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Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 
Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 
a v sebi – do rdečice 

čez eno in drugo lice. 
 

A če ne prideš ne prvič, ne drugič 
do krova in pravega kova 

poskusi 
vnovič 

in zopet 
in znova. 

 
(Tone Pavček) 
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POVZETEK 

Logoped surdopedagog je eden od strokovnih profilov, ki dela z osebami z govorno 
jezikovnimi motnjami ter gluhimi in naglušnimi osebami. Za uspešno sporazumevanje 
so potrebni ustrezno razviti govor, jezik in sluh. Pri težavah na področju 
sporazumevanja je ključnega pomena zgodnja obravnava. Ravno zato je vedno več 
otrok z govorno-jezikovnimi težavami že v vrtcu usmerjenih k logopedu 
surdopedagogu. Žal pa večina vrtcev, pa tudi šol, nima zaposlenega svojega 
logopeda surdopedagoga. Težavo v slovenskem prostoru rešujemo tako, da si več 
ustanov deli logopeda surdopedagoga. Ta deluje v različnih ustanovah, zato ga 
imenujemo mobilni logoped surdopedagog.  
 
Raziskava je nastala z namenom, da analiziramo delo mobilnih logopedov 

surdopedagogov ter ugotovimo, kako doživljajo odnos vzgojiteljev, učiteljev in staršev 

do njihovega dela. Zanimalo nas je, kakšno je dejansko stanje na terenu.  

 

V empiričnem delu smo se usmerili na mobilne logopede surdopedagoge in njihovo 

mnenje o stanju na terenu. Zanimala so nas predvsem naslednja področja: naloge 

mobilnega logopeda surdopedagoga, neposredno delo z otroki, dodatna strokovna 

pomoč, sodelovanje, prostorski pogoji, materialni pogoji, prednosti in slabosti 

mobilnega dela, težave mobilnega dela, korist mobilnega dela ter doživljanje odnosa 

s strani vzgojiteljev, učiteljev in staršev. 

 

Uporabili smo avtorski vprašalnik, ki zajema podatke o respondentih (delovna doba, 

matična zaposlitev, število delovnih lokacij, število obravnavanih otrok). Poleg 

podatkov o respondentih vsebuje šest vsebinskih sklopov: naloge mobilnega 

logopeda surdopedagoga, neposredno delo z otroki, dodatna strokovna pomoč, 

sodelovanje, pogoji dela ter doživljanje odnosa s strani vzgojiteljev, učiteljev in 

staršev do njihovega dela.  

 

Rezultati so pokazali, da je delo mobilnega logopeda surdopedagoga zelo 

dinamično, zahteva veliko stopnjo samoorganizacije in samoiniciative ter da se 

udeleženci srečujejo s številnimi težavami. Kljub vsemu pa se na delovnem mestu 

počutijo sprejete. 

 

 

Ključne besede: logoped, surdopedagog, mobilna služba, dodatna strokovna 

pomoč.  

  



ABSTRAKT  

 

Speech and language therapist – teacher of the deaf is an expert who is working with 

people with speech and language disorders and people with hearing impairment. For 

a successful communication, speech, language and hearing should be appropriately 

developed. In the context of communication problems, early childhood intervention is 

crucial. That is why more and more children with speech-language problems are 

already in the kindergarten directed to speech and language therapist or teacher of 

the deaf. Unfortunately, most kindergartens, as well as schools, do not have an 

employee of their speech and language therapist – teacher of the deaf. In Slovenia, 

we solve the problem by sharing one speech and language therapist – teacher of the 

deaf into several institutions. Because he works in various institutions we call him a 

mobile speech and language therapist – teacher for deaf.  

 

The reason for the conduction of this research was to analyse work of mobile speech 

and language therapists – teachers of the deaf and to find out how they are 

experiencing the attitude of educators, teachers and parents to their work. We were 

interested what the actual situation in practice is. 

 

The empirical part focuses on mobile speech and language therapist – teacher of the 

deaf and their opinion on the situation in practice. We were especially interested in 

the following areas: tasks of mobile speech and language therapists – teachers of the 

deaf, direct work with children, additional professional help, cooperation, spatial 

conditions, material conditions, advantages and disadvantages of mobile work, 

problems of mobile work, the benefit of mobile work, and their experiencing 

relationships with educators, teachers and parents. 

 

For this thesis, an author questionnaire was made. It consists data on respondents 

(time of employment, basic employment, number of work locations, number of 

children treated). In addition to the data on respondents, it contains six content 

sections: tasks of mobile speech and language therapist – teacher of the deaf, direct 

work with children, additional professional help, cooperation and working conditions, 

and experiencing the relationship of educators, teachers and parents to their work. 

 

Research results showed that the work of the mobile speech and language therapist 

–  teacher of the deaf is very dynamic, requires a large degree of self-organization 

and self-initiative, and that the participants encounter many problems. Nevertheless, 

they feel accepted at the workplace.  

 

 

Key words: speech and language therapist, teacher of the deaf, mobile pedagogical 
service, additional professional help.  
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1 UVOD  
 
Govor in jezik sta človeški področji, ki nas ločita od preostalega živega sveta. Prav 
govorica je tista, ki je omogočila človeku, da se je dvignil nad fizično naravo. Pogosto 
ne pomislimo na pomen govora, ta se nam zdi samoumeven. Ne pomislimo, kako bi 
bilo, če se ne bi mogli govorno sporazumevati.  
 
Komunikacija predstavlja posredovanje in sporočanje sporočil in hkrati tudi 
preverjanje, ali sta obe strani enako razumeli posredovano sporočilo. Informacije, ki 
si jih izmenjujemo so lahko misli, občutki, izkušnje, potrebe, želje itd. Komuniciramo 
lahko preko glasovnega govora, poslušanja, ogledovanja, branja, pisanja, preko 
prstne abecede, kretenj, gest, pantomime, vizualnih pripomočkov, neverbalne 
komunikacije itd. Komunikacija ni mogoča, če nista vključeni vsaj dve osebi: ena tvori 
sporočilo, druga pa ga sprejema.  
 
Sredstvo sporazumevanja je jezik, ki je po definiciji sistem dogovorjenih znamenj in 
zakonitosti.  
 
Govor predstavlja oblikovanje besed, stavkov z govorilnimi organi, izmenjavo mnenj 
in misli (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000).  
 
Za učenje, razumevanje in uporabo govora in jezika pa je pomemben tudi sluh – 
sposobnost zaznavanja zvoka.  
 
Če se pri osebi pojavijo težave na kateremkoli od teh treh glavnih komponent (jezik, 
govor in sluh), priskoči na pomoč logoped surdopedagog. Ta skrbi za habilitacijo in 
rehabilitacijo oseb z motnjami govora in vseh jezikovnih modalitet, kot tudi za učenje 
gluhih in naglušnih oseb z govorno-jezikovno motnjo.  
 
Poklic logopeda surdopedagoga je iz leta v leto bolj iskan, saj je v izobraževalne 
ustanove (vrtce, šole, srednje šole) vključenih vse več otrok z različnimi govorno-
jezikovnimi motnjami. Kljub temu da so potrebe vse večje in da je ključnega pomena 
za uspešen razvoj govora in jezika zgodnja obravnava, je število logopedov 
surdopedagogov, zaposlenih v izobraževalnem sistemu, majhno. Po Pravilniku o 
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilniku o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole vrtec s 30 oddelki sistemizira eno 
delovno mesto svetovalnega delavca, v osnovni šoli z 20 oddelki pa se sistemizira 
eno delovno mesto svetovalnega delavca. Na mestu svetovalnega delavca je 
običajno drug strokovnjak, ne logoped surdopedagog. To je specialni in 
rehabilitacijski pedagog, socialni delavec, socialni pedagog, pedagog, psiholog. Prav 
zato je najpogostejša oblika zaposlitve logopeda surdopedagoga v vrtcu ali šoli 
mobilni učitelj za dodatno strokovno pomoč, ki deluje pod okriljem mobilne specialno-
pedagoške službe.  
 

1.1 ZGODNJA OBRAVNAVA 
 
Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb (Soriano, V. 
in Kyriazopoulou, M., 2010, str. 7) navaja naslednjo definicijo zgodnje obravnave: 
»Zgodnja obravnava je nabor storitev za majhne otroke in njihove družine, ki so jim 
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na voljo na njihovo prošnjo v določenem obdobju otrokovega življenja ter pokrivajo 
vsakršne dejavnosti posebne podpore, z namenom da: se zagotovi in spodbudi 
otrokov osebni razvoj, okrepi zmogljivost same družine in spodbudi socialna 
vključenost družine in otroka.« 
 
Rossetti (2001) jo definira kot obravnavo strokovnjaka, ki se začne predčasno, 
preden bi to pričakovali ali preden je motnja očitna. Obravnava se torej začne takoj 
po rojstvu otroka, ki je rizičen za razvojni zaostanek, takoj ko opazimo dejavnike 
tveganja za razvojne zaostanke.  
 
Temeljna ideja zgodnje obravnave je oblikovanje ustreznih služb pomoči, ki so 
usposobljene omogočiti družinam z rizičnimi otroki in otroki s posebnimi potrebami 
lažji vstop v šolo (B. Globačnik, 2012).  
 
E. Novljan (2004) izpostavlja naslednje cilje zgodnje obravnave:  

• preprečevanje motenj s preventivnimi ukrepi; 

• normalizacija obstoječe motnje; 

• omilitev preostalih motenj; 

• preprečevanje in omilitev sekundarnih motenj; 

• preprečevanje in omilitev stanja nemoči pri progresivnih motnjah; 

• vključevanje v redni ali razvojni vrtec s skupino vrstnikov; 

• svetovanje in pomoč staršem ter vsej družini; 

• vključevanje otroka v rejniško družino ali ustrezno ustanovo, če je to v dobro 
otroka ali njegove družine.  

 
Zgodnja obravnava mora biti usmerjena v celotno družino. Strokovnjaki naj bi 
staršem posredovali potrebne informacije, jih usposobili za delo z otokom, jim 
pomagali pri navezovanju stikov z drugimi strokovnjaki, pri vključevanju v širšo 
družbo in pri lajšanju lastnih stisk in obremenitev. Starše je potrebno vključiti na vse 
ravni načrtovanja in razvijanja storitev za njihove otroke (Soriano in Kyriazopoulou, 
2010).  
 
Zgodnja obravnava zajema tri časovna obdobja (Marjanovič Umek idr, 2009): 

• prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva, 

• obdobje dojenčka in malčka – od rojstva do treh let starosti in 

• zgodnje otroštvo – od treh do šestih let starosti, torej do vstopa v šolo. 
 
V prvih dveh obdobjih je bolj prisotna skrb zdravstvene službe, že v drugem pa naj bi 
se začele pedagoške in rehabilitacijske intervencije (B. Globačnik, 2012).  
 
Golin in Ducains (1981, v Globačnik, 2012) navajata dve skupini otrok, ki so 
najpogosteje vključeni v zgodnjo obravnavo: 

• skupina rizičnih otrok, ki so mlajši od treh let in pri katerih predvidevamo, da 
bo prišlo do trajnega razvojnega zaostanka na različnih področjih 
(kognitivnem, motoričnem, komunikacijskem, čustvenem), in 

• skupina otrok s primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami (invalidnosti), ki imajo 
primanjkljaj, ki ga lahko ugotovimo dokaj hitro (okvare sluha, vida, motnja v 
duševnem razvoju, gibalna oviranost).  
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Zgodnje odkrivanje in intervencija zajemajo naslednja področja razvoja otrok (B. 
Globačnik, 2010): 

• fizični razvoj (sposobnosti vida, sluha in gibanja), 

• jezik in jezikovni razvoj (sposobnost govora in komunikacije),  

• socialno-emocionalni razvoj (sposobnost za igro, interakcijo in vzpostavljanje 
odnosov z drugimi),  

• adaptivni razvoj (sposobnost skrbi zase, hranjenje, oblačenje) in 

• kognitivni razvoj (sposobnost mišljenja in učenja).  
 
V zagotavljanje storitev zgodnje obravnave so vpletena vsaj tri področja z različnimi 
nalogami (B. Globačnik, 2012): 

• zdravstveno področje: prenatalna in postnatalna oskrba, zdravstvene usluge v 
bolnišnici in zdravstvenih domovih, specialistični pregledi, usluge v okviru 
centrov za mentalno zdravje in centrov in ambulant za zgodnjo obravnavo; 

• področje izobraževanja: postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, 
vključevanje otrok v jasli in vrtce, svetovalne storitve v vrtcih, centri in službe 
za zgodnjo obravnavo, mobilna obravnava otrok v vrtcu in na domu, 
svetovanje strokovnim delavcem v vrtcu in izvajanje svetovalnih storitev; 

• področje sociale: storitve centrov za socialno delo, vključevanje otrok v 
socialne zavode; 

• drugi: izvajanje različnih raziskav in projektov na področju zgodnje obravnave, 
dejavnosti nevladnih organizacij ter v nekaterih državah zasebne službe in 
centri za zgodnjo obravnavo.  
 

V svetu je področje zgodnje obravnave različno urejeno. V Avstriji je to natančno 
opredeljena služba, ki temelji na devetih različnih zakonih, na Hrvaškem je področje 
urejeno z dogovorom na nacionalni ravni. Vodilo Švedskega sistema je, da mora že 
najmlajši otrok s posebnimi potrebami imeti svojo prilagojeno igračo, ne glede na 
vrsto in stopnjo primanjkljaja, za zgodnjo obravnavo pa so pristojne občine in regije. 
Nemčija ima centre za zgodnjo obravnavo, oblikovane na nacionalni ravni, poleg njih 
pa jo izvajajo tudi druge nevladne organizacije. Vsem centrom je skupen 
interdisciplinaren pristop, povezani so s pediatričnimi oddelki bolnišnic, 
porodnišnicami, posebnimi vrtci in centri za družinsko svetovanje. Na Portugalskem 
so leta 1990 uredili zakonsko podlago za zgodnjo obravnavo, storitve pa izvajajo 
predvsem različne nevladne organizacije (B. Globačnik, 2012). 
 
V Sloveniji posebne zakonske podlage, ki bi urejala zgodnjo obravnavo predšolskih 
otrok s posebnimi potrebami zaenkrat še nimamo. V okviru zdravstvenega sistema 
deluje mreža strokovnih skupin razvojnih ambulant, ki delujejo v okviru dispanzerjev 
za mentalno zdravje. Mreža razvojnih ambulant je razporejena enakomerno glede na 
število otrok na področju, ki ga pokriva ambulanta. Strokovne skupine razvojnih 
ambulant naj bi bile v multidisciplinarni sestavi: razvojni pediater, diplomirana 
medicinska sestra, nevrofizioterapevt, delovni terapevt, logoped, klinični psiholog, 
rehabilitacijski pedagog in socialni delavec. Toda nekaterih profilov strokovnjakov 
(razvojni pediater, logoped) primanjkuje (B. Globačnik, 2012). V prednosti so otroci 
vključeni v vrtec, saj imajo možnost usmeritve, na podlagi katere jim je mogoče 
dodeliti ure dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj.  
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1.1.1 ZGODNJA OBRAVNAVA GOVORNO-JEZIKOVNIH MOTENJ 

Besedni govor je fiziološka aktivnost glasovne produkcije formiranih artikuliranih 
glasov, s katerim otroci iščejo in sprejemajo razlago, izražajo svoje želje in potrebe, 
odrasli pa jih učijo in korigirajo njihove izkušnje. Otroci, ki nimajo razvitega govorno-
jezikovnega področja,  nimajo možnosti normalnega psihičnega razvoja in socialnega 
prilagajanja (N. Grilc, 2014).   
 
Otroci pričnejo pot do uspešne komunikacije že takoj ob rojstvu, vendar napredek ni 
pri vseh enak. Nekateri čez noč napredujejo od ene besede do tvorjenja popolnih 
povedi s pomenom, drugi pa napredujejo počasi, enakomerno, z majhnimi koraki, 
postopnim dodajanjem besed, ki vodijo v izgradnjo povedi. Obe skupini otrok, brez 
posebne pozornosti, običajno dosežeta cilj v željenem času – uspešno komuniciranje 
(McAleer, 1995).  
 
Otrokov razvoj poteka preko interakcije različnih dejavnikov: bioloških, fizioloških in 
okoljskih. Najpomembnejše obdobje za otrokov razvoj govora je čas od rojstva do 
tretjega leta starosti. V tem času je govorni razvoj najintenzivnejši, oblikujejo se 
temelji za razvoj govora in jezika. Izkušnje v tem času so najpomembnejše in 
pomembno vplivajo na nadaljnji govorno-jezikovni razvoj. Čas med drugim in petim 
letom starosti bi lahko poimenovali kritično obdobje, saj je v tem obdobju otrok najbolj 
dojemljiv za učenje (Lukovac, 2012). Z različnimi raziskavami in študijami je 
dokazano, da prvih pet let življenja ne moremo primerjati z nobenim kasnejšim 
obdobjem v našem življenju (Shonkoff in Meisele, 2000). Primanjkljaji v zgodnjem 
otroštvu lahko pomembno vplivajo na otrokovo pripravljenost ob vstopu v šolo (B. 
Globačnik, 2012).  
 
Raziskave kažejo, da stopnja do katere je razvita komunikacija v predšolskem 
obdobju, napoveduje kasnejšo uspešnost v kognitivnem in socialnem razvoju, zato je 
potrebna čim zgodnejša in intenzivna obravnava govora in jezika ter vzpodbujanje 
razvoja verbalne in neverbalne komunikacije (Werdonig idr., 2009).  
 

1.1.2 ZGODNJA OBRAVNAVA GLUHOTE IN NAGLUŠNOSTI 

»Zgodnja obravnava otrok z okvaro sluha je pogoj za uspešen razvoj poslušanja in 
govora« (Hernja idr., 2010, str. 68).  
 
Okvare sluha so večinoma odkrite že v porodnišnici, saj večina porodnišnic v 
Sloveniji izvaja presejalni test za odkrivanje okvar sluha. Gre za preiskavo 
otoakustična emisija (OAE), natančneje tranzitorna otoakustična emisija (TEOAE). 
Izvajajo jo pri novorojenčkih, starejših od dveh dni. Test ocenjuje stanje notranjega 
ušesa in polža (Preiskave sluha, 2016). V zunanji sluhovod vstavijo sondo, ki iz 
čutnic notranjega ušesa izvablja signale in jih posname. Aparatura pokaže, ali je 
posnetek ustrezen. Če ni ustrezen je otrok napoten na nadaljnje preiskave k 
audiologu. To se zgodi pri približno enem odstotku novorojenčkov (Zgodnje 
odkrivanje sluha pri novorojenčkih, 2017).  
 
Odkrivanje okvar pri novorojenčkih omogoča zgodnjo diagnostiko in posledično 
dodelitev slušnega aparata ali polževega vsadka, s čimer omogočimo razvoj 
poslušanja v optimalnem obdobju. Šele ko otrok dobi ustrezen tehnični pripomoček, 
se začne računati njegova slušna starost (Hernja idr., 2010).  
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»Cilj rehabilitacije otrok z okvaro sluha je razvoj sposobnosti poslušanja in govora, ki 
se zaradi okvare sluha ne razvije po naravni poti« (Hernja idr., 2010, str. 69).  
 
Rehabilitacija otroka je individualno prilagojena otroku. Terapevt ugotavlja kako otrok 
posluša in zaznava s tehničnim pripomočkom, koliko razume, kdaj in kako se oglaša 
ter kakšne so njegove druge sposobnosti. Na podlagi zbranih ugotovitev oblikuje cilje 
terapije. Terapevt je v veliko pomoč tudi staršem.  
 
Rehabilitacija gluhih in naglušnih oseb poteka po stopnjah (Hernja idr., 2010): 

a) zaznava – sposobnost odzivanja na pričakovane ali nepričakovane zvoke in 
glasove; 

b) razlikovanje – sposobnost razlikovanja zvokov med seboj ter razlikovanja 
zvokov (po trajanju, številu enot, glasnosti …); 

c) prepoznavanje – sposobnost prepoznavanja določene značilnosti besede ali 
zvoka (moški ali ženski glas, število zlogov v besedi, prepoznati svoje ime …); 

d) razumevanje – sposobnost razumeti slišano, razumeti sogovornika 
(razumevanje besed, konteksta, več navodil, sposobnost uporabe in 
razumevanja vprašalnic, oblikovanje odgovorov …).  

Vzporedno z razvojem poslušanja pa se razvija tudi govor, vedno v komunikaciji.  
 

1.2 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 
 
Razvoj odnosa do oseb s posebnimi potrebami že dlje časa spremljata dva pojma – 
integracija in inkluzija.  
 
Integracija pomeni vključevanje posameznikov z motnjo v normalno okolje v čim večji 
možni meri (B. Globačnik, 2010). Gre za vzgojo in izobraževanje učencev s 
posebnimi potrebami v redni šoli (Peček Čuk, Lesar, 2009, str. 191). Medtem ko 
inkluzija predstavlja težnjo po zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov in 
razvrednotenj bodisi na osnovi motenj, rase, spola, let, etičnosti, spolne orientacije, 
religije ali česarkoli drugega, kar nekaterim učencem nepotrebno oteži šolsko 
življenje (Peček Čuk, Lesar, 2009). Inkluzivna paradigma pomeni, da dvotirni šolski 
sistem (normalni – prizadeti) ni sprejemljiv, temveč je pravičen skupni šolski sistem, 
ki mu pripadajo vsi (B. Globačnik, 2010).  
 
V začetku se je pričakovalo, da se bo večina otrok s posebnimi potrebami šolala v 
rednih programih vrtcev in šol. Ti otroci potrebujejo določene prilagoditve in pomoč v 
procesu vzgoje in izobraževanja, naloga učiteljev in vzgojiteljev pa je, da to 
prepoznajo in prilagodijo delo. Za otroke z izrazitejšimi posebnimi potrebami – tiste, ki 
potrebujejo veliko prilagoditev in strokovne pomoči – pa je bil leta 2000 sprejet Zakon 
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP). V primeru, da otrok potrebuje 
toliko prilagoditev in strokovne pomoči, da tega ni mogoče zagotoviti v okviru 
standardov vrtca ali šole, je potrebno v postopku usmerjanja ugotoviti vrsto in stopnjo 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj otroka in določiti prilagoditve in strokovno pomoč, 
ki jo otrok potrebuje (B. Globačnik, 2010).  
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Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka po (Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami, 2011, 5. člen):  

• programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo,  

• prilagojenem programu za predšolske otroke,  

• vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
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 (v 
nadaljevanju posebni program vzgoje in izobraževanja),  

• vzgojnih programih. 
 
Programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za vrtce in šole 
simbolizirata inkluzijo in omogočata pridobitev enakovrednega izobrazbenega 
standarda, kot v večinskih vrtcih in šolah, obenem pa zagotavljata prilagoditve pri 
izvajanju programa in dodatno strokovno pomoč. V programu predšolske vzgoje se 
glede na vrsto posebnih potreb prilagajata organizacija in način izvajanja programa 
ter se zagotovi dodatna strokovna pomoč. V izobraževalnih programih pa se glede 
na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovir oziroma motenj lahko prilagodijo organizacija, 
način preverjanja in ocenjevanja znana, napredovanje in časovna razporeditev 
pouka, ter se zagotovi dodatna strokovna pomoč (Opara, 2015). Prilagoditve so 
opisane v Navodilih h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) in Navodilih za 
izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 
devetletno osnovno šolo (2003).  
 
Delo z otrokom s posebnimi potrebami zahteva specifične pristope, ki izhajajo iz 
njegovih sposobnosti in potreb. Otrokov primanjkljaj je le ena od značilnosti otroka, ki 
jo morajo odrasli prepoznati in upoštevati pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela. 
Potrebna je usmerjenost v otrokove pozitivne lastnosti in sposobnosti ter omogočanje 
razvoja pozitivne samopodobe otroka (Čas, Kastelic in Šter, 2003).  
 
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temeljita na ciljih in načelih, 
določenih v zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja in na naslednjih 
ciljih in načelih (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, 4. člen):  

• 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,  
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• 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,  

• zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega 
otroka. 

 

1.2.1 OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU  

Predšolsko obdobje je za vsakega otroka zelo pomembno, saj se v tem času 
razvijejo temeljni procesi in funkcije, ki se kasneje nadgrajujejo. Kar zamudimo, 
kasneje težko nadomestimo ali pa sploh ne moremo. Otrok prav takrat razvija svoje 
potenciale in za ta razvoj potrebuje veliko vzpodbud (Opara, 2005).  
 
