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Povzetek  

 

Gluhi in naglušni otroci predstavljajo heterogeno skupino otrok, katere del predstavljajo tudi otroci s 

polževim vsadkom. Kljub zgodnji implantaciji polževega vsadka pa se lahko pojavijo odstopanja pri 

razvoju govora, jezika in komunikacijskih zmožnosti. Slabša razumljivost otrokovega govora lahko 

vodi do različnih težav oz. lahko negativno vpliva na različna področja otrokovega razvoja. Na stopnjo 

razumljivosti otrokovega govora vpliva otrokov govorni in jezikovni razvoj.  

Cilj raziskave je bil opisati in analizirati oceno razumljivosti govora otrok s polževim vsadkom in 

sociopragmatične spretnosti v predšolskem obdobju ter oceno primerjati z otroki značilnega razvoja 

enake starosti. Prav tako smo želeli ugotoviti do katere mere starši, vzgojitelji, logopedi in 

surdopedagogi razumejo otrokov govor ter kakšna je njihova skladnost v posredovanju odgovorov.  

V vzorec so bili vključeni gluhi otroci s polževim vsadkom in slišeči otroci. Za namen raziskave sta 

bila uporabljena merska instrumentarija (Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življanju – ICS, 

Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti), ki je bil preveden in prirejen v slovenski jezik.  

Z danim prispevkom želimo opozoriti na pomen govorne razumljivosti in razvitost sociopragmatičnih 

spretnosti gluhih otrok s polževim vsadkom ter z njima povezane rehabilitacije. 

 

Ključne besede: gluhi otroci s polževim vsadkom,  govorna  razumljivost, rehabilitacija, 

sociopragmatične spretnosti. 

 

 

Abstract 

 

Deaf and hard of hearing children represent a heterogeneous group of children, a part of this group are 

also children with cochlear implants. Despite the early implantation of the cochlear implant, there may 

be deviations in the development of speech, language and communication abilities. Poor intelligibility 

of child's speech can lead to various problems and can have negative impact on different areas of a 

child's development. Child's language development affects the level of intelligibility of speech in the 

child's pre-school age.  

The aim of the research is to describe and analyze the assessment of the speech intelligibility and 

sociopragmatic skills of children with cochlear implants in the pre-school period and to compare the 

assessment with children of typical development of the same age. We also want to determine to what 

extent parents, educators and speech and language therapists understand the child's speech and what is 

their consistency among responses.  

The sample will be represented with deaf children with cochlear implants and hearing children. For the 

purpose of this research the ICS instrument and the instrument of sociopragmatic skills, translated and 

adapted into Slovene language, will be used.  

The purpose of this article is to highlight the importance of speech intelligibility, development of 

sociopragmatic skills of deaf children with cochlear implants and rehabilitation. 
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1. Uvod 

 

Gluhi otroci se začnejo oglašati ob približno enakem času kot slišeči vrstniki. Razlike se 

pojavljajo pri ritmičnosti, melodičnosti in obsegu ponavljanja zlogov. Po 6. mesecu starosti 

govorni razvoj gluhega otroka ne napreduje več, če otroku ni nudena ustrezna pomoč oz. 

rehabilitacija (Hočevar Boltežar, 2014). Vse več gluhih otrok dobi polžev vsadek (PV) v 

obdobju do enega leta starosti, kar pa ne zagotavlja, da bo otrok brez težav usvojil govorjeni 

jezik (Rinaldi, 2013). Znano je, da je zgodnja implantacija PV pri gluhih otrocih bolj 

učinkovita kot pa pri tistih, ki so PV prejeli kasneje (Kastelic, 2014).  

Otrok se s pomočjo sociopragmatičnih spretnosti vključuje v komunikacijski svet vrstnikov 

oz. odraslih. Sociopragmatične spretnosti so v otrokovi interakciji in komunikaciji z vrstniki 

ter starši osnova za učinkovito komunikacijo (Kogovšek, Ozbič in Penko, 2011). Družinsko 

okolje in dejavnosti v vrtcu pomembno vplivajo na razvoj govora in jezika. V komunikaciji z 

vrstniki se otrok trudi, da bi bil njegov govor razumljiv (Marjanovič-Umek, Kranjc, Fekonja, 

2006).  Naloga vzgojitelja je, da gluhim in naglušnim otrokom v vrtcu zaradi težav pri 

razumevanju govora in jezika, ter pri navezovanju socialnih stikov, prilagodi čas, prostor in 

izvajanje dejavnosti (Čas, Kastelic, Šter, 2003). 

