ostalih vrstnikih 

spodbuja učenje in razvoj govora. 

5 9 

Dejavnosti so primerne za vse otroke, ne samo za otroke z govorno-

jezikovno motnjo; 

2 3,6 

IP je prilagojen otroku z govorno-jezikovno motnjo, hkrati pa je 2 3,6 
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primeren za vse otroke. 

Tudi za ostale otroke so te dejavnosti zelo dobrodošle, saj to pomeni 

več govornih in jezikovnih vzpodbud. 

1 1,8 

IP je sestavljen za vsakega posameznika, zato vsebuje vse segmente, 

ki so najbolj primerni za otroka z govorno-jezikovno motnjo, hkrati pa 

so primerne tudi za ostale vrstnike. 

1 1,8 

Otroci se na ta način učijo eden od drugega. 10 18 

Dejavnosti so načrtne in primerne za vse otroke v skupini. 2 3,6 

Vaje so primerne za vse otroke, z različnimi dejavnostmi pa slediš 

ciljem in so dobrodošli za vse otroke. 

2 3,6 

Dejavnosti so primerne za vse otroke, so spontane in načrtne. 1 1,8 

Vaje so primerne za vse otroke, otroci med seboj sodelujejo in 

komunicirajo. 

5 9 

Skupaj  55 100 

 

S tem vprašanjem sem želela izvedeti, zakaj vzgojiteljice menijo, da individualizirani program 

otroka z govorno-jezikovno motnjo spodbuja učenje ter razvoj govora in jezika otrokovih 

vrstnikov.  

Anketirane vzgojiteljice z delovno dobo od 1 leta do 20 let so kot svoj odgovor o vplivu 

individualiziranega programa (IP) otroka z govorno-jezikovno motnjo na spodbujanje učenja 

ter razvoja govora in jezika otrokovih vrstnikov največkrat navajale: IP spodbuja razvoj 

govora pri vseh otrocih in IP spodbudno deluje na vse otroke v skupini. 

Anketirane vzgojiteljice z delovno dobo od 21 leta in več so kot svoj odgovor o vplivu 

individualiziranega programa (IP) otroka z govorno-jezikovno motnjo na spodbujanje učenja 

ter razvoja govora in jezika otrokovih vrstnikov največkrat navajale: IP spodbudno deluje na 

vse otroke v skupini in otroci se učijo eden od drugega – sodelovanje.  

Dobljeni rezultati kažejo, da bi z izvajanjem individualiziranega programa v oddelku pridobili 

otroci z govorno-jezikovno motnjo kot tudi drugi otroci v oddelku. Individualizacija je 

diferenciacija do te mere, da so zadovoljene potrebe vsakega otroka glede na njegove 

lastnosti, sposobnosti, interese, stile učenja, tempo dela in izkušnje (Galeša 1995 v Dobravc 

2003:35), zato se moramo strokovni delavci zavedati, da vsak otrok predstavlja individuum in 

če mu želimo pomagati, ga obogatiti, moramo upoštevati njegova močna področja, krepiti 

njegovo samopodobo in mu pomagati soočati se s težavami.  

 

Smernice za vključevanje otrok s posebnimi potrebami najdemo v Zakonu o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami (Ur. 1. RS, št. 58/2011) ter Pravilniku o postopku usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami (Ur. 1. RS, št. 54/03, 93/04, 118/06), kjer se opredeljuje, da mora 

strokovna skupina pripraviti individualizirani program vzgoje in izobraževanja za otroke z 

govorno-jezikovnimi motnjami. 
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Na vprašanje, na kakšen način vzgojiteljice pristopajo k otrokom z govorno-jezikovnimi 

motnjami, kadar stremijo k razvoju in izboljšanju stanja govora, so anketirane vzgojiteljice 

lahko posredovale vsaka svoje videnje, mnenje. Odgovori so se v skupini anketiranih 

vzgojiteljic s krajšo delovno dobo nekoliko razlikovali od anketiranih vzgojiteljic z daljšo 

delovno dobo.  

Anketirane vzgojiteljice s krajšo delovno dobo, ki imajo vključenega otroka z govorno-

jezikovnimi motnjami, so za pristop do otrok najpogosteje odgovorile, da je pomembno 

»jasno, počasno ponavljanje besed in stavkov«, s čimer se pri posredovanju novih vsebin 

strinjam, »spodbujanje govora«, ki je za otroke pomembno, da se ne zapirajo vase, ampak 

razvijajo pozitivno samopodobo ter se sporazumevanju ne izogibajo, ter »vaje za krepitev 

govora/aritkulacijske vaje«, s čimer enako dobro pripomore k razvoju njihovega govornega 

aparata.  

Anketirane vzgojiteljice z daljšo delovno dobo so največkrat navedle odgovor »individualni 

pristop/individualna dejavnost z jezikovnega področja«, s čimer se ravno tako strinjam, saj 

otroci z govorno-jezikovno motnjo potrebujejo določen čas in različen material v zvezi z 

govornim izražanjem, da lahko sledijo, napredujejo in usvojijo nove vsebine, zaradi tega pa 

niso izločeni oziroma stigmatizirani, nato sledi odgovor »jasno izgovarjanje besed 

vzgojiteljice« ter »jasno, počasno ponavljanje besed, stavkov«. 

Glede na podane odgovore je potrebno razmisliti o celostnem pristopu, kjer bi več sodelovali 

z ostalimi strokovnjaki, ki obravnavajo govorno-jezikovne motnje. Ravno tako se mi zdi 

pomembno sodelovanje s starši, saj je družina tista primarna celica, ki lahko vliva na 

govorno-jezikovni razvoj. 

Za vsakodnevno prakso je ravno tako pomembno, da smo seznanjeni s čim več pristopi in 

dejavnostmi, ki nam lahko pridejo prav pri našem vsakdanjem delu z otroki z govorno-

jezikovno motnjo, zato sem se odločila, da navedem čim več teh pristopov ne glede na 

pogostost odgovarjanja vzgojiteljic v anketni raziskavi. Anketirane vzgojiteljice so 

odgovarjalie: podajanje kratkih, jasnih navodil, krepitev govora, branje, priprava dejavnosti, 

ki krepijo govor in izvajanje vaj za motoriko govoril (igre za razgibavanje ust in čeljusti: 

pihanje, oblizovanje, cmokanje, vihanje jezika itn.), spodbujanje otroka, da sam pripoveduje, 

opisuje, širjenje besedišča glede na dnevno rutino, podaljševanje pozornosti pri gledanju 

knjig, uporaba slikovnega gradiva, zagotavljanje dodatnega časa, skupinske vaje za 

artikulacijo (npr. zlogovanje besed s ploskanjem).  

Dejavnosti v skupini, ki spodbujajo vključevanje otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v 

govorno okolje vrstnikov, so izredno pomembne in hkrati zelo uporabne za vse, ki imajo malo 
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takih izkušenj. Glede na odgovore so bili odgovori med skupinami precej podobni. Največkrat 

so se anketirane vzgojiteljice odločale, da pripovedujejo ob aplikatih, predstavijo knjižni 

nahrbtnik in se igrajo družabne igre. Anketirane vzgojiteljice s krajšo delovno dobo so kot 

pogost odgovor navedle igre z lutkami, medtem ko so vzgojiteljce z daljšo delovno dobo 

navajale odgovor ples. Ostale dejavnosti, ki jih izvajajo: bansi, likovne dejavnosti, gibanje, 

igre vlog, petje, socialne igre, govorne igre, izmišljanje zgodb. Pri tem upoštevajo 

medpredmetno povezovanje, o katerem govori tudi Načelo horizontalne povezanosti v 

Kurikulumu za vrtce (1999: 14): »izbor tistih vsebin ter metod in načinov dela s predšolskimi 

otroki, ki upoštevajo specifičnosti predšolskega otroka in zato v največji meri omogočajo 

povezavo različnih področij dejavnosti v vrtcu.« 

Kot bo opisano pri raziskovalnem vprašanju 7, sem v raziskavi ugotovila, da anketirane 

vzgojiteljice ne glede na delovno dobo pogosto ne sodelujejo pri pripravi individualiziranega 

programa, čeprav menijo kar v 90,3 %, da individualizirani program otroka z govorno-

jezikovno motnjo, spodbuja pri učenju in razvoju govora in jezika otrokovih vrstnikov. 

Anketirane vzgojiteljice so ne glede na delovno dobo utemeljile, da IP lahko spodbuja razvoj 

govora pri vseh otrocih, da sistematične vaje in dejavnosti delujejo dobro za vse otroke, ker se 

na ta način učijo eden od drugega in s tem med seboj sodelujejo ter velik vpliv ima na 

artikulacijo, kar je pomembno pri vseh otrocih v vrtcu. K temu nas spodbuja tudi S. Dobravc 

(2003), ki navaja, da so cilji individualiziranega programa sledeči: optimalni razvoj otroka, 

boljša komunikacija med vsemi, ki sodelujejo v vseh fazah individualiziranega programa, 

večja odgovornost vseh vključenih, več neposrednega in manj posrednega načrtovanja, večja 

vključenost staršev ter redukcija anksioznosti. 
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3.4   Pregled rezultatov glede na dejavnosti 

 

Tabela 14: Dejavnosti s področja jezika, ki jih vzgojiteljice glede na delovno dobo izvajajo za 

aktivno vključevanje otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v govorno okolje vrstnikov 
 
Delovna doba 
 

  
Odgovori vzgojiteljic 

 
f 

 
f % 

Od 1 leta do 20 
let 

Vaje za artikulacijo, igre vlog. 2 4,6 

Pripovedovanjem ob slikah, aplikatih. 2 4,6 

Branje zgodb, pogovor, igra z glasovi, vaje za artikulacijo, igra vlog. 1 2,3 

Opisovanje slik, igra z lutko, vaje za artikulacijo; pripovedovanje 
zgodb ob aplikatih, igra z lutkami. 

1 2,3 

Pogovor, pripovedovanje in poslušanje zgodb, govorne igre, 
socialne igre. 

1 2,3 

Branje zgodb, pesmic, izštevank, vaje za artikulacijo. 1 2,3 

Pripovedovanje v jutranjem krogu, pogovor z vrstniki, 
pripovedovanje zgodb ob aplikatih, socialne igre. 

1 2,3 

Pripovedovanjem, igra z lutkami, vaje za artikulacijo. 1 2,3 

Izmišljanje zgodb skupaj z vrstniki, socialne igre; pripovedovanje o 
svojih doživetjih, igra vlog, pogovor z vrstniki, socialne igre. 

1 2,3 

Pripovedovanje zgodb ob aplikatih, igra z lutkami. 2 4,6 

Družabne igre, slikopis, s pripovedovanjem. 1 2,3 

Izbira različnih materialov za prenos informacij. 1 2,3 

Pripovedovanje ob aplikatih,slikanicah, rime, bibarije,. 2 4,6 

Igre vlog, vaje za artikulacijo. 3 6,9 

Animacija lutk, individualni pogovori. 1 2,3 

Pogovor ob slikah, pantomima, pripovedovanje otrok. 1 2,3 

Govorne igre,pogovor ob dogodkih in poteku dejavnosti,pogovor ob 
fotografijah. 

1 2,3 

Pogovor ob igri, ljubkovalnih igračah, vaje za artikulacijo. 1 2,3 

Pogovor, branje zgodb. 1 2,3 

Branje knjig, pogovor ob fotografijah, slikanicah, vaje za artikulacijo. 1 2,3 

Pripovedovanje, poslušanje, slikovno gradivo, lutke, govorne igre. 2 4,6 

Pogovor z odraslimi in vrstniki, socialne igre, igre vlog. 1 2,3 

Branje, pogovor, animacija z lutko in slikovnim materialom, razlaga 
ob slikah. 

1 2,3 

Igre vlog, pogovor, poslušanje pravljic, zgodb. 2 4,6 

Igre vlog, spodbujanje verbalne komunikacije, pripovedovanje 
zgodb, izmišljarij. 

1 2,3 

Igra z glasovi, poslušanje zgodb, ugank, igra vlog. 1 2,3 

Pripovedovanje ob aplikatih, uganke, deklamacije, pesmi. 1 2,3 

Branje pravljic, opisovanje ilustracij, deklamacije, pesmi. 1 2,3 

Slikopis, snemanje s kamero, z diktofonom, deklamacije, vaje za 
artikulacijo. 

1 2,3 

Vaje za artikulacijo, pripovedovanje in poslušanje otrok, ritmične 
pesmice, izštevanke. 

1 2,3 

Vaje za artikulacijo, igre vlog, pripovedovanje ob aplikatih. 1 2,3 

Poslušanje in pripovedovanje zgodb, rime, uganke, vaje za govorila. 1 2,3 

Socialne igre, pripovedovanje, igra z lutko. 1 2,3 

Pripovedovanje zgodb, deklamacij. 1 2,3 

Slikopisi, pripovedovanje ob aplikatih, lutke, prebiranje knjig, opisi 
slik, risb. 

1 2,3 

Skupaj  43 100 
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Delovna doba 
 

  
Odgovori vzgojiteljic 

 
f 

 
f % 

Več kot 21 let Besedne igre. 1 1,8 

Deklamacije. 4 7,2 

Igre vlog, pogovor ob aplikatih, slikanicah. 1 1,8 

Družabne igre in igre vlog, pogovor ob aplikatih, vaje za razvoj 
govoril. 

1 1,8 

Z lutko, pogovor ob slikah, deklamacje, šaljivke, izštevanke. 1 1,8 

Knjige, aplikati, prstne igre. 1 1,8 

Pogovori, družabne igre, Bralni palček. 1 1,8 

Z lutko, pripovedovanjem ob aplikatih. 2 3,6 

Z igrami za razvoj govoril. 2 3,6 

Pripovedovanje zgodbic, deklamacij. 3 5,4 

Slikopis, lutka, izštevanke. 1 1,8 

Poslušanje zgodb, rim, pesmic, vaje za govorni aparat. 2 3,6 

Igre z glasovi, uganke, rime, didaktične igrače, lutke. 1 1,8 

Pripovedovanje ob slikah, igre vlog. 3 5,4 

Pripovedovanje ob aplikatih, igra z lutko. 1 1,8 

Igra z lutko, igre vlog, prebiranje knjig v knjižnem kotičku. 2 3,6 

Pogovor ob slikanicah, besedne igre, družabne igre, igre vlog. 1 1,8 

Komunikacija z otroki in odraslimi, pripovedovanje 
pravljic,dogodivščin. 