Za celovito obravnavo otroka s posebnimi potrebami v vrtcu skrbi več strokovnjakov: 
vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavci vrtca, specialni pedagog/defektolog 
ter drugi delavci vrtca. Zagotavljajo jo še: starši, zdravnik pediater, drugi zdravniki 
specialisti, fizioterapevt in defektologi drugih smeri, psiholog, socialni delavec in 
drugi. Tisti, ki sodelujejo v procesu vzgoje otroka ter starši so vključeni v strokovni 
tim, ki je zadolžen za pripravo individualiziranega programa (Čas idr., 2003).  
 
»Vključitev otroka s posebnimi potrebami v vrtec pogojuje zagotavljanje neposredne 
pomoči otroku, pomoč in svetovanje vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev ter 
staršem s strani defektologa ustrezne smeri ali/in drugega strokovnjaka. Defektolog 
in/ali drugi strokovnjak dela neposredno z otrokom v oddelku ali/in individualno – 
odvisno od otrokovih potreb, težav in motenj« (Čas idr., 2003, str. 9).   
 
Strokovni delavec ustrezne smeri nudi (Čas idr., 2003, str. 12): 

• sistematično individualno pomoč s ciljem razvijati njegove psihofizične 
sposobnosti, 

• ozavešča okolico in s tem ustvarja strpnejši odnos do otroka, 

• sodeluje pri zagotavljanju ustreznih pogojev v vrtcu (prostor, igrače, oprema, 
...), 

• sodeluje z drugimi strokovnimi delavci, ki otroku nudijo dodatno strokovno 
pomoč in z odraslimi, ki otroku nudijo fizično pomoč v vrtcu, 

• povezuje se z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev in jim pomaga prepoznati 
otrokove značilnosti, med njimi tudi posledice težav oziroma motenj in ovir v 
razvoju, 

• vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev svetuje postopke dela z otrokom in s 
pripomočki, 

• seznanja starše o vsakem otrokovem napredku, 

• svetuje staršem o delu in igri z otrokom doma, tako da starše in otroka 
dodatno ne obremenjuje in jim priporoča ustrezno opremo in igrače, 

• ozavešča starše o možnostih vključevanja družine v združenja, društva, 

• skupaj s strokovno skupino vrtca, v soglasju s starši in drugimi zunanjimi 
strokovnimi delavci, ki spremljajo otrokov razvoj, preverja ustreznost programa 
in ga prilagaja glede na njegov napredek, 

• organizira različne oblike izobraževanja za strokovne delavce vrtcev in starše, 

• sodeluje s širšim okoljem pri organizaciji in zagotavljanju pomoči, razumevanju 
problematike otroka in njegove družine.  
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Glede na potrebe in interese otroka s posebnimi potrebami in njegovih vrstnikov ter 
glede na objektivne okoliščine, delo z otrokom izvaja na različne načine (Čas idr., 
2003, str. 12): 

• pomaga otroku  pri dejavnosti, ki jo pripravi vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, 
in za katero potrebuje otrok s posebnimi potrebami več časa, pomoči, 
posebne prilagoditve ali posebno rokovanje oziroma  vodenje odraslega, 

• sodeluje v skupni dejavnosti, ki jo pripravi skupaj z vzgojiteljem in/ali 
pomočnikom vzgojitelja, ob vsebini in/ali metodičnem pristopu, ki je posebej 
primeren za otroka, je pa ustrezen in zanimiv tudi drugim otrokom, 

• izvaja delo v manjši skupini otrok izven igralnice (s prijatelji iz skupine, ki si jih 
otrok sam izbere ali z otroki, ki želijo sodelovati, ...), 

• dela v manjši skupini otrok, v kateri je otrok s posebnimi potrebami le eden od 
udeležencev, 

• izvaja individualno delo z otrokom v igralnici v mirnem kotičku, 

• izvaja individualno delo z otrokom v posebnem prostoru, 

• otroku s posebnimi potrebami in drugim otrokom pomaga pri razvijanju 
ustreznih socialnih odnosov, ki so pomembni za socialno integracijo, 

• pomaga otrokom pri reševanju konfliktnih situacij v oddelku.   
 
Otrok s posebnimi potrebami je sposoben učenja in napredka na vseh razvojnih 
področjih, zato mora biti vključen v vsa področja življenja v vrtcu. Glede na njegov 
razvoj naj bo ob pomoči zagotovljeno njegovo polno in aktivno sodelovanje z ostalimi 
otroki v oddelku, kot tudi so/samo-odločanje o življenju. Otroku s posebnimi 
potrebami mora biti v vrtcu omogočen dostop do različnih materialov in sredstev z 
namenom dosegati uspehe in osebne potrditve. Ima naj možnost izbire dejavnosti in 
načinov ter ožje ali širše igralne skupine, po potrebi tudi umik v zasebnost (Čas idr., 
2003). 
 

1.2.2 OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V ŠOLI 

Zakon o osnovni šoli v 12. členu opredeljuje učence s posebnimi potrebami kot tiste, 
ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno 
pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in 
izobraževanja.  
 
V program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so 
usmerjeni tisti otroci, za katere komisije ocenijo, da bodo glede na svoje razvojne in 
učne zmožnosti s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo dosegli vsaj 
minimalne standarde znanja, določene v učnih načrtih za vse predmete v 
predmetniku (Zakon o osnovni šoli, 2006).  
 
Za vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami v času osnovnošolskega 
izobraževanja so poleg splošnih načel pomembna še predvsem naslednja (Kavkler 
idr., 2003, str. 3): 

• načelo integracije kot sodobne oblike izobraževanja otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, 

• načelo zagotovitve ustreznih pogojev, ki bodo osnova za uspešno učenje 
otrok in mladostnikov  s posebnimi potrebami, 

• načelo enakih možnosti, s hkratnim upoštevanjem drugačnosti otrok in 
mladostnikov narekuje takšno naravnanost vzgoje in izobraževanja, ki bo 
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zagotavljala otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v procesu vzgoje 
in izobraževanja v čim večji meri preseči posledice motenj, primanjkljajev ali 
ovir, 

• načelo pravice do izbire, ki pomeni, da je treba otrokom in mladostnikom s 
posebnimi potrebami in njihovim staršem zagotoviti pravico do izbire šole, ki 
ima zagotovljene možnosti za izvajanje ustreznega programa, 

• načelo vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja, ki izhaja iz 
ugotovitve, da sta vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami v veliki meri odvisna od staršev, ki jih je zato potrebno vključevati v 
odločanje, načrtovanje, neposredno delo z otroki oz. mladostniki ter evalvacijo 
otrokovega napredovanja, 

• načelo organiziranja izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami čim bliže domu sledi principu, da tudi otrok, s posebnimi potrebami, 
če je le mogoče ne bi izločali iz družinskega in socialnega okolja, 

• načelo individualiziranega pristopa z diferenciranimi in individualiziranimi 
programi, ki upoštevajo otrokove oz. mladostnikove sposobnosti, pa tudi 
primanjkljaje in možnosti za doseganje standardov znanja, 

• načelo kontinuiranosti programov zagotavlja fleksibilnost in prehajanje med 
različnimi oblikami izobraževanja, 

• načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, ki 
otrokom omogoča čim prejšnjo pomoč, 

• načelo interdisciplinarnosti zahteva, da v procesu vzgoje in izobraževanja 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami sodelujejo različni strokovnjaki (s 
področja šolstva, zdravstva in socialnega varstva), da bodo otrokove oz. 
mladostnikove potrebe celovito zaznane in da bo spremljanje njegovega 
učenja in razvoja celostno. 
 

V skladu z Zakonom o usmerjanju ravnatelj imenuje strokovno skupino, ki je 
zadolžena za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa. To 
strokovno skupino sestavljajo strokovni delavci šole in drugi strokovnjaki, ki bodo 
sodelovali pri izvajanju programa vzgoje in izobraževanja, najpogosteje so to: 
svetovalni delavci, učitelj, učitelj v oddelku podaljšanega bivanja, defektolog.  
 

1.2.3 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Individualizacija je temeljna zahteva v procesu vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami. Otrokom s posebnimi potrebami je potrebno individualizirati 
razmere in številne komponente vzgoje in izobraževanja. Upoštevanje različnosti in 
različnih potreb kot tudi njihovo razumevanje je temelj dobrega počutja otrok (Opara, 
2015).  
 
Individualiziran program je obvezni dokument vsakega otroka s PP, ne glede na to, v 
kateri program vzgoje in izobraževanja je vključen. Predstavlja načrt, kako delati z 
otrokom s posebnimi potrebami in kako prilagoditi razmere. Je rezultat timskega dela, 
pri pripravi katerega sodelujejo različni strokovnjaki, ki delajo z otrokom: vzgojitelji, 
učitelji, specializirani strokovnjaki, psihologi in drugi (Opara, 2015).  
 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) določa, da mora vzgojno-
izobraževalni zavod oziroma socialnovarstveni zavod najkasneje v roku 30 dni po 
dokončnosti odločbe za otroka s posebnimi potrebami izdelati individualizirani 
program, s katerim se določita organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči za:  
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• premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

• izvajanje svetovalnih storitev,  

• izvajanje učne pomoči.  
 
Z individualiziranim programom dela se določijo (Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, 2011, 36. člen): 

• cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih,  

• strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino,  

• potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju 
standardov in napredovanju,  

• uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,  

• izvajanje fizične pomoči,  

• izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku,  

• prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, 

• časovna razporeditev pouka, 

• veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in 
načrt vključitve v zaposlitev. 
 

V pripravo in spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni starši ter 
otrok s posebnimi potrebami, upoštevaje njegovo zrelost in starost. Individualiziran 
program je potrebno najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju evalvirati in 
ga po potrebi spremeniti. 
 

1.2.4 GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI  V VRTCU IN ŠOLI 

Gluhi in naglušni otroci so po šolski zakonodaji otroci s posebnimi potrebami, ki so 
glede na strokovni in politični koncept vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, vključeni v 
koncept inkluzije. Ta v ospredje postavlja potrebo po prilagajanju okolja otroku, 
ugotavlja ovire in zagotavlja pogoje, ki v vzgojno-izobraževalnem okolju otroku 
omogočajo ali ne omogočajo njegovo optimalno funkcioniranje (Hernja idr., 2010).  
 
Otroci z okvaro sluha za svojo vzgojo in izobraževanje med vrstniki v večinski šoli 
potrebujejo dodatno pomoč in posebne metode. To je potrebno zaradi njihovih težav 
pri razumevanju in uporabi jezika ter vseh funkcij povezanih z njima, med drugim tudi 
z učenjem in vključevanjem v socialno okolje. Otroci z okvaro sluha imajo težave z 
razumevanjem in usvajanjem novih besed, težave z razumevanjem abstraktnih 
izrazov, težje razumejo in uporabljajo slovnične zakonitosti, v šoli pa imajo težave  
tudi z bralnim razumevanjem (K. Kesič Dimic, 2010).  
 
Vzgojitelji v vrtcu in učitelji v šoli morajo otroku z okvaro sluha nuditi različne 
prilagoditve (časovne, prilagoditve prostora in prilagoditve izvajanja področij 
dejavnosti), s katerimi spodbujajo njihove spoznavne, zaznavne, motorične, socialne, 
čustvene, komunikacijske in jezikovne sposobnosti.  
 
Gluhota ali težka okvara sluha predstavlja izguba sluha na 90 dB, naglušnost pa 
zajema raznoliko skupino okvar sluha, od lažje do težje izgube sluha. Gluh in 
naglušen otrok posluša s pomočjo tehničnih pripomočkov (polžev vsadek, slušni 
aparat, FM-sistem …).  
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Poslušanje je naš najpomembnejši komunikacijski člen, ki omogoča razvoj 
besednega govora in jezika ter je obenem pomemben element zdravega socialno-
emocionalnega razvoja. Predstavlja analizo in predelavo slušnih informacij. 
Populacija otrok z okvaro sluha je heterogena, njihove izkušnje z zvokom in govorom 
so odvisne od tega, kdaj je prišlo do izgube sluha in kolikšna je ta izguba. Ostali 
dejavniki, ki vplivajo na razvoj poslušanja so: čas odkritja okvare sluha, ustreznost 
tehničnega pripomočka, način slušne vzgoje v domačem okolju in individualne 
značilnosti otroka. Otroci nekaterih glasov ne slišijo, druge slišijo slabše, tako se v 
njihovem poslušanju pojavljajo vrzeli (Hernja idr., 2010).  
 
Gluhi in naglušni otroci težje razumejo in uporabljajo govor in jezik, ter z njim 
povezane funkcije, posledično imajo težave tudi z vključevanjem v socialno okolje. 
Njihov najvažnejši organ za sprejemanje informacij je oko, naravni jezik pa znakovni 
jezik. Izražajo se na različnejše načine: znakovni jezik, pisanje, govor, prstna 
abeceda. Pri sprejemanju informacij pa si pomagajo z odgledovanjem, uporabo 
slušnih pripomočkov (slušni aparat, polžev vsadek), vibratorjem, v pisni obliki, s 
kretnjami ali prstno abecedo (Čas idr., 2003).  
 
Tim strokovnjakov, ki sodeluje pri vključevanju otroka z okvaro sluha, sestavljajo: 
vzgojiteljica ali učiteljica, svetovalni delavci vrtca ali šole ter strokovni delavci ustanov 
za gluhe in naglušne. Pomembno je, da vsi delavci vrtca ali šole, ki bodo delali z 
gluhim ali naglušnim otrokom, pridobijo znanja o naglušnosti, gluhoti, prilagoditvah in 
individualiziranem programu. Seznanjeni morajo biti z osnovnimi informacijami o 
otroku in načinu komuniciranja z njim. Kasneje imajo veliko vlogo tudi redna 
strokovna srečanja na katerih si vzgojitelji, učitelji in drugi strokovnjaki izmenjujejo 
svoje izkušnje, težave, dileme in morebitne rešitve (Hernja idr., 2010).  
 

1.2.5 OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI V VRTCU IN ŠOLI 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami predstavljajo skupino otrok, ki imajo 
zmanjšano zmožnost usvajanja, razumevanja in izražanja in/ali smiselne uporabe 
govora, jezika in komunikacije. Odstopanja na katerem koli od teh področij vplivajo 
na otrokovo vsakodnevno sporazumevanje in učenje. Posledice motenj pa se 
odražajo na otrokovi sposobnosti interakcije z okoljem, učenju in vedenju že v 
predšolskem obdobju. V šolskem okolju vplivajo tudi na usvajanje in izkazovanje 
šolskih znanj in veščin, medosebnih odnosov, vedenje in čustvovanje. Govorno-
jezikovna motnja pomembno vpliva na otrokove vzgojno-izobraževalne potrebe in 
delovanje ter uspešnost v vzgojno-izobraževalnem procesu. Običajno se pri otrocih 
pojavi neskladje med besednimi in nebesednimi sposobnostmi, pri čemer so 
nebesedne boljše od besednih (N. Vovk Ornik, 2014).  
 
Njihove kognitivne sposobnosti so povprečne, lahko pa jih spremljajo posebnosti v 
delovanju centralnega živčnega sistema, ADHD sindrom, specifični primanjkljaji na 
področju kognitivnega delovanja, težave pri pridobivanju znanj, sekundarne čustvene 
in vedenjske težave. Njihovo govorno-jezikovno vedenje odstopa od pričakovanega 
glede na otrokovo kronološko starost in neverbalne sposobnosti (Navodila h kurikulu 
za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 
otroke s posebnimi potrebami, 2003).  
 
Vzgojitelji v vrtcu in učitelji v šoli morajo otroku z okvaro sluha nuditi različne 
prilagoditve (časovne, prilagoditve prostora in prilagoditve izvajanja področij 
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dejavnosti), s katerimi spodbujajo njihove spoznavne, zaznavne, motorične, socialne, 
čustvene, komunikacijske in jezikovne sposobnosti.  
Komunikacija je dvosmeren proces, ki vključuje jasen govor, ustrezen nabor besed in 
dobro poslušanje. Oralni govor se nanaša na glasove, ki jih proizvedemo z govorili in 
izrazimo v obliki besed. Je zapleten proces, ki vključuje številne elemente: pravilno 
delovanje možganov, ustrezno razvita govorila, dihala in sluh. Potrebno je točno 
določeno zaporedje delovanja posameznih elementov, da tvorimo govor. Pri večini 
otrok se proces razvoja govora zgodi naravno, ob ustreznih spodbudah. Jezik se 
nanaša na vsebino povedanega, zapisanega, prebranega ali razumljenega;  lahko je 
tudi gestualen – govorica telesa in znakovni jezik. Deli se na receptivni in ekspresivni 
jezik. Receptivni jezik predstavlja zmožnost dojemanja govora ali gest nekoga 
drugega, ekspresivni jezik pa predstavlja zmožnost produkcije govorjenega sporočila, 
ki ga bodo ostali razumeli. Tako kot razvoj govora, tudi razvoj jezika poteka v 
določenih fazah. Poslušanje je aktiven proces slišanja in razumevanja slišanega 
(McAleer, 1995).  
 
Predšolsko obdobje je najpomembnejše obdobje za razvoj oralnega govora pri 
otroku. Otroci se v tem obdobju učijo izražati svoja čustva, izkušnje, misli ter razumeti 
sporočila drugih. Jezikovne dejavnosti v tem obdobju so povezane z več jezikovnimi 
ravninami: s fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko (in pragmatično). Razvoj 
jezika je vpleten v vsa področja dejavnosti, otroci se učijo jezika ob poslušanju 
vsakdanjih pogovorov, glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, 
ob rabi jezika v igri, izmišljanju zgodbic in pesmic, v socialnih igrah z ostalimi otroki, 
izštevankah, rimah, ugankah, besednih igrah. Zbližujejo se s knjigo kot pisnim 
prenosnikom ter se navajajo na rabo knjige. Od tretjega leta naprej pa je pomemben 
tudi razvoj predbralnih in predpisalnih sposobnosti (Bahovec idr., 2013).  
 
Osebe, ki delajo z otroki, »morajo opazovati otroka in biti sposobni prepoznati 
otrokov neverbalni stil, ki lahko vključuje tudi znakovni jezik […] Znati morajo pokazati 
svojo lastno govorico telesa in na situaciji ustrezen način z neverbalnimi sredstvi 
vzpostaviti interakcijo z otroki, prepoznati možne nesporazume v neverbalni 
komunikaciji in se zavedati različnih kulturnih stilov neverbalne komunikacije […] Z 
otroki se pogovarjajo v neotroškem jeziku in ga spodbujajo pri usvajanju 
komunikacije. Pokažejo, da cenijo verbalno komunikacijo« (Bahovec idr, 2013, str. 
35).  
 
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so zelo heterogena skupina, ki imajo različne 
ravni jezikovnih in govornih sposobnosti. Pojavljajo se na kontinuumu od lažje, kot je 
nezmožnost izgovorjave posameznega glasu, do težke motnje na enem ali več 
področjih: artikulacija, semantika, sintaksa, fonologija, pragmatika in fluentnost 
govora.  
 
Grilc (2014) deli govorno-jezikovne motnje na motnje izgovarjave (artikulacija), 
motnje ritma in tempa govora (fluentnost), motnje glasu (fonacija) in jezikovne težave 
(semantika, sintaksa, fonologija, pragmatika, morfologija).  
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Glede na težavnost govorno-jezikovnih težav razlikujemo štiri skupine otrok z 
govorno-jezikovnimi motnjami (N. Vovk Ornik, 2014): 

• Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami 
Govorno-jezikovna komunikacija odstopa od povprečja kronološko enako starih otrok 
vsaj na enem od teh področij: artikulacija, semantika, sintaksa, fonologija, pragmatika 
in fluentnost govora. 
 

• Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami 
Govorno-jezikovna komunikacija pomembno odstopa od povprečja kronološko enako 
starih otrok na več področjih: artikulacija, semantika, sintaksa, fonologija, pragmatika 
in fluentnost govora. 
 

• Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami 
Govorno-jezikovna komunikacija 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.  
 

• Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami 
Učinkovitost komunikacije 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: artikulacija, semantika, sintaksa, fonologija, pragmatika in fluentnost 
govora. 
 

1.3 DODATNA STROKOVNA POMOČ 
 
 »Mobilna specialno pedagoška služba za strokovno pomoč otrokom v rednih 
osnovnih šolah in vrtcih se je začela razvijati šele v začetku 80-ih let kot projekt v 
okviru Zavoda RS za šolstvo« (Krek in Metljak, 2011, str. 277). Spremembe zakonov 
zadnjih dvajsetih let s področja vzgoje in izobraževanja so omogočile uvedbo 
programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v redne šole in 
vrtce. Z odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo je bila učencem priznana pravica do prilagoditev učnega okolja in 
dodatne strokovne pomoči, tako da so se lahko uspešneje šolali po programu z 
enakovrednim izobrazbenim standardom redne osnovne šole oziroma nadaljevali 
šolanje na sekundarni in terciarni ravni (Krek in Metljak, 2011).  
 
Dodatna strokovna pomoč je pomoč, ki jo različni strokovnjaki nudijo otrokom s 
posebnimi potrebami, glede na njihove opredelitve v odločbi o usmeritvi.  
 
Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2013) 
navaja, da se strokovna pomoč izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so 
usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo ter v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo. Izjemoma se lahko dodeli tudi otrokom z več motnjami, 
usmerjenim v prilagojen izobraževalni program in zaradi različnih primanjkljajev, ovir 
oziroma motenj potrebujejo tudi dodatno strokovno pomoč. Izvaja se na tri načine: 
pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, svetovalna storitev in 
učna pomoč. Dodatna strokovna pomoč kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, 
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ovir oziroma motenj ter učna pomoč se izvajata skupinsko ali individualno v oddelku 
ali izven oddelka. Praviloma se izvaja tedensko, lahko tudi v strnjeni obliki in 
občasno. Dodatna strokovna pomoč kot svetovalna storitev se izvaja v okviru 
celostne obravnave otroka. Izvajanje dodatne strokovne pomoči je v vrtcu vezano na 
čas otrokovega bivanja v vrtcu, v osnovni in srednji šoli pa na čas vzgojno-
izobraževalnega dela v šoli.  
 

1.3.1 IZVAJALCI DODATNE STROKOVNE POMOČI  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) opredeljuje, da dodatno 
strokovno pomoč (DSP) izvajajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi 
zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje.  
 
Ti strokovni delavci so lahko: specialni pedagog, logoped, surdopedagog, 
tiflopedagog, socialni pedagog … Izvajalci so določeni v posamezni odločbi o 
usmeritvi.  
 
Zgrešeno je misliti, da sta udeleženca DSP le otrok s posebnimi potrebami in 
izvajalec ur DSP. Pomemben člen so vsi vzgojitelji oziroma učitelji, ki delajo z 
otrokom. Če le ti niso vključeni v procese načrtovanja in uresničevanja 
individualiziranega programa, če ne upoštevajo ugotovitev, kako poučevati otroka, 
kakšne prilagoditve potrebuje, potem je delo izvajalca DSP brez pravega učinka. 
Vzgojitelji in učitelji, ki otroka vzgajajo in poučujejo so tisti, od katerih je odvisna DSP.  
Pomembna je tudi vloga svetovalne službe. Vodstvo vrtca oziroma šole pa je tisto, ki 
določa šolsko ozračje in odnos do otrok s posebnimi potrebami. V celoten proces pa 
je potrebno vključevati tudi starše (Opara, 2015).  
 
Uspeh DSP je odvisen od vseh udeležencev. Specialni pedagog oziroma inkluzivni 
pedagog, ki je nosilec in koordinator dela z osebo s posebnimi potrebami, mora biti 
dnevno v stiku z vzgojitelji, učitelji in drugimi strokovnimi delavci. Pomembno vlogo 
pa ima tudi sama oseba s posebnimi potrebami, ki je za uspeh odgovorna sama, 
DSP je le pomoč. Praksa opozarja na to, da osebe s posebnimi potrebami poskušajo 
vso odgovornost prenesti na izvajalca DSP, in da DSP in prilagoditve razumejo kot 
lastno razbremenitev. Pogosto tudi starši dvignejo roke od težave, saj so mnenja, da 
bo za vse poskrbel izvajalec DSP (Opara, 2015).  
 
Za uspešno sodelovanje med vsemi vpletenimi je pomembno timsko delo.  
 