V slovenskem prostoru še ne obstajajo sistematične študije, ki bi bile osredotočene na 

razvoj jezikovnih in pragmatičnih spretnosti pri otrocih s PV v predšolskem obdobju, razen 

raziskave v okviru katere so avtorice D. Kogovšek, M. Ozbič, J. Novšak Brce, I. Željan, I. 

Brecelj, B. Lesar, I. Dornik,  in J. Škvor opisale in analizirale sociopragmatične spretnosti 

otrok s polževim vsadkom (opisan razvoj asertivnega in responzivnega vedenja) ter ocenile 

govorno razumljivost otrok s PV (Kogovšek idr., 2014).  

Most idr. (2010) so raziskovali pragmatične spretnosti 24 otrok z izgubo sluha, starih od 6-

9 let med pogovorom z odraslo osebo. Verbalne in neverbalne pragmatične spretnosti so bile 

ocenjene kot primerne ali neprimerne in nato primerjane s pragmatičnimi spretnostmi slišečih 

vrstnikov. Ugotovili so, da otroci z izgubo sluha uporabljajo različne pragmatične spretnosti, 

vendar manj dosledno kot slišeči vrstniki (Paatsch in Toe, 2014). Kogovšek in Ozbič (2013) 

sta v pilotski študiji, v katero so bili vključeni 104 otroci starosti od 18 mesecev do 7 let 

(84,6% otrok iz enojezičnih družin, 15,4% iz dvojezičnih družin) ugotovili, da se z večanjem 

kronološke starosti veča stopnja razumljivosti govora ter da se govorna razumljivost niža z 

nižanjem stopnje poznavanja govorca. 

Glede na to, da lahko posameznik, ki izpolnjuje ocenjevalno lestvico razumljivosti govora 

in sociopragmatičnih spretnosti, otroka različno oceni, nas zanima, kako bodo otroka ocenili 

starši, kako vzgojitelj in kako surdopedagog. S tokratno raziskavo želimo analizirati stopnjo 

razvitosti sociopragmatičnih spretnosti in stopnjo govorne razumljivosti gluhih otrok s 

polževim vsadkom glede na različne komunikacijske partnerje: vzgojitelje, surdopedagoge in 

starše ter glede na slušno starost.  

 

1.1  Polžev vsadek kot slušni pripomoček 

Polžev vsadek je individualni slušni pripomoček, ki je definiran kot elektronska naprava in 

omogoča gluhim osebam zaznavo glasov govora. Kljub zgodnji implantaciji polževega 

vsadka pa se lahko pojavijo odstopanja pri razvoju govora, jezika in komunikacijskih 

zmožnosti. Komunikacija omogoča posamezniku izmenjavo informacij in vključenost v 

družbo. Pri uspešno izvedeni komunikaciji sta ključna elementa tudi dobra govorna 
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razumljivost in razvite sociopragmatične spretnosti. V nasprotnem primeru je lahko 

onemogočena učinkovita komunikacija, socialna vključenost v okolico, omejeno je 

akademsko, psihološko in čustveno področje posameznikovega življenja. Z vse večjim 

številom gluhih otrok z  implantiranim polževim vsadkom se pojavlja potreba po raziskovanju 

tega področja in od teh je tudi poslušanje, ki ima svoj učinek na vse ostale komunikacijske 

spretnosti posameznika. Poslušanje je analiza in predelava informacij ter je pridobljena 

sposobnost, ki se razvija že pred rojstvom. Pri zaznavi zvoka sodelujejo zunanje, srednje in 

notranje uho, ki sprejmejo, prenesejo in spremenijo zvočno nihanje v električne impulze. 

Slušni živec nato električne impulze po slušni poti prenese do možganov, kjer poteka proces 

avditivne predelave signalov (Hernja idr., 2010). Gluhoto ali naglušnost lahko povzročijo 

različni vzroki. Glede na mesto nastanka izgube sluha oz. njene okvare, ločimo periferno 

izgubo sluha, pri kateri gre za motnjo zaznave zvočnega dražljaja v zunanjem, srednjem in 

notranjem ušesu ter slušnem živcu in centralno izgubo sluha, kjer gre za okvaro delovanja 

jedra slušnega živca, centralnih slušnih poti ali v slušni možganski skorji (Kladnik Stabej in 

Battelino, 2014). 

