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POVZETEK 

 

V diplomskem delu obravnavam povezanost med osebnostnimi značilnostmi gluhih in naglušnih 

učencev (GNU) v večinski osnovni šoli in dijakov (GND) v srednji šoli ter njihovo učno 

uspešnostjo. V teoretičnem uvodu opredelim učno uspešnost in izpostavim najpomembnejše 

dejavnike učne uspešnosti, med katere spadajo tudi osebnostne značilnosti posameznika. 

Predstavim idejo inkluzije, njene prednosti in pomanjkljivosti, in se sprašujem, v kolikšni meri se 

udejanja v naših šolah. Osrednja tema teoretičnega dela je opis značilnosti gluhih in naglušnih. 

Poudarim, da imajo gluhi in naglušni posamezniki v primerjavi s slišečimi vrstniki enake razvojne 

potenciale. Razlike med obema skupinama se pogosto izrazijo zaradi težav gluhih in naglušnih na 

področju usvajanja jezika, govora in komunikacije. Omenjene značilnosti lahko vplivajo na nižjo 

učno uspešnost gluhih in naglušnih otrok v primerjavi s slišečimi vrstniki.  

 

V empiričnem delu diplomskega dela predstavim potek in rezultate raziskave, v kateri me je 

zanimalo, ali se osebnostne dimenzije GNU v večinski osnovni šoli razlikujejo od osebnostnih 

dimenzij GND v večinski srednji šoli; ali se njihove osebnostne dimenzije razlikujejo od norm 

večinske populacije mladostnikov; ali so GNU v večinski osnovni šoli učno uspešnejši kot  GND v 

večinski srednji šoli in ali se vestnost pomembno povezuje z njihovimi ocenami. Za ugotavljanje 

osebnostnih značilnosti sem uporabila standardiziran Vprašalnik o medosebnih razlikah pri otrocih 

in mladostnikih (VMR-OM, Zupančič in Kavčič, 2009), na šolah pa sem pridobila podatke o 

zaključnih ocenah vključenih mladostnikov. V raziskavi je sodelovalo 19 GNU iz večinskih 

osnovnih šol (od 6. do 9. razreda) in 25 GND iz večinskih srednjih  šol (od 1. do 4. letnika). 

Rezultati so pokazali, da so imeli GND v srednji šoli višjo stopnjo nevrocitizma kot GNU v osnovni 

šoli, gluha in naglušna dekleta so imela višjo stopnjo nevrocitizma v primerjavi z normami večinske 

populacije deklet. GNU v osnovni šoli so bili v primerjavi z GND v srednji šoli učno uspešnejši le 

pri slovenščini, med ostalimi ocenami med skupinama nisem ugotovila pomembnih razlik. Vestnost 

se je pomembno povezovala z zaključno oceno pri slovenščini pri GND v srednji šoli. 

 

Ključne besede: gluhi in naglušni, učna uspešnost, osebnostne značilnosti, mladostništvo.  
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with personality characteristics and their connection with learning efficiency of 

deaf and partially deaf pupils and students in mainstream primary and secondary school. The 

theoretical part defines learning efficiency and focuses on the most significant factors of learning 

efficiency, including also personality characteristics of an individual. This thesis represents the idea 

of inclusion and its advantages and disadvantages and suggests to what extent it is present in our 

schools. The main topic of theoretical part is the description of characteristics of deaf and partially 

deaf people. The emphasis is on the same development potential of the deaf and partially deaf 

individuals in comparison to their hearing colleagues, although the differences between the two 

groups often occur due to issues of deaf and partially deaf individuals regarding the adoption of 

language, speech and communication. The above mentioned characteristics may affect the learning 

efficiency of deaf and partially deaf children in comparison to their hearing colleagues.  