1.3.2 DODATNA STROKOVNA POMOČ V VRTCU 

 »Kurikulum vrtca omogoča, da je lahko otrok s posebnimi potrebami deležen 
dodatne strokovne pomoči ob izvajanju vsakodnevnih dejavnosti v oddelku. 
Individualna strokovna pomoč v oddelku mora biti izvajana tako, da se 
ohrani/nadaljuje otrokova igra ali dejavnost, ki jo izvaja in da otrok ne čuti dodatne 
obremenitve. Zato se odrasli vključijo v otrokovo dejavnost kot soigralci ali kot 
usmerjevalci, pri tem pa spodbujajo otroka k urjenju posameznih spretnosti ali veščin. 
Če se otroku ponudijo nove/druge usmerjene dejavnosti v skladu z individualiziranim 
programom, je vedno potrebno to storiti v dogovoru z otrokom. Za otroka, ki je 
deležen dodatne strokovne pomoči v oddelku je vzpodbudno, če se mu, na lastno 
željo, pridružijo tudi drugi otroci.  V kolikor je neobhodno izvajanje dodatne strokovne 
pomoči izven oddelka, se otroka ne izvzame sredi izvajanja dejavnosti, še posebej 
ne, kadar je otrok za dejavnost, ki jo izvaja posebej motiviran. Vzgojitelj in drugi 
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odrasli morajo pri ponovni vrnitvi otroka v oddelek otroku pomagati, da se čim hitreje 
in brez stisk ponovno vključi v dejavnosti, ki potekajo v oddelku« (Čas idr., 2003, str. 
6).  
 

1.3.3 DODATNA STROKOVNA POMOČ V ŠOLI 

Glavni pomen v osnovni šoli, kot vzgojno-izobraževalni instituciji, je napredovanje iz 
razreda v razred. Program vsakega razreda je določen po vsebini in zahtevnosti, 
minimalni standardi znanja pa so nujni za napredovanje. Individualiziran program za 
osebe s posebnimi potrebami ima tako jasne omejitve – prilagajamo lahko le pot 
doseganja standardov, ne moremo pa jih nižati. Zakon o usmerjanju oseb s 
posebnimi potrebami določa, da lahko prilagajamo organizacijo, način preverjanja in 
ocenjevanja znanja, napredovanje in časovno razporeditev pouka. Z dodatno 
strokovno pomočjo ne odpravljamo primanjkljajev, ovir oziroma motenj, temveč 
otroka naučimo premagovati le-te (Opara, 2015).  
 
Ravnatelj šole imenuje strokovno skupino, zadolženo za posameznega učenca. 
Strokovno skupino sestavljajo strokovni delavci šole in drugi strokovnjaki, ki 
sodelujejo pri izvajanju programa vzgoje in izobraževanja ter pri izdelavi 
individualiziranega programa. Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo 
tudi starši (Kavkler idr., 2003).  
 
Posebno pozornost v šoli je potrebno nameniti ustvarjanju pozitivne klime. Otroke je 
treba seznaniti z vključitvijo otroka s posebnimi potrebami, tako da jim predstavimo 
čim več informacij, saj s tem preprečimo strah, negativna stališča in morebitne 
neprijetne situacije. Pripraviti pa je potrebno tudi otroka s PP – ga razbremeniti 
občutka krivde, ozavestiti vzroke in naravo njegovih posebnih potreb. Pomembno je, 
da se otrok s PP počuti sprejetega in varnega, saj to predstavlja pogoj za uspešno 
vzpostavljanje socialni interakcij, komunikacijo in učenje (Kavkler idr., 2003). 
 

1.3.4 NALOGE IN CILJI DODATNE STROKOVNE POMOČI 

Otroci s posebnimi potrebami imajo (razen otrok z motnjami v duševnem razvoju) 
enake potenciale kot njihovi vrstniki, imajo le različne ovire, ki jim otežujejo učenje in 
napredovanje. Cilj DSP je vključitev čim večjega števila otrok s posebnimi potrebami 
v večinske vrtce in šole. Namen DSP in prilagoditev pa je zagotoviti razmere in 
strokovno pomoč, ob katerih bodo otroci s posebnimi potrebami uspešni. Z DSP in 
prilagoditvami zagotavljamo otrokom s posebnimi potrebami enake možnosti, kot jih 
imajo njihovi vrstniki (Opara, 2015).  
 

1.3.5 KOMPONENTE DSP 

Dodatna strokovna pomoč se deli na tri komponente: pomoč pri premagovanju 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj; učna pomoč; svetovalna storitev.  
 

A. Pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj – členi se na 
reedukacijo, kompenzacijo in rehabilitacijo.  
 

Reedukacija  
»Reedukacija pomeni usposobiti oziroma izboljšati funkcije in procese posameznika 
s posebnimi potrebami, da bo postal učinkovitejši« (Opara, 2015, str. 56). Je zelo 
zahtevno strokovno delo, ki ga lahko opravljajo strokovnjaki, ki obvladajo razvojne 
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procese otrok z različnimi primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami in metode 
reedukacije (Opara, 2015).  
 
Tovrstno pomoč potrebujeta dve skupini otrok (Opara, 2015): 

• Normativna skupina OPP: senzorno ovirani (slepi in slabovidni, gluhi in 
naglušni), gibalno ovirani, dolgotrajno bolni in otroci z zmernimi in težjimi 
motnjami v duševnem razvoju. Ta skupina ima okvarjene strukture in funkcije. 

• Nenormativna skupina OPP: otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, otroci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otroci s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami. Ta skupina je ovirana v aktivnostih in participaciji, 
pogojenih in izraženih v interakcijah z okoljem. 
 

Slabo razvite funkcije je potrebno reeducirati, razvijati in izpopolnjevati (izpopolnjevati 
ostanke sluha, razvijati druge oblike komunikacije, slabo razvito govorno 
sporazumevanje, elemente kognicije, govora, socialnih veščin, motorike). Migranti, 
tujejezični otroci, otroci iz drugih kultur, katerih posebne potrebe so 
socialnoekonomsko pogojene, tovrstne edukacije ne potrebujejo. Potrebujejo zgolj 
prilagoditve in pomoč pri socialnem vključevanju in učenju.  
 
Kompenzacija  
»Kompenzacijo razumemo kot mehanizem nadomeščanja telesnega, psihičnega ali 
družbenega primanjkljaja ali neustreznosti« (Opara, 2015, str. 57). V specialni 
pedagogiki predstavlja uporabo različnih alternativnih ali kompenzatornih kanalov 
učenja (brajica, kretnje). Je izrazito individualna in vključuje raznolike prilagoditve in 
oblikovanje okolja ter razmer za doseganje najboljše učinkovitosti. Vključuje tudi 
izogib oviram, ki jih posameznik ima (Opara, 2015).  
 
Rehabilitacija  
»Rehabilitacijo tu razumemo v ožjem smislu, in sicer pripraviti posameznika, da 
spozna samega sebe, svoje potenciale in ovire oziroma motnje in da razvije svojo 
identiteto« (Opara, 2015, str. 58). Dve največji težavi otrok s PP sta učni neuspeh in 
socialna nesprejetost med vrstniki. Zaradi pogostih negativnih izkušenj pri učenju, 
pričakujejo neuspeh, kar lahko pripelje do slabe samopodobe. Zato je ključno, da 
postavimo take cilje in metode dela, da posameznik doseže uspeh (Opara, 2015).   
 

B.  Učna pomoč – pomoč pri učenju 
 

Učna pomoč pomaga otroku s PP usvojiti znanje, sposobnosti in zmožnosti, ki jih 
določa učni načrt. Ne gre le za dodatno razlago učne snovi, temveč vključuje pomoč 
pri razumevanju vsebine snovi ob upoštevanju individualni posebnosti otroka. Učne 
vsebine je potrebno uskladiti z individualnimi posebnostmi posameznika. Pomembno 
je, da otroka motiviramo, zadržujemo njegovo pozornost pri nalogah, krepimo 
njegovo samozaupanje in postavljamo cilje za katere bo verjel, da jih je sposoben 
doseči (Opara, 2015).  
 

C. Svetovalna storitev 
 

Svetovalna storitev zagotavlja podporno okolje za uspešnejše vključevanje otroka s 
PP. Namenjena je družini otroka s PP, strokovnim delavcem, ki sodelujejo pri 
vzgojno-izobraževalnem procesu otroka, ter otrokom iz skupine oziroma oddelka, v 
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katerega je otrok vključen. V vrtcu obsega največ dve uri tedensko, v šoli pa eno uro 
tedensko (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi 
potrebami, 2013).  
 
Izvajalci svetovalne storitve so strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi 
zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje. Ura svetovalne 
storitve, tako kot druge ure DSP traja 45 minut. Izvaja v strnjeni obliki, za več otrok 
skupaj, v obliki izobraževanj za strokovne delavce, svetovalnih delavnic za starše …  
 
Svetovalna storitev obsega (Svetovalna storitev v okviru DSP, 2017): 

• delo z otrokom: svetovanje glede ustreznih prilagoditev in pripomočkov, 
individualni pogovori, hospitacije v oddelku, svetovanje glede prilagoditev v 
domačem okolju, svetovanje glede ustreznosti izbire poklica, svetovanje ob 
konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih;  

• delo s starši: svetovanje staršem ob vključitvi, predstavitev pomena in 
izvajanja specialnih znanj, svetovanje glede prilagojenih gradiv ter prilagojenih 
pripomočkov, delavnice za starše, sorojence in širšo družino (stari starši), 
roditeljski sestanki za starše, svetovanje ob konkretno izpostavljenih 
problemih, dilemah, vprašanjih; 

• sodelovanje s šolo: izobraževanje strokovnih delavcev v obliki seminarjev in 
individualnih predstavitev posebnih potreb otroka, didaktičnih pripomočkov in 
opreme, gradiv ter prilagoditev, predstavitev posebnih potreb otroka vrstnikom 
v oddelku, sodelovanje v strokovni skupini pri izdelavi individualiziranega 
programa, dopolnitvah le-tega ter evalvaciji, ocena ustreznosti prilagoditve 
okolja in svetovanje, svetovanje učiteljem in drugim strokovnim delavcem šole, 
v katero je vključen otrok; svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih, 
dilemah, vprašanjih;  

• delo z vrstniki in njihovimi starši: predstavitev prisotnosti otroka v oddelku 
(vrstnikom, staršem), različne izkustvene delavnice in predstavitve na temo 
primanjkljaja ali ovire vključenega otroka za sovrstnike, svetovanje ob 
konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih;   

• delo z zunanjimi inštitucijami: sodelovanje s strokovnjaki drugih področij 
(zdravstvo, fizioterapija, delovna terapija, psihiatrija, oftalmologija, 
pedopsihiatrija), s humanitarnimi ustanovami, z Zavodom RS za šolstvo, s 
centri za socialno delo, z društvi, z distributerji specialne didaktične opreme, 
optičnih pripomočkov, z občino …  

 

1.3.6 DODATNA STROKOVNA POMOČ V PRAKSI 

Opara (2015) pravi, da imamo pri uresničevanju DSP že desetletne izkušnje. Uvedli 
smo koncept dela z otroki s PP, brez da bi izdelali tudi koncept, kar je povzročilo 
nemalo nejasnosti. Kot najbolj kompetentni za izvajanje DSP so se postavili specialni 
pedagogi različnih smeri, poleg njih pa tudi drugi strokovnjaki in poklici. Kot rezultat 
tega se dandanes pojavljajo različni izvajalci, med njimi tudi takšni, ki se niso posebej 
usposabljali za tovrstne naloge. Dejansko stanje na terenu je težko ugotoviti, kajti v 
Sloveniji ni bila opravljena nobena raziskava, ki bi analizirala stanje.  
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1.4 MOBILNA SPECIALNO-PEDAGOŠKA SLUŽBA  
 
Prvi, ki so se začeli vključevati v večinske šole, so bili gluhi in naglušni, slepi in 
slabovidni ter gibalno ovirani. Ti otroci imajo enake kognitivne sposobnosti kot njihovi 
vrstniki, vendar poučevanje le-teh se razlikuje. Ker učitelji niso imeli ne znanja, ne 
izkušenj, so šole občasno obiskovali specialni pedagogi in ostali strokovni delavci s 
posebnih šol in zavodov. Za takšen način dela pomoči otrokom, ki so bili integrirani v 
večinske šole, se je začel uporabljati naziv »mobilna služba« (Opara, 2015).  
 
Vse več šol po Sloveniji se je srečevalo s sledečo situacijo: otroci z motnjami so 
prihajali v večinske šole, delavci večinske šole pa niso imeli znanja in izkušenj za 
delo z njimi. Kmalu sta Božidar Opara in Robert Trunkel napisala publikacijo z 
naslovom Obravnavanje šoloobveznih otrok s težavami v razvoju in učenju, v kateri 
sta predstavila osnove koncepta pomoči in podpore za otroke z motnjami v razvoju. 
Zavod RS za šolstvo in šport je publikacijo izdal in s tem je priznal nov koncept – 
mobilna specialno-pedagoška služba (MSPS) (Opara, 2015).  
 
Opara (1996): »Pojem mobilna označuje fleksibilnost oziroma nudenje pomoči tedaj 
in toliko, kolikor je posamezni otrok potrebuje … Pojem specialno pedagoška pa 
zato, ker to delo opravlja specialni pedagog, ki je najbolj usposobljen za to delo« (str. 
71).  
 
Cilji mobilne specialno-pedagoške službe so (Opara, 1996, str. 71): 

• prepoznati naravo težav in pogoje, pod katerimi bo posamezni otrok dosegel 
najboljše rezultate, 

• izbrati specifične metode dela in pomoči pri obvladovanju šolskih spretnosti,  

• z različnimi metodami in tehnikami kompenzirati težave v razvoju in učenju, 

• s podporo specialnega pedagoga razvijati pri otroku občutek varnosti, 

• v šolskem okolju s seznanjanjem s problemi otroka ustvarjati tolerantnejši 
odnos do otrokovih težav in pravilnejše ravnanje z njim.  

 
Za doseganje teh ciljev ima specialni pedagog sledeči program dela (Južnič, 1996): 

• neposredno delo z učenci in učnimi težavami1; 

• sodelovanje z razrednikom in drugimi učitelji v razredu; 

• sodelovanje s starši; 

• sodelovanje s šolsko svetovalno službo; 

• permanentno in fakultativno izobraževanje ter vodenje dokumentacije.  
 
Nosilec pomoči integriranim otrokom – defektolog oziroma specialni pedagog – je 
obravnaval več otrok z njimi pa je praviloma delal individualno in neposredno. 
Obravnava je povprečno trajala eno šolsko uro dnevno. Njegova naloga je bila 
pomoč ob učenju tekoče šolske snovi in pomoč pri organizaciji učenca samega. Ko je 
presodil, da učenec lahko sledi pouku v razredu, je le-ta ostal v razredu, defektolog 
pa mu je pomagal, kadar je učenec naletel na oviro. V primeru, da učenec kljub 
tovrstni pomoči ni bil uspešen, je to pomenilo, da se vključi v prilagojen program 
vzgoje in izobraževanja ali v ustrezno specializirano ustanovo (Opara, 2015).  
 

                                                           
1 Specialni pedagog dela neposredno z učenci, poznati pa mora tudi različne učne težave in 
načine dela za pomoč pri premagovanju le-teh.  
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Glede na izvedbene standarde za delo specialnega pedagoga naj bi njegovo delo 
zajemalo neposredno delo z otrokom (20 ur), priprava programa, sredstev (10 ur), 
sodelovanje z učitelji (5 ur), sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo (3 ure), 
potovanje med šolami (4 ure) (Opara, 2015).  

 

1.5 LOGOPED SURDOPEDAGOG 
 
Logoped surdopedagog je eden od strokovnih profilov, ki je zadolžen za delo z otroki 
z govorno-jezikovnimi motnjami in delo z gluhimi in naglušnimi otroki.  
 
Različne strokovne organizacije opredeljujejo delo logopeda sledeče. 
 
Ameriško združenje za govor, jezik in sluh, American Speech-Language-Hearing 
Association – ASHA, opredeljuje logopeda kot strokovnjaka, ki se profesionalno 
ukvarja s področjem komunikacije in požiranjem skozi celotno človekovo življenjsko 
obdobje. Komunikacija in požiranje sta krovna pojma, ki zajemata mnoge vidike. 
Komunikacija zajema produkcijo govora in tekočnost, jezik, kognicijo, glas, 
resonanco in sluh; požiranje pa zajema vse vidike požiranja, vključno s hranjenjem 
(Scope of Practice in Speech-Language Pathology, 2016).  
 
Skupnost logopedov v Evropski uniji, Standing Liaison Committee of E.U. Speech 
and Language Therapists and Logopedists ali krajše CPLOL (1997) navaja, da je 
logoped strokovno odgovoren za preprečevanje, ocenjevanje, zdravljenje in 
proučevanje človeške komunikacije in njenih motenj. V tem kontekstu komunikacija 
zajema vse procese povezane z razumevanjem in produkcijo oralnega in pisanega 
jezika, kot tudi ustrezne oblike neverbalne komunikacije. Motnje se nanašajo na 
govor in jezik – dva najkompleksnejša in najbolj razvita vidika možganskega 
delovanja, kot tudi na funkcije sluha, vida, učenja, oralne motorike, dihanja, požiranja 
in glasu. Naloge logopeda deli na preprečevanje motenj, ocenjevanje in 
diagnosticiranje motenj ter intervencijo.  
 
Društvo logopedov Slovenije (DlogS) opredeljuje logopeda kot profesionalnega 
nosilca procesa habilitacije in rehabilitacije oseb z motnjami govora in vseh jezikovnih 
modalitet. Njegovo delo zajema logopedsko preventivo, logopedsko detekcijo, 
logopedsko diagnostiko, logopedsko terapijo, logopedsko svetovanje, raziskovalno 
delo ter spoznavanje in uvajanje novih metod, tehnik in sredstev dela. Logopedska 
obravnava lahko poteka v logopedski pisarni, v vrtcu/šoli, v bolnišnici, zdravstvenem 
domu, specializirani ustanovi ali mobilno na terenu (Etični kodeks, b. d.).  
 
Surdopedagog je učitelj gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov. Njegovo delo 
obsega rehabilitacijo poslušanja in govora na vseh stopnjah in oblikah vzgoje, 
izobraževanja in usposabljanja gluhih in naglušnih oseb (Opis poklica, b. d.).  
 
Logoped surdopedagog sledi ciljem in programu dela mobilne specialno-pedagoške 
službe, obenem pa zanj veljajo določene specifike, ki so vezane na delo z otroki z 
govorno-jezikovnimi motnjami ter gluhimi in naglušnimi.  
 
V izobraževalnih ustanovah ima logoped surdopedagog pomembno vlogo pri 
pripravi, izvajanju in evalvaciji individualiziranega programa, skupaj z ostalimi člani 
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strokovne skupine. Osredotoči se na področje govora in jezika in oblikuje globalno 
oceno otrokovega trenutnega funkcioniranja ter na podlagi te oblikuje globalne letne 
cilje. Te razčleni v delovne in jih operacionalizira. Ob vsakem cilju določi tudi 
evalvacijski kriterij ter načrtuje vrste, oblike pomoči, sredstva in čas. Na področju 
vzgoje in izobraževanja je logoped surdopedagog del svetovalne službe ali pa 
opravlja delo v okviru mobilne službe. To pomeni, da izvajajo DSP na več različnih 
lokacijah – v vrtcih in/ali šolah.  
 
Mobilni surdopedagog v okviru DSP otroku pomaga premagovati težave, ki so 
posledica okvare sluha. Otroku nudi pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir 
oziroma motenj in vključuje vse že opisane dele: reedukacijo, kompenzacijo in 
rehabilitacijo. Mobilni logoped v okviru DSP otroku pomaga odpraviti težave, ki so 
posledica govorno-jezikovnih težav. Odpravlja odstopanja na vseh jezikovnih nivojih: 
pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost govora (Zavod 
za gluhe in naglušne Ljubljana, b. d.). 
 

1.5.1 NALOGE LOGOPEDA SURDOPEDAGOGA 

Naloge logopeda surdopedagoga zajemajo (Namen in cilji mobilne službe, b. d):  

• neposredno delo z otrokom, 

• svetovanje in sodelovanje z učiteljem, 

• svetovanje in sodelovanje s starši, 

• svetovanje in sodelovanje s svetovalno službo, 

• sodelovanje z ustanovo za sluh in govor, 

• po potrebi predstavitev otroka sošolcem (predstavitev gluhote, naglušnosti, 
govorno-jezikovne težave), 

• po potrebi sodelovanje z drugimi ustanovami z namenom boljšega 
vključevanja otroka v širše socialno okolje.  

 
Neposredno delo z otrokom 
Logoped surdopedagog pomaga otroku premagovati težave, ki so posledica okvare 
sluha ali govorno-jezikovnih težav. Pri svojem delu uporablja metode dela, s katerimi 
pridobiva in razvija sposobnost poslušanja, razumevanja slišanega in razvija 
govorno-jezikovne sposobnosti otroka na vseh jezikovnih nivojih. Spremlja otrokov 
razvoj in vrtcu oziroma šoli pomaga oblikovati ustrezne prilagoditve.  
 
Svetovanje in sodelovanje z učiteljem 
Logoped surdopedagog vzgojitelje oziroma učitelje obvešča o otrokovih težavah, 
napredku, svetuje kako naj delajo z otrokom, kakšne prilagoditve naj mu nudijo, 
katerih metod dela naj se poslužujejo. Sodeluje z vzgojiteljem oziroma učiteljem pri 
pripravi individualiziranega programa, izvedbi in evalvaciji le tega.  
 
Svetovanje in sodelovanje s starši 
Logoped surdopedagog staršem otroka s posebnimi potrebami predstavi cilje, ki jih je 
oblikoval za njihovega otroka ter jih aktivno vključi v njihovo oblikovanje, obvešča jih 
o otrokovem napredku in morebitnih težavah, svetuje jim o postopkih in načinu dela z 
otrokom in igri z otrokom doma ter jih usmerja k ustreznim strokovnjakom. Ozavešča 
jih o možnostih vključitve v društva. Starše drugih otrok v vrtcu/šoli ozavešča o 
posebnih potrebah, jih pouči o otrokovih težavah, potrebah in ustvarja strpnejši 
odnos do otroka.  
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Svetovanje in sodelovanje s svetovalno službo 
Logoped surdopedagog sodeluje s svetovalno službo, ki je velikokrat koordinator 
timskega dela in usklajuje delovanje tima ter skrbi za prenos informacij med 
različnimi strokovnjaki in starši.  
 
Sodelovanje z ustanovo za sluh in govor 
Strokovnjaki v tovrstnih ustanovah so opremljeni z znanjem, ki je v veliko pomoč pri 
vključevanju otroka v vzgojno-izobraževalni proces. Svoje znanje prenašajo na 
strokovne delavce, ki so v stiku z otroki z okvaro sluha in govorno-jezikovnimi 
motnjami. Logoped surdopedagog je pogosto vez med vrtcem/šolo in člani tima 
specializirane ustanove.  
 
Predstavitev otroka sošolcem 
Logoped surdopedagog  lahko pred prihodom gluhega ali naglušnega otrok ali otroka 
z govorno-jezikovno motnjo predstavi ostalim otrokom določeno posebno potrebo in 
na ta način pripravi otroke na prihod novega sošolca, ter jih opozori na kaj naj bodo 
pozorni, kako lahko pomagajo, kako naj se obnašajo. 
 
Sodelovanje z drugimi ustanovami  
Če je potrebno, logoped surdopedagog sodeluje tudi z drugimi ustanovami, ki so 

vpletene v otrokovo življenje.  

 

1.5.2 PODROČJA LOGOPEDSKEGA IN SURDOPEDAGOŠKEGA DELA 

Delo logopeda surdopedagoga zajema širok spekter, ki vključuje različne težave s 
področja govora, jezika ter komunikacije. Njegova naloga je, da jih diagnosticira, 
pripravi načrt rehabilitacije, rehabilitira, spremlja napredek ter se stalno izobražuje in 
raziskuje področja svojega dela.  
 
Artikulacijske motnje ali motnje izgovarjave 
O njih govorimo, ko organi, ki sodelujejo pri tvorbi glasov, ne delujejo pravilno. Tvorci 
glasov oziroma artikulatorji so: zgornja in spodnja ustnica, alveolarni greben, zobje, 
jezik, trdo in mehko nebo ter žrelo. Motnje artikulacije se pojavljajo v treh oblikah – 
omisija glasov, substitucija glasov in distorzija glasov.  
 