PV je torej slušni pripomoček, ki se uporablja pri okvari sluha, kadar je vzrok okvare v 

notranjem ušesu (polžku) (Kastelic, 2014). S pomočjo PV se zvočno valovanje iz okolice 

pretvarja v električne impulze. Naprava sprejema zvočne informacije, jih nato frekvenčno 

analizira in informacijo v realnem času prenese do slušnega živca (Hernja idr., 2010). 

Prednost PV pred ostalimi slušnimi aparati je v tem, da omogoča poslušanje govorjenega 

jezika na bolj naraven način in s tem tudi omogoča dojemanje celotnega frekvenčnega spektra 

govora in posamezniku daje možnost, da uspešno spremlja svoj govor in govor 

komunikacijskega partnerja. Vse več gluhih otrok dobi PV v obdobju do enega leta starosti, 

kar pa ne zagotavlja, da bo otrok brez težav usvojil govorjeni jezik. Kljub zgodnji intervenciji 

se lahko pojavljajo odstopanja (Rinaldi, 2013). Uspeh implantacije je namreč odvisen od: 

nastopa gluhote, starosti pri operaciji, ostankov sluha pred operacijo, podpore v družini, 

karakteristike vsadka in izbire jezika (govornega, znakovnega ali kombinacije obojega) 

(Pavlič, 2016). Poznano je, da so otroci, ki so prejeli PV okoli prvega leta starosti imeli 

praktično enak govorni razvoj kot slišeči vrstniki. Zgodnja implantacija PV pri gluhih otrocih 

je veliko bolj učinkovita v primerjavi s tistimi, ki so PV prejeli kasneje (Kastelic, 2014). 

Globačnik (2006) je v raziskavi, v katero so bili vključeni prelingvalno gluhi otroci in gluhi 

otroci s PV, ugotovila, da so gluhi otroci dosegli slabše rezultate na področju leksičnega 

znanja, kot otroci s PV.  

 

1.2  Polžev vsadek in pragmatične spretnosti 

 

Pri komunikaciji gre za prenos informacij med dvema osebama (Kuhar, 1993). Vendar 

gluhota ni samo dejavnik tveganja za težave v komunikaciji in govorjenem jeziku ter razvoju, 

ampak lahko povzroči težave v pridobivanju zgodnjih socialnih izkušenj in interakcij 

(Rinaldi, 2013). Pri tem je ključna pragmatika, ki omogoča človeku, da komunicira 

socialnemu kontekstu primerno (Verschueren, 2000; Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011). 

Sociopragmatične spretnosti kot kompleksne komunikacijske interakcije so v otrokovi 

interakciji in komunikaciji z vrstniki in starši osnova za učinkovito komunikacijo. 

Komunikacijo postavijo v socialni kontekst (Kogovšek, Ozbič in Penko, 2011). Zgodnje 

pragmatične spretnosti so pomembne v konverzaciji starši-otroci in so v pozitivni povezavi s 

samo stopnjo učenja jezika. Socialne konverzacijske spretnosti pri majhnih otrocih 

vključujejo dve ločeni zmožnosti: asertivnost (zmožnost izražanja želja, zahtev, verbalno in 

neverbalno dajanje pobud) in responzivnost (zmožnost odzivanja na verbalne in neverbalne 

pobude s strani komunikacijskega partnerja in vzdrževanja teme za uspešno izmenjavo v 

komunikaciji) (Rinaldi, 2013). Pomen zgodnjih pragmatičnih spretnosti so dokazali številni 
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avtorji s svojimi študijami, kjer so ob definiranju širjenja besednjaka pripisali velik pomen 

zduženi pozornosti in socialni angažiranosti posameznika (Rinaldi et.al., 2013). Zgodnje 

pragmatične spretnosti so pomembne tudi v konverzaciji med starši, in so v pozitivni 

povezavi s samo stopnjo učenja jezika, še posebej tam, kjer gre za tipičen razvoj otroka.  