1 1,8 

Socialne igre, igre vlog, dramatizacije. 2 3,6 

Dejavnosti v knjižnem kotičku: pogovarjanje, poslušanje, listanje 
knjig. 

1 1,8 

Pogovor ob slikanicah, aplikatih, igra vlog. 2 3,6 

Opisovanje doživetij v jutranjem krogu, deklamacije, pesmice, 
pripovedovanje–bralni palček. 

1 1,8 

S pomočjo slikanic, zgodbic, pesmic, veliko slikovnega materiala in 
pogovora z otrokom o tem. 

1 1,8 

Z lutkami, opisovanjem slik v slikanicah, zgodbice, didaktične igre. 1 1,8 

Pripovedovanja po doživetju. 1 1,8 

Pripovedovanje pravljic, petje pesmic, opisovanje slik, 
dramatizacije. 

1 1,8 

Igra z lutko, vsakodnevni pogovori, vaje za govorila. 3 5,4 

Besedne igre, opisovanje slik, pogovori z odraslimi in vrstniki, vaje 
za razvoj govoril. 

2 3,6 

Pogovor, opisovanje ob slikah, uporaba slikovnega materiala, igra 
vlog, družabne igre, igra z lutko. 

1 1,8 

Vaje za razvoj govora. 4 7,2 

Pogovor, poslušanje, vaje za razvoj govoril, igra z lutko. 2 3,6 

Izmišljanje pesmi in zgodb, kratka ritmična besedila, pesmice, 
uganke; z didaktičnimi igrami, uporabo slikovnega materiala. 

1 1,8 

Knjižni kotiček: pogovor ob slikanicah, deklamacije, poslušanje CD. 1 1,8 

 Igra z lutkami in uporaba aplikatov. 2 3,6 

 
Skupaj 
 

  
55 

 
100 

 

Na vprašanje, s katerimi dejavnostmi s področja jezika spodbujate aktivno vključevanje otrok 

z govorno-jezikovnimi motnjami v govorno okolje vrstnikov, so anketirane vzgojiteljice iz 

obeh skupin glede na  delovno dobo odgovorile s svojimi odgovori. 
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Anketirane vzgojiteljice z delovno dobo od 1 leta do 20 let so najpogosteje odgovorile: branje 

zgodb in ugank, igra vlog in pripovedovanje ob slikah in aplikatih.  

Anketirane vzgojiteljice z delovno dobo 21 let in več, so najpogosteje odgovorile: igre z 

glasovi, pripovedovanje ob slikah in aplikatih in deklamacije. 

Otroci razvijajo svojo govorno kompetentnost s poslušanjem, spraševanjem, z oblikovanjem 

hipotez in trditev ter ob interpretiranju odgovorov, ki jih dobijo od vzgojiteljice. Vzgoja v 

vrtcu v veliki meri poteka z rabo govora, ko vzgojiteljica pojasnjuje, opisuje in spodbuja 

otrokovo razumevanje dejavnosti, ki potekajo v skupini (Browne, 1996; v Marjanovič Umek, 

Kranjc, Fekonja, 2006: 133).  

 

Tabela 15: Pogostost načrtovanja in izvajanja dejavnosti vzgojiteljic glede na delovno dobo z 

namenom spodbujanja razvoja govora in jezika 

 Enkrat na teden. Dvakrat do trikrat na 

teden. 

Štirikrat do petkrat na 

teden. 

Skupaj 

Delovna doba 

Od 1 leta 

do 20 let 

f 12 20 11 43 

f  % 27,9  46,5  25,6  100,0  

Več kot 

21 let  

f 15 25 15 55 

f  % 27,3 % 45,5  27,3  100,0  

Skupaj 
f 27 45 26 98 

f  % 27,6  45,9  26,5  100,0  

𝑥2 
= 0,118 (g = 2, p = 0,943) 

 

Da bi preverila, ali obstaja povezanost med delovno dobo in spodbujanjem razvoja govora in 

jezika, sem izračunala kontingenčno tabelo in hi-kvadrat vrednost.  

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med delovno dobo in spodbujanjem razvoja govora in 

jezika, sem izračunala Pearsonovo vrednost, saj s hi-kvadrat preizkusom niso bili izpolnjeni 

pogoji pri nobeni od spremenljivk.  

Vrednost Pearsonovega testa ni statistično pomembna na ravni 0,05 (p = 0,943, p > 0.05), saj 

mora biti za statistično pomembno razliko pri trditvi stopnja značilnosti manjša od 0,05. O 

povezanosti med delovno dobo in spodbujanjem govora in jezika ne moremo trditi ničesar.  

45,9 % anketiranih vzgojiteljic, ki imajo vključenega otroka z govorno-jezikovnimi motnjami, 

je odgovorilo, da načrtujejo in izvajajo dejavnosti z namenom spodbujanja razvoja govora in 

jezika dvakrat do trikrat na teden, 27,6 % anketiranih enkrat na teden in 26,5 % anketiranih 

štirikrat do petkrat na teden. 

 

V raziskavi me je zanimalo, kako pogosto vzgojiteljice, ki so že imele vključene otroke z 

govorno-jezikovno motnjo, načrtujejo in izvajajo dejavnosti z namenom spodbujanja razvoja 
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govora in jezika. Anketirane vzgojiteljice so se najpogosteje opredelile, da izvajajo dejavnosti 

z namenom spodbujanja razvoja govora in jezika 2- do 3-krat na teden (45,9 %), dobra 

četrtina (27,6 %) enkrat na teden in druga četrtina (26,5 %) več kot štirikrat na teden. Podobna 

porazdelitev je bila tudi, ko sem pogledala podatke glede na delovno dobo, torej delovna doba 

ne vpliva na pogostnost načrtovanja in izvajanja dejavnosti z namenom spodbujanja razvoja 

govora in jezika. Kritično bi predvsem pogledala na odgovore enkrat na teden, saj je to 

absolutno premalo, da bi tem otrokom in tudi ostalim omogočili večji napredek pri 

spodbujanju razvoja govora in jezika ter odpravljanju primanjkljaja. Glede na možnost 

povezovanja različnih področij kurikuluma bi bilo smiselno v skupinah, v katerih je otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami, vsakodnevno izvajati jezikovne dejavnosti, ki se seveda 

prepletajo z ostalimi področji, saj lahko na ta način tem otrokom omogočimo stalen 

mehanizem usvajanja.  

Na vprašanje, s katerimi dejavnostmi s področja jezika spodbujate aktivno vključevanje otrok 

z govorno-jezikovnimi motnjami v govorno okolje vrstnikov, so anketirane vzgojiteljice iz 

obeh skupin delovne dobe odgovorile: vaje za artikulacijo, igra vlog, pripovedovanje ob 

slikah in aplikatih, igra z lutko, branje zgodb in ugank, pogovor, slikopis, deklamacije, 

socialne in družabne igre in igre z glasovi.  Pri anketiranih vzgojiteljicah s krajšo delovno 

dobo jih je največ odgovorilo: »branje zgodb in ugank«, sledita odgovora »igra vlog«  in 

»pripovedovanje ob slikah in aplikatih«. Anketirane vzgojiteljice z daljšo delovno dobo so 

največkrat odgovorili z »igre z glasovi« in »pripovedovanje ob slikah in aplikatih« nato 

sledijo »deklamacije«, »branje zgodb in ugank« ter »igra vlog«. Strinjam se, da so izbrani 

odgovori zelo pomembni pri vključevanju otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, saj lahko 

tudi s skupinskimi dejavnostmi omogočimo učinkovito integracijo otroka v skupino. 

Pomembno pri vsem pa je zavedanje, da je naloga vzgojiteljic, da s svojim odzivanjem na 

posameznega otroka in situacije ustvarjajo emocionalno in socialno varno ozračje v oddelku, 

v katerem bodo lahko vsi otroci na svoj način izrazili sebe, svoje sposobnosti, zmožnosti in 

posebnosti (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003: 8–9). Zavedam se pomena te 

trditve pri vsakemu posamezniku. Prav tako velik pomen pripisujem dobri samoevalvaciji. 

Velikokrat pogledam okoli sebe, ali me drugi razumejo, mi zaupajo, so mi prisluhnili, jim 

moram kje pomagati, pohvaliti, jih poslušati, potolažiti in pogledati vase, se znati ustaviti, ali 

delam dobro, kako na moje delo reagira okolica, analizirati delo, poskusiti narediti drugače, 

boljše, kaj lahko sama storim za to, kje dobim pomoč, skratka, da znam iti naprej. 
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3.5   Pregled rezultatov pri uresničevanju načela enakih možnosti in 

upoštevanje različnosti med otroki 

 

Tabela 16: Najpogostejši segment, ki uresničuje načelo enakih možnosti po mnenju 

vzgojiteljic glede na delovno dobo 

 Zagotavljanje 

dodatnega 

časa 

Uporaba 

različnih 

metod dela 

in različnih 

materialov 

Dodatna 

razlaga 

Ustrezni 

organiz-

acijski 

pogoji 

Ne 

stigmatiziram 

Drugo Skupaj 

Delovna 

doba 

Od 1 

leta 

do 

20 

let  

f 27 16 12 4 28 0 43 

f % 62,8  37,2  27,9  9,3  65,1  0,0  

 

Več 

kot 

21 

let  

f 36 37 25 18 40 1 55 

f % 65,5  67,3  45,5  32,7  72,7  1,8  
 

Skupaj f 63 53 37 22 68 1 98 

 

Anketirane vzgojiteljice z delovno dobo od 1 leta do 20 let menijo, da so najpogostejši 

segmenti, ki uresničujejo načelo enakih možnosti:  65,1 % anketiranih se zdi pomembno, da 

se otroka ne stigmatizira, da se ga ne opozarja na njegovo drugačnost in se z njim dela kot z 

ostalimi otroki v skupini,  62,8 % anketiranih se zdi pomembno zagotavljanje dodatnega časa, 

ki ga posvetijo otroku z govorno-jezikovno motnjo, pri dejavnostih, ki zahtevajo uporabo 

govorno-jezikovne komunikacije.  

Anketirane vzgojiteljice z delovno dobo od 21 let in več menijo, da so najpogostejši segmenti, 

ki uresničujejo načelo enakih možnosti: 72,7 % anketiranih se zdi pomembno da se otroka ne 

stigmatizira, da se ga ne opozarja na njegovo drugačnost in se z njim dela kot z ostalimi otroki 

v skupini, 67,3 % anketiranih pa se zdi pomembna uporaba različnih metod dela in različnih 

materialov.  

Kot vidimo, anketirane vzgojiteljice menijo, da je eden najpomembnejših segmentov za 

zagotavljanje in uresničevanje načela enakih možnosti »ne stigmatiziram« in »zagotavljanje 

dodatnega časa«. Največ anketiranih vzgojiteljic se je odločilo za segment »ne 

stigmatiziram«, kar se mi zdi zelo pomembno, da odrasli pri otroku z govorno-jezikovno 

motnjo ne poudarjajo na njegovo drugačnost, saj so že tako bolj nesamozavestni, sramežljivi 

in bolj odmaknjeni od družbe sovrstnikov. Tudi pri segmentu zagotavljanja dodatnega časa je 

pomembno zavedanje vzgojiteljice, da ti otroci potrebujejo čas, da sprejmejo, razumejo in 

predelajo sprejete informacije, pa tudi dodaten čas, da odgovorijo na zastavljeno vprašanje. O 
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slednjem najdemo napisano tudi v Navodilih kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003). 

Tabela 17: Stališča vzgojiteljic glede na delovno dobo o pomembnosti segmentov pri 

zagotavljanju enakih možnosti in upoštevanju različnosti pri otrocih z govorno-jezikovnimi 

motnjami 
 

Delovna doba 

 

 

Odgovori vzgojiteljic 

 

f 

 

f % 

Od 1 leta do 20 

let 

Da se zaradi svoje težave ne počuti drugače od ostalih. 1 2,3 

Zato da je enakopravno vključen v sistem. 2 4,6 

Da lažje sledi, da ni izpostavljen (saj ostali otroci zelo hitro 

ugotovijo, da nekaj »deluje« drugače od ostalih). 

1 2,3 

Da ga sprejemajo ostali otroci in da se dobro počuti v skupini. 1 2,3 

Da se otrok lahko enakovredno vključuje v dinamiko oddelka in je 

sprejet med vrstniki ter tako napreduje. 

2 4,6 

Ker se da otroku možnost razmisleka, s tem pa tudi spodbujamo 

strpnost do drugačnosti. 

1 2,3 

Da otrok ni stigmatiziran s strani drugih vrstnikov, kar bi negativno 

vplivalo na njegovo samopodobo in razvoj. 

3 6,9 

Zato ker moramo z vsakim otrokom, ki ga imamo v skupini, delati 

individualno in njemu primerno ne glede na to, ali ima motnjo ali 

ne. 

1 2,3 

Dodatna pozornost bo otrokov govor izboljšala. 1 2,3 

Zaradi enakovrednosti, občutka pozitivne samopodobe. 2 4,6 

Ker so otroci hitro zaznamovani, še posebej pa se drugi otroci 

začnejo norčevati iz tega. 

1 2,3 

Otrokom je treba dati enake možnosti in jih vključevati, spodbujati 

in jim pomagati pri razvoju. 

3 6,9 

Da otrok ve, da je edinstven, da se počuti sprejetega in se ne zapre 

vase. 

2 4,6 

Da zagotovimo ustrezne pogoje, ki omogočajo optimalen razvoj 

posameznega otroka. 

1 2,3 

Da se otrok čuti sprejetega med ostale otroke in sodeluje pri vseh 

dejavnostih tako kot ostali otroci. 

3 6,9 

Vsem je treba dati čas, ker otrok zmore. Različni materiali in 

metode pa zato, ker so otroci različni in je treba ugotoviti kaj jim 

ustreza jih zanima. 