Vzroki za artikulacijske motnje so različni: centralni (prisotna je okvara centralnega 
živčnega sistema zaradi poškodb ali vnetij), periferni (prirojene anomalije ter 
posledice poškodb, kirurških posegov, okvar živčevja ter okvar sluha) in funkcionalni 
(odkloni pri izreki, kljub pravilni anatomski strukturi ter delovanju artikulacijskih 
organov) (I. Hočevar Boltežar, 2008).  
 
Nadica Grilc (2014) navaja, da so artikulacijske motnje najpogostejše govorne motnje 
v splošni populaciji otrok. Pojavljajo se pri predšolskih in šolskih otrocih, najdemo pa 
jih tudi pri odraslih osebah.  
 
Jezikovne motnje 
Med jezikovne motnje spadajo razvojni zaostanki in posebne jezikovne težave. V 
vsaki od skupin pa razlikujemo več tipov težav.  
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a) Razvojni zaostanki 

»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« (N. Grilc, 2014, 
str. 29).  
 
Najtežja oblika motnje govorno-jezikovnega razvoja, ki jo razumemo kot odsotnost 
govora ali izrazito osiromašeno besedno in slovnično izražanje pa se imenuje 
nerazviti govor (prav tam).   
 

b) Posebne jezikovne težave 
Med posebne jezikovne težave spadajo primanjkljaji na področju branja in pisanja – 
disleksija ter specifični primanjkljaji na področju jezika.  
 
Specifični primanjkljaji niso posledica znanih nevroloških, senzornih, kognitivnih ali 
čustvenih primanjkljajev. Povzročajo jih primanjkljaji na področju specifičnih 
kognitivnih procesov, na katerih sloni posameznikovo jezikovno delovanje (Magajna 
idr., 2008). Gre za izolirane težave znotraj posameznih komponent jezika ali 
določenih sistemov. Nekateri imajo težave na določeni komponenti jezika, drugi bolj 
splošne težave na različnih komponentah, tretji pa v kognitivnih procesih, odgovornih 
za funkcioniranje jezika. Te komponente so: fonologija, morfologija, semantika, 
sintaksa (M. Grobler, 2002).  
 
Fonologija  
Termin fonologija se nanaša na glasovni sistem jezika. Fonemi ali glasovi so 
individualne enote, ki gradijo besedo in razlikujejo eno besedo od druge. 
Najpomembnejši del fonologije je fonetika, ki predstavlja akustične in izgovorne 
značilnosti glasov govora (M. Grobler, 2002).  
 
Težave na fonološkem področju se kažejo kot negotovost v izgovoru besed – kateri 
glas je potrebno izgovoriti ali v kakšnem sosledju. Težave predstavljajo glasovi z 
nizko slušno diskriminacijsko vrednostjo. Kažejo se pri artikulaciji teh glasov v 
različnih glasovnih zvezah, ter pri zapisu črk za te glasove, kar zahteva še bolj 
natančen priklic (M. Grobler, 2002). 
 
Morfologija  
Morfologija ali oblikoslovje je veda o besedah, ki raziskuje notranjo strukturo besed in 
načine, na katere se struktura spreminja glede na druge besede (M. Grobler, 2002). 
 
Težave na področju morfologije delajo predvsem tisti deli morfologije, ki so odvisni od 
sintakse (spol, sklon, število, čas, naklon in način). Izražajo se kot napačna uporaba 
predpon in obrazil, pogostejša raba polnopomenskih besednih vrst in težave v rabi 
nepolnopomenskih kot so vezniki, števniki, prislovi in predlogi. Le-te uporabljajo 
redkeje, pogosto pa so rabljene neprimerno (M. Grobler, 2002).  
 
Semantika 
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 zmožnost razumeti in uporabiti pomen neodvisnih besed (M. Grobler, 2002). 
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Težave se izražajo s počasnejšim učenjem novih besed, težjem priklicu že znanih 
besed. Posledično v govoru zaznamo oklevanje, dolgovezenje pri opisih in rabo 
mašil, omejen besednjak, prisotnost več konkretnih kot abstraktnih besed, 
pomanjkanje besednih asociacij, težave pri iskanju homonimov in antonimov, 
odsotnost ali majhna prisotnost uporabe metafor (M. Grobler, 2002). 
 
Sintaksa  
Sintaksa je niz pravil po katerih se tvorijo povedi in njene sestavine. Določa vrstni red 
besed v stavku, pravila, po katerih se iz stavkov tvorijo povedi in kontrolira tisti del 
morfologije, ki se nanaša na načine, po katerih se besede sklanjajo (M. Grobler, 
2002). 
 
Značilnost sintaktičnih težav so počasne in težje vzpostavitve zvez med 
samostalniškim in glagolskim sistemom v smislu jezikovne logike. Zaradi 
premajhnega števila transformacij znotraj sistemov kot tudi pri povezovanju sistemov 
zaznamo krajše stavke z manjkajočimi praznopomenskimi besednimi vrstami, težave 
z rabo pomožnih glagolov, vrstnim redom besed v stavku in stavkov v povedi, 
podredne in nadredne povedi so manj prisotne ter težave pri učenju slovnice (M. 
Grobler, 2002).  
 
Motnje govornega ritma 
Med motnje ritma tempa in govora uvrščamo jecljanje in brbotanje.  
 

a) Jecljanje 
Jecljanje je govorno-jezikovna motnja, ki ne pomeni le težav v komunikaciji, temveč 
se dotika celotne človekove osebnosti. Odraža se na fiziološkem, telesnem, 
emocionalnem, psihološkem ter socialnem področju človekovega življenja (V. 
Podbrežnik, 2012). Značilnost jecljanja je nehoteno tonično-klonično ponavljanje 
glasov, tonične zavore pred ali med govorom in podaljševanje posameznih glasov, 
najpogosteje samoglasnikov. Govor lahko spremljajo tudi parakinetični gibi (I. 
Hočevar Boltežar, 2008).  
 

b) Brbotanje  
Gre za jezikovno motnjo, za katero je značilen hiter govor z motnjami v ritmu, slabo 
sintakso ali slovnico in spremljajočimi besedami, ki niso povezane s povedjo, ki jo 
oseba pripoveduje. Osebe imajo lahko tudi kratkotrajno pozornost, slabo 
organizirano mišljenje in se ne zavedajo, da je njihov govor slabo razumljiv in 
nejasen. Pogoste so tudi težave z branjem in pisanjem (I. Hočevar Boltežar, 2008).  
 
Motnje resonance 
Med motnje resonance uvrščamo hipernazalnost in hiponazalnost.  
 

a) Hipernazalnost 
Hipernazalnost ali rinolalija pomeni odprto nosljanje in je posledica nepopolne 
velofaringealne zapore, kar povzroča uhajanje zraka v nosno votlino med govorom (I. 
Hočevar Boltežar, 2008). Prisoten je nosni izgovor obstoječih samoglasnikov, večje 
število soglasnikov pa izgovarjajo faringealno oziroma glotalno (N. Grilc, 2014).  
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b) Hiponazalnost 

Hiponazalnost ali rinofonija pomeni zaprto nosljanje in je posledica zmanjšanega 
resonančnega prostora v nosu ali nosnem žrelu (I. Hočevar Boltežar, 2008). 
Artikulacija vseh glasov je normalna, le soglasniki so zelo nazalno obarvani (N. Grilc, 
2014).  
 
Glasovne motnje 
»Glasovno motnjo predstavlja vsaka neugodna sprememba v glasu, ki jo zaznamo s 
sluhom« (I. Hočevar Boltežar, 2008, str. 84).  
 

a) Organske glasovne motnje 
Organska glasovna motnja je tista, pri kateri odkrijemo strukturno okvaro, ki je vzrok 
hripavosti. Do njih pride zaradi okužb, poškodb, draženja sluznice grla, imunskih 
mehanizmov, mehanski obremenitvi glasilk, ali pa zaradi prirojenih napak v grlu (I. 
Hočevar Boltežar, 2008).  
 

b) Funkcionalne glasovne motnje 
Funkcionalno glasovno motnjo povzroči prekomerna ali napačna raba oziroma celo 
zloraba na videz anatomsko in funkcionalno normalnega vokalnega aparata. Pri 
funkcionalnih motnjah so včasih udeleženi vsi trije sistemi (dihanje, fonacija in 
artikulacija), včasih le dva ali eden, pri vseh pa gre za nenormalno, praviloma 
preveliko aktivnost oziroma napetost grlnih mišic, ki so med seboj tudi slabo 
usklajene (I. Hočevar Boltežar, 2008).  
 
Govorno-jezikovne motnje kot posledica nevroloških poškodb 
Kadar pride do različnih poškodb glave, možganske kapi ali možganskega tumorja 
pride tudi do nevroloških poškodb, ki lahko vplivajo na razvoj in rabo govora in jezika. 
Med govorno-jezikovne motnje, ki so posledica nevroloških poškodb uvrščamo 
afazijo, dizartrijo in dispraksijo.  
 

a) Afazija 
Afazija predstavlja oslabljeno ali izgubljeno zmožnost govora zaradi možganskih 
okvar v času, ko sta bila govor in jezik že usvojena. Predstavlja družino sindromov, 
pri katerih so specifične funkcije jezika prizadete zaradi žariščnih lezij, navadno leve 
hemisfere (Pirtošek, 2013).   
 
Glede na mesto poškodbe ločimo različne vrste afazij: Brocova, Wernickejeva, 
globalna, konduktivna, transkortikalna motorična, transkortikalna senzorna, anomična 
in mešana.  
 

b) Dizartrija 
Dizartrija predstavlja nevrološko govorno motnjo, pri kateri gre za konsistentno 
napačno izgovorjavo fonemov. Pojavi se pri okvari tistega dela možganov, ki 
nadzoruje govorno mišičje. Pomeni skupino govornih motenj, ki so posledica motenj 
muskulaturne kontrole nad govornim mehanizmom zaradi poškodbe centralnega ali 
perifernega živčnega sistema, kar ustvarja probleme v oralni komunikaciji zaradi 
paralize, šibkosti ali nekoordiniranosti govorne muskulature (Pirtošek, 2013).   
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Poleg artikulacije so lahko prizadeti tudi drugi govorni podsistemi: dihanje, fonacija, 
resonanca, prozodija. Pojavljajo se težave na področju vokalne kvalitete, višine 
glasu, volumna, dihalne kontrole, hitrosti in moči govora (Dysarthria. b. d.). 
 

c) Dispraksija 
Dispraksija ali razvojna motnja koordinacije pomeni motnjo v senzorični obdelavi 
prispelih dražljajev, ki otežuje k cilju usmerjeno in smotrno delovanje. Temelji na 
motnjah možganskega delovanja, kar ovira urjenje občutenj dotika, ravnotežja in 
globinskega občutenja in s tem moti sposobnost gibalnega načrtovanja. Dispraksija 
je lahko podedovana, vzrok pa je lahko tudi blažja funkcionalna motnja (Kremžar in 
Petelin, 2001). Ločimo oralno in verbalno dispraksijo. 
 
Motnje požiranja 
Pri motnjah požiranja ločimo moteno požiranje, s tujko temu pravimo disfagija, ter 
boleče požiranje – odinofagija, prisoten pa je lahko tudi občutek tujka v žrelu – 
globus pharyngeus (I. Hočevar Boltežar, 2008).  
 
Govorno-jezikovne motnje oseb s težavami v razvoju 
Osebe s težavami v razvoju imajo pogosto težave tudi na govorno-jezikovnem 
področju.  
 

a) Cerebralna paraliza 
Posledice cerebralne paralize se kažejo v različnih sistemih, pojavljajo se gibalna 
oviranost, težave z zaznavanjem, težave pri učenju, v težjih primerih tudi težave s 
hranjenjem in izločanjem. Poleg tega pa cerebralno paralizo največkrat spremljajo 
kombinirane govorne motnje. M. Tomažič (2011) navaja naslednje: motnje v 
sposobnosti razumevanja govora, verbalne komunikacije, branja in pisanja, v 
gibljivosti govornih organov, disfonija, afazija, dizartrija.   
 

b) Motnje v duševnem razvoju 
Ločimo lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Glede na stopnjo 
težavnosti motnje se povečujejo tudi težave na govorno-jezikovnem področju.   
 

c) Pervazivne razvojne motnje (motnja avtističnega spektra, Aspergerjev 
sindrom, rettova motnja, dezintegrativna motnja) 

Pri vseh motnjah zasledimo nepravilnosti jezikovnega razvoja in govora, 
komunikacije in socialne integracije (N. Grilc, 2014).  
 
Gluhota in naglušnost 
Ločimo več vrst in stopenj naglušnosti, od težje do težke, kar pogojuje tudi stopnjo 
težav na področju razvoja govora in jezika. Poznamo dva kriterija, ki okvaro sluha 
opredeljujeta na temelju izgube, izražene z decibeli (dB) – Mednarodna klasifikacija 
okvar, prizadetosti in oviranosti (MKB-10) in Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami.  
 

Naglušni otroci 
a. Lažja naglušnost 

MKB-10 jo opredeljuje kot izgubo sluha od 26 do 40 dB na frekvencah 500, 1000 in 
2000 Hz.  
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V kriterijih je zapisano, da ima otrok obojestransko lažjo izgubo sluha ali zmerno 
izgubo sluha na enem ušesu in je brez izgube na drugem ušesu. Sporazumeva se po 
slušni poti, prav tako usvaja jezik in govor. V hrupnem okolju se posluži odgledovanja 
z ustnic.  
 

b. Zmerna naglušnost 
MKB-10 jo opredeljuje kot izgubo sluha od 41 do 55 dB na frekvencah 500, 1000 in 
2000 Hz.  
V kriterijih je zapisano, da ima otrok obojestransko zmerno izgubo sluha ali težko, 
najtežjo ali popolno izgubo na enem ušesu in je brez izgube na drugem ušesu. 
Primarno se sporazumeva po slušni poti s pomočjo slušnega pripomočka, prav tako 
usvaja jezik in govor. Pomaga si z odgledovanjem z ustnic. 
 

c. Težja naglušnost 
MKB-10 jo opredeljuje kot izgubo sluha od 56 do 70 dB na frekvencah 500, 1000 in 
2000 Hz.  
V kriterijih je zapisano, da ima otrok težjo obojestransko izgubo sluha ali težko izgubo 
sluha na enem ušesu in težjo izgubo sluha na drugem ušesu. Prizadeto je 
sporazumevanje, razumevanje in poslušanje govora.  
 

d. Težka naglušnost 
MKB-10 jo opredeljuje kot izgubo sluha od 61 do 90 dB na frekvencah 500, 1000 in 
2000 Hz.  
V kriterijih je zapisano, da ima otrok obojestransko težko izgubo sluha ali popolno 
izgubo na enem ušesu in zmerno izgubo na drugem ušesu. Otrok usvaja govor in 
jezik pretežno po slušni poti s pomočjo slušnega pripomočka, pri sporazumevanju pa 
si pomaga z odgledovanjem, nekateri tudi z znakovnim jezikom.  
 

Gluhi otroci  
a. Najtežja izguba sluha 

MKB-10 jo opredeljuje kot izgubo sluha več kot 91 dB na frekvencah 500, 1000 in 
2000 Hz.  
V kriterijih je zapisano, da ima otrok obojestransko najtežjo izgubo sluha in je 
funkcionalno gluh. Slušno zaznava le s pomočjo slušnega pripomočka. Primarno 
usvaja govor in jezik po vizualni poti – kinestetično zavedanje glasov, enoročna 
abeceda, odgledovanje z ustnic, slovenski znakovni jezik.  
 

b. Popolna izguba sluha 
MKB-10 jo opredeljuje kot izgubo sluha več kot 91 dB na frekvencah 500, 1000 in 
2000 Hz.  
V kriterijih je zapisano, da otrok ne loči niti dveh jakosti zvoka niti ne dveh frekvenc. 
Tudi če je zvok ojačan, ga ni sposoben slišati ali razumeti. Jezik in govor usvaja 
izključno s pomočjo kinestetičnega zavedanja glasov, po vizualni poti in s pomočjo 
slovenskega znakovnega jezika.  
 

Vrste okvare sluha 
a. Periferna okvara sluha 

Nastane v perifernem delu slušne poti (zunanje, srednje ali notranje uho) in  
povzroča, da v možgane pride zmanjšana ali spremenjena zvočna informacija. 
Ločimo prevodno ali konduktivno okvaro sluha in zaznavno ali senzorno okvaro 
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sluha. Prva je posledica sprememb ali drugačnosti v zunanjem ali srednjem ušesu, ki 
preprečujejo običajen prenos zvoka iz zunanjosti do čutnic v notranjem ušesu. Druga 
je posledica nepravilnosti v delovanju notranjega ušesa, ki jo povzročajo manjkajoče, 
slabo delujoče ali nedelujoče čutnice notranjega ušesa. Poznamo pa še mešano ali 
kombinirano okvaro sluha, ki predstavlja kombinacijo obeh (Hernja idr., 2010).  

 
b. Centralna ali nevralna okvara sluha 

Gre za okvaro slušnega živca, slušne poti in možganskih centrov za sluh. V tem 
primeru slušni pripomočki ne pomagajo, saj slušni živec ni sposoben prevajati dovolj 
podatkov o zvoku v možgane ali pa so ti nesposobni zaznavati in prepoznavati zvok 
(Hernja idr., 2010).  

 
Tehnični pripomočki 

Glavna lastnost tehničnih pripomočkov je ojačitev zvočnega signala na poti do 
poslušalca. Poznamo slušne pripomočke (slušni aparat in polžev vsadek) in tehnične 
pripomočke za poslušanje v težjih prostorskih pogojih (FM-sistem, IR-sistem, 
indukcijska zanka, Suvag, Logopedski set). Slušni pripomočki omogočajo prilagajanje 
individualnim potrebam uporabnika, upoštevajoč izgubo sluha ter prag neugodja ob 
zaznavi zvoka in okolja. Tehnični pripomočki za poslušanje v težjih prostorskih 
pogojih pa ustvarijo boljše pogoje za poslušanje. Nekateri izboljšajo razmerje 
signal/šum in povečajo domet zaznavanja zvoka, drugi pa se uporabljajo za 
diagnostiko in rehabiltacijo ter omogočajo izbor optimalnega slušnega polja za 
posameznika (Hernja idr., 2010).  
 

Rehabilitacija gluhote in naglušnosti 
Logoped surdopedagog ima na voljo več različnih načinov rehabilitacije pri delu z 
gluhimi in naglušnimi osebami (verbotonalna metoda, avdio-verbalna metoda, totalna 
komunikacija, znakovni jezik …).  
 
Cilj je razviti sposobnosti poslušanja in govora preko stopenj razvoja poslušanja. Pri 
delu pa so pogosto v uporabi tudi različni metodični postopki, na primer: gibalno-
govorne stimulacije in glasbeno-govorne stimulacije. Poleg poslušanja in govora, je 
potrebno veliko pozornost nameniti tudi osebnostnemu razvoju oseb z okvaro sluha 
(Hernja, idr., 2010).  
 
Razcepi v orofacialnem področju 
Razcep ali shiza predstavlja razvojno nepravilnost ustne votline. Gre za neobičajno 
odprtino v bližini ust ali na nebu, ki jo je potrebo zapreti.  
 
Poleg estetskega videza predstavlja hudo funkcionalno motnjo – težave pri hranjenju, 
oteženo dihanje skozi nos, težave s sluhom, govorom in nepravilnosti v okluziji zob, 
iztekanje sline iz ust (Koželj, 1995).  
 
Rak ustne votline, žrela in grla 
Po kirurškem zdravljenju raka ustne votline nastane defekt tkiva na mestu tumorja. Z 
njegovo lego pa so pogojene tudi bolnikove težave po zdravljenju. Lahko se pojavijo 
motnje žvečenja, grizenja, požiranja, motnje artikulacije glasov in gibljivosti 
artikulatorjev. Lahko se pojavi nosljanje in spremenjena barva glasu. Pri napredovani 
obliki raka grla pa je potrebna laringektomija – odstranitev grla (I. Hočevar Boltežar, 
2008). 
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2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA 

PROBLEMA  
 
Delovanje vpletenih v mobilno specialno-pedagoško službo je že raziskano za 
določene profile – socialni pedagog, tiflopedagog, specialni pedagog, ne pa za profil 
logopeda surdopedagoga. Delo, vloga in pomen mobilnega logopeda 
surdopedagoga so še vedno neraziskani. Zanimalo nas je, kakšno je delo 
posameznih mobilnih logopedov surdopedagogov, s čim vse se soočajo pri svojem 
delu in kako ocenjujejo trenutne razmere na področju. Zastavljeni raziskovalni 
problem se nanaša na analizo dela mobilnih logopedov surdopedagogov, prednosti 
in pomanjkljivosti, s katerimi se pri delu srečujejo, in na njihovo doživljanje odnosa s 
strani vzgojiteljev, učiteljev in staršev, s katerimi sodelujejo. Menimo, da bo 
magistrsko delo, v katerem bo predstavljeno delo in zbrane izkušnje mobilnih 
logopedov surdopedagogov, doprinos k logopedski in surdopedagoški stroki. Dobili 
bomo vpogled v trenutno stanje dela logopedov surdopedagogov v praksi in na 
podlagi tega lahko izboljšali svoje delo.   
 

2.1 CILJ RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Cilj raziskave je analizirati delo mobilnih logopedov surdopedagogov ter ugotoviti, 
kako doživljajo odnos vzgojiteljev, učiteljev in staršev do njihovega dela.  
 
Skladno s ciljem raziskovanja želimo ugotoviti: 

• kolikšno je število otrok, ki jih obravnava logoped surdopedagog na posamezni 
ravni izobraževanja; 

• katere so najpogostejše naloge mobilnega logopeda surdopedagoga; 

• katera je najpogosteje opredeljena vrsta posebnih potreb otrok v vrtcu in 
katera v šoli; 

• katerih oblik dela se logoped surdopedagog poslužuje pri delu z otroki; 

• ali se deleži dela logopeda surdopedagoga, namenjenega pomoči za 
premagovanje primanjkljajev, učni pomoči in svetovalni storitvi, razlikujejo 
glede na raven izobraževanja; 

• kako pogosto mobilni logoped surdopedagog sodeluje z vzgojitelji, učitelji, 
starši in svetovalno službo ter na kakšen način; 

• kakšni so pogoji za delo logopeda surdopedagoga (prostor, pripomočki, 
material); 

• s katerimi težavami se srečuje mobilni logoped surdopedagog pri svojem delu 
in kako jih rešuje; 

• katere so slabosti in katere prednosti mobilnega dela po mnenju logopedov 
surdopedagogov; 

• kako mobilni logoped surdopedagog doživlja odnos vzgojiteljev, učiteljev in 
staršev do njegovega dela. 
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2.2  HIPOTEZE 
 
Da bi cilj realizirali, postavljamo naslednje hipoteze:  
 
H1: Mobilni logopedi surdopedagogi obravnavajo več vrtčevskih otrok kot 
osnovnošolskih ali srednješolskih otrok.  
 
H2: Najpogostejša naloga mobilnega logopeda surdopedagoga je pomoč za 
premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj.  
 
H3: Najpogostejša težava otrok z dodeljeno DSP, ki jo izvaja logoped surdopedagog, 
v vrtcu je govorno-jezikovni zaostanek, v šoli pa artikulacijske težave.  
 
H4: Mobilni logopedi surdopedagogi se najpogosteje poslužujejo individualne oblike 
dela izven oddelka.  
 
H5: Deleži med posameznimi dejavnostmi DSP, ki jih opravlja logoped 
surdopedagog (pomoč za premagovanje primanjkljajev, učna pomoč, svetovalna 
storitev), se razlikujejo glede na različne ravni izobraževanja.  
 
H6: Mobilni logoped surdopedagog najpogosteje sodeluje z vzgojitelji in/ali učitelji 
preko pogovora. 
 
H7: Mobilni logopedi surdopedagogi večino materiala za delo oblikujejo sami.   
 
H8: Najpogostejša težava logopedov surdopedagogv je povezana z neustreznimi 
pogoji dela – prostorskimi in organizacijskimi.  
 