Lloyd idr. (2005) so v raziskavi, v katero je bilo vključenih 20 otrok z izgubo sluha 

(povprečna starost 10 let in 2 meseca) in 20 otrok brez izgube sluha (poprečna starost 6 let in 

9 mesecev), primerjali stopnjo razvitosti pragmatičnih spretnosti med otroki z izgubo sluha in 

mlajšimi otroci brez izgube sluha. Rezultati so pokazali, da se obe skupini otrok nahajata na 

enaki stopnji glede razumevanja nedvoumnih navodil in prošenj za pojasnilo dvoumnih 

sporočil (Paatsch in Toe, 2014). 

 

1.3  Polžev vsadek in govorna razumljivost 

 

Termin govorna razumljivost je definiran kot količina govorčevega sporočila, ki jo lahko 

razume poslušalec. Na govornem nivoju je govorna razumljivost »splet dobre artikulacije, 

fonacije, resonance in prozodije. Ima socialni in komunikacijski pomen« (Ozbič in Kogovšek, 

2009, str. 399).  

Osnovni funkciji govora sta komunikacijska in semantična funkcija (omogoča nam, da 

drugi razumejo naš govor in, da mi razumemo govor drugih) (Škarić, 1988 v Jelenc, 1998). 

Izguba sluha v zgodnjem otroštvu lahko pomembno vpliva na govorni razvoj. Zaradi 

pomanjkljive povratne slušne zanke postane govor gluhe-naglušne osebe manj razumljiv. V 

govoru lahko opazimo glasovne in govorne motnje (Ozbič in Kogovšek, 2009). Težave s 

sluhom se tako neposredno odražajo na govorno-jezikovnem razvoju. Prisotnih je več motenj 

izgovarjave, pojavljajo se zamenjave in izpuščanja glasov, skrajševanje besed (Hernja idr., 

2010).  

Na podlagi različnih teoretičnih spoznanj vemo, da imajo gluhi težave v socialni interakciji 

in komunikaciji, zato je prednost polževega vsadka, da omogoča kvalitetno poslušanje 

govorjenega jezika ter dojemanje celotnega frekvenčnega spektra govora. Za učinkovito 

komunikacijo, ki zagotavlja točnost, jasnost in razločnost izjav, pa je pomembna govorna 

razumljivost, ki je odvisna od kakovosti govorne produkcije, njenih zvočnih sosledij, načina 

govora in od načina poslušanja izrečenega govora in hkrati pomeni odstotek govora, ki ga 

poslušalec razume. Bench (1992, v Ozbič in Kogovšek, 2009) navaja različne študije, ki 

analizirajo količino oziroma stopnjo govorne razumljivosti gluhih otrok, kjer se stopnja 

razumljivosti giblje od 18 % do 76 %. Öster (2002, v Ozbič in Kogovšek, 2009) je analiziral 

govor enajstih gluhih otrok, ki so imeli 7−34 % razumljivega govora, dva otroka od 57−63 % 

razumljivega govora, ter šest otrok od 74−98 % razumljivega govora. »Razumljiv govor je 

osnova za učinkovito komunikacijo in socialno participacijo. Slišeči otroci se naučijo prvega 

(govorjenega) jezika implicitno, spontano, kar pa ne velja za gluhe otroke: gluhota v 

zgodnjem otroštvu pomembno vpliva na govorni razvoj gluhih otrok.« (Ozbič in Kogovšek, 

2009, str. 396). Govor je fluentni tok segmentalnih in prozodičnih elementov kot so glas, 

prozodija, resonanca in artikulacija. V govoru prelingvalno gluhih oseb so prisotne motnje 

artikulacije, resonance, fonacije, prozodičnih elementov. Napake v govoru gluhih se 

pojavljajo tako na segmentalni kot suprasegmentalni ravni (Ozbič in Kogovšek, 2009).  