1 2,3 

Zato da otroka ne izpostavljamo zaradi njegove motnje. 2 4,6 

Da se otrok ne počuti stigmatiziran, da skrbim za njegovo 

pozitivno samopodobo. 

3 6,9 

Zaradi upoštevanja otroka kot individuma ter da otroku ne 

povzročimo nepotrebne škode. 

1 2,3 

Ker tako zagotoviš tudi njemu možnost sodelovanja pri 

dejavnostih, v praksi se izkaže, da tudi marsikateri drug otrok 

potrebuje več časa, tako otroci z govorno motnjo niti niso toliko 

izpostavljeni s svojo težavo. 

1 2,3 

Da otrok glede na svojo motnjo ni stigmatiziran, da se mu v okviru 

izvajanja dejavnosti v vrtcu omogoča spodbudno učno okolje, pri 

katerem se obračamo na področja, ki jih otrok že zna, obvlada. To 

lahko prenašamo tudi na druge otroke v oddelku preko lastnega 

zgleda. 

1 2,3 

Da otrok ni stigmatiziran ter da pridobiva na pozitivni samopodobi. 3 6,9 

Otroci so različni, z zagotavljanjem različnih metod dela in 

materialov zagotovimo, da vsak otrok v dejavnosti najde nekaj, kar 

mu ustreza in način otrokovim sposobnostim in razvoju. 

1 2,3 

Otrok mora biti integriran v skupino, ne občutiti drugačnosti, ob 1 2,3 
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tem pa se vklopiti v vse dejavnosti. 

Otrok pridobi na samopodobi. 4 9,2 

Skupaj  43 100 

 

Delovna doba 

 

 

Odgovori vzgojiteljic 

 

f 

 

f % 

Več kot 21 let Zadovoljen in varen otrok bolje napreduje. 1 1,8 

Ker je to pomembno za integracijo otroka in da ga ne 

stigmatiziramo. 

4 7,2 

Otrok potrebuje pomoč in spodbudo ter možnost vključevanja v 

komunikacijo z vrstniki. 

1 1,8 

Otrok z govorno jezikovnimi motnjami se ne sme izpostavljati, 

potrebno jih je enako vključiti v skupino. 

2 3,6 

Doživljanje uspehov. 1 1,8 

Da se počuti sprejetega in nezapostavljenega. 3 5,4 

Da jih ne stigmatiziramo, ker to zelo vpliva na njihovo 

samopodobo. 

1 1,8 

Zaradi enakosti med otroki, da ni izpostavljen neprijetnostim otrok 

v skupini. 

5 9 

Da otroku omogočimo prijetno počutje v skupini in optimalne 

pogoje za razvoj vseh otrok na vseh področjih. 

1 1,8 

Predvsem da otrok napreduje in da s tem odpira možnost 

premagovanja težav. 

1 1,8 

Takega otroka se ne sme izpostavljati. 1 1,8 

Ker želim, da otrok čimprej napreduje na področju govora in da ne 

začuti razlike med njim in vrstniki. 

1 1,8 

Ker zagotavlja otroku z govorno jezikovnimi motnjami možnost 

vključevanja in njegov razvoj. 

4 7,2 

Ker je to pomembno za otrokov razvoj za razvijanje samopodobe, 

občutek sprejetosti zadovoljstva ob napredku. 

1 1,8 

Zato da je otrok v skupini enakovreden, da ga otroci ne izolirajo in 

da ima enake možnosti. 

4 7,2 

Da se otrok ne počuti odrinjenega zaradi kakeršnekoli drugačnosti. 3 5,4 

Zato ker je to zelo ključnega pomena za otrokov nadaljnji razvoj, 

razvijanje pozitivne samopodobe, samospoštovanje. 

1 1,8 

Da otrok čim hitreje odpravi motnjo in se vključi v okolje 

vrstnikov. 

1 3,6 

Zaradi zagotavljanja osebne integritete, dobre samopodobe. 1 1,8 

Zagotovljen dodatni čas omogoča otroku možnost, izraziti se v 

celoti, in izboljšuje samopodobo otrok se počuti enakovrednega. 

1 1,8 

Da ima enake pogoje kot ostali, da mu omogočimo boljšo klimo 

med vrstniki. 

2 3,6 

Da se otrok ne zapre vase in se posledično govorno ne izraža. 1 1,8 

Zato da otrok ne izgublja samozavesti in da ima možnost v skupini 

napredovati. 

2 3,6 

Zato da ima otrok možnost da se dokaže in da ni izločen iz skupine. 1 1,8 

Zato ker v vseh dokumentih so ti otroci enako obravnavani, vsak je 

svoj individum. 

1 1,8 

Zato ker med otroki ne delam razlike, pri primankljaju poskušam le 

nadgraditi potrebni čas oz. sem na področje, kjer odstopa, malo 

bolj pozorna. 

1 1,8 

V času bivanja v vrtcu imajo vsi otroci pravico do enakih pogojev. 3 5,4 

Zato da se počuti sprejetega,enakovrednega, da čuti varnost in 

podporo. 

2 3,6 

Zato da otroka ne stigmatiziramo. 2 3,6 

Da ostali otroci razumejo drugačnost in jo sprejemajo. 2 3,6 

Skupaj  55 100 
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To vprašanje se navezuje na prejšnje. Želela sem izvedeti, zakaj je po mnenju vzgojiteljic 

odgovor iz prejšnjega vprašanja pomemben pri zagotavljanju enakih možnosti in upoštevanju 

različnosti pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami. Anketirane vzgojiteljice so pri tem 

vprašanju napisale vsaka svoj odgovor. Dobila sem sledeče rezultate.  

Anketirane vzgojiteljice z delovno dobo od 1 leta do 20 let so navedle, da so najpomembnejši 

segmenti pri zagotavljanju enakih možnosti in upoštevanju različnosti pri otrocih z govorno 

jezikovnimi motnjami: samopodoba, nestigmatiziranost in vključevanje otroka z govorno-

jezikovno motnjo v komunikacijo in skupino. 

Anketirane vzgojiteljice z delovno dobo 21 let in več so navedle, da sta najpomembnejša 

segmenta pri zagotavljanju enakih možnosti in upoštevanju različnosti pri otrocih z govorno 

jezikovnimi motnjami: enakost oz. enakovrednost ter vključevanje otroka z govorno-

jezikovno motnjo v komunikacijo in skupino. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) se nahaja pod točko 2.3 načelo enakih možnosti in upoštevanja 

različnosti med otroki in načelo multikulturalizma. Prav tako v Beli knjigi (2011: 301) 

najdemo cilj, ki navaja, da je potrebno vsakega otroka s posebnimi potrebami enakovredno 

vključiti v VIZ sistem, mu omogočiti doseganje izobrazbene ravni in znanja, ki je skladno s 

posameznikovimi zmožnostmi, in mu omogočiti polno vključenost v družbo.  

Takšen rezultat gre pripisati dejstvu, da se anketirane vzgojiteljice zavedajo, da morajo imeti 

vsi otroci enake možnosti, da se razvijajo, ter da zagotavljajo največjo korist otroka. 

 

Kot pravi samo načelo enakih možnosti, je potrebno s hkratnim upoštevanjem drugačnosti 

otrok narekovati takšno naravnanost vzgoje in izobraževanja, ki bo zagotavljala tem otrokom 

s posebnimi potrebami v procesu vzgoje v čim večji meri preseči posledice njihove motnje, 

primanjkljaja ali ovire 

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/progra

mi/Navodila_9-letna_OS.pdf). Ta trditev je lahko razvidna tudi iz odgovorov anketiranih 

vzgojiteljic. Vsem anketiranim vzgojiteljicam ne glede na delovno dobo, se zdi 

najpomembnejši segment, ki ga opredeljuje Kurikulum za vrtce (1999: 12), uresničevanje 

načela enakih možnosti, da otroka ne stigmatiziramo, saj s tem ne opozarjamo na njegovo 

drugačnost in tako z njim delamo kot z ostalimi otroki v skupini; anketiranim vzgojiteljicam s 

krajšo delovno dobo je pomembno, da tem otrokom zagotavljajo dodaten čas pri dejavnostih, 

ki zahtevajo uporabo govorno-jezikovne komunikacije; za ta odgovor so se pogosto odločile 

tudi vzgojiteljice z daljšo delovno dobo. Poleg tega pa so se anketirane vzgojiteljice z daljšo 

delovno dobo pogosto odločile tudi za odgovor, da otrokom nudijo uporabo različnih metod 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/Navodila_9-letna_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/Navodila_9-letna_OS.pdf
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dela in različnih materialov, anketirane vzgojiteljice s krajšo delovno dobo pa se za ta 

odgovor niso odločale pogosto.  

Nadalje so morale anketirane vzgojiteljce izbrani odgovor utemeljiti. Po mnenju anketiranih 

vzgojiteljic s krajšo delovno dobo je to pomembno zato, da ti otroci niso zaradi motnje 

stigmatizirani ter si zaradi enakih možnosti krepijo samopodobo, medtem ko je za 

vzgojiteljice z daljšo delovno dobo predvsem pomembna enakost oz. enakovrednost ter 

vključevanje otroka z govorno-jezikovno motnjo v komunikacijo in s tem v sobivanje v 

skupini. Nestigmatiziranost, krepitev samopodobe in enakovrednost so ključni vidiki, ki lahko 

veliko pripomorejo k izboljšanju razvoja govora in jezika pri teh otrocih, saj so zaradi svojega 

primanjkljaja že sami po sebi bolj podvrženi izločenosti in odrinjenosti s strani vrstnikov. 

Hkrati se poraja vprašanje ali smo dovolj usposobljeni, da se s tem spopadamo. 

 

3.6   Pregled rezultatov glede na mnenje o usposobljenosti vzgojiteljic za 

delo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami 

 

Tabela 18: Usposobljenost vzgojiteljic za delo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami 
 f f % 

Zelo sem usposobljen/-a. 1 1,0 

Sem usposobljen/-a. 43 43,9 

Slabo sem usposobljen/-a. 46 46,9 

Nisem usposobljen/-a. 8 8,2 

Skupaj 98 100,0 

 

Pri anketiranih vzgojiteljicah, ki so imele otroka z govorno-jezikovno motnjo analiza pokaže, 

da jih je 46,9 % slabo usposobljenih, 43,9 % pa usposobljenih za delo z otroki z govorno-

jezikovnimi motnjami. 

Iz odgovorov anketiranih vzgojiteljic glede usposobljenosti za delo z otroki z govorno-

jezikovnimi motnjami  sem ugotovila, da je kar 55 % anketiranih vzgojiteljic odgovorilo, da 

so slabo usposobljene ali sploh niso usposobljene za delo z otroki z govorno-jezikovnimi 

motnjami, kar je zaskrbljujoče, saj so ti otroci vključeni v redne vrtčevske skupine. 

ZUOPP je bil sprejet leta 2000, vendar ob tem država ni pripravila ustreznega načrta in 

ukrepov, da bi v praksi lahko izvajali vsa zakonska določila. Podzakonski akt (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 (2003), ki je določal merila za usmerjanje je bil sprejet šele tri leta po sprejetju 

ZUOPP. V njem zasledimo trditev, ki pravi, da strokovnim delavcem niso zagotovili dovolj 
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možnosti za pridobitev ustrezne izobrazbe oziroma doizobrazbe, zato niso ustvarili vseh 

pogojev za to, da bi vsakega OPP v razredu/vrtčevski skupini poučevala 

učiteljica/vzgojiteljica z ustreznim znanjem in tako prilagajala učenje otrokovim posebnim 

potrebam (Bela knjiga 2011: 279) 

 

Tabela 19: Usposobljenost vzgojiteljic glede na delovno dobo za delo z otroki z govorno-

jezikovnimi motnjami 
Delovna 

doba 

N Povprečni 

rang 

Vsota rangov Mann-

Whitney U 

Z P 

Od 1 leta 

do 20 let  
43 47,84 2057,00 

1111,000 -0,568 0,570 

Več kot 21 

let 
55 50,80 2794,00 

Skupaj 98   

(N-skupno število, Z – standardna vrednost, P – stopnja značilnosti) 

 

Kolmogorov Smirnov test je pokazal, da spremenljivka nima značilnosti normalne 

porazdelitve (p < 0,05).  

Zaradi tega sem naprej testirala s pomočjo neparametričnega Mann-Whitneyjevega testa. 

Rezultati kažejo, da nе obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostma 

(p = 0,570, p > 0,05), zato sprejmemo ničelno hipotezo, da vzgojiteljice, ki imajo delovno 

dobo od 1 leta do 20 let  (povprečni rang = 47,84) enako ocenjujejo lastno usposobljenost kot 

vzgojiteljice, ki imajo delovne dobe 21 let in več (povprečni rang = 50,80). 

 

Tabela 20: Utemeljitev usposobljenosti vzgojiteljic glede na delovno dobo 

 
Delovna doba 
 

 
Odgovori vzgojiteljic 

 
f 

 
f % 

Od 1 leta do 20 let Opravila sem dodatna izobraževanja. 4 9,2 

Potrebovala bi dodatna izobraževanja na to temo, menim da na 
fakulteti to področje ni bilo dovolj obravnavano. 

3 6,9 

Ker je bilo na fakulteti premalo poudarka o tovrstnih težavah. 2 4,6 

Delam po intuiciji, trudim se otrokom nuditi največ in najboljše, 
vendar strokovno nisem usposobljena. 

1 2,3 

Otroka prepoznam, vendar ne poznam dovolj vaj oziroma 
postopkov, kako otroku postopoma pomagati. 

1 2,3 

Nekaj vem, vendar si želim s tega področja izvedeti še več. 
Namreč zdi se mi, da starši ne vedo veliko o tem in prepozno 
iščejo pomoč. 

1 2,3 

Imam premalo znanja iz tega področja, slabo sem usposobljena, 
o vseh motnjah smo seznanjeni za specifično delo pa 
neusposobljeni. Dodatno izobraževanje na lastno pobudo je 
nujno potrebno. 

1 2,3 

Ko se srečam z otrokom ki ima določeno motnjo, se o tem sama 
pozanimam o le tej. V različni literaturi, specialni pedagogi. 