H9: Logoped surdopedagog doživlja sprejetost s strani pedagoških delavcev in 
staršev kot pozitivno.  
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3 METODOLOGIJA 
 

3.1  VZOREC 
 
V raziskavi je bil uporabljen namenski vzorec 35 logopedov surdopedagogov, ki so v 
šolskem letu 2016/17 opravljali delo kot mobilni logopedi surdopedagogi. Logopedi 
surdopedagogi so zaposleni v različnih ustanovah: Zavod za gluhe in naglušne 
Ljubljana, Center za sluh in govor Maribor, Center za komunikacijo, sluh in govor 
Portorož, OŠ 27. julij Kamnik, OŠ Roje Domžale, Kranjski vrtci, OŠ Ljudevita Pivka 
Ptuj, OŠ Mala Nedelja in Vrtec Celje.   
 
Vprašalnike so prejeli s strani vodstva na aktivu ali pa preko elektronske pošte.  
 
Tabela 1: Delovna doba v letih 

DELOVNA DOBA M SD Min Max 

Število let 9,44 9,78 0,5 35 

 
Udeleženci raziskave navajajo, da kot mobilni logopedi surdopedagogi delujejo v 
povprečju dobrih 9 let. Najdaljšo delovno dobo ima udeleženec s 35 leti izkušenj, 
najkrajšo pa udeleženec, ki ima pol leta izkušenj. 
 
Tabela 2: Vrsta ustanove, v kateri so udeleženci raziskave zaposleni 

 VRSTA USTANOVE f f (%) 

Večinski vrtec 2 5,7 

Večinska šola 1 2,9 

Specializiran zavod 32 91,4 

 
Graf 1: Grafični prikaz števila zaposlenih glede na vrsto ustanove 

 
 

2
1
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Večinski vrtec Večinska šola Specializiran zavod
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Velika večina udeležencev raziskave je zaposlena v šoli za otroke s posebnimi 
potrebami (32 udeležencev raziskave), dva udeleženca v večinskem vrtcu in en 
udeleženec v večinski šoli. 
 
Tabela 3: Število ustanov, v katerih mobilni logopedi surdopedagogi opravljajo delo 

ŠTEVILO USTANOV, V KATERIH 

HKRATI OPRAVLJAJO DELO 
f f (%) 

1 1 2,9 

2 6 17,1 

3 3 8,6 

4 2 5,7 

5 3 8,6 

6 1 2,9 

7 2 5,7 

8 2 5,7 

9 6 17,1 

10 3 8,6 

11 1 2,9 

12 3 8,6 

13 1 2,9 

14 1 2,9 

SKUPAJ 35 100,0 

M 6,83 

Min 1 

Max  14 

 
Mobilni logopedi surdopedagogi (z eno izjemo) delajo v več ustanovah hkrati; največ 

v štirinajstih ustanovah (1 logoped surdopedagog). Logopedi surdopedagogi 

najpogosteje delajo v devetih (6 logopedov surdopedagogov) in dveh ustanovah 

hkrati (6 logopedov surdopedagogov). V povprečju opravljajo delo v 6, 83 različnih 

ustanovah.  

 
Tabela 4: Pogostost števila lokacij opravljanja dela 

ŠT. LOKACIJ f f (%) 

2 1 2,9 

3 2 5,7 

4 1 2,9 

5 3 8,6 

6 2 5,7 

7 4 11,4 

8 5 14,3 

9 3 8,6 

10 2 5,7 

11 2 5,7 
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ŠT. LOKACIJ f f (%) 

12 4 11,4 

13 2 5,7 

14 2 5,7 

16 1 2,9 

21 1 2,9 

SKUPAJ 35 100,0 

M 9,00 

SD 4,037 

Min 2 

Max  21 

 
Upoštevajoč dejstvo, da se dejavnosti iste ustanove lahko izvajajo na različnih 
lokacijah, smo udeležence vprašali še, na koliko različnih lokacijah delajo. Izkaže se, 
da eden od udeležencev dela na največ, 21 lokacijah, eden pa na najmanj, dveh 
lokacijah. Najpogosteje delajo na osmih lokacijah. 
 

3.2  SPREMENLJIVKE 
 
Neodvisne spremenljivke: 

• delovna doba (število polnih let zaposlitve), 

• področje dela (vrtec, šola, srednja šola), 

• število lokacij dela, 

• število obravnavanih otrok (vrtčevskih in šolskih). 

Odvisne spremenljivke: 

• naloge mobilnega logopeda surdopedagoga:  
o izvajanje DSP – predstavlja odgovor na vprašanje II/7. anketnega 

vprašalnika,  
o načrtovanje IP – predstavlja odgovor na vprašanje II/7. anketnega 

vprašalnika,  
o evalvacija IP – predstavlja odgovor na vprašanje II/7. anketnega 

vprašalnika, 
o diagnostika – predstavlja odgovor na vprašanje II/7. anketnega 

vprašalnika,  
o preventiva – predstavlja odgovor na vprašanje II/7. anketnega 

vprašalnika, 
o sodelovanje – predstavlja odgovor na vprašanje II/7. anketnega 

vprašalnika; 

• neposredno delo z otroki: 
o težave otrok – predstavlja odgovor na vprašanja III/8., III/9., III/10.,  
o oblike dela – predstavlja odgovor na vprašanje III/11., 

• dodatna strokovna pomoč:  
o delež pomoči za premagovanje primanjkljajev, učno pomoč in 

svetovalno storitev – predstavlja odgovor na vprašanje IV/12.,  
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• sodelovanje z vzgojitelji, učitelji, svetovalno službo, starši: pogostost, 
način, pomembnost sodelovanja – predstavlja odgovor na vprašanja V/13. 
– 17.,  

• pogoji dela: prostor, pripomočki, material, prednosti, slabosti, težave – 
predstavlja odgovor na vprašanja VI/18. – 24.,   

• doživljanje odnosa: zadovoljstvo, učinkovitost, sprejetost – predstavlja 
odgovor na vprašanja VII/26. – 28. 

 

3.3  VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 
 
Iz prvega dela vprašalnika (splošni podatki) smo pridobili splošne podatke – delovna 
doba, mesto matične zaposlitve, število različnih delovnih mest, število obravnavanih 
otrok. Udeleženci raziskave so svoje odgovore zapisali na črte ali se opredelili z enim 
od ponujenih odgovorov.  
 
Ob vprašanjih zaprtega tipa so udeleženci raziskave izbrali en odgovor, ki ustreza 
njihovemu dejanskemu stanju. Ob vprašanjih odprtega tipa so zapisali svoje 
odgovore na črte.  
 
Ob trditvah iz anketnega vprašalnika so se udeleženci raziskave opredelili z enim od 
petih ponujenih odgovorov. Odgovori oz. posamezne trditve predstavljajo stopnjo 
strinjanja, pogostosti, pomembnosti, učinkovitosti, … na 5-stopenjski lestvici, na 
kateri vrednost 1 pomeni najnižjo stopnjo, 5 pa najvišjo stopnjo.  
 
Odgovori na odprta vprašanja so opisni.   
 

3.4  INSTRUMENTARIJ 
 
Pri raziskavi je bil uporabljen avtorski vprašalnik. Instrumentarij zajema podatke o 
respondentih (delovna doba, matična zaposlitev, število delovnih lokacij, število 
obravnavanih otrok). Poleg podatkov o respondentih vsebuje šest vsebinskih 
sklopov: naloge mobilnega logopeda surdopedagoga, neposredno delo z otroki, 
dodatna strokovni pomoč, sodelovanje in pogoji dela in doživljanje odnosa s strani 
vzgojiteljev, učiteljev in staršev do njihovega dela.  
 

3.5  NAČIN IZVEDBE 
 
Vprašalniki so bili poslani v ustanovo ali neposredno k respondentom konec maja 
2017, vrnjeni pa so bili do konca junija 2017. Razdeljenih je bilo 45 vprašalnikov. V 
raziskavo je bilo vključenih 35 vprašalnikov oziroma 77,8 odstotkov. Drugi vprašalniki 
so bili nepopolno izpolnjeni ali niso bili vrnjeni.   
 
Respondenti so vprašalnike izpolnjevali samostojno, na osnovi pisnih navodil in jasno 
postavljenih vprašanj. Tako se kriterij ni spreminjal.   
 

3.6  STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 
Podatke smo obdelali s pomočjo programa IBM SPSS in Microsoft Excel 2016.  
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Uporabljene so bila naslednje statistične metode:  

• Opisna oziroma deskriptivna statistika (opis neodvisnih spremenljivk in opis 
rezultatov po področjih) 

• Kvalitativna obdelava podatkov (kategoriziranje odgovorov vprašanj odprtega 
tipa) 

• Wilcoxonov test rangov oziroma test hi-kvadrat (testiranje hipotez) 
 

Rezultati raziskave so prikazani opisno in s tabelami. Vsi rezultati so tudi 
interpretirani.  
 
Stopnja tveganja za sprejem hipotez je znašala 5 % (p = 0,05).  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

4.1  PREGLED PO PODROČJIH 
 
V tem delu so predstavljeni rezultati po področjih: naloge mobilnega logopeda 
surdopedagoga, neposredno delo z otroki, dodatna strokovna pomoč, sodelovanje, 
prostorski pogoji, materialni pogoji, prednosti in slabosti mobilnega dela, težave 
mobilnega dela, korist mobilnega dela ter doživljanje odnosa.  
 

4.1.1 NALOGE MOBILNEGA LOGOPEDA SURDOPEDAGOGA 

Udeleženci raziskave so se do posameznih nalog opredelili po pogostosti opravljanja 
le teh, na 5-stopenjski lestvici (5 vedno – 4 pogosto – 3 včasih – 2 redko – 1 nikoli).   
 

Tabela 5: Pogostost opravljanja različnih nalog mobilnega logopeda surdopedagoga 

NALOGE  M  SD Min Max 

Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj 4,94 0,24 4 5 

Svetovalna storitev 4,09 0,66 3 5 

Učna pomoč 2,46 1,20 1 5 

Tolmačenje v znakovni jezik 1,03 0,17 1 2 

Sodelovanje pri pisanju IP 4,77 0,65 2 5 

Diagnostika G-J težav 4,51 0,89 1 5 

Preprečevanje G-J težav 3,77 1,68 1 5 

Sodelovanje z drugimi ustanovami 3,80 0,96 2 5 

 
Najpogostejša naloga udeležencev raziskave je pomoč za premagovanje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj (M = 4,94), sledijo ji sodelovanje pri pisanju 
individualiziranega programa (M = 4,77), diagnostika govorno-jezikovnih težav (M = 
4,51) in svetovalna storitev (M = 4,09). Sodelujoči pogosto tudi sodelujejo z drugimi 
ustanovami (M = 3,80) in preprečujejo govorno-jezikovne težave  (M = 3,77). Redko 
izvajajo učno pomoč (M = 2,46) in še redkeje tolmačijo v znakovni jezik (M = 1,03).  
 
Dodatno strokovno pomoč moramo razumeti kot kompleksno podporo, pomoč in 
prilagoditve in ne kot ločeno specialistično obravnavo in pomoč osebam s posebnimi 
potrebami (Opara, 2015). Ločimo dve obliki – pomoč za premagovanje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj in učno pomoč oz. svetovalno storitev. Pomoč za 
premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ima rehabilitacijsko nalogo in se 
nanaša na razvojni načrt, učna pomoč ima nalogo pomoči pri učenju in se nanaša na 
učni načrt, svetovalna storitev pa zagotavlja podporno okolje (Pravilnik o dodatni 
strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 2013).  
 
Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj izvaja ustrezno usposobljen 
strokovnjak, zato je ta naloga tudi najpogostejša med udeleženci raziskave. Sem 
spada tudi diagnostika govorno-jezikovnih težav ter preprečevanje le teh, torej bi 
morali biti tudi ti dve nalogi na vrhu. Tako se izkaže tudi na našem vzorcu. Skladno s 
paradigmo dodatne strokovne pomoči je tudi to, da udeleženci pogosto sodelujejo pri 
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pisanju individualiziranega programa. Kot usposobljeni strokovnjaki so dolžni 
pripraviti program dela ter določiti cilje in metode, s katerimi bodo lahko izpeljali 
rehabilitacijsko nalogo. Učno pomoč večinoma izvajajo učitelji in specialni pedagogi, 
kar pojasnjuje redko pojavnost te naloge med udeleženci raziskave.   
 

4.1.2 NEPOSREDNO DELO Z OTROKI 

Udeležence raziskave smo prosili, da napišejo najpogostejše težave otrok za vsako 
skupino (otroci v vrtcu, otroci v osnovni šoli, otroci v srednji šoli). Napisane odgovore 
smo kategorizirali in dobili 13 različnih sklopov težav. V tabeli so predstavljeni 
posamezni sklopi in njihova pogostost za posamezno populacijo otrok.   
 
Tabela 6: Najpogostejše težave otrok 

 TEŽAVE OTROK 
Vrtec Osnovna šola Srednja šola 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Motnja v duševnem razvoju 2 2,4 
    

Motnja avtističnega spektra 3 3,6 1 1,3 
  

Govorna motnja 29 34,5 22 27,5 1 33,3 

Jezikovna motnja 15 17,9 21 26,3 1 33,3 

Govorno jezikovni zaostanek 13 15,5 
    

Disfazija 1 1,2 1 1,3 
  

Motnja sluha 6 7,1 10 12,5 1 33,3 

Motnja pozornosti in koncentracije 10 11,9 5 6,3 
  

Težave fonološkega zavedanja 4 4,8 4 5,0 
  

Težave grafomotorike 1 1,2 1 1,3 
  

Disleksija 
  

1 1,3 
  

Motnja branja in pisanja 
  

9 11,3 
  

Učne težave, SUT, PPPU 
  

5 6,3 
  

 
Kot najpogostejše težave otrok v vrtcu so udeleženci navedli govorne motnje (34,5 % 
udeležencev), sledijo jezikovne težave (17,9 % udeležencev) in govorno jezikovni 
zaostanek (15,5 % udeležencev).   
 

Kot najpogostejše težave otrok v osnovni šoli so udeleženci navedli govorne motnje 
(27,5 % udeležencev), jezikovne motnje (26,3 % udeležencev) in motnje sluha (12,5 
% udeležencev).  
 

Kot najpogostejše težave otrok v srednji šoli je udeleženka, ki dela tudi s tovrstno 
populacijo navedla govorne motnje, jezikovne motnje in motnje sluha.  
 
 
 
  



Logoped surdopedagog v mobilni specialno-pedagoški službi, Maja Ravnikar 

37 
 

Tabela 7: Število obravnavanih otrok 
ŠTEVILO OBRAVNAVANIH OTROK Min Max Sum M SD 

vrtčevskih otrok 0 100 741 21,17 25,692 

učencev na razredni stopnji 0 155 834 23,83 32,635 

učencev na predmetni stopnji 0 10 98 2,80 2,632 

srednješolcev 0 2 2 ,06 ,338 

 

Iz tabele je razvidno, da udeleženci raziskave obravnavajo največ osnovnošolskih 
otrok (932), nekaj manj osnovnošolskih otrok (741) in najmanj srednješolskih otrok 
(2). Med osnovnošolci je bistveno večji delež učencev na razredni stopnji (89,5 %) 
kot na predmetni stopnji (10,5 %).  
 
Smiselno bi bilo pričakovati, da je število otrok s težavami večje v vrtcu kot v šoli ter 
najmanjše v srednji šoli. V vrtcu bi se začela izvajati pomoč in pri otrocih bi praviloma 
(odvisno od stopnje in vrste motnje) do osnovne šole težave odpravili ali jih vsaj 
omilili. Udeleženci raziskave več otrok obravnavajo v osnovni šoli. Razlogi za to so 
lahko različni: neučinkovita zgodnja obravnava, neodkrite težave otrok v vrtcih, 
odklon pomoči s strani staršev. Eden od razlogov je lahko tudi, da je program v vrtcu 
enostavnejši, ne preverja se znanja, sposobnosti in kompetenc v smislu doseganja 
minimalnih standardov. V osnovni šoli se zahteve povečajo in otroci niso več 
sposobni slediti vrstnikom, zato se starši/šola odločijo za dodatno strokovno pomoč. 
Poleg tega pa se v šoli zaostri jezikovna pravilnost in se začne učenje pisanja in 
branja, kar prinese dodatne otroke, pri katerih se šele takrat prvič pojavijo težave. 
Tako kot bi pričakovali, pa je tudi v naši raziskavi najmanj obravnavanih otrok v 
srednji šoli. Do srednje šole otroci usvojijo govorno produkcijo in se naučijo 
kompenzatornih načinov za uspešno delovanje.  
 
Opaziti je tudi, da se delež govornih motenj na prehodu iz vrtca v šolo delno zmanjša 
(iz 34,5% na 27,5%), poveča pa se delež jezikovnih težav (iz 17,9 % na 26,3%). To 
je razumljivo, saj je predšolski otrok v obdobju govorno-jezikovnega razvoja, v 
katerem se govor še razvija in so govorne (artikulacijske) napake pogoste. V šoli pa 
se, kot že omenjeno zgoraj, zaostri jezikovna pravilnost in se pojavi pisanje in branje 
ter s tem povezane težave.  
 

4.1.3 DODATNA STROKOVNA POMOČ 

Od udeležencev raziskave smo zahtevali, da ocenijo, kolikšen delež svojega dela v 
posamezni instituciji (vrtec, osnovna šola in srednja šola) namenijo različnim 
elementom dodatne strokovne pomoči (pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir, 
oz. motenj, učna pomoč in svetovalna storitev).  
 
Tabela 8: Deleži elementov DSP v vrtcu 

VRTEC N Min Max M SD 

delež namenjen pomoči za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj 
33 70 100 83,03 8,564 

delež namenjen učni pomoči 33 0 25 2,42 6,265 

delež namenjen svetovalni storitvi 33 0 30 14,55 9,131 
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Izmed 35 udeležencev jih 33 dela tudi v vrtcu. Ti v povprečju največji delež namenijo 
pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj (M = 83,03), bistveno manj 
pa svetovalni storitvi (M = 14,55) in najmanj učni pomoči (M = 2,42).  
 
Tabela 9: Deleži elementov DSP v osnovni šoli 
OSNOVNA ŠOLA N Min Max M SD 

delež namenjen pomoči za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj 
33 20 100 69,24 22,712 

delež namenjen učni pomoči 33 0 70 19,09 20,896 

delež namenjen svetovalni storitvi 33 0 30 11,67 7,034 

 
Izmed 35 udeležencev jih 33 dela tudi v osnovni šoli. Ti v povprečju največji delež 
namenijo pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj (M = 69,24), 
bistveno manj pa učni pomoči (M = 19,09) in svetovalni storitvi (M = 11,67). 
 
Tabela 10: Deleži elementov DSP v srednji šoli 

SREDNJA ŠOLA N Min Max M SD 

delež namenjen pomoči za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj 

1 90 90 90,00 . 

delež namenjen učni pomoči 1 0 0 ,00 . 

delež namenjen svetovalni storitvi 1 10 10 10,00 . 

 
Izmed vseh udeležencev le eden dela tudi v sredni šoli. V povprečju največji delež 
nameni pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj (M = 90,00) bistveno 
manj svetovalni storitvi (M = 10,00), medtem ko učni pomoči ne nameni nič.  
 

Rezultati kažejo, da je delež namenjen svetovalni storitvi na vseh treh ravneh 
podoben, giblje se med 10 in 15, kar je pričakovati. Že v tabeli 5 smo videli, da 
udeleženci pogosto opravljajo to nalogo, vendar pa niso edini. Izvajajo jo tudi drugi 
strokovni in pedagoški delavci, zato je delež manjši.  
 

Največja razlika v deležih med ravnmi se pojavi pri učni pomoči. Le ta je v vrtcu 
majhen, saj učne zahteve v vrtcu niso takšne, da bi jih otroci težko dosegali in bi 
morali temu nameniti toliko pozornosti. Glavna naloga logopeda surdopedagoga je, 
da otroku pomaga razviti govor in jezik, da se bo ta lahko uspešno sporazumeval. 
Delež učne pomoči pa se zveča v osnovni šoli. Tudi to je pričakovano, saj je 
potrebno znanje, sposobnosti in zmožnosti, ki jih določa učni načrt. Logoped 
surdopedagog se tu usmeri v pomoč pri razumevanju vsebine predmeta ob 
upoštevanju individualnih posebnosti otroka na govorno-jezikovnem področju. Še 
vedno pa izvaja le majhen del učne pomoči, večino izvaja pedagog ali specialni 
pedagog. Delež se ponovno zmanjša v srednji šoli.  
 

4.1.4  SODELOVANJE  

Udeležence raziskave smo prosili, da na 5-stopenjski lestvici (5 – vsakodnevno, 4 – 
tedensko, 3 – mesečno, 2 – letno, 1 – po potrebi) ocenijo, kako pogosto sodelujejo z 
različnimi vpletenimi (učitelj/vzgojitelj, svetovalna služba in starši). Zanimalo nas je 
še, na kakšen način (izmenjava pisnih sporočil ali pogovor) sodelujejo z njimi ter kako 
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ocenjujejo pomembnost sodelovanja (5 – zelo pomembno, 4 – pomembno, 3 – niti 
pomembno, niti nepomembno, 2 – nepomembno, 1 – zelo nepomembno).  
 

Tabela 11: Pogostost sodelovanja logopeda surdopedagoga z ostalimi 
POGOSTOST SODELOVANJA Min Max M SD 

z vzgojiteljem, učiteljem 3 5 4,31 ,583 

s svetovalno službo 1 5 2,69 1,157 

s starši 1 5 2,09 1,422 

 

Udeleženci najpogosteje sodelujejo z vzgojiteljem in/ali učiteljem, redkeje s 
svetovalno službo in najredkeje s starši.  
 

Z vzgojiteljem in učiteljem v povprečju sodelujejo tedensko (M = 4,31), s svetovalno 
službo letno ali mesečno (M = 2,69) in s starši letno (M = 2,09).  
 
V šoli se srečujemo s tremi vrstami odnosov, ki lahko potekajo med učitelji in starši – 
partnerski, klientski in paternalističen (M. Pšunder, 1994). Partnerski odnos je 
sodelujoč odnos in po mnenju Intiharjeve in Kepčeve (2002) tisti v katerem: si učitelji 
in starši enakopravno delijo informacije, cilje in obveznosti, vezane na vzgojno-
izobraževalno delo; imajo oboji aktivno vlogo pri vzpodbujanju otrokovega razvoja; so 
oboji odgovorni za otrokov učno-vzgojni uspeh; imajo oboji določene pravice in 
dolžnosti. Glede na rezultate raziskave vidimo, da kljub temu, da se poudarja 
sodelovanje s starši, to ni tako pogosto, kot bi si želeli. V literaturi najdemo različne 
vzroke za neuspešno sodelovanje med šolo in starši. Raziskave v slovenskem 
prostoru kažejo, da so najpogostejši vzroki za nesodelovaje staršev po njihovem 
mnenju: pomanjkanje časa in prezaposlenost v službi (59 %), slabe izkušnje z učitelji 
in to, da ne najdejo pravega stika z učitelji (19 %), učiteljevo neupoštevanje mnenj 
staršev (14 %), nezainteresiranost za šolo (7 %), neuspešnost otroka (5 %), ostali 
vzroki pa so strah pred avtoriteto, občutek neenakosti, družinske obveznosti, lasten 
odpor do šole … (Velkavrh v Polak, 2008).  
 
V praksi je sodelovanje s starši ponavadi 3-krat letno – na začetku šolskega leta, ko 
se predstavijo cilji dela, ob poletni evalvaciji in ob koncu šolskega lata na zaključni 
evalvaciji. Vmesno sodelovanje staršev je omejeno zgolj na morebitno sporočanje 
nujnih informacij.  
 
Poleg zgoraj naštetih vzrokov menim, da so vzroki lahko tudi prelaganje odgovornosti 
za otrokov razvoj na strokovnjaka ali pa socialno-ekonomska prikrajšanost staršev. 
Takšni starši pogosto nimajo informacij in znanja ter ne vedo, kaj bi morali vprašati, 
kakšne so njihove možnosti.  
 
Tabela 12: Način sodelovanja logopeda surdopedagoga z ostalimi 

NAČIN SODELOVANJA 
Z vzgojitelji/učitelji S svetovalno službo S starši 

M  SD M  SD M  SD 

Pisno 3,11 0,93 3,46 0,92 3,63 0,84 

Pogovor 4,54 0,51 3,83 0,79 3,63 0,84 
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Udeleženci z vzgojitelji in/ali učitelji zelo pogosto ali pogosto sodelujejo (M = 4,54) 
preko pogovora (telefonskega ali v živo) in redko (M = 3,11) z izmenjavo pisnih 
sporočil (sms, elektronska pošta).  
 