Razumljivost govora posameznega otroka je med izkušenimi in neizkušenimi ocenjevalci 

različna. Most (Most et al., 1997) je ugotovil, da izkušeni poslušalci, ki poznajo značilnosti 

govora gluhih, po navadi ocenijo govor gluhih kot bolj razumljiv, medtem ko neizkušeni 

poslušalci ocenijo slabše (Ozbič in Kogovšek, 2009). »Vloga poslušalca v komunikacijskem 

aktu je slišati, poslušati in razumeti izrečeno.« (Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 399). Stopnja 

poslušalčeve izkušnje poslušanja govora gluhih je variabilna. »Učitelji, terapevti in osebe, ki 
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jim je govor gluhih znan, bodo razumeli večji delež izgovorjenega kot osebe, ki izkušenj 

nimajo.« (Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 399). Podatki iz raziskave »Sociopragmatične 

spretnosti ter razumljivost govora otrok s polževim vsadkom« kažejo, da gluh otrok s 

polževim vsadkom lahko uspešno in dobro razvije sociopragmatične spretnosti ter, da je 

njegova govorna razumljivost na stopnji, ki jo lahko razumejo različni komunikacijski 

partnerji (Kogovšek idr., 2014). 

 

 

2.  Metoda 

 

2.1  Cilj 

 

Cilj raziskave je ugotoviti stopnjo razvitosti sociopragmatičnih spretnosti in stopnjo 

govorne razumljivosti gluhih otrok s polževim vsadkom glede na različne komunikacijske 

partnerje: vzgojitelje, surdopedagoge in starše. 

 

2.2  Raziskovalna metoda 

 

V raziskavi sta bili kot metodi dela uporabljeni deskriptivna in kavzalno-

neeksperimentalna metoda. Raziskovalni pristop je bila kvantitativna raziskava. 

 

2.3 Opis vzorca 

 

Vzorec je zajemal 25 gluhih predšolskih otrok s polževim vsadkom (7 deklic, 18 dečkov) v 

starosti od 21 mesecev do 6 let in 11 mesecev (21-83mesecev). Vsi otroci, ki so bili vključeni 

v raziskavo, so obiskovali vrtec. Najmlajši otrok je bil star 21 mesecev in najstarejši 6 let in 

11 mesecev. Slušna starost otrok zajema interval od 7 mesecev do 4 let in pol.  

 

2.4 Merski instrument 

 

Za namen raziskave sta bila uporabljena dva merska instrumentarija ter vprašalnik s 

splošnimi podatki o otroku in njegovem slušnem statusu. Lestvica razumljivosti govora v 

vsakdanjem življenju: slovenščina (McLeod, S., Harrison, L. J., & McCormack, J., prevedli: 

D. Kogovšek in M. Ozbič, 2012) vsebuje 7 postavk, ki se vrednotijo na 5-stopenjski 

ocenjevalni lestvici in ponuja informacije o otrokovi govorni razumljivosti v vsakodnevnih 

situacijah, predvsem z vidika različnih komunikacijskih partnerjev.  

Drugi instrumentarij je ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti avtorja dr. 

Luigija Girolametta (prevod in priredba: Ozbič, Kogovšek, Penko, 2011). Ocenjevalna 

lestvica vsebuje 25 postavk, ki  ocenjujejo asertivnost in responzivnost na 5-stopenjski letvici. 

S pomočjo omenjene lestvice bomo pridobili oceno razvitosti sociopragmatičnih spretnosti 

glede na različne komunikacijske partnerje. 

 

2.5 Pridobivanje in obdelava podatkov 

 

Starši, vzgojitelji in surdopedagogi so za posameznega otroka izpolnili: lestvico 

razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: slovenščina (ICS), ocenjevalno lestvico za 

sociopragmatične spretnosti in vprašalnik o splošnih podatkih o otroku in njegovem slušnem 
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statusu. Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno. Raziskava je bila izvedena v 

sodelovanju med Zavodom za gluhe in naglušne v Ljubljani ter Pedagoško Fakulteto 

Univerze v Ljubljani. V raziskavo so bili vključeni starši, vzgojitelji in surdopedagogi, ki so 

izpolnjevali različne vprašalnike.  Preverili smo tudi skladnost med različnimi ocenjevalci in 

se na podlagi rezultatov odločili, da se za namen pričujoče raziskave osredotočimo zgolj na 

izpolnjene vprašalnike staršev gluhih otrok, ki imajo polžev vsadek. Podatki so bili statistično 

obdelani s statističnim programom SPSS verzija 19. Uporabili smo Kolmogorov-Smirnov test 

za preverjanje normalnosti porazdelitve, Cronbach alfa koeficient za preverjanje zanesljivosti 

merskega instrumentarija. Koeficient zanesljivosti za prvi instrumentarij znaša 0.93 ter za 

drugi instrumentarij 0.96, kar kaže na visoko stopnjo zanesljivosti) ter Pearsonov koeficient 

korelacije za ugotavljanje povezanosti med uporabljenimi vprašalniki. 