1 2,3 
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Potrebujem več informacij in več seminarjev na to temo. 1 2,3 

Premalo vsebin na fakulteti na to tematiko in čedalje več otrok z 
govorno jezikovnimi motnjami. 

1 2,3 

Sama se dodatno izobražujem. 2 4,6 

Sama si poiščem literaturo o tem in se izobražujem 
samoiniciativno. 

2 4,6 

Nisem usposobljena za to področje, ker nas v času študija ne 
pripravljajo oz. ne usposabljajo za to, kako odpraviti govorno 
napako ali motnjo. 

3 6,9 

Vzgojiteljice smo usposobljene za lažje motnje v govorno-
jezikovnem razvoju, za težje pa potrebujemo pomoč specialnih 
pedagogov. 

1 2,3 

Premalo izobraževanj, zato se ne čutim dovolj usposobljena. 4 9,2 

Premalo izobraževanj, poslužujem se samoizobraževanja: 
strokovne knjige, članki ali pa povprašam pri sodelavki, 
svetovalki. 

1 2,3 

Dodatnih izobraževanj iz tega področja nisem imela, se pa 
samoiniciativno izobražujem in posegam po strokovni literaturi. 

1 2,3 

Dodatno se usposabljam in izobražujem. 2 4,6 

Nikoli se nisem izobraževala na tem področju, delam po 
občutku in v dobro otrok. 

1 2,3 

Ko zaznam težavo, poiščem pomoč pri svetovalki, poiščem 
strokovno literaturo. 

2 4,6 

Nimamo izobraževanj iz tega področja, sama poiščem 
informacije pri sodelavkah. 

1 2,3 

Na tem področju sem slabše usposobljena, saj nam izobrazba ni 
ponujala konkretnih prijemov za delo z otroki s posebnimi 
potrebami. 

1 2,3 

Usposobila sem se z branjem literature ter na seminarjih in 
izobraževanjih. 

1 2,3 

Končala sem defektologijo zato sem usposobljena. 1 2,3 

Večletno delo v vrtcu, nasveti sodelavcev in njihova pomoč, 
seminarji. 

1 2,3 

Nimamo tovrstnih izobraževanj, pa tudi na fakulteti jih nismo 
imeli. 

3 6,9 

 
Skupaj 
 

  
43 

 
100 

 
Delovna doba 
 

 
Odgovori vzgojiteljic 

 
f 

 
f % 

Več kot 21 let Nimam dovolj izkušenj z omenjenimi otroki, žal mi pa tudi 
fakulteta ni dala tega znanja, potrebno je samoizobraževanje. 

2 3,6 

Imam kar nekaj delovnih izkušenj, po potrebi se izobražujem in 
sodelujem z ustreznimi strokovnjaki – svetovalna delavka, 
logoped. 

1 1,8 

Samoiniciativno se izobražujem in upoštevam napotke 
svetovalne delavke. 

4 7,2 

Na tem področju se nisem dodatno izobraževala, znanje sem 
pridobila z izkušnjami, prebiranjem literature, pogovori z 
logopedom. 

1 1,8 

Imela sem veliko dodatnega izobraževanja. 1 1,8 

Ko se pojavi otrok s težavo, se sama izobrazim in iščem rešitve 
in način, ki bi otroku pomagal. 

1 1,8 

Za vse, kar sem se usposobila, so pripomogle izkušnje, nisem pa 
hodila na nobena izobraževanja. 

1 1,8 
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Ko se pojavijo težave, poiščem literaturo, se posvetujem s 
kolegicami, svetovalno delavko, specialno pedagoginjo. 

2 3,6 

Slabo sem usposobljena, zato bi za to področje prišel prav 
kakšen seminar, da si okrepim znanje. 

1 1,8 

Samoiniciativni seminarji, drugih možnosti ni. 3 5,4 

Posvetujem se s svetovalno delavko, poiščem strokovno 
literaturo. 

1 1,8 

V procesu šolanja se temu posveča premalo pozornosti. 3 5,4 

Na fakulteti nisem imela možnosti usposobiti se za delo z otroki 
z govorno-jezikovnimi motnjami. 

2 3,6 

Sem usposobljena, saj se izobražujem s seminarji, pripomogle 
pa so tudi delovne izkušnje. 

1 1,8 

Po letih prakse nekaj znanja imam, a še vedno se želim udeležiti 
seminarjev, več primerov dobre prakse. 

1 1,8 

Menim, da nisem strokovno usposobljena, sem pa vedno 
pripravljena s svojim pridobljenim znanjem sodelovati pri 
odpravljanju teh težav. 

1 1,8 

Sem usposobljena, saj se udeležujem seminarjev in se lastno 
izobražujem. 

2 3,6 

Sem usposobljena, saj sem se v teh letih udeležila kar nekaj 
seminarjev na to temo. 

2 3,6 

Imam premalo znanj in možnosti za izobraževanje. 1 1,8 

V šoli nismo imeli toliko vsebin na to tematiko. 2 3,6 

Sem usposobljena, saj sem že bila na nekaterih seminarjih, 
sama pa si poiščem literaturo, pomoč pa poiščem tudi pri 
svetovalni delavki. 

1 1,8 

Šola mi ni dala tovrstnega znanja, pri seminarjih pa sem 
pridobila toliko znanja, da lahko prepoznam motnjo in otroku 
po svojih močeh pomagam. 

1 1,8 

Za delo s tovrstnimi otroki sem znanje iskala sama, v veliko 
pomoč so mi bila srečanja z logopedi, ki so pred leti še delali v 
vrtcu.  

1 1,8 

Zelo sem usposobljena, saj se konstantno izobražujem, 
posegam po strokovni literaturi. 

1 1,8 

Nisem usposobljena, otroka z govorno-jezikovno motnjo pa 
prepoznam, za delo s takimi otroki so usposobljeni drugi – 
logopedi. 

1 1,8 

Sem usposobljena ob lastnem izobraževanju, lastni aktivnosti, 
posvetovanju s svetovalno delavko. 

2 3,6 

Nimam ustrezne izobrazbe in dodatnih izobraževanj. 1 1,8 

Sem usposobljena; dobra izobraževanja (svetovalni center, 
Inštitut A. Trstenjka), samoizobraževanje in sodelovanje s 
svetovalno službo vrtca. 

1 1,8 

Slabo sem usposobljena, saj imamo premalo izobraževanj, da bi 
lahko bolj strokovno pomagali otrokom z govorno-jezikovnimi 
motnjami. 

1 1,8 

Sem usposobljena, saj imam dolgoletne izkušnje, z 
izobraževanjem, branjem strokovne literature. 

1 1,8 

Slabo sem usposobljena, saj imamo premalo izobraževanj s tega 
področja. 

2 3,6 

Slabo sem usposobljena in si želim kakšen seminar na to temo. 1 1,8 

Nisem usposobljena, saj so za to pristojne druge službe -
logopedi. 

1 1,8 

Sem usposobljena, znanje sem pridobila preko dolgoletnih 
izkušenj, prakse, lastnega izobraževanja. 

1 1,8 

Sem usposobljena, veliko izkušenj, sprotno izobraževanje: 1 1,8 
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strokovna literatura. 

Slabo sem usposobljena, zato so strokovno usposobljeni drugi 
profili - logoped. 

1 1,8 

Sem usposobljena, imam lastno izkušnjo s svojim otrokom, 
samoiniciativno izobraževanje. 

1 1,8 

Sem usposobljena, imam dolgoletne izkušnje, pozanimam se pri 
logopedu in preko igre, nato vaje tudi sama preizkušam v 
oddelku. 

1 1,8 

Nisem usposobljena, čisto premalo, skoraj nič logopedskega 
znanja. 

2 3,6 

 
Skupaj 
 

  
55 

 
100 

 

Pri tem vprašanju so vzgojiteljice utemeljile svoj odgovor o usposobljenosti za delo z otroki z 

govorno-jezikovnimi motnjami.  

Anketirane vzgojiteljice z delovno dobo od 1 leta do 20 let, ki so ocenile lastno 

usposobljenost kot »slabo sem usposobljena«, so najpogosteje navajale odgovora, da je bilo to 

področje premalo obravnavano in da pogrešajo dodatna izobraževanja. 

Pri anketiranih vzgojiteljicah z delovno dobo 21 let in več je največ vzgojiteljic ravno tako 

odgovorilo, da je bilo to področje premalo obravnavano ter da delujejo po intuiciji in 

samoiniciativno iščejo rešitve. 

Opazimo, da je pri obeh skupinah anketiranih vzgojiteljic odgovor »premalo obravnavano 

področje« opredeljeno z največ odgovori ali pa je na drugem mestu najpogostejših odgovorov.  

 

Omerza (1972: 12) pravi, da terapija govornih napak zahteva včasih mnogo časa, mnogo 

ponavljanj in utrjevanj. Vse to najbolje opravijo tisti, ki so največ časa z otrokom, ker otroka 

lahko vadijo mimogrede in za zabavo, posebno takrat, ko otrok že obvlada vse prej napačne 

ali manjkajoče soglasnike, jih pa še ne vključuje dobro v svoj govor. M. Grobler (2002) pravi, 

da je učinkovita pomoč možna samo, če jo usmerimo na primanjkljaje, ki so pri vsakem 

posameznem otroku v ospredju. Prav na osnovi teh trditev o pomembnosti vzgojiteljice, ki 

preživi velik del časa v dnevu s tem otrokom, lahko rečemo, da bi nas morali prejeti odgovori 

skrbeti. Med skupino s krajšo in daljšo delovno dobo anketiranih vzgojiteljic se odgovori 

statistično ne razlikujejo glede ocenitve lastne usposobljenosti za delo z otroki z govorno-

jezikovnimi motnjami. Glede na to, da so ti otroci vključeni v vrtčevske skupine, je 

zaskrbljujoče dejstvo, da se skoraj polovica ne počuti dovolj usposobljenih, nekaj je bilo 

odgovorov, ki so navajali, da niso usposobljene in le en odgovor, da je anketirana vzgojiteljica 

zelo usposobljen za delo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami. Anketirane vzgojiteljice, 

ki do sedaj otroka z govorno-jezikovno motnjo še niso imele vključenega v skupino, so se 
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odločile, da niso ali so slabo usposobljene za delo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami. 

Nadalje me je zanimalo, kaj je tisto, kar je vplivalo na njihovo oceno o lastni usposobljenosti 

za delo z otroki z govorno jezikovnimi motnjami. Opazim, da je pri obeh skupinah 

anketiranih vzgojiteljic odgovor »premalo obravnavano področje« opredeljeno z največ 

odgovori ali pa je na drugem mestu najpogostejših odgovorov. Iz tega je mogoče skleniti, da 

bi moral biti v splošnem izobraževanju (srednja šola, fakulteta) večji poudarek na govorno-

jezikovnih motnjah. Hkrati se mi na tem mestu poraja vprašanje, ali obstaja razlika med 

vzgojiteljicami, ki so redno vključene v srednješolski program in program fakultetnega 

izobraževanja na pedagoški fakulteti, in tistimi, ki naredijo prekvalifikacijo. Iz izkušenj kot 

mentorica ali sogovornica s sodelavkami lahko rečem, da je program prekvalifikacije zelo 

boren, saj na prakso prihajajo ljudje, ki so popolnoma nekompetentni in nepripravljeni za delo 

po koncu prekvalifikacijskega programa.  

Anketirane vzgojiteljice z daljšo delovno dobo so v večjem odstotku odgovorile, da pri 

svojem delu delujejo samoiniciativno z intuicijo, medtem ko so vzgojiteljice s krajšo delovno 

dobo v večjem odstotku izpostavile, da si želijo več dodatnih izobraževanj s tega področja. Iz 

tega je tudi razvidno, da si slednje zaradi manj izkušenj s temi otroci želijo več dodatnih znanj 

in so za to pripravljene več narediti, kar je razvidno tudi iz odgovora, kjer je opaziti, da v 

večjem odstotku posegajo po dodatni strokovni literaturi kot anketirane vzgojiteljice z daljšo 

delovno dobo. Za pomoč strokovne službe se je odločilo malo anketiranih vzgojiteljic in 

odgovori so bili pri obeh skupinah uravnoteženi. Zakaj so se za ta odgovor odločale v 

manjšini, lahko samo ugibamo. Pri tem se mi poraja vprašanje, ali imajo dostop do strokovne 

službe, zahteva to njihov dodatni čas po službi, je vodstvo dovolj strokovno in kompetentno, 

da prepozna potrebo po multidisciplinarnem pristopu obravnave otrok z govorno-jezikovno 

motnjo. 

 

3.7   Pregled rezultatov glede na sodelovanje z različnimi strokovnjaki 

 

Tabela 21: Sodelovanje vzgojiteljic glede na delovno dobo pri delu s predšolskimi otroki z 

govorno-jezikovnimi motnjami s strokovnjaki različnih razvojnih področij 
 Da Ne Skupaj 

Delovna doba 

Od 1 leta 

do 20 let  

f 28 15 43 

f  % 65,1  34,9  100,0  

Več kot 

21 let 

f 41 14 55 

f  % 74,5  25,5  100,0  

Skupaj 
f 69 29 98 

f  % 70,4  29,6  100,0  

𝑥2 
= 1,030 (g = 1, p = 0,310) 
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Da bi preverila ali obstaja povezanost med delovno dobo in sodelovanjem s strokovnjaki 

različnih razvojnih področij, sem izračunala  kontingenčno tabelo in hi-kvadrat vrednost.  

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med delovno dobo in sodelovanjem s strokovnjaki 

različnih razvojnih področij, sem izračunala Pearsonovo koeficient. 

Rezultati kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike, saj vrednost Pearsonovega 

koeficienta ni statistično pomembna na ravni 0,05 (p = 0,310, p > 0.05). O povezanosti med 

delovno dobo in sodelovanjem s strokovnjaki različnih razvojnih področij ne moremo trditi 

ničesar.  