S svetovalno službo pogosto sodelujejo preko pogovora (M = 3,83) in redko (M = 
3,46) z izmenjavo pisnih sporočil.  
 

S starši v enaki meri sodelujejo preko pogovora kot z izmenjavo pisnih sporočil (M = 

3,63).  

 

Sodelovanje z vzgojitelji, učitelji je najlažje preko pogovora, saj se mobilni logopedi 

surdopedagogi srečujejo z njimi v skupini, razredu in si izmenjajo aktualne 

informacije, potrebne za delo. Pri sodelovanju s svetovalno službo lahko sklepamo, 

da gre za telefonske pogovore, saj se z njimi težje srečujejo, zaradi pogostih menjav 

lokacije. Pri sodelovanju s starši pa na sestankih (začetek šolskega leta, polletje in 

konec šolskega leta) sodelujejo v živo, preko pogovora, med letom pa gre večinoma 

za izmenjavo pisnih sporočil (SMS, e-mail) o morebitnih pomembnih informacijah – 

sporočanje odsotnosti, rezultati drugih pregledov, prošnja za poročilo.   

 
Tabela 13: Ocena pomembnosti sodelovanja 

POMEMBNOST SODELOVANJA Vzgojitelj, učitelj Svetovalna služba Starši 

 
M  SD M  SD M  SD 

Pomembnost 4,71 0,46 4,31 0,53 4,86 0,36 

 
Graf 2: Grafični prikaz pomembnosti sodelovanja logopeda surdopedagoga z ostalimi 
akterji 

 
 
Povprečne ocene pomembnosti sodelovanja se v vseh treh primerih gibljejo med 
odgovoroma pomembno in zelo pomembno. Najvišjo pomembnost udeleženci 

4,71

4,31

4,86

vzgojitelj, učitelj svetovalna služba starši
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raziskave v povprečju pripisujejo sodelovanju s starši, v malo manjšem deležu z 
vzgojitelji oziroma učitelji, v najmanjšem deležu pa sodelovanju s svetovalno službo. 
 
Najpomembnejše se jim zdi sodelovanje s starši, saj od njih dobijo ključne informacije 
o otroku. Pa vendar je sodelovanje z njimi najmanj pogosto. Vzroki za to so opisani 
pri pogostosti sodelovanja.  
 
Tabela 14: Učinkovitost sodelovanja mobilnih logopedov surdopedagogov 

UČINKOVITOST SODELOVANJA M SD Min Max 

Z vzgojitelji, učitelji 4,11 0,58 3 5 

S starši 3,74 0,61 3 5 

 
Udeleženci raziskave svoje sodelovanje z vzgojitelji in učitelji ocenjujejo kot bolj 
učinkovito od sodelovanja s starši, vendar pa sta obe oceni nadpovprečni. 
 
Z učinkovitostjo sodelovanja so zadovoljni, torej lahko sklepamo, da si z vzgojitelji, 
učitelji ustrezno izmenjujejo informacije s katerimi si lahko pomagajo pri delu in 
doseganju optimalnih rezultatov. Tudi od staršev naj bi dobili potrebne informacije, 
vendar ocenjujejo, da je učinkovitost nekoliko manjša.  
 

4.1.5  PROSTOR DELA 

Udeležence raziskave smo vprašali, kje delajo – v svojem kabinetu, v prostoru 
drugega strokovnjaka, v zbornici ali učilnici, sobi – in kako pogosto.  
 

Tabela 15: Prostor dela 
PROSTOR DELA Min Max M SD 

svoj kabinet 1 5 2,37 1,374 

prostor drugega strokovnjaka 1 4 3,37 1,031 

zbornica 1 4 1,46 ,780 

učilnica, soba 1 5 3,06 1,136 

 

Udeleženci v povprečju najpogosteje delajo v prostoru drugega strokovnjaka (M = 
3,37) in v učilnici ali sobi (M = 3,06). Redki imajo svoj kabinet, najmanj pa se 
poslužujejo zbornice.  
 
Tabela 16: Pogostost dela v posameznih prostorih  

 
SVOJ 

KABINET 

PROSTOR DRUGEGA 

STROKOVNJAKA 
ZBORNICA UČILNICA, SOBA 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Vedno 2 5,7 0 0 0 0 1 2,9 

Pogosto 8 22,9 23 65,7 1 2,9 15 42,9 

Včasih 5 14,3 6 17,1 3 8,6 10 28,6 

Redko 6 17,1 2 5,7 7 20,0 4 11,4 

Nikoli 14 40,0 4 11,4 24 68,6 5 14,3 

Skupaj  35 100,0 35 100,0 35 100,0 35 100,0 
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Velik delež vprašanih (40 %) svojega dela nikoli ne opravlja v svojem kabinetu, le 
28,6 % vprašanih vedno ali pogosto delo opravlja v svojem kabinetu. Kar 23 
vprašanih (65,7 %) svoje delo pogosto opravlja v prostoru drugega strokovnjaka. Od 
vseh vprašanih le eden pogosto dela v zbornici, 10 vprašanih včasih ali redko. 
Preostali delež (68,6) vprašanih nikoli ne dela v zbornici. V učilnici ali večnamenski 
sobi pogosto dela 15 vprašanih (42, 9 %) in včasih 10 vprašanih (28,6 %). Le eden 
(2,9 %) tam dela vedno, ostalih 9 vprašanih (25,7 %) pa le redko ali nikoli.  
 
Glede na to, da je na večini šol prostorska stiska in največkrat ni posebnega prostora 
namenjenega samo logopedu surdopedagogu, ti izvajajo obravnave v prostih 
prostorih drugih strokovnjakov in v učilnicah, sobah. Čeprav ni idealno, imajo tam 
možnost za individualno delo v miru, brez prevelikih dražljajev iz okolja. Delo v 
zbornici pa je oteženo, saj je ta le redko povsem prazna in mirna. Prvotno ni 
namenjena rehabilitacijskemu procesu in je opremljena z drugačnimi materiali, s 
katerimi si logoped surdopedagog pri delu ne more pomagati. Poleg tega pa je 
zbornica mobilnim logopedom surdopedagogom tuj prostor, v katerem deluje nek 
kolektiv, oni pa so največkrat le njihovi občasni sodelavci.  
 

4.1.6  MATERIALNI POGOJI 

Udeležence raziskave smo vprašali, če pri svojem delu uporabljajo rehabilitacijske 
aparature ali računalniške programe in jih prosili, da navedejo katere. Prav to nas je 
zanimalo tudi v povezavi z zbirkami vaj. Zapisane odgovore smo kategorizirali in 
dobili 9 različnih aparatur oz. programov ter 16 različnih zbirk vaj. Zanimalo nas je 
tudi, kje pridobijo material za delo.  
 

Tabela 17: Rehabilitacijske aparature in računalniški programi, ki jih mobilni logopedi 
surdopedagogi uporabljajo pri svojem delu 

REHABILITACIJSKA APARATURA, PROGRAM 

UPORABA 

da ne 

f f /%) f f (%) 

Boardmaker 2 5,7 33 94,3 

Moj komunikator 1 2,9 34 97,1 

Interaktivne vaje 6 17,1 29 82,9 

Logopedski set 4 11,4 31 88,6 

Cohlear 1 2,9 34 97,1 

Freapy 6 17,1 29 82,9 

Mišek Otto 5 14,3 30 85,7 

Portal LiliBi 2 5,7 33 94,3 

Suvag-lingvo 1 2,9 34 97,1 

Ne uporabljam 18 51,4 17 48,6 

 

Približno polovica udeležencev (51,4 %) pri svojem delu ne uporablja rehabilitacijskih 
aparatur in/ali računalniških programov. Ostali udeleženci raziskave (48,6 %) pa so 
navedli 9 različnih rehabilitacijskih aparatur oziroma računalniških programov, ki jih 
uporabljajo pri svojem delu. Večina uporablja več različnih. Med tistimi, ki pri svojem 
delu uporabljajo rehabilitacijske aparature in/ali računalniške programe, se je 
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najpogosteje pojavil odgovor različne interaktivne vaje in program Frepy. Priljubljena 
sta tudi računalnički program Mišek Otto in Logopedski set. Najredkeje uporabljajo 
program Moj komunikator, Cohlear in Suvag-lingvo.  
 
Tabela 18: Zbirke vaj, knjige in priročniki, ki jih mobilni logopedi surdopedagogi 
uporabljajo pri svojem delu 

ZBIRKA VAJ 

UPORABA 

da ne 

f f /%) f f (%) 

Od malčka do vseznalčka 6 17,1 29 82,9 

Language steps 1 2,9 34 97,1 

Od glasov do besed in govora 4 11,4 31 88,6 

Progovori  1 2,9 34 97,1 

Pridobivajmo – izgovarjajmo glasove 3 8,6 32 91,4 

Opismenjevanje in razvoj vseh čutil 2 5,7 33 94,3 

Pajkec Piko 3 8,6 32 91,4 

Logopedski priročnik 9 25,7 26 74,3 

Bralni listi s sončne poti 8 22,9 27 77,1 

Križ kraž 2 5,7 33 94,3 

Kako do boljšega branja  5 14,3 30 85,7 

Articula  4 11,4 31 88,6 

S poslušanjem do pisanja 1 2,9 34 97,1 

Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev  2 5,7 33 94,3 

Poslušam in razumem  8 22,9 27 77,1 

Interno gradivo 9 25,7 26 74,3 

Ne uporabljam  6 17,1 29 82,9 

 

Med udeleženci je le 6 takih, ki pri svojem delu ne uporabljajo zbirk vaj, knjig in 

priročnikov, vsi ostali (29 udeležencev) pa so navedli različno gradivo. Med njim 

mobilni logopedi surdopedagogi najpogosteje uporabljajo Logopedski priročnik in 

gradivo, ki ga pripravijo sami oziroma interno gradivo. Pogosto uporabljajo tudi zbirko 

Bralni listi s sončne poti ter Poslušam in razumem, sledi priročnik Od malčka do 

vseznalčka.  

 

Vrsta in namembnost materialnih pripomočkov kažeta na usmerjenost v 

rehabilitacijsko delo – pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj. 

Udeleženci so navedli veliko različnih pripomočkov, kar je povsem razumljivo. 

Področja govora, jezika in poslušanja so obsežna in vključujejo več različnih 

komponent, ki jih logoped surdopedagog pri otrocih razvija in krepi. Posledično za 

delo potrebuje raznolike pripomočke, s pomočjo katerih dosega zastavljene cilje. V 

nadaljevanju nas je zanimalo, kje pridobijo tovrsten material za svoje delo.  
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Tabela 19: Pridobivanje materiala za delo 
 MATERIAL M  SD Min Max 

Priskrbi ga vrtec, šola 2,06 0,94 1 4 

Dobim od drugih logopedov surdopedagogov 4,03 1,01 1 5 

Priskrbi ga matična ustanova 3,23 0,94 1 5 

Izdelam sam 4,77 0,55 3 5 

 
Udeleženci raziskave material zelo pogosto izdelajo sami (M = 4,77), pogosto 
materiale dobijo od drugih kolegov (M = 4,03). Redkeje gre za materiale, ki jih 
priskrbi matična ustanova (M = 3,23). Najredkeje jih dobijo v ustanovi, kamor 
prihajajo na delo (M = 2,06).  
 
Rezultati kažejo da še ni organiziranega sistema materialne podpore izvajalcev. 
Udeleženci so odvisni predvsem od svoje iniciativnosti in ustvarjalnosti ter 
medsebojne kolegialne pomoči. Ni pa organizirane sistemske podpore. 
 

4.1.7 PREDNOSTI MOBILNEGA DELA 

Udeležence raziskave smo vprašali po petih prednostih mobilnega dela (vsak jih je 
moral navesti pet). Med vsemi možnimi odgovori smo oblikovali 18 različnih kategorij. 
Nato smo ugotovili, kako pogosto so se pojavili posamezni odgovori.   
 
Tabela 20: Prednosti mobilnega dela 

PREDNOSTI f f (%) 

Sodelovanje s strokovnjaki, drugimi ustanovami 26 74,3 

Dinamično in raznoliko delo 25 71,4 

Samostojna organizacija dela 18 51,4 

Otrok je v domačem okolju 15 42,9 

Individualno delo z otrokom 10 28,6 

Pogosta obravnava otrok 9 25,7 

Nevpletenost v prepire 8 22,9 

Ohranjanje stika z vrstniki (polno čutna okolica) 6 17,1 

Vožnja 5 14,3 

Svetovanje vzgojiteljem, učiteljem, staršem 5 14,3 

Ozaveščanje okolice o motnjah 4 11,4 

Stik s šolskim delom 4 11,4 

Terapija blizu uporabniku 2 5,7 

Celostna obravnava 2 5,7 

Vključenih veliko otrok 2 5,7 

Delo doma 1 2,9 

Krajši delovnik 1 2,9 

Urjenje prilagodljivosti 1 2,9 
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Med udeleženci raziskave je bila kot najpogostejša prednost zapisano sodelovanje s 
strokovnjaki in drugimi ustanovami (74,3 % udeležencev), zelo pogosto se je pojavil 
tudi odgovor dinamično in raznoliko delo (71,4 % udeležencev) ter samostojna 
organizacija dela (51,4 % udeležencev). Nekaj manj kot polovica udeležencev (42,9 
%) je kot prednost poudarila tudi to, da je otrok obravnavan v svojem domačem 
okolju, ki mu je znano. Individualno delo z otrokom je kot prednost navedlo 28,6 % 
udeležencev, pogosto obravnavo otrok 25,7 % udeležencev, nevpletenost v prepire 
22,9 % udeležencev, ohranjanje stika z vrstniki 17,1 % udeležencev. Ostale 
kategorije prednosti pa so se pojavljale redkeje, pri do največ petih udeležencih.  
 
V nadaljevanju smo zbrane prednosti razdelili v tri večje skupine:  

− Izrazite prednosti: tiste, ki so specifične za mobilno delo logopeda 
surdopedagoga. 

− Običajno strokovno delo: tiste, s katerimi se srečujejo različni profili 
strokovnjakov, ne le mobilni logopedi surdopedagogi. 

− Prednosti, ki so pravzaprav slabosti: tiste, ki po drugi strani lahko predstavljajo 
slabost. 

 
Tabela 21: Prikaz prednosti po skupinah 

IZRAZITE PREDNOSTI OBIČAJNO STROKOVNO DELO PREDNOSTI → SLABOSTI 

Samostojna organizacija dela 
(51,4 %) 

Sodelovanje s strokovnjaki 
(74,3 %) 

Nevpletenost v prepire 
(22,9 %) 

Otrok je v domačem okolju 
(42,9 %) 

Dinamično, raznoliko delo 
(71,4 %) 

Vožnja 
(14,3 %) 

Pogosta obravnava otrok  
(25,7 %) 

Individualno delo 
(28,6 %) 

Delo doma 
(2,9 %) 

Ohranjanje stika z vrstniki  
(17,1 %) 

Svetovanje vzgojiteljem, učiteljem, 
staršem 
(14,3 %) 

Krajši delovnik 
(2,9 %) 

Terapija blizu uporabniku 
(5,7 %) 

Ozaveščanje okolice o motnjah 
(11,4 %) 

 

Vključenih veliko otrok 
(5,7 %) 

Stik s šolskim delom 
(11,4 %) 

 

Urjenje prilagodljivosti 
(2,9 %) 

Celostna obravnava 
(5,7 %) 

 

 
Navedene prednosti se nanašajo predvsem na vidik tistega, ki dela in ne na vidik 
objekta dela, otroka. Vsak posamezen udeleženec ima svoj način dela, ki mu 
odgovarja, svoje navade in predstavo o idealnem delu. Na razporeditev vplivajo tudi 
pretekle izkušnje (primerjava s prejšnjim delovnim mestom). Težko rečemo, da je 
takšna razporeditev prednosti, kot smo jo zapisali, ustrezna vsem udeležencem.   
 
Nevpletenost v prepire je seveda velika prednost vendar vzrok nevpletenosti je to, da 
nismo nikjer del kolektiva. To pa je pravzaprav slabost. Podobno je z vožnjo. Lahko 
predstavlja krajši oddih med posameznimi obravnavami, vendar po drugi strani 
vzame veliko dragocenega časa, ki je pri mobilnih delavcih zelo pomemben. Delo 
doma in krajši delavnik pa sta delno povezana. Ker imamo krajši delavnik smo sicer 
prej doma, vendar pogosto ne uspemo narediti vsega dela v času službe, zato 
ostane precej dela, ki ga moramo opraviti doma.   
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4.1.8 SLABOSTI MOBILNEGA DELA 

Udeležence raziskave smo vprašali po petih slabostih mobilnega dela (vsak jih je 
moral navesti pet). Med vsemi možnimi odgovori smo oblikovali 17 različnih kategorij 
odgovorov, ter ugotovili njihovo pogostost med udeleženci.  
 
Tabela 22: Slabosti mobilnega dela 

SLABOSTI f f (%) 

Prevoz na delo 26 74,3 

Slabi prostorski pogoji v vrtcih, šolah 24 68,6 

Nisi del kolektiva 18 51,4 

Časovna stiska 17 48,6 

Prenašanje in nedostopnost materiala 17 48,6 

Organizacija dela 10 28,6 

Prilagajanje vrtčevski skupini, pouku 7 20,0 

Preobsežno delo 7 20,0 

Nesporočanje odsotnosti otrok 5 14,3 

Neprisotnost staršev 4 11,4 

Prepuščenost samemu sebi 4 11,4 

Delo doma 3 8,6 

Nadomeščanje ur 2 5,7 

Pisanje priprav 1 2,9 

Starši prelagajo odgovornost nate 1 2,9 

Težki primeri 1 2,9 

Nepoučenost strokovnih delavcev o mobilnem delu 1 2,9 

 
Med udeleženci raziskave je bilo kot najpogosteje zapisana slabost prevoz na delo 
(74,3% udeležencev), sledijo ji slabe prostorske razmere (68,6 % udeležencev). 
Slabost je tudi dejstvo, da pri mobilnem delu logopedi surdopedagogi niso del 
kolektiva (51,4 % udeležencev). Nekaj manj kot polovica udeležencev (48,6 %) je kot 
slabosti navedla tudi časovno stisko ter prenašanje in nedostopnost materiala. Ostale 
kategorije slabosti so se pojavljale redkeje, pri do največ desetih udeležencih.  
 
Tudi zbrane slabosti smo razdelili v tri večje skupine:  

− Izrazite slabosti: tiste, ki so specifične za mobilno delo logopeda 
surdopedagoga. 

− Običajno strokovno delo: tiste, s katerimi se srečujejo različni profili 
strokovnjakov, ne le mobilni logopedi surdopedagogi. 

− Slabosti, ki so pravzaprav prednosti: tiste, ki po drugi strani lahko predstavljajo 
prednost. 

  



Logoped surdopedagog v mobilni specialno-pedagoški službi, Maja Ravnikar 

47 
 

 
Tabela 23: Prikaz slabosti po skupinah 

IZRAZITE SLABOSTI OBIČAJNO STROKOVNO DELO SLABOSTI → PREDNOSTI 

Prevoz na delo  
(74,3 %) 

Slabi prostorski pogoji 
(68,6 %) 

Nisi del kolektiva 
(51,4 %) 

Časovna stiska  
(48,6 %) 

Prilagajanje vrtčevski skupini, 
pouku  

(20,0 %) 

Organizacija dela  
(28,6 %) 

Prenašanje in nedostopnost 
materiala  
(48,6 %) 

Nadomeščanje ur 
(5,7 %) 

Delo doma  
(8,6 %) 

Preobsežno delo  
(20,0 %) 

Pisanje priprav (2,9 %)  

Nesporočanje odsotnosti otrok 
(14, 3 %) 

Starši prelagajo odgovornost nate 
(2,9 %) 

 

Neprisotnost staršev  
(11,4 %) 

Težki primeri 
(2,9 %) 

 

Prepuščenost samemu sebi  
(11,4 %) 

Nepoučenost strokovnih delavcev o 
mobilnem delu 

(2,9 %) 

 

Navedene slabosti se nanašajo predvsem na vidik tistega, ki dela in ne na vidik 
objekta dela, otroka. Vsak posamezen udeleženec ima svoj način dela, ki mu 
odgovarja, svoje navade in predstavo o idealnem delu. Na razporeditev vplivajo tudi 
pretekle izkušnje (primerjava s prejšnjim delovnim mestom). Težko rečemo, da je 
takšna razporeditev slabosti, kot smo jo zapisali, ustrezna vsem udeležencem.   
 
To, da se ne počutimo kot del kolektiva je seveda slabost, ki pa za sabo prinese tudi 
prednost nevpletenosti v prepire. Organizacija dela je res naporna, zahteva ogromno 
organizacijskih sposobnosti, usklajevanja in časa, da oblikujemo urnik, ki ustreza 
vsem vpletenim in nam omogoča čim bolj tekoče mobilno delo. Po drugi strani pa 
lahko je to izrazita prednost, saj nam omogoča, da si delo organiziramo po svojih 
željah. Sami določamo, kdaj se nadomeščajo obravnave, kdaj bi imeli evalvacijske 
sestanke … Podobno je z delom doma – delamo takrat, ko nam to ustreza, ko imamo 
čas, mir. Po drugi strani pa si s tem krajšamo prosti čas namenjen neslužbenim 
zadevam.  
 

4.1.9 TEŽAVE MOBILNEGA DELA 

Udeležence raziskave smo vprašali s katerimi težavami se srečujejo pri svojem delu. 
Med vsemi možnimi odgovori smo oblikovali 25 različnih kategorij odgovorov, ter 
ugotovili njihovo pogostost med udeleženci.  
 
Tabela 24: Težave mobilnih logopedov surdopedagogov pri njihovem delu 

TEŽAVA MOBILNIH LOGOPEDOV SURDOPEDAGOGOV  f f (%) 

Slabi prostorski pogoji 21 60,0 

Nesporočanje odsotnosti otrok 10 28,6 

Težave z materialom 9 25,7 

Časovna stiska 9 25,7 

Prevoz na delo 9 25,7 

Nisi del kolektiva 8 22,9 

Nesodelovanje staršev 8 22,9 

Organizacija dela 7 20,0 

Nesorazmerno porazdeljeno delo tekom leta 4 11,4 

Obsežen teren obravnav 4 11,4 

Neenotna dokumentacija med ustanovami 3 8,6 
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TEŽAVA MOBILNIH LOGOPEDOV SURDOPEDAGOGOV  f f (%) 

Prepuščenost samemu sebi 3 8,6 

Vzgojitelji, učitelji ne izvajajo prilagoditev 2 5,7 

Preveč papirologije 2 5,7 

Veliko prilagajanja 2 5,7 

Nerealna pričakovanja staršev 2 5,7 

Nepoučenost strokovnih delavcev o mobilnem delu 2 5,7 

Dodatne težave pri otrocih 2 5,7 

Nadomeščanje 2 5,7 

Nerazumevanje otrokovih težav s strani staršev, strokovnih delavcev 2 5,7 

Uporaba osebnega telefona 2 5,7 

Premalo sodelovanja z vzgojitelji, učitelji 2 5,7 

Preveč otrok z odločbo 1 2,9 

Izvajanje učne pomoči 1 2,9 

Pomanjkanje informacij o dogajanju v vrtcih in šolah 1 2,9 

 
Med vsemi kategorijami je najpogostejša med udeleženci kategorija slabi prostorski 
pogoji, zanjo se je opredelilo 60 % udeležencev. Bistveno manj pogosta je kategorija 
nesporočanje odsotnosti otrok (28,6%). Približno četrtina udeležencev (25,7 %) kot 
težavo navaja še časovno stisko, enak delež tudi prevoz na delo in težave z 
materialom. Nekoliko manjši delež (22,9 %) kot težavo doživlja tudi kategoriji 
nesodelovanje staršev in to, da niso del kolektiva. 20 % udeležencem predstavlja 
težavo tudi organizacija dela.  Ostale težave je navedlo do največ 4 udeleženci.   
 
Zbrane težave smo razdelili v dve večji skupini:  

− Izrazite težave: tiste, ki so specifične za mobilno delo logopeda 
surdopedagoga in vplivajo na učinkovitost, organizacijo dela. 

− Običajno strokovno delo: tiste, s katerimi se srečujejo različni profili 
strokovnjakov, ne le mobilni logopedi surdopedagogi. 