 

The empirical part of the thesis presents the process and the results of my research, through which I 

wanted to find out: if the personality dimensions of deaf and partially deaf pupils in mainstream 

primary school differ from the personality dimensions of deaf and partially deaf students in 

mainstream secondary school; if their personality dimensions differ from the norms of mainstream 

youth population; if deaf and partially deaf pupils in mainstream primary school are more 

successful than deaf and partially deaf students in mainstream secondary school; and if their 

diligence significantly affects their grades. I used the standardized Questionnaire about 

interpersonal differences for children and adolescents (Zupančič and Kavčič, 2009) to define their 

personality characteristics and was given data about the final grades of included adolescents by 

schools. Twenty deaf and partially deaf pupils (from 6
th

 to 9
th

 grade) from mainstream primary 

schools and 25 deaf and partially deaf students (from 1
st
 to 4

th
 year) from mainstream secondary 

schools took part in the research. The research shows that deaf and partially deaf students in 

secondary school have a higher level of neuroticism than deaf and partially deaf pupils in primary 

school and deaf and partially deaf girls have a higher level of neuroticism compared to the norms of 

mainstream population of girls. Deaf and partially deaf pupils in primary school are compared to 

deaf and partially deaf students in secondary school more successful only at Slovene lessons; 

however, there are no significant differences among other grades between the two groups. Diligence 

showed to be significant with regard to the final grade at Slovene lessons for deaf and partially deaf 

students in secondary school. 

 

Keywords: deaf and partially deaf, learning efficiency, personality characteristics, youth 
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UVOD 

 

Gluhi in naglušni so specifična skupina ljudi zaradi njihovega posebnega načina komuniciranja in 

sporazumevanja ter pripadnosti svoji manjšinski kulturi (Levec in Ribnikar-Kastelic, 1990).  

Gluhi in naglušni mladostniki se od slišečih mladostnikov razlikujejo po posebnem načinu 

komuniciranja in sporazumevanja, ki je odvisen od stopnje izgube sluha in od tega, kdaj se je 

izguba sluha pri posamezniku pojavila (prav tam).  

 

Gluhi in naglušni mladostniki imajo enake razvojne potenciale kot slišeči mladostniki, vendar 

razlike na področjih usvajanja jezika, govora in komunikacije lahko vplivajo na druge vidike 

razvoja, npr. na spoznavni, socialni, čustveni in osebnostni razvoj. Najpogostejši razlog, da razvoj 

gluhih in naglušnih na različnih področjih lahko poteka počasneje kot pri slišečih vrstnikih, je 

pomanjkanje informacij in razlag o delovanju predmetnega in socialnega sveta. Glede na stopnjo 

slušnega primanjkljaja in njihove sposobnosti se gluhe in naglušne otroke lahko usmeri v redne 

izobraževalne programe ali pa v zanje prilagojene programe oz. šole (Filipčič, 1994). 

 

V diplomskem delu sem se osredotočila na gluhe in naglušne mladostnike, ki so vključeni v redne 

izobraževalne programe (večinske osnovne in srednje šole). Na tem področju še nisem zasledila 

raziskav ali podatkov v meni dostopni literaturi, zato se mi zdi, da je obravnava te teme aktualna in 

potrebna.  

 

V teoretičnem delu sem pisala o značilnostih gluhih in naglušnih mladostnikov, o dejavnikih, ki 

vplivajo na učno uspešnost, o vključevanju gluhih in naglušnih mladostnikov v redne vzgojne-

izobraževalne programe, o postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in individualiziranem 

programu, o izobraževanju ter učni uspešnosti gluhih in naglušnih učencev. V empiričnem delu sem 

ugotavljala, ali se gluhi in naglušni mladostniki po osebnostnih dimenzijah razlikujejo od slišečih 

mladostnikov in ali se gluhi in naglušni mladostniki v rednih osnovnih šolah razlikujejo od gluhih 

in naglušnih mladostnikov v rednih srednjih šolah. Zanimalo me je tudi, ali so gluhi in naglušni 

osnovnošolci bolj uspešni pri predmetih matematika, slovenščina, tuj jezik in imajo višjo povprečno 

oceno od gluhih in naglušnih srednješolcev ter ali se izmed vseh dimenzij vestnost najbolj povezuje 

z zaključnimi ocenami iz prej omenjenih predmetov ter povprečno zaključno oceno. 
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV IN DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI 

 

1.1 Opredelitev učne uspešnosti 

 

Uspešnost na učnem področju je opredeljena z učnimi cilji oz. standardi znanja, ki so v nekem 

šolskem sistemu postavljeni kot merilo učenčevih dosežkov pri določeni starosti oz. v določenem 

razredu. Za slovensko devetletno šolo je značilen učno-ciljni pristop, ki zahteva preverjanje in 

ocenjevanje učenčevega napredka na način, da primerjamo učenčeve dosežke z zastavljenimi cilji 

oz. z minimalnimi in temeljnimi standardi znanja v učnih načrtih. Temeljni vzgojno-izobraževalni 

cilji so zapisani v Zakonu o osnovni šoli (Zakon o osnovni šoli, 2005). 