Iz rezultatov je razvidno, da 70,4 % anketiranih vzgojiteljic, ki imajo otroka z govorno-

jezikovno motnjo, sodeluje s strokovnjaki različnih razvojnih področij, 29,6 % anketiranih 

vzgojiteljic pa ne. Omerza (1972: 12) pravi, da če upoštevamo, da potrebuje otrok več let, da 

se nauči dobro govoriti in da si pridobi dobre govorne navade, je razumljivo, da dolgo traja, 

preden se napačni govor popravi in se zbrišejo napačni govorni vtisi v njegovi podzavesti in 

da nove, pravilne vtise tamkaj uredi. Nujno je, da osebe iz otrokove najožje okolice sodelujejo 

in pomagajo logopedu pri njegovem delu. Iz raziskave lahko to potrdim, da se vzgojiteljice 

zavedajo pomembnosti sodelovanja z različnimi strokovnjaki, saj le s skupnim sodelovanjem 

lahko odpravimo oziroma omilimo primanjkljaj pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami. 

 

Tabela 22: Strokovnjaki z različnih razvojnih področij, s katerimi sodelujejo vzgojiteljice 

glede na delovno dobo 

  
  
  

delovna doba 

Od 1 leta do 20 let Več kot 21 let 

f f % f f % 

Specialni pedagog 16 38,1 21 44,7 

Logoped 12 28,6 11 23,4 

Svetovalni delavec 11 26,2 14 29,8 

Defektolog 3 7,1 0 0,0 

Psiholog 0 0,0 1 2,1 

Skupaj 42 100,0 47 100,0 

 

Iz tabele 22 lahko razberem, da v obeh skupinah glede na delovno dobo anketirane 

vzgojiteljice največkrat sodelujejo s specialnim pedagogom. Pri anketiranih vzgojiteljicah z 

delovno dobo od 1 leta do 20 let jih sodeluje 38,1 %, pri anketiranih vzgojiteljicah z delovno 

dobo od 21 let in več pa 44,7 %. V skupini anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 1 leta 

do 20 let specialnemu pedagogu sledi logoped z 28,6 %, pri anketiranih vzgojiteljicah z 

delovno dobo od 21 let in več pa sledi odgovor svetovalni delavec z 29,8 %.  
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Tabela 23: Sodelovanje vzgojiteljic glede na delovno dobo pri pripravi individualiziranega 

programa (IP) pri otroku z govorno-jezikovno motnjo 

 Da Ne Skupaj 

Delovna doba 

Od 1 leta 

do 20 let  

F 23 20 43 

f  % 53,5  46,5  100,0  

Več kot 

21 let  

F 34 21 55 

f  % 61,8  38,2  100,0  

Skupaj 
F 57 41 98 

f  % 58,2  41,8  100,0  

𝑥2 
= 0,688 (g = 1, p = 0,407) 

 

Da bi preverila ali obstaja povezanost med delovno dobo in sodelovanjem pri pripravi 

individualiziranega programa, sem izračunala  kontingenčno tabelo in hi-kvadrat vrednost.  

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med delovno dobo in sodelovanjem pri pripravi 

individualiziranega programa, sem izračunala Pearsonov koeficient. 

Vrednost Pearsonovega koeficienta ni statistično pomembna na ravni 0,05 (p = 0,407, p > 

0.05). O povezanosti med delovno dobo in sodelovanjem pri pripravi inidvidualiziranega 

programa ne morem trditi ničesar.  

Analiza mi ravno tako pokaže, da od vseh vzgojiteljic, ki imajo otroka z govorno-jezikovno 

motnjo, 58,2 % anketiranih vzgojiteljic sodeluje pri pripravi individualiziranega programa 

(IP) pri otroku z govorno-jezikovno motnjo, ki vključuje načrt dela in mejnike za spremljanje 

doseganja ciljev, 41,8 % anketiranih vzgojiteljic pa pri pripravi ne sodeluje, kar predstavlja 

velik delež, saj je ravno individualizirani program osnovno vodilo pri zadovoljevanju potreb 

vsakega posameznika. To zasledimo tudi v Beli knjigi (2011: 294), ki pravi, da je prilagojen 

potrebam posameznega otroka in zanj enako pomemben kot učni načrt ali Kurikulum za vrtce. 

Individualiziran program je ključ do uspešnosti pri ugotavljanju napredkov otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami, saj ti potrebujejo individualno obravnavo, kjer je usmerjeno in 

načrtovano delo z otrokom in se upošteva njegov individualni razvoj. Individualiziran 

program pa je lahko dober spodbujevalec razvoja ne samo otrok z govorno-jezikovno motnjo, 

temveč tudi pri otrokovih vrstnikih, s čimer se strinja slaba tretjina vzgojiteljic ne glede na 

delovno dobo. D. Bijelić (2011) meni, da je lahko jezikovni zaostanek primarni problem, 

lahko pa odraža zaostajanje na drugih področjih. Predvsem pa je pomemben indikator razvoja 

raven otrokove komunikacije. Veliko otrok, ki kasnijo v razvoju govora, dohitijo svoje 

vrstnike, prepoznati pa moramo tiste, pri katerih lahko pričakujemo težave na področju 

razvoja jezika.  

Menim, da ima logoped središčno vlogo pri določanju vrste in obsega obravnav, ki se 

nanašajo na področje govora, jezika in komunikacije. Pri sestavi individualnega programa je 
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pomemben multidisciplinarni tim, zato me je zanimalo, v kolikšni meri vzgojiteljice v vrtcu 

sodelujejo z ostalimi strokovnjaki različnih razvojnih področij in rezultati so glede na število 

takih otrok, ki so vključeni v vrtčevske skupine slabi. Predvsem anketirane vzgojiteljice s 

krajšo delovno dobo manj sodelujejo z ostalimi strokovnjaki razvojnih področij (65,1 %) v 

primerjavi z anketiranimi vzgojiteljicami z daljšo delovno dobo (74,5 %). Še bolj 

zaskrbljujoče je dejstvo, da slaba polovica anketiranih vzgojiteljic ne sodeluje pri pripravi 

individualiziranega programa (IP) pri otroku z govorno-jezikovno motnjo, ki vključuje načrt 

dela in mejnike za spremljanje doseganja ciljev. Številčno več anketiranih vzgojiteljic z daljšo 

delovno dobo v primerjavi z vzgojiteljicami s krajšo delovno dobo sodeluje pri pripravi IP-ja, 

vendar med skupinama ni statistično pomembne razlike. Anketirane vzgojiteljice z daljšo 

delovno dobo se glede na odgovore večkrat posvetujejo s strokovnjaki z različnih razvojnih 

področij, vendar razlika ni statistično pomembna. Ne glede na delovno dobo se tiste 

vzgojiteljice, ki so odgovorile, da se posvetujejo s strokovnjaki različnih razvojnih področij, 

največkrat izpostavile specialnega pedagoga, nato sledita svetovalni delavec v vrtcu in 

logoped. Vizjak (2010) navaja, da je za predšolske otroke z govorno-jezikovnimi motnjami 

potrebna ustrezna logopedska obravnava, nadalje to obravnavo opredeljuje tudi Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/2011), zato bi bilo potrebno 

vsem strokovnim delavcem v vrtcu, ki imajo vključenega otroka z govorno-jezikovno motnjo, 

omogočiti dostopnost konzultacije z logopedom. Hkrati pa je vzgojiteljica tista, ki mora 

zaupati v otroka, njegov razvoj in njegove sposobnosti. Zelo zaskrbljujoče je dejstvo, da 

vzgojiteljice, ki so z otrokom večji del dneva, po odgovorih sodeč še vedno niso vključene v 

pripravo IP-ja, čeprav že B. Nemec in M. Krajnc (2011) navajata, da mora ravnatelj vrtca za 

pripravo in spremljanje izvajanje individualiziranega programa imenovati strokovno skupino, 

ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca in bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-

izobraževalnega programa. 
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3.8   Pregled rezultatov glede na pomembnost lastne vloge pri razvoju 

govora in jezika 

 

Tabela 24: Ocenitev stališča vzgojiteljic glede na delovno dobo za posamezne trditve 
 

Strinjanje s trditviji 

Se ne strinjam Se strinjam Se popolnoma 

strinjam 

Skupaj  

 

Pogrešam jasno opredeljene smernice za učinkovito delo z otroki z govorno-jezikovno motnjo. 

 

Delovna doba 

Od 1 leta 
do 20 let 

F 8 22 13 43 

f % 18,6 51,2 30,0 100,0 

Več kot 21 
let 

F 11 28 16 55 

f % 20,0 50,9 29,1 100,0 

 

Pogrešam izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev, kjer bi imel/-a možnost pridobivanja jezikovnih in didaktičnih znanj. 

 

Delovna doba 

Od 1 leta 

do 20 let 

F 7 20 16 43 

f % 16,3 46,5 37,2 100,0 

Več kot 21 

let 

F 12 31 12 55 

f % 21,8 56,4 21,8 100,0 

 

Pogrešam didaktična gradiva za delo z otroki z govorno-jezikovno motnjo. 

 

Delovna doba 

Od 1 leta 

do 20 let 

f 7 18 18 43 

f % 16,3 41,9 41,9 100,0 

Več kot 21 

let 

f 12 28 15 55 

f % 21,8 50,9 27,3 100,0 

 

Nimam dovolj didaktičnega znanja za delo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami. 

 

Delovna doba 

Od 1 leta 
do 20 let 

f 6 28 9 43 

f % 14,0 65,1 20,9 100,0 

Več kot 21 
let 

f 12 38 5 55 

f % 21,8 69,1 9,1 100,0 

 

Nimam podpore vodstva. 

 

Delovna doba 

Od 1 leta 

do 20 let 

f 38 4 1 43 

f % 88,4 9,3 2,3 100,0 

Več kot 21 
let 

f 47 7 1 55 

f % 85,5 12,7 1,8 100,0 

 

Nimam podpore sodelavcev. 

 

Delovna doba 

Od 1 leta 
do 20 let 

f 40 1 2 43 

f % 93,0 2,3 4,7 100,0 

Več kot 21 
let 

f 51 4 0 55 

f % 92,7 7,3 0,0 100,0 

 

Nimam podpore svetovalne delavke/službe. 

 

Delovna doba 

Od 1 leta 

do 20 let 

f 38 3 2 43 

f % 88,0 7,0 4,7 100,0 

Več kot 21 

let 

f 47 7 1 55 

f % 85,5 12,7 1,8 100,0 

 

S trditvijo, da pogrešajo jasno opredeljene smernice za učinkovito delo z otroki z govorno-

jezikovno motnjo, se je strinjalo 51,2 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 1 do 20 

let, 30,2 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 1 do 20 let pa se je s trditvijo 
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popolnoma strinjalo. 50,9 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 21 let in več se je s 

trditvijo strinjalo, 29,1 % anketiranih vzgojiteljic pa se je trditvijo popolnoma strinjalo. 

S trditvijo, da pogrešajo izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev, kjer bi imela 

možnost pridobivanja jezikovnih in didaktičnih znanj, se je strinjalo 46,5 % anketiranih 

vzgojiteljic z delovno dobo od 1 leta do 20 let, 37,2 % anketiranih vzgojiteljic z delovno  

dobo od 1 do 20 let pa se je s trditvijo popolnoma strinjalo. 56,4 % anketiranih vzgojiteljic z 

delovno dobo od 21 let in več so se s trditvijo  strinjale, po 21,8 % anketiranih vzgojiteljic z 

delovno dobo od 21 let in več pa se je trditvijo popolnoma strinjalo ali pa se s trditvijo niso 

strinjale. 

41,9 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 1 leta do 20 let se je s trditvijo, da 

pogrešajo didaktična gradiva za delo z otroki z govorno-jezikovno motnjo, strinjalo, prav tako 

se je 41,9 % anketiranih vzgojiteljic z enako delovno dobo s trditvijo popolnoma strinjalo. 

50,9 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 21 let in več se je s trditvijo strinjalo, 27,3 

% anketiranih vzgojiteljic z enako delovno dobo pa se je s trditvijo popolonoma strinjalo. 

65,1 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 1 leta do 20 let se je s trditvijo, da nimajo 

dovolj didaktičnega znanja za delo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, strinjalo, 20,9 % 

anketiranih vzgojiteljic z enako delovno dobo pa se je s trditvijo popolnoma strinjalo. 69,1 % 

anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 21 let in več se je s trditvijo strinjalo, 21,8 % 

anketiranih vzgojiteljic z enako delovno dobo pa se s trditvijo ni strinjalo. 

88,4 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 1 leta do 20 let se s trditvijo, da nimajo 

podpore vodstva ni strinjalo. 85,5 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 21 let in več 

se s trditvijo ravno tako ni strinjalo. 

93,0 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 1 leta do 20 let se s trditvijo, da nimajo 

podpore sodelavcev ni strinjalo. 92,7 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 21 let in 

več se s trditvijo ravno tako ni strinjalo. 

88,4 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 1 leta do 20 let se s trditvijo, da nimajo 

podpore svetovalne delavke/službe ni strinjalo. 85,5 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo 

od 21 let in več se s trditvijo ravno tako ni strinjalo. 

Anketirane vzgojiteljice iz obeh skupin ne glede na delovno dobo se v 51 % strinjajo, da 

pogrešajo jasno opredeljene smernice za učinkovito delo z otroki z govorno-jezikovnimi 

motnjami, 29,6 % anketiranih vzgojiteljic pa se s tem popolnoma strinja. 52 % anketiranih 

vzgojiteljic se strinja, da pogrešajo izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev, kjer 

bi imele možnost pridobivanja jezikovnih in didaktičnih znanj. 46,9 % anketiranih vzgojiteljic 

se strinja, da pogrešajo didaktična gradiva za delo z otroki z govorno-jezikovno motnjo, 33,7 
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% anketiranih vzgojiteljic pa se s tem popolnoma strinja. Kar 81,6 % anketiranih vzgojiteljic 

meni, da nimajo dovolj didaktičnega znanja za delo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami. 

98 % anketiranih vzgojiteljic se strinja, da imajo zadostno podporo vodstva, z enakim 

deležem se strinjajo, da imajo zadostno podporo sodelavcev ter s 97 %, da imajo zadostno 

podporo svetovalne delavke/službe. 