 
Tabela 25: Prikaz težev po skupinah 

IZRAZITE TEŽAVE OBIČAJNO STROKOVNO DELO 

Slabi prostorski pogoji (60,0 %) Nesodelovanje staršev (22,9 %) 

Nesporočanje odsotnosti otrok (28,6 %) Nesorazmerno porazdeljeno delo tekom leta (11,4 %) 

Težave z materialom (25,7 %) Vzgojitelji, učitelji ne izvajajo prilagoditev (5,7 %) 

Časovna stiska (25,7 %) Preveč papirologije (5,7 %) 

Prevoz na delo (25,7 %) Nerealna pričakovanja staršev (5,7 %) 

Nisi del kolektiva (22,9 %) Dodatne težave pri otrocih (5,7 %) 

Organizacija dela (20,0 %) Nerazumevanje otrokovih težav s strani staršev, 
strokovnih delavcev (5,7 %) 

Obsežen teren obravnav (11,4 %) Uporaba osebnega telefona (5,7 %) 

Neenotna dokumentacija med ustanovami (8,6) Premalo sodelovanja z vzgojitelji, učitelji (5,7 %) 

Prepuščenost samemu sebi (8,6 %) Preveč otrok z odločbo (2,9 %) 

Veliko prilagajanja (5,7 %) Izvajanje učne pomoči (2,9 %) 

Nepoučenost strok. delavcev o mobilnem delu (5,7 %) Pomanjkanje informacij o dogajanju v vrtcih in šolah  
(2,9 %) 

Nadomeščanje (5,7 %)  

 
Navedene težave se nanašajo predvsem na vidik tistega, ki dela in ne na vidik 
objekta dela, otroka. Med izrazite težave smo uvrstili tiste, ki pomembno vplivajo na 
kakovost dela mobilnega logopeda surdopedagoga in tako dobili 13 kategorij, ostalih 
12 pa je značilnih za vsako strokovno delo, ne le mobilno.  
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4.1.10 KORIST MOBILNEGA DELA 

Udeležence raziskave smo prosili, da ocenijo korist mobilnega dela za različne 
vpletene – za otroka, vrstnike, vzgojitelje in/ali učitelje ter starše.  
 

Tabela 26: Korist mobilnega dela za različne akterje 

KORIST MOBILNEGA DELA M  SD 

Za otroka 4,77 0,49 

Za vrstnike 3,63 0,65 

Za vzgojitelje, učitelje 4,31 0,63 

Za starše 4,54 0,78 

  
Udeleženci raziskave svoje delo ocenjujejo kot zelo koristno. Najbolj za otroka, 
najmanj za vrstnike, vendar je razlika v povprečjih ocen nizka. 
 
Največjo korist od pomoči naj bi imel otrok, saj se pomoč in prilagoditve izvajajo 
zaradi njega in njemu v korist (Opara, 2015). Udeleženci raziskave ocenjujejo korist 
njihovega dela za otroke zelo koristno, kar je dobro. Za koristno so označili tudi 
pomoč staršem, postavlja pa se vprašanje, ali starši to pomoč sprejmejo in 
upoštevajo. Opara (2015) pravi, da je staršem potrebno povedati, kakšne so otrokove 
resnične težave, kako naj ravnajo in kako naj otroku pomagajo. Žal pa praksa 
opozarja, da nekateri starši radi svojo odgovornost prenesejo na šolo in strokovnjake.  
 
Če v procesu vsi vpleteni sodelujejo v partnerskem odnosu, potem lahko dosežemo 
največjo korist za vse. Ažurna izmenjava informacij o otrokovih posebnostih, 
napredku in trenutnih ovirah omogoča prilagajanje posameznih načinov in tehnik 
dela, ki naj bi jih po najboljših močeh izvajali vsi vpleteni za optimalen razvoj otroka.  
 

4.1.11 DOŽIVLJANJE ODNOSA 

Od udeležencev raziskave smo želeli izvedeti, kako doživljajo odnos z vzgojitelji in 
/ali učitelji ter s starši. V ta namen smo jih vprašali za oceno zadovoljstva 
sodelovanja, učinkovitosti sodelovanja in sprejetosti.  
 
Tabela 27: Zadovoljstvo in učinkovitost sodelovanja z vzgojitelji/učitelji in starši 

ODNOS 

ZADOVOLJSTVO 

SODELOVANJA 

UČINKOVITOST 

SODELOVANJA 

M SD M SD 

Z vzgojitelji, učitelji 4,20 0,67 4,11 0,58 

S starši 3,71 0,75 3,74 0,61 

 
Udeleženci so v povprečju bolj zadovoljni s svojim sodelovanjem z vzgojitelji in/ali 
učitelji (M = 4,20) kot pa s sodelovanjem s starši (M = 3,71). Tudi učinkovitost 
sodelovanja je boljša z vzgojitelji in/ali učitelji (M = 4,11) kot pa s starši (3,74). Vendar 
so vse ocene nad povprečjem.  
 
Večje zadovoljstvo in učinkovitost sodelovanja z vzgojitelji, učitelji kot starši lahko 
pripišemo rezultatom, ki smo jih obravnavali v poglavju sodelovanja. Udeleženci z 
vzgojitelji, učitelji sodelujejo pogosteje kot s starši. S starši večinoma sodelujejo le 
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trikrat letno, na obveznih sestankih (predstavitev ciljev, polletna in končna evalvacija) 
in ob morebitnih vmesnih kontaktih. Če bi s starši sodelovali bolj pogosto in bi se 
starši vključili v obravnave, bi bila učinkovitost zagotovo večja. Z večjo učinkovitostjo 
pa bi se zvečalo tudi zadovoljstvo.   
 
Tabela 28: Sprejetost mobilnih logopedov surdopedagogov 

SPREJETOST M  SD 

S strani vzgojiteljev, učiteljev 4,49 0,66 

S strani staršev 4,29 0,75 

S strani otrok 4,80 0,41 

S strani vrstnikov 4,46 0,66 

 
Povprečne vrednosti doživljanja sprejetosti s strani vseh akterjev – vzgojiteljev in/ali 
učiteljev, staršev, otrok, vrstnikov – se gibljejo med 4,29 in 4,49. Rezultati kažejo, da 
udeleženci pozitivno doživljajo odnos navedenih do njihovega dela.  
 
To, da so udeleženci tako dobro sprejeti s strani otrok, vzgojiteljev, učiteljev in 
vrstnikov je dobrodošel podatek. Sklepamo lahko, da se z njimi dobro razumejo, kar 
pozitivno vpliva na otrokov razvoj, saj je otrok pripravljen sodelovati v obravnavah, 
kar je ključnega pomena. Opara (2015) navaja, da je aktivna vloga otroka nujna. 
Otrok jo mora sprejeti prostovoljno in z odgovornostjo, primerno starosti.  
 
Visoko sprejetost s strani vzgojiteljev, učiteljev in vrstnikov je smiselno pričakovati, 
saj logoped surdopedagog s svojim delom ne pomaga le neposredno otrokom s 
posebnimi potrebami, temveč tudi vzgojiteljem, učiteljem in vrstnikom. Predstavi jim 
težave otroka, da ga le-ti lažje razumejo in z njim bivajo, delajo, sodelujejo. Logoped 
surdopedagogo je lahko vzgojiteljem, učiteljem tudi v veliko strokovno pomoč pri delu 
z otrokom s posebnimi potrebami.  
 
Tudi sprejetost s strani staršev je visoka, vendar najnižja med vsemi. Vzrok bi lahko 
bil v tem, da imajo z njimi najmanj stika.  
 

4.2  PREGLED HIPOTEZ 
 

HIPITEZA 1  

Mobilni logopedi surdopedagogi obravnavajo več vrtčevskih otrok kot osnovnošolskih 

ali srednješolskih otrok. 

 

Tabela 29: Število obravnavanih otrok glede na stopnjo izobraževanja 

ŠTEVILO OBRAVNAVANIH OTROK 
Št. vrtčevskih 

otrok 

Št. šolskih 

otrok 
Št. srednješolcev 

M 21,17 26,69 ,06 

SD 25,692 33,159 ,338 

Število vseh obravnavanih otrok 741 934 2 
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V raziskavi smo ugotovili, da je vseh vrtčevskih otrok 741, vseh osnovnošolskih 934 
in vseh srednješolskih 2. Logopedi v povprečju obravnavajo 21,17 vrtčevskih otrok, 
26,69 osnovnošolskih in 0,06 srednješolskih otrok. 
 
Tabela 30: Test hipoteze 1 

Wilcoxonov test predznačenih rangov 
W (rezultat testa) p-vrednost 

510.5 0.2327 

 
Na podlagi rezultatov testa ne moremo trditi, da mobilni logopedi surdopedagogi 
obravnavajo več vrtčevskih kot osnovnošolskih ali srednješolskih otrok (p = 0.23). 
Razlike obstajajo, vendar niso statistično pomembne. Hipotezo ovržemo.  
 
Opara (2010) navaja, da se število vključenih otrok s posebnimi potrebami v program 
za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
povečuje.  
 
Razlog za kljub temu večje število obravnavanih šolskih kot obravnavanih vrtčevskih 
otrok lahko pripišemo temu, da predšolski program ni obvezen, medtem ko je 
vključitev otroka v osnovnošolsko izobraževanje obvezna. Tako je otrok šele tedaj 
usmerjen v postopke usmerjanja in dodeljevanja pomoči. Drug razlog lahko najdemo 
tudi med najpogostejšimi težavami otrok. Na podlagi rezultatov raziskave vidimo, da 
se v šoli pojavijo nove težave, ki jih v vrtcu ni – motnje branja in pisanja, disleksija, 
učne težave, specifične učne težave in primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 
Otroci so postavljeni pred nove zahteve, ki jih v vrtcu ni bilo. Ker imajo na tem 
področju težave pa se starši in šola lahko odločijo za usmeritev otroka in pomoč. Tu 
pridobimo nove otroke.  
 

Opara (2015) navaja, da je bilo v šolskem letu 2009/10 v vrtce vključenih 71124 otrok 
od tega v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP 639 otrok s 
posebnimi potrebami. Istega leta pa je generacija osnovnošolskih otrok štela 162902 
otroka, od tega vključenih v program s program s prilagojenim izvajanjem in DSP 
7275 učencev. Že v tistem šolskem letu je bil torej večji delež otrok s posebnimi 
potrebami v šoli (4,5 %) kot v vrtcu (3,7%).  
 
Zavedati se je potrebno, da dandanes pri otrocih odkrijemo več težav vezanih na 
branje, pisanje in usvajanje učne snovi. Poleg tega so tudi starši že bolje seznanjeni 
s tovrstnimi težavami in se zavedajo, da ustrezna pomoč otroku lahko pomaga in mu 
olajša delo. Zato se vse več staršev odloči za usmeritev otroka in posledično je v 
šolskem sistemu več otrok s posebnimi potrebami. Ta oznaka pa tudi nima več tako 
negativnega prizvoka, kot ga je imela pred leti.  
 

HIPOTEZA 2  

Najpogostejša naloga mobilnega logopeda surdopedagoga je pomoč za 
premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj.  
 
Tabela 31: Pogostost opravljanja različnih nalog mobilnega logopeda surdopedagoga 

NALOGE  M  SD Min Max 

Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj 4,94 0,24 4 5 

Svetovalna storitev 4,09 0,66 3 5 
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NALOGE  M  SD Min Max 

Učna pomoč 2,46 1,20 1 5 

Tolmačenje v znakovni jezik 1,03 0,17 1 2 

Sodelovanje pri pisanju IP 4,77 0,65 2 5 

Diagnostika G-J težav 4,51 0,89 1 5 

Preprečevanje G-J težav 3,77 1,68 1 5 

Sodelovanje z drugimi ustanovami 3,80 0,96 2 5 

 
Graf 3: Grafični prikaz najpogostejših nalog mobilnega logopeda surdopedagoga 

 

V našem vzorcu je najpogostejša naloga mobilnega logopeda surdopedagoga pomoč 
za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, sledi sodelovanje pri pisanju 
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izvajajo tudi drugi – pedagogi, svetovalni delavci, specialni pedagogi. Pomoč za 
premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj pa poteka skozi celo leto, 
najpogosteje tedensko.  
 
V odločbi o usmeritvi otroka je zapisano, koliko ur pomoči tedensko otrok potrebuje in 
kakšna je njihova vsebina (logopedska, surdopedagoška, specialno-pedagoška, 
tiflopedagoška …). Te ure so obvezujoče in logoped surdopedagog jih mora izvajati v 
skladu z odločbo. Pri lažjih in zmernih motnjah gre najpogosteje za 1 ali 2 uri 
tedensko, pri težjih in težkih pa tudi za več.  
 

HIPOTEZA 3 
Najpogostejša težava otrok v vrtcu je govorno-jezikovni zaostanek, v šoli pa 
artikulacijske težave.  
 
Tabela 33: Najpogostejše težave otrok v vrtcu in osnovni šoli  

 TEŽAVE OTROK 
Vrtec Osnovna šola 

f f (%) f f (%) 

Artikulacijske težave 29 34,5 22 27,5 

Govorno jezikovni zaostanek 13 15,5 
  

Druge motnje  42 50,1 58 72,9 

 
Iz tabele 33 lahko razberemo, da v vrtcu artikulacijske motnje predstavljajo največji 
delež težav, zanje se je opredelilo 29 od 35 udeležencev (34,5 %). Govorno jezikovni 
zaostanek ima dobro polovico manjši delež (15,5 %). Tudi v osnovni šoli so 
najpogostejše težave otrok artikulacijske (zanjo se je opredelilo 27,5 % udeležencev). 
Preostali delež pade na druge motnje, znotraj katerih pa nobena od posamezne 
motnje (11 drugih težav) ne presega artikulacijskih težav.  
 
Na podlagi frekvenčnih vrednosti v vzorcu hipotezo lahko le delno potrdimo, saj 
najpogostejša težava otrok v vrtcu ni govorno-jezikovni zaostanek, temveč govorna 
motnja.  
 
Kot smo že omenili je otrok v predšolskem obdobju v intenzivnem razvoju govorne 
produkcije. Pogosto pa se pojavijo napake v artikulaciji posameznih besed – omisije, 
substitucije in distorzije. Zgodnja pomoč logopeda surdopedagoga je ključna, saj v 
nasprotnem primeru otrok utrdi nepravilne vzorce artikulacije in jih avtomatizira.  
 
HIPOTEZA 4 
Mobilni logopedi surdopedagogi se najpogosteje poslužujejo individualne oblike dela.  
 
Tabela 34: Pogostost posluževanja različnih oblik dela 

OBLIKE DELA  M  SD Min Max 

Individualna oblika 4,89 0,32 4 5 

Delo v dvojicah 2,60 0,81 1 4 

Delo v skupini 1,86 0,77 1 3 

Delo v oddelku 1,69 0,63 1 3 



Logoped surdopedagog v mobilni specialno-pedagoški službi, Maja Ravnikar 

54 
 

Udeleženci raziskave zelo pogosto delajo individualno, včasih v paru, le redko pa v 
skupini ali oddelku.  
 
Tabela 35: Test hipoteze 4 

Pearsonov hi-kvadrat test 
𝝌𝟐 Stopnje prostosti  p-vrednost 

154.54 6 < 2.2e-16 

 
Na podlagi našega vzorca sklepamo, da pogostost oblik dela in oblika dela nista 
neodvisni spremenljivki (p < 0.00). Na vzorcu je najpogostejša individualna oblika 
dela. Hipotezo potrdimo.  
 
Tabela 31 kaže, da je najpogostejša naloga mobilnega logopeda surdopedagoga 
pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Mobilni logoped 
surdopedagog v ta namen uporablja določene tehnike, ki jih prilagaja vsakemu 
posamezniku. Sklepamo lahko, da je individualna oblika dela najprimernejša, saj tudi 
ob enakih težavah različnih otrok, ne uporabljamo enakih načinov za doseganje 
rezultatov. Delo na premagovanju ovir, primanjkljajev oziroma motenj je izrazito 
individualno, kot je individualna patologija.  
 
Vsaka oblika ima svoje prednosti in slabosti, kot ima vsak otrok svoje potrebe. Pri 
oblikovanju načrta pomoči za otroka je potrebno ugotoviti, kaj otroku ustreza in kdaj 
bo najbolj uspešen. Upoštevati je potrebno posameznega otroka s posebnimi 
potrebami, kot tudi vse vključene v pripravo in izvajanje programa. Delo z otrokom se 
prilagaja starosti otroka, organizaciji pouka, vsebini učenja (Opara, 2015).  
 
HIPOTEZA 5 
Deleži med posameznimi dejavnostmi DSP, ki jih opravlja mobilni logoped 
surdopedagog (pomoč za premagovanje primanjkljajev, učna pomoč, svetovalna 
storitev), se razlikujejo glede na različne ravni izobraževanja. 
 
Tabela 36: Delež posameznih sestavin DSP glede na različne ravni izobraževanja 

DELOVNE NALOGE 
Vrtec Osnovna šola Srednja šola 

M  SD M  SD M  SD 

Pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj 
83,03 8,56 69,24 22,71 90,00   

Učna pomoč 2,42 6,26 19,09 20,90     

Svetovalna storitev 14,55 14,55 11,67 7,03 10,00   

 
Graf 4: Grafični prikaz primerjave deležev sestavin DSP 
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Tabela 37: Test hipoteze 5 

Pearsonov hi-kvadrat test 
𝝌𝟐 Stopnje prostosti p-vrednost 

15.67 9 0.074 

 
Deleži med posameznimi dejavnostmi DSP, ki jih opravlja mobilni logoped 
surdopedagog (pomoč za premagovanje primanjkljajev, učna pomoč, svetovalna 
storitev), se razlikujejo glede na različne ravni izobraževanja, vendar niso statistično 
pomembne (p > 0.05). Hipotezo ovržemo.  
 
Na vseh treh ravneh izobraževanja mobilni logoped surdopedagog največ časa 
nameni pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in veliko manj 
učni pomoči ter svetovalni storitvi. Razlog lahko najdemo v tem, da je logoped 
surdopedagog strokovnjak, ki je usposobljen za specifično pomoč, ki otrokom 
omogoča premagovanje primanjkljajev. Izvaja reedukacijo, kompenzacijo in 
rehabilitacijo.  
 
Glede na to, da so udeleženci kot najpogostejše težave v srednji šoli navedli govorno 
motnjo, jezikovno motnjo in motnjo sluha, lahko sklepamo, da je delo logopeda 
surdopedagoga usmerjeno le v rehabilitacijo naštetih težav. Učno pomoč izvajajo 
drugi strokovnjaki, logoped surdopedagog pa skrbi za ustrezen razvoj poslušanja, 
artikuliranja in razvoja jezika pri posamezniku.  
 
Reedukacija je zahtevno strokovno delo, ki ga lahko opravljajo le strokovnjaki, ki 
obvladajo razvojne procese pri otrocih z različnimi primanjkljaji, ovirami oziroma 
motnjami in metode reedukacije. Za nudenje učne pomoči pa naj bi poleg specialnih 
pedagogov ustrezno usposobljeni tudi razredni učitelji in predmetni učitelji. Vsak 
učitelj, ki izvaja učno pomoč, bi moral tesno sodelovati z nosilcem dodatne strokovne 
pomoči, saj mu le ta lahko pomaga pri organizaciji prilagoditev in pri upoštevanju 
individualnih značilnosti otroka. To sodelovanje med strokovnjaki pa se že šteje pod 
svetovalno storitev (Opara, 2015).  
 
Večji del svetovalnih storitev opravi svetovalni delavec, ki skrbi za usklajevanje, 
dogovarjanje, sodelovanje vseh vpletenih ter za dokumentacijo – osebne mape otrok.  
 
HIPOTEZA 6 
Mobilni logoped surdopedagog najpogosteje sodeluje z vzgojitelji in/ali učitelji, preko 
pogovora. 
 
Tabela 38: Pogostost sodelovanja z vzgojitelji in učitelji, svetovalno službo in starši 
glede na obliko komunikacije 

POGOSTOST SODELOVANJA 
Vzgojitelj, učitelj Svetovalna služba Starši 

M  SD M  SD M  SD 

Pogostost 4,31 0,58 2,69 1,16 2,09 1,42 

Pisno 3,11 0,93 3,46 0,92 3,63 0,84 

Pogovor 4,54 0,51 3,83 0,79 3,63 0,84 

 
Udeleženci raziskave pogosto sodelujejo z vzgojitelji ali učitelji, redko s svetovalno 
službo in zelo redko s starši. Z vzgojitelji ali učitelji zelo pogosto sodelujejo preko 
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pogovora in redkeje pisno, s svetovalno službo in starši pa v enaki meri sodelujejo 
tako preko pogovora kot pisno.  
 
Tabela 39: Test hipoteze 6 

Pearsonov hi-kvadrat test 
𝝌𝟐 Stopnje prostosti p-vrednost 

39,433 2 2.736e-09 

 
Na podlagi vzorca sklenemo, da pogostost komuniciranja in način komuniciranja 
nista neodvisni spremenljivki (p < 0.00). Mobilni logoped surdopedagog najpogosteje 
sodeluje z vzgojitelji in/ali učitelji preko pogovora. Hipotezo potrdimo.  
 
Mobilni logoped surdopedagog je vsakodnevno v stiku z vzgojitelji in učitelji – ko 
pride po otroka in ga pripelje nazaj v skupino, poleg tega pa se z njimi srečuje v 
zbornici, na sestankih … Od njega pridobi najpomembnejše informacije o otroku – 
dnevno razpoloženje, otrokovi dosežki in trenutne težave pri usvajanju snovi. Prav 
zato z njimi najpogosteje sodeluje, z njimi pa tudi najlažje pride v stik, saj ni 
potrebnega dodatnega dogovarjanja, vsi so na šoli. Sodelovanje s svetovalno službo 
je zahtevnejše, saj mobilni logoped surdopedagog neprestano spreminja svojo 
lokacijo dela in ni vedno na lokaciji, kjer ima sedež svetovalna služba. To otežuje 
navezovanje stikov. Še težje pa je sodelovati s starši, ker je iskanje skupnega 
termina še bolj zahtevno. In tu je tudi razlog, zakaj se pogosteje poslužijo 
sodelovanja z izmenjavo pisnih sporočil.  
 
Opara (2015) opozarja, da je za delo z otroki bistveno intenzivno sodelovanje vseh 
udeležencev. Odgovornost za uspeh dodatne strokovne pomoči in učni uspeh otroka, 
naj bi bil razporejen med vse udeležence, torej tudi med vzgojitelje in učitelje, 
svetovalno službo in starše. V timu so udeleženci enako pomembni in drug drugega 
oplemenitijo s svojim spoznanjem in vedenjem.  
 
S sodelovanjem z vsemi udeleženci pridobimo informacije z vseh strani, morebitne 
različne poglede na določeno težavo, ki se pojavi, in tako v reševanje težave lažje 
vključimo vse in upoštevamo želje in potrebe vseh.  
 
HIPOTEZA 7 
Mobilni logopedi surdopedagogi večino materiala za delo oblikujejo sami.   
 
Tabela 40: Pridobivanje materiala za delo z otroki 

 MATERIAL M  SD Min Max 

Priskrbi ga vrtec, šola 2,06 0,94 1 4 

Dobim od drugih logopedov surdopedagogov 4,03 1,01 1 5 

Priskrbi ga matična ustanova 3,23 0,94 1 5 

Izdelam sam 4,77 0,55 3 5 

 
Tabela 41: Test hipoteze 7 

Pearsonov hi-kvadrat test 
𝝌𝟐 Stopnje prostosti p-vrednost 

59.967 3 5.975e-13 
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Pogostost pridobivanja materiala za delo z otroki in izvor materiala nista neodvisni 
spremenljivki (p < 0.00). Mobilni logopedi surdopedagogi vključeni v našo raziskavo 
večino materiala za delo oblikujejo sami. Hipotezo potrdimo.  
 
Kot smo zapisali v teoretičnem delu, so govorno jezikovne motnje zelo široko 
področje, ki vključuje različne težave, te pa se pojavljajo na kontinuumu od lažjih do 
težkih. Poleg tega pa moramo upoštevati vsakega posameznega otroka, njegove 
sposobnosti, težave, stil učenja in močna področja. Če nek material deluje pri enem 
otroku, ni nujno da se bo izkazal za enako uspešnega pri drugem otroku z enakimi ali 
podobnimi težavami. 
 