 

 

3.  Rezultati in interpretacija 

 

Glede na dosedanje raziskave in literaturo na področju komunikacije, govora in jezika, 

opravljene pri otrocih s PV, smo pričakovali in tudi ugotovili, da pri ocenjevanju 

sociopragmatičnih spretnosti obstajajo razlike med ocenjevalci (vzgojitelji, starši, 

surdopedagogi), prav tako smo razlike med ocenjevalci ugotovili pri ocenjevanju govorne 

razumljivosti.  

Povzetek skupnih rezultatov za področje govorne razumljivosti in področje 

sociopragmatičnih spretnosti (responzivnosti in asertivnosti) se nahaja v tabeli 1, kjer skupni 

rezultat na področju govorne razumljivosti kaže veliko stopnjo razumljivosti, jasnosti in 

točnosti govora otrok s polževim vsadkom, saj je njihova povprečna vrednost 3.76 od skupno 

5 maksimalnih točk. Poglobljene analize so pokazale, da se pet (20 %) otrok s polževim 

vsadkom nahaja v intervalu od 1-3 doseženih točk na Lestvici govorne razumljivosti, kar 

pomeni, da je njihov govor velikokrat nerazumljiv in nerazločen. Razloge za to lahko iščemo 

v različnih dejavnikih. Iz vidika prakse, surdopedagogi ugotavljajo, da so to: operacija 

polževega vsadka po prvem letu otrokove starosti s čimer se zamuja optimalni čas za razvoj 

govora in jezika, težave na kognitivnem področju, bolezni in sindromi, način komunikacije v 

družini  idr. 20 (80 %) otrok s polževim vsadkom pa je doseglo povprečne vrednosti v 

intervalu od 3.43 do 5. Iz tega lahko povzamemo, da ima večina otrok s polževim vsadkom 

razumljiv govor in s tem tudi svojo izreko ter so razumljivi različnim komunikacijskim 

partnerjem, ki vstopajo v njihov komunikacijski prostor. 
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Tabela št. 1: Opisna statistika za oba merska instrumentarija  

 

 N Min Max M SD 

ICS lestvica_skupno 25 7 35 26.32 6.536 

ICS lestvica_povprečje 25 1 5 3.76 .933 

SOCST_RESP_povprečje 25 2.10 4.90 4.28 .620 

SOCST_RESP_skupno 25 21 49 42.84 6.2094 

SOCST_ASERT_povprečje 25 2.67 4.87 4.22 .454 

SOCST_ASERT_skupno 25 40 73 63.24 6.8146 

RESP_profil 25 1 3 2.48 .586 

ASERT_profil 25 1 3 2.24 .523 

 

Z dodatnimi statističnimi analizami smo preverili medsebojno povezanost med področji 

responzivnosti, asertivnosti in razumljivosti pri otrocih s polževim vsadkom, kjer  smo 

ugotovili močno pozitivno korelacijo med vsemi analiziranimi spretnostmi. Vrednosti 

Pearsonovega koeficienta so bile višje od  0.78. 

 

Tabela št. 2: Profil sociopragmatičnih spretnosti za responzivnost in asertivnost 

 
PROFIL SOCIOPRAGMATIČNIH SPRETNOSTI RESP_profil ASERT_profil 

 f % f % 

Nivo 1: odsotno ali nefrekventno, nepogosta veščina 

(otrok težave pri vključevanju v komunikacijo) 

1 4 1 4 

Nivo 2: porajajoča se ali slabo razvita veščina 11 44 17 68 

Nivo 3: dobro razvita veščina 13 52 7 28 

Skupno 25 100 25 100 

 

V tabeli 2 so prikazani trije nivoji profilov sociopragmatičnih spretnosti, ki kažejo na 

njihovo razvitost in uravnoteženost. Na področju responzivnosti lahko vidimo, da je zgolj en 

otrok (4%) pri katerem je tako spretnost asertivnosti kot tudi responzivnosti odsotna, 

nepogosta in po vsej verjetnosti kaže na to, da ima otrok težave pri vključevanju v 

komunikacijski svet.  