 

Tabela 25: Ocenitev mnenja vzgojiteljic glede na delovno dobo za posamezne trditve 

 
Delovna 

doba 

N Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney U 

Z P 

Pogrešam jasno opredeljene smernice za 

učinkovito delo z otroki z govorno-

jezikovno motnjo. 

Od 1 leta 

do 20 let 
43 50,02 2151,00 

1160,000 -,176 ,860 
Več kot 21 

let 
55 49,09 2700,00 

Pogrešam izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev, kjer bi imel/-a 

možnost pridobivanja jezikovnih in 

didaktičnih znanj. 

Od 1 leta 

do 20 let 
43 54,00 2322,00 

989,000 -1,522 ,128 
Več kot 21 

let 
55 45,98 2529,00 

Pogrešam didaktična gradiva za delo z 

otroki z govorno-jezikovno motnjo. 

Od 1 leta 

do 20 let 
43 53,74 2311,00 

1000,000 -1,416 ,157 
Več kot 21 

let 
55 46,18 2540,00 

Nimam dovolj didaktičnega znanja za 

delo z otroki z govorno-jezikovnimi 

motnjami. 

Od 1 leta 

do 20 let 
43 54,01 2322,50 

988,500 -1,677 ,093 
Več kot 21 

let 
55 45,97 2528,50 

Nimam podpore vodstva. 

Od 1 leta 

do 20 let 
43 48,73 2095,50 

1149,500 -,402 ,688 
Več kot 21 

let 
55 50,10 2755,50 

Nimam podpore sodelavcev. 

Od 1 leta 

do 20 let 
43 49,51 2129,00 

1182,000 -,008 ,994 
Več kot 21 

let 
55 49,49 2722,00 

Nimam podpore svetovalne 

delavke/službe. 

Od 1 leta 

do 20 let 
43 48,83 2099,50 

1153,500 -,353 ,724 
Več kot 21 

let 
55 50,03 2751,50 

(N-skupno število, Z – standardna vrednost, P – stopnja značilnosti) 

 

Kolmogorov Smirnov test je pokazal, da vse spremenljivke nimajo značilnosti normalne 

porazdelitve (p < 0,05).  

Zaradi tega sem naprej testirala s pomočjo neparametričnega Mann-Whitneyevega testa. 

Rezultati kažejo, da nе obstajajo statistično pomembne razlike med posameznima 

povprečnima vrednostma (p > 0,05). Anketirane vzgojiteljice, ki imajo od 1 leta do 20 let 

delovne dobe, enako ocenjujejo vprašanje 16 kot anketirane vzgojiteljice, ki imajo od 21 let in 

več delovne dobe.  
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Tabela 26: Pomembnost vloge vzgojiteljic glede na delovno dobo pri dejavnostih, ki 

spodbujajo govorni razvoj pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami 

 Zelo pomembna Pomembna Skupaj 

Delovna doba 

Od 1 leta 
do 20 let  

f 30 13 43 

f % 69,8  30,2  100,0  

Več kot 21 
let  

f 31 24 55 

f % 56,4  43,6  100,0  

Skupaj 
f 61 37 98 

f % 62,2  37,8  100,0  

𝑥2 
= 1,845 (g = 1, p = 0,174) 

 

Da bi preverila ali obstaja povezanost med delovno dobo in pomembnostjo vloge vzgojiteljic 

pri spodbujanju govornega razvoja pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami, sem 

izračunala  kontingenčno tabelo in hi-kvadrat vrednost. Za ugotavljanje ali obstaja povezanost 

med delovno dobo in ocenjevanjem vzgojiteljičine vloge sem izračunala Pearsonov 

koeficient. Vrednost Pearsonovega koeficienta ni statistično pomembna na ravni 0,05 (p = 

0,174, p > 0.05). O povezanosti med delovno dobo in ocenjevanjem vzgojiteljičine vloge ne 

morem trditi ničesar. 

Analiza mi pokaže, da so anketirane vzgojiteljice, ki imajo vključenega otroka z govorno-

jezikovno motnjo neglede na delovno dobo, navedle kot pomembnost lastne vloge pri 

dejavnostih, ki spodbujajo govorni razvoj pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami samo 

odgovora zelo pomembna in pomembna. 69,8 % anketiranim vzgojiteljicam z delovno dobo 

od 1 leta do 20 let se zdi njihova vloga zelo pomembna, 30,2 % anketiranim vzgojiteljicam z 

isto delovno dobo pa se zdi njihova vloga pomembna. 56,4 % anketiranim vzgojiteljicam z 

delovno dobo od 21 let in več se zdi njihova vloga zelo pomembna, 43,6 % anketiranim 

vzgojiteljicam z isto delovno dobo pa se zdi njihova vloga pomembna. 

Iz navedenih rezultatov lahko sklepam, da se vzgojiteljice zavedajo pomembnosti lastne vloge 

pri spodbujanju govornega razvoja pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami, hkrati pa bi 

morale vzgojiteljice stremeti k lastni uspešnosti pri spodbujanju govornega razvoja otroka in 

to je v veliki meri odvisno od nje same o čemer piše že A. Browne (1996; v Marjanovič 

Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 
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Tabela 27: Naštete vloge vzgojiteljic 
Oznaka 

trditve 

Besedilo 

A Vzgojitelj/vzgojiteljica mora biti pozoren/-a na igre, dejavnosti in situacije, ki otroka spodbujajo, da 

komunicira. 

B Vzgojitelj/vzgojiteljica pri spodbujanju jezikovne zmožnosti uporablja čim več različnih 

pripomočkov, od leposlovnih in strokovnih knjig, revij in drugega slikovnega in avdiogradiva. 

C Vzgojitelj/vzgojiteljica načrtuje in v vsakdanje delo vključuje situacije, ki otrokom omogočajo rabo 

govora in poslušanje vrstnikov. 

Č Vzgojitelj/vzgojiteljica se v vrtcu z otrokom z govorno-jezikovno motnjo pogovarja kot z 

enakopravnim partnerjem in ga spodbuja pri uvajanju komunikacije ter mu pokaže, da ceni 

verbalno komunikacijo. 

D Vzgojitelj/vzgojiteljica predstavlja pomembno odraslo osebo v otrokovem življenju, zato s svojim 

načinom govora vpliva tudi na govor otrok v skupini. 

E Vzgojitelj/vzgojiteljica se z otrokom z govorno-jezikovno motnjo pogovarja o tem, kar ga zanima, 

ga posluša dovolj dolgo, da se lahko odzove, mu postavlja vprašanja, s katerimi vzdržuje temo 

pogovora in otroka spodbuja, da oblikuje različne rešitve problema. 

F Vzgojitelj/vzgojiteljica omogoča otrokom sodelovanje v različnih govornih položajih, hkrati pa 

otroci dobijo informacijo o tem, da se v različnih govornih položajih, v katerih sodelujejo različne 

osebe, uporabljajo različni načini govora. 

G Vzgojitelj/vzgojiteljica mora otrokom omogočiti tudi zasebni pogovor v manjših skupinah ali v 

parih ter sodelovanje v komunikaciji z odraslimi. 

H Vzgojitelj/vzgojiteljica zagotavlja okoliščine, ki otroka z govorno-jezikovno motnjo spodbuja k 

izbiri, sprejemanju in doživljanju jezika in literature. 

 

Tabela 28: Pomembnost vlog po mnenju vzgojiteljic glede na delovno dobo pri govornem in 

jezikovnem razvoju otrok z govorno-jezikovno motnjo 

 

Tabela 29: Pomembnost vlog po mnenju vzgojiteljic glede na delovno dobo pri govornem in 

jezikovnem razvoju otrok z govorno-jezikovno motnjo 

 

79,1 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 1 leta do 20 let je odgovorilo, da morajo 

biti pozorne  na igre, dejavnosti in situacije, ki otroka spodbujajo, da komunicira, 76,7 % 

anketiranih vzgojiteljic se z otrokom z govorno-jezikovno motnjo pogovarja o tem, kar ga 

Trditev Število odgovorov Odstotek odgovorov Odstotek vključenih vzgojiteljic 

A 76 14,7% 73,1% 

B 45 8,7% 43,3% 

C 70 13,5% 67,3% 

Č 69 13,3% 66,3% 

D 63 12,2% 60,6% 

E 73 14,1% 70,2% 

F 21 4,1% 20,2% 

G 51 9,9% 49,0% 

H 49 9,5% 47,1% 

Skupaj 517 100,0% 497,1% 

 a b  c č d e f g h Skupaj 

Delovna 

doba 

Od 1 leta 

do 20 let  

f 34 19 31 30 28 33 8 19 19 43 

f % 79,1  44,2 72,1  69,8  65,1  76,7  18,6  44,2  44,2   

Več kot 21 

let  

f 39 23 37 36 32 38 12 29 28 55 

f % 70,9  41,8  67,3 65,5  58,2  69,1  21,8 52,7  50,9   

Skupaj f 73 42 68 66 60 71 20 48 47 98 
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zanima, ga posluša dovolj dolgo, da se lahko odzove, mu postavlja vprašanja, s katerimi 

vzdržuje temo pogovora in otroka spodbuja, da oblikuje različne rešitve problema, 72,1 % 

anketiranih vzgojiteljic načrtuje in v vsakdanje delo vključuje situacije, ki otrokom 

omogočajo rabo govora in poslušanje vrstnikov.  

70,9 % anketiranih vzgojiteljic z delovno dobo od 21 let in več je ravno tako odgovorilo, da 

morajo biti pozorne  na igre, dejavnosti in situacije, ki otroka spodbujajo, da komunicira, 

69,1 % anketiranih vzgojiteljic se z otrokom z govorno-jezikovno motnjo pogovarja o tem, 

kar ga zanima, ga posluša dovolj dolgo, da se lahko odzove, mu postavlja vprašanja, s 

katerimi vzdržuje temo pogovora in otroka spodbuja, da oblikuje različne rešitve problema, 

67,3 % anketiranih vzgojiteljic  načrtuje in v vsakdanje delo vključuje situacije, ki otrokom 

omogočajo rabo govora in poslušanje vrstnikov.  

Iz dobljenih podatkov je razvidno, da so vzgojiteljice pozorne na otroka in da izhajajo iz 

njegovih interesov, želja, zmožnosti. Zavedanje, da je igra otrokova osnovna dejavnost, s 

katero se otrok izraža, uči, premaguje različne ovire, raziskuje, krepi svojo domišljijo in s 

katero spoznava življenje, je bistvenega pomena. Za učenje otrok so potrebne neposredne 

izkušnje, doživljanja ter sodelovanje in večkratno ponavljanje, da razvijejo svoje zmožnosti. 

Prav tako se mi zdi pomembno, da razmišljamo, kako bomo otroke motivirali, jim postavili 

vprašanje ter se odzvali na njihove reakcije, pri tem pa opazovali otroke, se aktivno 

vključevali v igro, jih spodbujali in usmerjali. 

Avtorica A. Brown (1996) navaja, da ima vzgojiteljica pomembno vlogo v spodbujanju 

govornega razvoja predšolskih otrok. To še kako drži, saj otroci zaradi odsotni staršev velik 

del dneva preživijo ravno v vrtcih. Vzgojiteljice v vrtcu so včasih nemočne, saj se morajo 

vsakodnevno spopadati z različnimi težavami. Vsem anketiranim vzgojiteljicam v vrtcu ne 

glede na delovno dobo se zdi njihova vloga pri spodbujanju govornega razvoja pri otrocih z 

govorno-jezikovnimi motnjami zelo pomembna ali pomembna.  

Anketirane vzgojiteljice iz obeh skupin glede na delovno dobo se v večini strinjajo da 

pogrešajo jasno opredeljene smernice za učinkovito delo z otroki z govorno-jezikovnimi 

motnjami. To nakazuje, da so vzgojiteljice slabo seznanjene s strokovno literaturo, saj so 

smernice jasno opredeljene v Dodatku h kurikulumu, v programu za predšolske otroke s 

posebnimi potrebami s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (2003) ter v 

Navodilih h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003), ki temeljijo na novejših spoznanjih 

različnih strok; te narekujejo zgodnje odkrivanje, ustrezno diagnostiko in čim zgodnejšo 

vključitev v programe vzgoje in izobraževanja. Ravno tako pogrešajo izobraževanja in 
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usposabljanja, kjer bi imeli možnost pridobivanja jezikovnih in didaktičnih znanj, poleg tega 

pa pogrešajo didaktično znanje in didaktična gradiva za delo z otroki z govorno-jezikovno 

motnjo. Anketirane vzgojiteljice se ne glede na delovno dobo strinjajo, da imajo dovolj 

podpore vodstva, kar je glede na prejšnje odgovore kontradiktorno, saj bi jim moralo vodstvo 

zagotavljati izobraževanja, usposabljanja na tem področju. Ravno tako me preseneča odgovor, 

kjer so ne glede na delovno dobo odgovorile, da imajo dovolj podpore svetovalne delavke, 

čeprav so na vprašanje o sodelovanju z njimi odgovarjale, da se z njimi ne posvetujejo veliko. 

Veseli me dejstvo, da so timi sodelavcev tisti, ki so ravno tako pomembni in za katere se 

anketirane vzgojiteljice ne glede na delovno dobo strinjajo, da dobro funkcionirajo in se med 

seboj podpirajo. 