 

Učni cilji oz. standardi znanja posameznega učnega predmeta so zapisani v predmetnih učnih 

načrtih. Učenčevo doseganje teh ciljev oz. standardov se neposredno preverja in ocenjuje. Šolske 

ocene so v osnovni šoli najbolj pogosta oblika »merjenja« učnih dosežkov. Številčne ocene se 

uvajajo na začetku drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja devetletke (v četrtem razredu) in nato 

predstavljajo merilo za učno uspešnost v celotnem nadaljnjem formalnem izobraževanju. Učne 

dosežke učencev ocenjuje učitelj, ki predmet poučuje. V slovenski osnovni šoli velja petstopenjska 

številčna lestvica ocenjevanja znanja, v kateri učitelji ocenjujejo znanje z ocenami od 1 

(nezadostno) do 5 (odlično). Negativna ocena (1) pomeni, da učenec ne dosega minimalnih 

standardov, ki so opredeljeni v učnem načrtu pri posameznem predmetu (Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009). 

 

V Sloveniji je v veljavi predvsem kriterijsko ocenjevanje, ki zahteva ocenjevanje na podlagi 

primerjanja dosežka z vnaprej določenimi merili za posamezne ocene ali z minimalnimi standardi 

znanja. Obstaja še druga vrsta ocenjevanja, pri kateri primerjamo učni dosežek učenca z dosežki 

drugih, ki so reševali enake preizkuse znanja. To vrsto imenujemo normativno ocenjevanje. Pri nas 

je ta oblika ocenjevanja prisotna predvsem pri maturi, ki predstavlja zunanjo obliko ocenjevanja 

znanja na srednješolski ravni (prav tam). 

 

Za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednješolske programe v prvem krogu izbirnega 

postopka (razen programa Umetniška gimnazija in športnih oddelkov programa Gimnazija) se 

upoštevajo zaključne ocene iz obveznih  učnih predmetov v 7., 8. in 9. razredu. Do šolskega leta 
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2006/2007 se je upošteval tudi učni uspeh v zadnjih treh razredih. V izbirnem postopku se lahko 

upoštevajo tudi točke, dosežene na nacionalnih preizkusih znanja iz maternega jezika in 

matematike, vendar le v primeru, če se na posamezni šoli na spodnji meji znajde več kandidatov z 

istim številom točk (prav tam). 

 

Postopek preverjanja in ocenjevanja znanja na osnovnošolski ravni določa Pravilnik o preverjanju 

in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli (Zakon o osnovni šoli, 

2006). Ocenjevanje, ki ga izvajajo razredni in predmetni učitelji, predstavlja notranje ocenjevanje 

(npr. pisni preizkusi znanja, ustno spraševanje, izdelki, nastopi učencev …). Pomemben cilj 

ocenjevanja je omogočiti učencu uvid v svoje znanje ter na podlagi povratne informacije svoje 

znanje dopolnjevati in izboljševati. 

 

Ocenjevanje je prisotno skozi vse šolsko leto v dveh ocenjevalnih obdobjih. Zaključna ocena pri 

posameznih predmetih se oblikuje na podlagi ocen, ki jih je učenec dobil med šolskim letom. 