13 (52 %) otrok s polževim vsadkom ima dobro razvito spretnost responzivnosti, kar 

pomeni, da se tako verbalno kot tudi neverbalno odzivajo na pobude komunikacijskega 

partnerja, 11 (44 %) jih ima slabo razvito oz. porajajočo se spretnost odzivanja. 17 (68%) 

otrok s polževim vsadkom ima slabo razvito spretnost asertivnosti, kar vpliva na čustveno-

socialni in celostni razvoj otroka. Zgodnja rehabilitacija in pravočasno osveščanje staršev o 

pomenu tovrstnih veščin in jezika pomembno vpliva  na doseganje višjih nivojev. Spretnosti 

se še porajajo in bodo z njo lahko uveljavili osebne interese kot učinkovito izmenjavo misli in 

občutkov v socialnih situacijah. 7 (28 %) otrok iz raziskave pa ima dobro razvitost spretnost 

asertivnosti, ki se kaže kot učinkovita interakcijska zmožnost komuniciranja (dajejo pobude, 
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sprašujejo, kažejo interes za pogovor,…). Nekateri avtorji so v svojih študijah dokazali, da 

otroci, ki učinkovito uporabljajo obe spretnosti in so tako responzivni kot tudi asertivni, 

prejmejo več jezikovnega inputa, ki se ujema z njihovo stopnjo jezikovne zmožnosti in tako 

pospešeno napredujejo v jezikovnem razvoju (Rinaldi, 2013). Rezultati kažejo, da tudi otroci 

s polževim vsadkom učinkovito uporabljajo obe spretnosti v razvoju komunikacijskih 

zmožnosti, saj so njihove povprečne vrednosti podobno visoke in opaziti ni bistvenih razlik 

med stopnjo razvitosti spretnosti asertivnosti in responzivnosti. Kljub temu, da nekateri avtorji 

(Rinaldi, 2013) pravijo, da je gluhota jasen dejavnik tveganja za težave v komunikaciji in 

govorjenem jeziku, njegovem pridobivanju ter razvoju, da lahko povzroči tudi težave v 

pridobivanju zgodnjih socialnih izkušenj ter interakcij zaradi jezika, naši podatki kažejo, da 

gluh otrok, ki ima polžev vsadek lahko uspešno in dobro razvije sociopragmatične spretnosti 

ter da je njihova govorna razumljivost na stopnji, ki jo lahko razumejo različni 

komunikacijski partnerji. 

 

 

4.  Zaključek 

 

Z vse večjim številom gluhih otrok z  implantiranim PV se pojavlja potreba po 

raziskovanju tega področja. Starši, vzgojitelji in surdopedagogi se vsakodnevno srečujejo z 

novimi izzivi, na kakšen način vzpostaviti komunikacijski stik z otroki s PV, kako jim 

prilagoditi dejavnosti v domačem okolju, v vrtcu ali med surdopedagoško obravnavo in s tem 

olajšati sprejemanje novih informacij po slušni poti. Naš namen je bil predstaviti ugotovitve 

raziskave stopnje razvitosti sociopragmatičnih spretnosti in stopnje govorne razumljivosti pri 

gluhih otrocih s PV z vidika različnih komunikacijskih partnerjev. Vsekakor se naša raziskava 

s tem ni končala, ampak je postala iztočnica za nadaljne poglobljeno raziskovanje tega 

področja. Surdopedagogom/logopedom, ter ostalim strokovnim delavcem, kot tudi staršem 

otrok s PV in širši družbeni skupnosti želimo bolje osvetliti pomen učinkovite komunikacije 

in ob tem govorne razumljivosti ter sociopragmatičnih spretnosti otrok s PV za njihovo 

vsakdanje funkcioniranje znotraj družbe. Ob tem pa želimo poudariti nujnost zagotavljanja 

surdopedagoške in logopedske obravnave oz. ustrezne rehabilitacije pri razvijanju in 

spodbujanju njihovih potencialov. Zavedati se je potrebno, da težave v razumljivosti govora 

in na področju sociopragmatike ne zadevajo samo področje govora, jezika in komunikacije, 

ampak tudi splošne kakovosti življenja in funkcioniranje posameznika v vsakdanjem 

življenju. 
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