Vzgojiteljice sem vprašala, kateremu od ponujenih odgovorov pripisujejo največjo 

pomembnost pri govornem in jezikovnem razvoju otrok z govorno-jezikovno motnjo. Med 

skupinama anketiranih vzgojiteljic glede na delovno dobo ni prišlo do statistično pomembne 

razlike. Največkrat so se odločili za odgovore:  

− vzgojiteljica mora biti pozorna na igre, dejavnosti in situacije, ki otroka spodbujajo, da 

komunicira; 

− vzgojiteljica se z otrokom z govorno-jezikovno motnjo pogovarja o tem, kar ga zanima, ga 

posluša dovolj dolgo, da se lahko odzove, mu postavlja vprašanja, s katerimi vzdržuje temo 

pogovora, in otroka spodbuja, da oblikuje različne rešitve problema; 

− vzgojiteljica načrtuje in v vsakdanje delo vključuje situacije, ki otrokom omogočajo rabo 

govora in poslušanje vrstnikov; 

− vzgojiteljica se v vrtcu z otrokom z govorno-jezikovno motnjo pogovarja kot z 

enakopravnim partnerjem in ga spodbuja pri uvajanju komunikacije ter mu pokaže, da ceni 

verbalno komunikacijo; 

− vzgojiteljica predstavlja pomembno odraslo osebo v otrokovem življenju, zato s svojim 

načinom govora vpliva tudi na govor otrok v skupini; 

Manj so se odločale za odgovore: 

− vzgojiteljica mora otrokom omogočiti zaseben pogovor v manjših skupinah ali v parih ter 

sodelovanje v komunikaciji z odraslimi; 

− vzgojiteljica zagotavlja okoliščine, ki otroka z govorno-jezikovno motnjo spodbuja k izbiri, 

sprejemanju in doživljanju jezika in literature; 

− vzgojiteljica pri spodbujanju jezikovne zmožnosti uporablja čim več različnih pripomočkov, 

od leposlovnih in strokovnih knjig, revij in drugega slikovnega in avdiogradiva; 
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− vzgojiteljica omogoča sodelovanje v različnih govornih položajih, hkrati pa otroci dobijo 

informacijo o tem, da se v različnih govornih položajih, v katerih sodelujejo različne osebe, 

uporabljajo različni načini govora. 

Menim, da bi morali biti vrtci bolje organizirani in bi morali vzgojiteljicam, ki imajo 

vključenega otroka z govorno-jezikovno motnjo, na njihovo željo odobriti izobraževanje na to 

tematiko. Poleg teoretičnega znanja, so bistvenega pomena primeri dobre prakse v 

prepoznavanju in spopadanju s primanjkljaji ter stremljenje v odpravi teh primanjkljajev. V 

kolikor to ni izvedljivo, bi bilo potrebno izboljšati komunikacijo različnih oddelkov vrtca in 

vzpostaviti boljše komunikacijske kanale ter medsebojno sodelovanje, saj lahko znanje 

nekoga veliko pripomore k večjemu znanju drugega. 
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4 SKLEP 

 

Na podlagi opredelitve problema, ciljev in raziskovalnih vprašanj ter na osnovi rezultatov, ki 

sem jih prejela, analizirala iz odgovorov vzgojiteljic lahko povzamem sledeče ugotovitve. 

Na anketni vprašalnik je odgovarjalo 104 vzgojiteljic iz 5 ljubljanskih vrtcev in 2 vrtcev iz 

okolice Ljubljane. 

Glede na odgovore o vključenosti otroka z govorno-jezikovno motnjo se je 98 vzgojiteljic 

opredelilo, da so take otroke že imele vključene v redne vrtčevske skupine, zato sem nadaljnjo 

analizo izvajala v tej skupini vzgojiteljic. Ostalih 6 vzgojiteljic sem zaradi vsebine vprašanj 

izključila iz nadaljnje raziskave. 

Pomemben poudarek pri tem bi bil, da so vrtci oziroma ravnatelji zelo nesodelovalni pri 

tovrstnih raziskavah in sem dobili precej zavrnjenih prošenj o sodelovanju iz strani 

ravnateljev. V prihodnje bi bilo smiselno na posvetih ravnateljev izpostaviti tudi to 

problematiko in pomembnost tovrstnih raziskav za pripravo učinkovitejših pristopov dela in 

ne nazadnje tudi pripravi poglobljenih smernic na področju predšolske vzgoje. 

Anketiranci/anketiranke so odgovarjali na vprašanja v anketnem vprašalniku, ki so bili 

porazdeljeni v osem raziskovalnih vprašanj:  

– vrste govorno-jezikovnih motenj pri predšolskih otrocih s katerimi se vzgojiteljice 

najpogosteje srečujejo, 

– oblike dela pri delu z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, 

– vključevanje otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v govorno okolje vrstnikov, 

– dejavnosti, ki omogočajo najučinkovitejše vključevanje otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami, 

– uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki, 

– usposobljenost vzgojiteljic za delo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, 

– sodelovanje s strokovnjaki iz različnih razvojnih področij, 

– vloga vzgojiteljice pri razvoju govora in jezika pri otrocih z govorno-jezikovnimi 

motnjami. 

V raziskavi sem želela ugotoviti, ali se delo vzgojiteljic pri delu z otroki z govorno 

jezikovnimi motnjami razlikuje glede na njihovo delovno dobo, zato sem vzgojiteljice najprej 

razdelila v štiri razrede: 0–10 let, 11–20 let, 21–30 let in 31–40 let. Pri tej razdelitvi rezultati 

niso pokazali statistično pomembne razlike za analizo. Nadalje sem vzgojiteljice razdelila v 

dva razreda glede na njihovo delovno dobo. V interpretaciji so v dveh razredih zajete 
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vzgojiteljice s krajšo delovno dobo: od 1 leta do 20 let ter vzgojiteljice z daljšo delovno dobo 

od 21 let in več.  

Rezultati raziskave so pokazali, da so anketirane vzgojiteljice v vrtcu dobro seznanjene z 

govorno-jezikovnimi motnjami in težavami, ki jih imajo ti otroci. Take otroke hitro 

prepoznajo. Kot sem tudi pričakovala že pred samo izdajo anketnih vprašalnikov, se 

anketirane vzgojiteljice najpogosteje srečujejo z artikulacijskimi motnjami, sledijo jezikovne 

motnje in motnje ritma in tempa, z motnjami glasu se anketirane vzgojiteljice iz obeh skupin 

glede na delovno dobo srečujejo zelo redko. Vzgojiteljice v obeh skupinah razdeljene glede 

na delovno dobo poleg individualne oblike dela pri svojem delu v veliki meri uporabljajo še 

druge oblike dela, predvsem skupno in skupinsko. Pri vzgojiteljicah z daljšo delovno dobo je 

zaslediti, da je njihovo sodelovanje s strokovnjaki iz ostalih razvojnih področij večje, vendar 

ni bilo statistično pomembne razlike glede na delovno dobo vzgojiteljice. V veliki meri se 

glede otrok z govorno-jezikovno motnjo posvetujejo s specialnim pedagogom, svetovalnim 

delavcem v vrtcu, nekaj jih poišče pomoč tudi pri logopedu. Pri svojem delu z otroki z 

govorno-jezikovno motnjo delujejo samoinicativno in po intuiciji.  

Anketirane vzgojiteljice s krajšo delovno dobo pa so ravno zaradi tega, ker je njihova delovna 

doba prekratka, imele vključenih manj otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. To se odraža 

predvsem v njihovem mišljenju o slabši lastni usposobljenosti za delo s takimi otroki, kljub 

temu pa med njimi in vzgojiteljicami z daljšo delovno dobo ni prišlo do statistično 

pomembnih razlik pri prepoznavanju le teh otrok. Vzgojiteljice s krajšo delovno dobo pri 

svojem delu pogrešajo predvsem možnost dodatnega izobraževanja na tem področju, navajale 

so tudi, da tega znanja niso zadostno pridobile v času njihovega izobraževanja (srednja šola, 

visoka, višja šola, fakulteta), kar pomeni, da je to eden od vidikov, ki lahko vpliva na 

spremembo strokovnega programa šolanja. Te anketirane vzgojiteljice se manjkrat 

posvetujejo s strokovnjaki z ostalih razvojnih področij, kar je lahko tudi posledica, da si 

pripisujejo slabšo usposobljenost za delo z otroki z govorno-jezikovno motnjo. 

Zelo zaskrbljujoče je dejstvo, da se anketirane vzgojiteljice čutijo slabo usposobljene za delo s 

temi otroki, kar nakazuje, da bi bile potrebne pri tem velike spremembe, saj so ti otroci 

vključeni v redne vrtčevske skupine. Ravno tako je zaskrbljujoče dejstvo, da kljub smernicam, 

ki narekujejo, da mora ravnatelji imenovati strokovno skupino, ki sodeluje pri pripravi 

individualiziranega programa, še vedno veliko anketiranih vzgojiteljic ni vključena v njegovo 

pripravo. Vzgojiteljica je poleg staršev prva oseba, ki najbolj pozna otroka, kako se ta obnaša 

v skupini, kje so njegove prednosti in pomanjkljivosti, zato bi bilo potrebno, da se ravnatelje 

vrtcev na srečanjih ravnateljev opomni o pomembnosti vključevanja vzgojiteljic v pripravo 
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individualiziranega programa. Le na ta način lahko otrokom z govorno-jezikovno motnjo 

omogočimo ustrezno vključevanje v vrtčevsko skupino, rast njihove samopodobe ter 

vplivanje na primanjkljaj in njegovo odpravo. 

Anketirane vzgojiteljice so ne glede na delovno dobo odgovorile, da pri svojem delu 

pogrešajo jasne smernice za učinkovitejše delo s temi otroki. To nakazuje, da so vzgojiteljice 

slabo seznanjene s strokovno literaturo, saj so smernice jasno opredeljene v Navodilih h 

kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

otroke s posebnimi potrebami (2003), ki temeljijo na novejših spoznanjih različnih strok, ki 

narekujejo zgodnje odkrivanje, ustrezno diagnostiko in čim zgodnejšo vključitev v programe 

vzgoje in izobraževanja. Anketirane vzgojiteljice iz obeh skupin glede na delovno dobo prav 

tako navajajo, da pogrešajo izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev, kjer bi imele 

možnost pridobivanja jezikovnih in didaktičnih znanj, pogrešajo didaktična gradiva za delo z 

otroki z govorno-jezikovno motnjo. Nadalje anketirane vzgojiteljice navajajo, da imajo 

podporo vodstva, sodelavcev ter svetovalne delavke/službe.  

V raziskavi me je zanimalo, na kakšen način vzgojiteljice prilagajajo svoje delo otrokom z 

govorno-jezikovno motnjo in prišla sem do naslednjih ugotovitev. Pri svojem delu poleg 

individualne oblike dela uporabljajo še skupno in skupinsko, odvisno od dejavnosti, trenutne 

situacije in posameznika. Anketirane vzgojiteljice uporabljajo različne pristope, kadar 

stremijo k razvoju in izboljšanju stanja govora. Anketirane vzgojiteljice so najpogosteje 

odgovorile, da jasno izgovarjajo besede in jih  počasno ponavljajo, spodbujajo govor ter 

krepijo govor z artikulacijskimi vajami. Anketirane vzgojiteljice najpogosteje pri 

vključevanju otroka z govorno-jezikovno motnjo v govorno okolje vrstnikov izvajajo 

dejavnosti, kjer pripovedujejo ob aplikatih, se igrajo z lutkami, predstavijo knjižni nahrbtnik, 

z družabnimi igrami in plesom. Pri tem upoštevajo medpredmetno povezovanje. Pri svojem 

delu upoštevajo različne segmente načela enakih možnosti, predvsem pa z nestigmatiziranjem 

otrok in z zagotavljanjem dodatnega časa. Kot pomembne vloge po mnenju  anketiranih 

vzgojiteljic so navedle, da mora biti vzgojiteljica pozorna na igre, dejavnosti in situacije, ki 

otroka spodbujajo, da komunicira ter da se vzgojiteljica z otrokom z govorno-jezikovno 

motnjo pogovarja o tem, kar ga zanima, ga posluša dovolj dolgo, da se lahko odzove, mu 

postavlja vprašanja, s katerimi vzdržuje temo pogovora, in otroka spodbuja, da oblikuje 

različne rešitve problema. 

Pri preverjanju raziskovalnih vprašanj ni nikjer prišlo do statistično pomembnih razlik med 

vzgojiteljicami glede na delovno dobo vzgojiteljice. 
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Ugotovitve empirične raziskave in teoretične analize vodijo do naslednjih sklepov: 

– Dopolnitev dodiplomskega in podiplomskega študija predšolske vzgoje s tovrstno 

problematiko. 

– Glede na možnost povezovanja različnih področij kurikuluma bi bilo smiselno v 

rednih vrtčevskih skupinah jezikovne dejavnosti, ki se prepletajo z ostalimi področji, 

vključiti vsakodnevno. 

– Vzgojiteljice naj opravijo redne samoevalvacije svojega dela. 

– Obravnava tovrstne tematike na strokovnih aktivih, kjer poteka diskusija, primeri 

dobre prakse, nevihta idej. 

– Nujnost vključevanja vzgojiteljic v pripravo individualiziranega programa. 

– Osveščanje vzgojiteljic o pomembnosti sodelovanja z ostalimi strokovnjaki iz 

različnih razvojnih področij v vrtcu (specialni pedagogi, socialni delavci…). 

– Možnost dostopa vzgojiteljicam po konzultaciji z logopedom. 

– Vzgojiteljicam omogočiti dodatna izobraževanja, če imajo vključenega otroka z 

govorno-jezikovnimi motnjami. 

– Priprava smernic, didaktičnih gradiv iz strani strokovnjakov. 

– Raziskave za izboljšanje dela z otroci z govorno-jezikovnimi motnjami. 

– Vzgojiteljice naj bolj pogosto posegajo po strokovni literaturi. 

– Vzgojiteljice naj samoiniciativno prosijo za pomoč v obliki posveta ali izobraževanj. 

– Ozaveščanje o pomenu in načrtovanju individualiziranega programa ter pomenu 

oblikovanja strokovnega tima. 

– Ozaveščanje ravnateljev in drugih vodstvenih delavcev pri skrbi za profesionalni 

razvoj, spodbujanju strokovnih delavcev pri izmenjavi dobre prakse. 