V strokovni literaturi obstaja nekaj gradiva namenjenega logopedom 
surdopedagogom, s katerim si lahko pomagamo pri delu. Vendar gre le za okvirne 
ideje, ki pa jih je potrebno prilagoditi vsakemu otroku posebej, glede na njegove 
specifike. Prav to je razlog, da mobilni logopedi surdopedagogi večino materiala 
izdelajo sami, saj na podlagi otrok, ki jih obravnavajo vidijo njihova močna in šibka 
področja in šele takrat lahko oblikujejo ustrezen material za dosego cilja.  
 
Kot smo ugotovili že v poglavju materialnih pogojev, je zaznati, da nimamo razvitega 
sistema materialne podpore izvajalcev. Udeleženci zato material izdelajo sami, glede 
na otrokove potrebe, pomagajo pa si z idejami, ki jih najdejo v obstoječi strokovni 
literaturi. Pogosto sodelujejo tudi s kolegi, s katerimi si izmenjujejo ideje in že izdelan 
material med seboj.  
 
HIPOTEZA 8 
Najpogostejša težava logopedov surdopedagogv je povezana z neustreznimi pogoji 
dela – prostorskimi in organizacijskimi.  
 

Tabela 42: Težave mobilnih logopedov surdopedagogov pri njihovem delu 
TEŽAVE f f (%) 

Slabi prostorski pogoji 21 60,0 

Slabi organizacijski pogoji 31 88,6 

Druge težave  24 68,6 

 
Med zbranimi odgovori se je pojavilo veliko različnih težav. Težave smo združili v tri 
večje skupine:  

− Težave vezane na prostor (ni primernega prostora, slaba akustika, slaba 
svetloba) 

− Težave vezane na organizacijo (nesporočanje odsotnosti otrok, prenašanje 
materiala, prevoz, čas, organizacija na splošno, razporeditev dela v letu, teren 
obravnav, prilagajanje, papirologija, nadomeščanje obravnav, oteženo 
sodelovanje) 

− Druge težave, ki nimajo skupnih lastnosti (nisi del kolektiva, nesodelovanje 
staršev, neenotna dokumentacija med ustanovami, prepuščenost samemu 
sebi, neizvajanje prilagoditev s strani vzgojitelje in učiteljev, nerealna 
pričakovanja staršev, nepoučenost strokovnih delavcev, dodatne otrokove 
težave, nerazumevanje otrokovih težav s strani strokovnih delavcev in 
staršev, uporaba osebnega telefona, preveč otrok z odločbo, izvajanje učne 
pomoči, pomanjkanje informacij o dogajanju v vrtcu/šoli) 



Logoped surdopedagog v mobilni specialno-pedagoški službi, Maja Ravnikar 

58 
 

Iz tabele 42 lahko razberemo, da so skoraj vsi udeleženci (88,6 %) kot eno izmed 
težav navedli slabe organizacijske pogoje, nekaj manj, a vseeno več kot pol (60,0 %), 
je kot težavo navedlo tudi slabe prostorske pogoje. 24 udeležencev je poleg teh dveh 
težav navajalo še druge, vendar frekvenca posameznih drugih težav ni nikjer višja od 
3 (8,6 %).    
 
Tabela 43: Test za hipotezo 8 

Pearsonov hi-kvadrat test 
𝝌𝟐 Stopnje prostosti p-vrednost 

7.53 2 0.023 

 

Glede na rezultat testa lahko ovržemo ničelno hipotezo, ki pravi, da sta spremenljivki 

neodvisni. Med mobilnimi logopedi surdopedagogi v našem vzorcu so najpogostejša 

težava slabi organizacijski pogoji, sledijo slabi prostorski pogoji. Zastavljeno hipotezo 

potrdimo.  

 

Za nemoteno in kvalitetno delo so med drugim potrebni tudi prostorski in materialni 

pogoji, ki pa se na terenu pogosto izkažejo kot težava. Tudi Opara idr. (2010) 

navajajo, da se kaže pomanjkanje predvsem v prisotnosti manjših prostorov za 

izvajanje dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj. Vrtci in šole v te namene uporabljajo različne kabinete in učilnice, ki niso 

vedno primerni za delo. V njih ni vedno primerne opreme, so slabi akustični in 

svetlobni pogoji. Te težave so nastale zaradi slabe pripravljenosti pedagoške 

realnosti ter na ravni vodenja in ustrezne družbene pozornosti.  

 

Velika težava pa je tudi sama organizacija dela, v katero lahko štejemo nesporočanje 

odsotnosti otrok, težave z materialom, časovno stisko in prevoz na delo. Mobilni 

logopedi surdopedagogi so na terenu zelo omejeni s časom. V svoj delavni dan 

morajo umestiti določeno število otrok, ti pa so velikokrat na različnih lokacijah. Poleg 

tega je potrebno upoštevati, da otrok nima na isti dan več ur z različnimi strokovnjaki, 

da ni preobremenjen, da ne pride na lokacijo, pa njegov prostor že uporablja drug 

strokovnjak. Velika težava je nesporočanje odsotnosti otrok, saj mobilni logoped 

surdpedagog zastonj pride na lokacijo, potem pa otroka tam ni, do drugega pa v tako 

kratkem času ne more priti pravočasno. Ves čas se morajo ozirati na čas, na 

posamezne otroke, na dejavnosti skupine v tistem tednu, poleg tega pa še paziti, da 

imajo s seboj ves potreben material za delo. Usklajevanje vseh teh stvari jim vzame 

nemalo časa. 

 

HIPOTEZA 9 
Logoped surdopedagog doživlja sprejetost s strani pedagoških delavcev in staršev 
kot pozitivno.  
 
Tabela 44: Sprejetost mobilnih logopedov surdopedagogov 

SPREJETOST 
S strani pedagoških delavcev  S strani staršev 

f f (%) M SD f f (%) M SD 

Popolnoma nesprejeto 1 2,9 
4,37 0,88 

  
4,29 0,75 

Nesprejeto   1 2,9 
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SPREJETOST S strani pedagoških delavcev  S strani staršev 

 f f (%) M SD f f (%) M SD 

Niti sprejeto,  

niti nesprejeto 

3 8,6   3 8,6   

Sprejeto 12 34,3 16 45,7 

Popolnoma sprejeto 19 54,3 15 42,9 

SKUPAJ 35 100 35 100 

 
Rezultati frekvenčne porazdelitve kažejo, da največ udeležencev doživlja sprejetost s 
strani pedagoških delavcev kot popolnoma sprejeto (54,3 %). Sprejetost s strani 
staršev pa doživljajo kot sprejeto (45,7 %).  
 
Tabela 45: Test hipoteze 9 

Pearsonov hi-kvadrat test 
𝝌𝟐 Stopnje prostosti p-vrednost 

3.04 4 0.55 

 
Na podlagi vzorca ne moremo potrditi, da mobilni logopedi surdopedagogi doživljajo 
sprejetost kot pozitivno (p = 0.55). Hipotezo ovržemo.  
 
Bell (1999) izpostavlja, da je timsko delo skupina posameznikov, ki delajo skupaj 
zaradi skupnega cilja. Tako dosežejo več, kot bi sami.  
 
Tako logoped surdopedagog, kot vzgojitelji in učitelji ter starši želijo za otroka le 
najboljše. Če vsi vpleteni sodelujejo, se spoštujejo, upoštevajo mnenja drugih in so 
odprti za nove ideje je odnos med njimi pozitiven in pripomore tudi k boljšim 
rezultatom, saj se vsi zavedajo, da le s skupnim delovanjem dosežejo optimalen 
razvoj otroka.  
 
Glede na rezultat testa moramo biti bolj pozorni na sodelovanje s pedagoškimi 
delavci in starši. Rezultati kažejo, da pogostost in učinkovitost sodelovanja s starši 
nista tako visoki kot s pedagoškimi delavci (vzgojitelji in učitelji). Področje 
sodelovanja s starši se zagotovo da še izboljšati in prav je, da se trudimo starše kar 
najbolj aktivno vključiti v delo. Tudi če sami ne pokažejo interesa, se moramo 
zavedati, da razlog za nesodelovanje pogosto ni v nezanimanju staršev za otroka in 
njihovem pomanjkanju časa. Pogosto starši nimajo znanja in izkušenj. Tudi od 
učiteljev ne moremo pričakovati, da se bodo poznali vse težave, s katerimi se otrok 
lahko srečuje, zato moramo biti tudi njim v pomoč in podporo.  
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5 SKLEP 
 

Komunikacija je ključen element človekovega življenja, ki nam omogoča 

sporazumevanje. Preko nje izmenjujemo misli, občutke, potrebe, želje. Ljudje se 

največkrat ne zavedajo, kako pomembna je zmožnost komuniciranja. Govor in jezik 

se zdita nekaj samoumevnega, vse dokler ne pride do ovir v komunikaciji, pa naj gre 

za različne govorno-jezikovne motnje ali pa težave povezane s sluhom v različnih 

starostnih obdobjih, vse od najmlajših pa do starejših. Ko pride do težav na področju 

komunikacije, se ljudje najpogosteje srečajo z logopedom surdopedagogom, ki skrbi 

za preventivo, detekcijo, diagnostiko ter izvaja habilitacijo in rehabilitacijo oseb z 

motnjami govora, vseh jezikovnih modalitet ter težav povezanih z okvaro sluha.  

 

Dosedanje raziskave, vezane na mobilno specialno pedagoško delo, so pretežno 

raziskovale splošno delo mobilne specialne pedagoške službe, delo socialnih 

pedagogov in tiflopedagogov v mobilni pedagoški službi. V zadnjem času je 

pomemben član tima strokovnjakov za izvajanje dodatne strokovne pomoči tudi 

logoped surdopedagog, saj se število otrok z govorno-jezikovnimi težavami povečuje. 

To potrjujejo tudi raziskave. Opara idr. (2010) navajajo, da se število vključenih otrok 

s posebnimi potrebami v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo povečuje od šolskega leta 2000/01. Tega šolskega leta 

je delež oseb s posebnimi potrebami v vrtcih znašal 0,9 (210 otrok), v šolskem letu 

2009/10 pa je delež znašal že 1,3 (639 otrok). Tudi delež učencev s posebnimi 

potrebami, vključenih v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo se veča – v šolskem letu 2004/05 je delež znašal 1,8 (3135 otrok), v 

šolskem letu 2009/10 pa že 4,5 (7275 otrok). Med vsemi osnovnošolci je v šolskem 

letu 2009/10 0,8 % otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in 0,1 % gluhih in naglušnih 

otrok.  

 

Namen raziskave je bila analiza dela mobilnih logopedov surdopedagogov ter 

ugotoviti, kako mobilni logopedi surdopedagogi doživljajo odnos s strani vzgojiteljev, 

učiteljev in staršev do njihovega dela. Zanimalo nas je kakšno je delo posameznih 

mobilnih logopedov surdopedagogov, s čim vse se soočajo pri svojem delu, kako 

ocenjujejo trenutne razmere na terenu. S pomočjo avtorsko oblikovanega 

vprašalnika, ki ga je rešilo 35 mobilnih logopedov surdopedagogov, smo dobili 

vpogled v trenutno stanje njihovega dela v praksi.  

 

Sklepamo lahko, da je delo mobilnega logopeda surdopedagoga naporno, tako z 

organizacijskega vidika kot z vidika materialnih in prostorskih pogojev. Raziskava je 

pokazala, da je kar 32 od 35 sodelujočih zaposlenih v specializiranem zavodu, 

njihovo delo pa poteka v več ustanovah (povprečno 6,83 ustanov) na več različnih 

lokacijah (povprečno 8 lokacij). Največja težava, s katero se srečujejo pri svojem delu 

so slabi organizacijski pogoji (nesporočanje odsotnosti otrok, težave s prenašanjem 

materiala, časovna stiska in prevoz na delo ter organizacija na splošno) ter slabi 

prostorski pogoji. Pogosto si prostor delijo z drugim strokovnjakom ali pa delo 

opravljajo kar v učilnici ali večnamenskem prostoru. Tudi ostale težave niso 
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zanemarljive: niso del kolektiva, saj ves čas prehajajo iz ustanove v ustanovo in 

nikjer zares ne vedo, kaj se v ustanovi dogaja.  

 

Poleg vseh težav, s katerimi se srečujejo, pa ima mobilno delo tudi svoje prednosti. 

Udeleženci v raziskavi so najpogosteje navedli: sodelovanje s strokovnjaki in drugimi 

ustanovami, dinamično in raznoliko delo, samostojna organizacija dela, pogostejša 

obravnava otrok kot sicer in individualno delo z otrokom v njegovem domačem 

okolju.  

 

Raziskava je potrdila, da je najpogostejša naloga mobilnih logopedov surdopedgogov 

pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Izkazalo pa se je, da je 

mobilni logopedi surdopedagogi obravnavajo več osnovnošolskih otrok kot vrtčevskih 

ali srednješolskih. V raziskavi smo se spraševali tudi, katera je najpogostejša težava 

otrok v vrtcu in katera v šoli. Rezultati kažejo, da je pri obeh populacijah to govorna 

motnja, sledi pa ji jezikovna motnja. Zanimalo nas je tudi, kakšne so razlike deležev 

med posameznimi dejavnostmi DSP in ugotovili, da se le ti ne razlikujejo glede na 

različne ravni izobraževanja – največji delež ima v vseh treh populacijah otrok pomoč 

za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj.  

 

Zanimalo nas je tudi, kako mobilni logopedi surdopedagogi doživljajo sprejetost s 

strani vzgojiteljev, učiteljev in staršev. Na podlagi testa ne moremo trditi, da 

sprejetost navedenih doživljajo pozitivno. Zaznali pa smo tudi nekaj težav v 

pogostosti in učinkovitosti sodelovanja s starši. V prihodnje bi bilo potrebno najti 

dober način sodelovanja, v katerega bi bili starši pogosteje vključeni. Glede na 

obremenjenost tako mobilnih logopedov kot staršev, to predstavlja velik izziv. Ena od 

idej je oblikovanje podporne skupine za starše, kjer bi se starši srečevali s 

strokovnjakom ter drugimi starši otrok s posebnimi potrebami. Na ta način bi starši 

dobili strokovno podporo, obenem pa tudi izkušnje drugih staršev. Strokovnjak bi se 

staršem posvetil in jih aktivno vključil v svoje delo. Če bi delo potekalo v skupinah, pa 

bi bil strokovnjak malce razbremenjen.  

 

Tudi raziskave dela socialnih pedagoginj in tiflopedagogov dajejo podobne rezultate. 

Socialne pedagoginje delo najpogosteje opravljajo individualno z otrokom. Svojo 

vlogo na šolah še vedno doživljajo marginalizirano v primerjavi z drugimi strokovnimi 

službami (S. Kaštrun, 2015). Raziskava tiflopedagoške dejavnosti v Sloveniji pa je 

pokazala, da so največje težave pomanjkanje kadra, slabi materialni in organizacijski 

pogoji (E. Škrlec, 2013). 

 

Raziskava je bila narejena na majhnem vzorcu, zato se moramo zavedati, da 

pridobljene ugotovitve niso posplošljive, temveč omejene na preučevani vzorec.  

 

V prihodnje bi bilo smiselno uporabiti celotno populacijo mobilnih logopedov 

surdopedagogov ter posamezne postavke preveriti bolj poglobljeno. To bi omogočilo 

natančnejšo določitev težave in s tem lažje oblikovanje učinkovite rešitve, ki bi bila v 

pomoč mobilnim logopedom surdopedagogom pri njihovem delu v praksi. 
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https://www.bolnisnica-po.si/zgodnje-odkrivanje-sluha-pri-novo-rojenckih/
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7 PRILOGE 
 

7.1  PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 
ANKETNI VPRAŠALNIK  

LOGOPED SURDOPEDAGOG V MOBILNI SPECIALNO-PEDAGOŠKI SLUŽBI 

 

Pozdravljeni,  

sem Maja Ravnikar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, in pripravljam magistrsko 

nalogo z naslovom Logoped surdopedagog v mobilni specialno-pedagoški službi. Namen 

raziskave je  analizirati vsebino dela mobilnih logopedov surdopedagogov ter ugotoviti, kako 

doživljajo odnos vzgojiteljev, učiteljev in staršev do svojega dela. Vaše sodelovanje je za 

raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v delo logopeda 

surdopedagoga.  

 

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 10 minut časa. Zbrani 

podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (ne na ravni odgovorov 

posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te raziskovalne naloge.  

 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.  

 

Maja Ravnikar  
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I. OSNOVNI PODATKI 

Odgovore napišite na črte ali obkrožite ustrezen odgovor.  

 

1. Kako dolgo že delate kot mobilni logoped surdopedagog (MLS): _______________ 

 

2. Kje ste zaposleni:  

a. Večinski vrtec 

b. Večinska šola 

c. Šola za otroke s posebnimi potrebami (PPVI) 

 

3. V koliko različnih ustanovah opravljate delo MLS: ______ 

(če delate v več enotah/podružnicah posameznega vrtca/šole, se to šteje kot ena 

ustanova) 

a. Koliko od teh je večinskih vrtcev: ______ 

b. Koliko od teh je večinskih osnovnih šol: _______ 

c. Koliko od teh je večinskih srednjih šol: _______ 

 

4. Na koliko različnih lokacijah opravljate delo MLS? ________ 

 

5. Koliko vrtčevskih otrok obravnavate v šolskem letu 2016/17? ________ 

 

6. Koliko učencev obravnavate v šolskem letu 2016/17? _______ 

a. Koliko od teh učencev je na razredni stopnji? _______ 

b. Koliko od teh učencev je na predmetni stopnji? _______ 

c. Koliko od teh učencev je srednješolcev? ________ 

 

II. NALOGE MOBILNEGA LOGOPEDA SURDOPEDAGOGA 

Odgovor vsake postavke označite z X.  

 

7. Kako pogosto opravljate spodaj naštete naloge? 

 VEDNO POGOSTO VČASIH REDKO NIKOLI 

Pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj 

(rehabilitacija sluha, govora, branja, 

pisanja) 

     

Svetovalna storitev (svetovanje 

staršem, vzgojiteljem, učiteljem, 

svetovalni službi) 

     

Učna pomoč       

Tolmačenje v znakovni jezik      

Sodelovanje pri pisanju 

individualiziranega programa 

     

Diagnostika govorno-jezikovnih težav      

Preprečevanje govorno-jezikovnih 

težav 

     

Sodelovanje z drugimi ustanovami      
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III. NEPOSREDNO DELO Z OTROKI 

Odgovore napišite na črte ali obkrožite ustrezen odgovor.  

8. Katere so najpogostejše težave otrok v vrtcu? (če ne obravnavate otrok v vrtcu, pustite 

prazno) 

_______________________________________________________________________ 

 

9. Katere so najpogostejše težave otrok v osnovni šoli? (če ne obravnavate otrok v OŠ, 

pustite prazno) 

_______________________________________________________________________ 

 

10. Katere so najpogostejše težave otrok v srednji šoli? (če ne obravnavate otrok v SŠ, 

pustite prazno) 

_______________________________________________________________________ 

 

11. Kako pogosto se poslužujete naslednjih oblik dela pri obravnavah otrok?  

Odgovor vsake postavke označite z X. 

 

 VEDNO POGOSTO VČASIH REDKO NIKOLI 

Individualna oblika      

Delo v dvojicah      

Delo v skupini      

Delo v oddelku      

 

IV. DODATNA STROKOVNA POMOČ 

12. Kolikšen delež vašega dela (v %) v posamezni ustanovi je namenjen: (izpolnite za 

ustanove, kjer delate) 

 VRTEC OSNOVNA 

ŠOLA  

SREDNJA 

ŠOLA 

POMOČI ZA PREMAGOVANJE 

PRIMANJKLJAJEV 

(rehabilitacija sluha, govora, branja, pisanja) 

   

UČNI POMOČI 

(pomoč otroku usvojiti znanje, sposobnosti in 

zmožnosti, ki jih določa učni načrt) 

   

SVETOVALNI STORITVI 

(nudenje pomoči in podpore strokovnim 

delavcem, družini otroka, vrstnikom) 

   

SKUPAJ 100 % 100 % 100 % 

 

V. SODEOVANJE  

Odgovore za posamezne postavke vsakega vprašanja označite z X. 

 

13. Kako pogosto sodelujete s/z: 

 VSAKODNEVNO TEDENSKO MESEČNO LETNO PO 

POTREBI 

učiteljem/vzgojiteljem      

svetovalno službo      

starši      



Logoped surdopedagog v mobilni specialno-pedagoški službi, Maja Ravnikar 

69 
 

14. Na kakšen način sodelujete z vzgojiteljem/učiteljem: 

 ZELO 

POGOSTO 

POGOSTO REDKO ZELO 

REDKO 

NIKOLI 

Izmenjava pisnih sporočil 

(sms, elektronska pošta) 

     

Pogovor (telefonski, v živo)      

 

15. Na kakšen način sodelujete s svetovalno službo: 

 ZELO 

POGOSTO 

POGOSTO REDKO ZELO 

REDKO 

NIKOLI 

Izmenjava pisnih sporočil 

(sms, elektronska pošta) 

     

Pogovor (telefonski, v živo)      

 

16. Na kakšen način sodelujete s starši: 

 ZELO 

POGOSTO 

POGOSTO REDKO ZELO 

REDKO 

NIKOLI 

Izmenjava pisnih sporočil 

(sms, elektronska pošta) 

     

Pogovor (telefonski, v živo)      

 

17. Kako ocenjujete pomembnost sodelovanja z/s: 

 ZELO 

POMEMBNO 

POMEMBNO NITI POMEMBNO, 

NITI NEPOMEMBNO 

NEPOMEMBNO ZELO 

NEPOMEMBNO 

Vzgojitelji/ 

učitelji 

     

Svetovaln

o službo 

     

Starši      

 

VI. POGOJI DELA  

Odgovore za posamezne postavke vsakega 18. in 21. vprašanja označite z X. Pri ostalih 

vprašanjih obkrožite ustrezen odgovor in dopišite na črte, če je potrebno.  

 

18. V katerem prostoru delate? 

 VEDNO POGOSTO VČASIH REDKO NIKOLI 

Imam svoj kabinet      

Delam v prostoru drugega strokovnjaka      

Delam v zbornici      

Delam v različnih učilnicah/sobah      

 

19. Ali pri svojem delu uporabljate kakšno rehabilitacijsko aparaturo ali računalniški program? 

Če da, katere? 

a. Da, 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b. Ne 
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20. Ali pri svojem delu uporabljate kakšno zbirko vaj? Če da, katere? 

a. Da, 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b. Ne  

 

21. Kje pridobite material za delo z otroki? 

 ZELO 

POGOTO 

POGOSTO REDKO ZELO 

REDKO 

NIKOLI 

Priskrbi ga šola/vrtec      

Dobim ga od drugih logopedov 

surdopedagogov 

     

Priskrbi ga matična ustanova      

Izdelam sam      

 

22. Naštejte 5 prednosti mobilnega dela: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

23. Naštejte 5 slabosti mobilnega dela: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

24. S katerimi težavami se srečujete pri svojem delu? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

25. Kako ocenjujete korist mobilnega dela za: 

 ZELO 

KORISTNO 

KORISTNO NITI KORISTNO, 

NITI 

NEKORISTNO 

NEKORISTN

O 

ZELO 

NEKORISTN

O 

Otroka      

Otrokove vrstnike      

Učitelje/vzgojitelje      

Starše       
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VII. DOŽIVLJANJE ODNOSA  

Odgovore za posamezne postavke vsakega vprašanja označite z X. 

 

26. Kako ocenjujete svoje zadovoljstvo sodelovanja z/s: 

 ZELO 

ZADOVOLJEN 

ZADOVOLJEN NITI 

ZADOVOLJEN, 

NITI 

NEZADOVOLJEN 

NEZADOVOLJEN ZELO 

NEZADOVOLJEN 

Vzgojitelji/ 

učitelji 

     

Starši       

 

27. Kako ocenjujete učinkovitost sodelovanja z/s:  

 ZELO 

UČINKOVITO 

UČINKOVITO NITI 

UČINKOVITO, 

NITI 

NEUČINKOVITO 

NEUČINKOVITO ZELO 

NEUČINKOVITO 

Vzgojitelji/ 

učitelji 

     

Starši       

 

28. Kako ocenjujete vašo sprejetost s strani: 

 POPOLNOMA 

SPREJETO 

SPREJETO NITI 

SPREJETO,  

NITI 

NESPREJETO 

NESPREJETO POPOLNOMA 

NESPREJETO 

Vzgojiteljev/učiteljev      

Staršev      

Otrok       

Otrokovih vrstnikov      

 
 

 

 

 