 

Pristopi vzgojiteljic do otrok z govorno-jezikovnimi motnjami:  

– dajanje kratkih in jasnih navodil,  

– vaje za krepitev govora/artikulacijske vaje, 

– igre za razgibavanje ust oziroma čeljusti, 

– individualni pristop, 

– spodbujanje otrokovega govora preko njegovega močnega področja, oz. dejavnosti, ki 

otroka zanimajo,  

– uporaba jasnega, razumljivega, dovolj glasnega in primerno hitrega govora, razločna 

izgovarjava posameznih besed, ponavljanje besed, 

– priprava dejavnosti za razvoj govora, 
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– sedenje otroka z govorno-jezikovno motnjo v bližini vzgojiteljice, 

– individualni pogovori ob sličicah ali pripravljeni aktivnosti, 

– individualni pristop/individualna dejavnost iz jezikovnega področja, 

– otrokovih besed ne popravljamo, damo mu čas da pove kar želi, napačno izreko 

besede povemo pravilno, da otrok sliši kako je pravilno ter skuša ponoviti, 

– spodbujanje govora, petja,  

– spodbujanje ostalih vrstnikov, da so strpni do tega otroka, 

– povečano posvečanje pozornosti pri dajanju navodil, večkratna ponovitev navodil, 

vzpostavitev očesnega stika, počasnejši in razločen govor, preverjanje razumevanja, 

– uporaba slikovnega gradiva, 

– vzpostavitev prijetnega odnosa, pridobitev otrokovega zaupanja, 

– socialne igre, igre vlog, 

– ponudba materiala in situacij, ki otroka spodbuja k večji uporabi govora, 

pripovedovanja in opisovanja, 

– posredovanje zanimivih ritmičnih besedil,  

– pogovor ob slikanicah ter različnem slikovnem materialu razporejenem po igralnici, 

– postopno širjenje besedišča v povezavi z dnevno rutino, povečevanje obsega navodil 

dnevne rutine, 

– podaljševanje pozornost pri gledanju knjig. 

 

Dejavnosti s področja jezika za vključevanje otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v 

govorno okolje vrstnikov: 

– vaje za artikulacijo, 

– igre z glasovi, 

– igre vlog, 

– pripovedovanje ob slikah in aplikatih, pravljic, po doživetju,  

– igra z lutko, 

– branje zgodb in ugank, izštevank, ritmičnih besedil, deklamacij, 

– pogovor z odraslimi in vrstniki, ob slikanicah, 

– izbira različnih materialov za prenos informacij, 

– slikopis in pogovor z otrokom ob tem,  

– socialne in družabne igre. 
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Če kritično ocenim svoje delo in bi začela znova, bi si najprej s pomočjo miselnega vzorca 

izdelala, kako pridodobiti celovitejše rezultate o obravnavani problematiki. Glede na to, da 

raziskava ni pokazala statistične razlike glede na delovno dobo vzgojiteljic, bi ali povečala 

vzorec raziskave ali pa primerjala vlogo vzgojiteljic pri razvoju otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami v urbanih vrtcih in ruralnih vrtcih. Raziskavo bi lahko razširila tudi na svetovalne 

delavke in specialne pedagoginje v vrtcih ter starše otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. 

Problem, ki bi lahko nastal v izvajanju takšne raziskave, je premajhen vzorec. Težava, s 

katero sem se srečala med pisanjem magistrskega dela, je pridobivanje soglasij ravnateljev za 

sodelovanje vzgojiteljic v anketni raziskavi. Druga težava, s katero sem se srečala, pa je, da se 

nekatere anketirane vzgojiteljice niso dovolj poglobile v postavljena vprašanja. 

V empiričnem delu so predstavljene težave, s katerimi se srečujejo otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami, in konkretni pristopi in dejavnosti, ki jih izvajajo anketirane 

vzgojiteljice, kar lahko predstavlja odlično izhodišče za pripravo poglobljenih smernic, 

dopolnjenih s praktičnimi primeri, nadaljnjih raziskav ali didaktičnih gradiv, namenjenih 

vzgojiteljicam, ki se srečujejo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, saj lahko na ta način 

tem otrokom omogočijo hitrejše vključevanje v okolje vrstnikov, hkrati pa vsakodnevno 

izboljšujejo govorno-jezikovne zmožnosti otrok ter s tem pogojeno izboljšanje njihove 

komunikacije z vrstniki in izboljševanje primanjkljaja. Kot sem že omenila v kritičnem 

pogledu na raziskavo, bi lahko to izvedli še pri drugih strokovnih delavcih in starših, ki se 

srečujejo/bivajo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami. V povezavi s tem, bi lahko 

podrobneje raziskali sodelovanje med vzgojiteljico in logopedom, vzgojiteljico in socialnim  

delavcem, vzgojiteljico in specialnim pedagogom, vzgojiteljico in vodstvom vrtca, s čimer bi 

vzgojiteljicam pripomogli pri soočanju s problematiko dela z otroki z govorno-jezikovnimi 

motnjami. Podrobneje bi lahko preučili študije primera razvoja govora in govorno-jezikovnih 

motenj pri dvojčkih, vpliv socialno-ekonomskih dejavnikov staršev na pojavnost govorno-

jezikovnih motenj pri otrocih ter vpliv kulturno-verskih dejavnikov na pojavnost govorno-

jezikovne motnje.  
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6 PRILOGA 

 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE/VZGOJITELJE 

Spoštovana vzgojiteljica, spoštovani vzgojitelj! 

Sem Katarina Petrič, absolventka podiplomskega študijskega programa Predšolska vzgoja na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam magistrsko delo z naslovom Vloga vzgojitelja v 

razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. 

Pred Vami je anketni vprašalnik, s katerim želim raziskati vlogo vzgojiteljice oz. vzgojitelja 

pri delu z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami. 

Prosim Vas, da mi pomagate pri izvedbi raziskave, tako da izpolnite anketni vprašalnik. 

Vprašalnik je anonimen in ne razkriva identitete nikogar od vprašanih. Dobljeni rezultati bodo  

uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. 

Za Vašo pripravljenost, sodelovati in deliti izkušnje, se Vam najlepše zahvaljujem ter Vam 

želim veliko uspehov pri nadaljnjem delu. 

 

                                                                                               S spoštovanjem, 

                                                                                                Katarina Petrič, dipl.vzg. 

 

1. Spol: 

a) Ženski 

b) Moški 

 

2. Starost: 

____________________. 

 

3. Delovna doba:  

____________________. 

 

4. Območje vrtca, v katerem delate: 

a) Ljubljana. 

b) Okolica Ljubljane. 

 

5. Ali ste v oddelku že imeli vključenega otroka z govorno-jezikovno motnjo? 
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a) Da. 

b) Ne. 

5.1 Če ste na zgoraj navedeno vprašanje odgovorili z »da«, Vas prosim, da navedete vrsto 

govorno-jezikovne motnje ali opišite težave, ki so se pojavljale pri otroku z govorno-

jezikovno motnjo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

6. S katerimi govorno-jezikovnimi motnjami se pri predšolskih otrocih najpogosteje 

srečujete? Možnih je več odgovorov. 

a) Artikulacijske motnje (napačna izreka glasov, izpuščanje, popačenje, zamenjava glasov, 

nosljanje, bebljanje …). 

b) Motnje glasu (hripavost, disfonija, afonija…). 

c) Motnje govornega ritma in tempa (jecljanje, brbotanje). 

č) Jezikovne motnje (nerazvit govor, slabo razvit govor, disfazija). 

d) Drugo: ____________________. 

 

7. Na kakšen način pristopate k otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami, kadar stremite k 

razvoju oz. izboljšanju prvotnega stanja govora? Prosim Vas za kratek opis Vašega pristopa.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

8. Ali pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami poleg individualne oblike dela uporabljate 

tudi druge  oblike dela?  

a) Da. 

b) Ne. 

 

8.1 Katere oblike dela pri svojem delu še uporabljate? Naštejte. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

9. S katerimi dejavnostmi otroka z govorno-jezikovnimi motnjami vključujete v govorno 

okolje vrstnikov (npr. pripovedovanje ob aplikatih, slikanicah; izražanje preko likovne 

umetnosti, petje, igra vlog, ples ...)? 

a) _______________________________________, 

b) _______________________________________, 

c) _______________________________________, 

č) _______________________________________,  

d) _______________________________________, 

e) _______________________________________. 

 

10. S katerimi težavami se po Vašem mnenju otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

najpogosteje srečujejo (težave z integracijo, težave povezane z gibanjem …)? Naštejte. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

11. Načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki je eno izmed načel, ki jih 

opredeljuje Kurikulum za vrtce (1999: 12). S katerim od naštetih segmentov najpogosteje 

zagotavljate otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami uresničevanje omenjenega načela?  

a) Z zagotavljanjem dodatnega časa otroku z govorno-jezikovno motnjo pri dejavnostih, ki 

zahtevajo uporabo govorne-jezikovne komunikacije. 

b) Z uporabo različnih metod dela in različnih materialov. 

c) Za pogovor, dogovarjanje, pripovedovanje imam dodatno razlago. 

č) Poskrbim za ustrezne organizacijske pogoje. 

d) Ne stigmatiziram otroka, ga ne opozarjam na njegovo drugačnost in z njim delam kot z 

ostalimi otroki v skupini. 

e) Drugo: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

11. 1 Zakaj je po Vašem mnenju zgoraj izbrani odgovor pomemben pri zagotavljanju enakih 

možnosti in upoštevanju različnosti pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

12. Kako ocenjujete lastno usposobljenost za delo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami? 

a) Zelo sem usposobljen/-a. 

b) Sem usposobljen/-a. 

c) Slabo sem usposobljen/-a. 

č) Nisem usposobljen/-a. 

 

12. 1 Prosim, da zgoraj navedeni odgovor utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

13. Ali pri delu s predšolskimi otroki z govorno-jezikovnimi motnjami sodelujete s 

strokovnjaki  različnih razvojnih področij? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

13. 1 Če ste na navedeno vprašanje odgovorili z »da«, Vas prosim, da naštejete strokovnjake 

različnih področij, s katerimi sodelujete. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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14. Ali sodelujete pri pripravi individualiziranega programa (IP) pri otroku z govorno-

jezikovno motnjo, ki vključuje načrt dela in mejnike za spremljanje doseganja ciljev? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Drugo: __________________________________________________________________. 

 

15. Ali menite, da individualizirani program (IP) otroka z govorno-jezikovno motnjo, 

spodbuja učenje ter razvoj govora in jezika otrokovih vrstnikov? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

15.1 Prosim Vas, da zgoraj navedeni odgovor utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

16. Ocenite, v kolikšni meri posamezna trditev po Vašem mnenju drži za Vaše delo z otroki z 

govorno-jezikovnimi motnjami. Pri tem vpišite križec (X) v ustrezno okence.  

 

 

Trditev: Se ne strinjam  

 

Se strinjam Se popolnoma 

strinjam 

1. Pogrešam jasno opredeljene smernice 

za učinkovito delo z otroki z govorno-

jezikovno motnjo. 

   

2. Pogrešam izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev, kjer 

bi imel/-a možnost pridobivanja 

jezikovnih in didaktičnih znanj. 

   

3. Pogrešam didaktična gradiva za delo z 

otroki z govorno-jezikovno motnjo. 

   

4. Nimam dovolj didaktičnega znanja za    
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delo z otroki z govorno-jezikovnimi 

motnjami. 

5. Nimam podpore vodstva.    

6. Nimam podpore sodelavcev.    

7. Nimam podpore svetovalne 

delavke/službe. 

   

8. Drugo:    

    

17. Ocenite, kako pomembna je Vaša vloga – vloga vzgojiteljice oz. vzgojitelja pri  

dejavnostih, ki spodbujajo govorni razvoj pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami. 

a) Zelo pomembna. 

b) Pomembna. 

c) Manj pomembna. 

č) Nepomembna. 

 

18. S katerimi dejavnostmi s področja jezika spodbujate aktivno vključevanje otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami v govorno okolje vrstnikov? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

19. Kako pogosto v skupini, kjer imate vključene otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, 

načrtujete in  izvajate dejavnosti z namenom spodbujanja razvoja govora in jezika?   

a) Enkrat na teden. 

b) Dvakrat do trikrat na teden. 

c) Štirikrat do petkrat na teden. 

d) Drugo: __________________________________________. 

 

20. Kateri od naštetih vlog vzgojitelja/vzgojiteljice pripisujete največjo pomembnost pri 

govornemu in jezikovnemu razvoju otrok z  govorno-jezikovno motnjo? Možnih je več 

odgovorov. 

a) Vzgojitelj/vzgojiteljica mora biti pozoren/-a na igre, dejavnosti in situacije, ki otroka 

spodbujajo, da komunicira. 
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b) Vzgojitelj/vzgojiteljica pri spodbujanju jezikovne zmožnosti uporablja čim več različnih 

pripomočkov, od leposlovnih in strokovnih knjig, revij in drugega slikovnega in avdiogradiva. 

c) Vzgojitelj/vzgojiteljica načrtuje in v vsakdanje delo vključuje situacije, ki otrokom 

omogočajo rabo govora in poslušanje vrstnikov. 

č) Vzgojitelj/vzgojiteljica se v vrtcu z otrokom z govorno-jezikovno motnjo pogovarja kot z 

enakopravnim partnerjem in ga spodbuja pri uvajanju komunikacije ter mu pokaže, da ceni 

verbalno komunikacijo. 

d) Vzgojitelj/vzgojiteljica predstavlja pomembno odraslo osebo v otrokovem življenju, zato s 

svojim načinom govora vpliva tudi na govor otrok v skupini. 

e) Vzgojitelj/vzgojiteljica se z otrokom z govorno-jezikovno motnjo pogovarja o tem, kar ga 

zanima, ga posluša dovolj dolgo, da se lahko odzove, mu postavlja vprašanja, s katerimi 

vzdržuje temo pogovora in otroka spodbuja, da oblikuje različne rešitve problema. 

f) Vzgojitelj/vzgojiteljica omogoča sodelovati v različnih govornih položajih, hkrati pa otroci 

dobijo informacijo o tem, da se v različnih govornih položajih, v katerih sodelujejo različne 

osebe, uporabljajo različni načini govora. 

g) Vzgojitelj/vzgojiteljica mora otrokom omogočiti tudi zasebni pogovor v manjših skupinah 

ali v parih ter sodelovanje v komunikaciji z odraslimi. 

h) Vzgojitelj/vzgojiteljica zagotavlja okoliščine, ki otroka z govorno-jezikovno motnjo 

spodbuja k izbiri, sprejemanju in doživljanju jezika in literature. 

 