Splošni učni uspeh učenca se je v devetletni osnovni šoli še pred nekaj leti (tj. do šolskega leta 

2008/2009) določal v drugem in tretjem vzgojnoizobraževalnem obdobju. Čeprav so se pri 

določanju splošnega učnega uspeha upoštevale predvsem zaključne ocene pri vseh predmetih 

določenega razreda, je razrednik lahko oblikoval predlog zanj tudi tako, da je upošteval učenčeve 

dosežke na tekmovanjih, sodelovanje v izvenšolskih dejavnosti, prizadevnost pri učenju ter odnos 

do učnih obveznosti. Na podlagi mnenja razrednika je končni učni uspeh določil učiteljski zbor 

(Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

V devetletni šoli se izvaja tudi zunanje preverjanje znanja, ki poteka v obliki pisnih preizkusov 

znanja ob zaključku šestega in devetega razreda osnovne šole. Pisni preizkusi znanja vključujejo 

različne ravni standardov, ki so zapisani v učnih načrtih (minimalne, temeljne, pri nekaterih 

predmetih tudi zahtevnejše standarde znanja). V prvi vrsti je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 

namenjeno ugotavljanju doseženih standardov iz učnih načrtov ob zaključku dveh 

vzgojnoizobraževalnih obdobij devetletke in kot dodatna informacija učencem, staršem in učiteljem 

o doseženem znanju (prav tam). 

 

1.2 Dejavniki učne uspešnosti 

 

Učno uspešnost, ki jo največkrat ugotavljamo na osnovi šolskih ocen, sodoločajo številni dejavniki. 

Ti so navadno razdeljeni na notranje in zunanje. Notranji dejavniki učne uspešnosti so fiziološki in 
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psihološki, zunanji so fizični in socialni (Marentič Požarnik, 2000).  

 

Med fiziološke dejavnike uvrščamo splošno telesno počutje, raven energije, stanje čutil, delovanje 

živčnega sistema, hormonsko ravnovesje, zaznavno-gibalno usklajevanje. Med psihološke dejavnike 

uvrščamo posameznikove intelektualne sposobnosti, govorno kompetentnost, predznanje, 

osebnostne značilnosti, motivacijo za učenje, zaznano učno samoučinkovitost, spoznavne sloge in 

učne sloge, uporabo spoznavnih in metaspoznavnih strategij pri učenju ter značilnosti čustvovanja 

in vedenja. Fizikalne dejavnike sestavljajo pogoji v okolju, ki vplivajo na kakovost učenja. Med 

omenjene dejavnike prištevamo osvetljenost, urejenost in zračnost prostora, temperaturo in vlažnost 

v prostoru ter hrup. Med socialne dejavnike uvrščamo značilnosti družbenega okolja. Med 

omenjene dejavnike spadajo značilnosti družine (npr. socialekonomski položaj družine, vedenja 

staršev do učencev, vrednote in vzgojne sloge staršev), značilnosti razrednega konteksta, učiteljev 

in šole (npr. interakcija med učiteljem in učenci, razredno vzdušje, metode poučevanja, učiteljeva 

prepričanja o učencih, šolska klima, velikost šole), značilnosti vrstniškega konteksta (npr. vrednote 

vrstniške skupine) ter značilnosti širšega družbenega okolja; predvsem šolske politike, ki vpliva na 

vsebine učnih načrtov, organizacijo pouka, razpoložljivost učne tehnologije, izbor učnih 

pripomočkov idr. (prav tam).   

 

Wang, Haertel in Wahlberg, (1993, v Peček, Lesar in Čuk, 2010) so na podlagi mataanalize 270 

raziskav učnega uspeha v ZDA dejavnike, ki vplivajo na učno uspešnost, razdelili učno uspešnost 

na dve skupini, in sicer na bližnje ali neposredne dejavnike in oddaljene ali posredne dejavnike. 

Omenjeni avtorji so ugotovili, da imajo neposredni dejavniki (značilnosti učencev, dogajanje v 

razredu, družinske razmere) večji vpliv na učni uspeh, kot posredni (kurikularno načrtovanje in 

izvajanje pouka, dejavniki šole in šolska politika) (Peček, Lesar in Čuk, 2010). 

 

Avtorici M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) med socialnimi dejavniki, ki v največji meri 

prispevajo k učni uspešnosti učencev, poudarita pomen družinskega okolja in dejavnikov, ki 

delujejo v razredu, v katerem se posamezniki nahajajo. Med psihološkimi dejavniki, ki v največji 

meri prispevajo k učni uspešnosti otrok in mladostnikov, izpostavita predvsem pomen 

posameznikovih intelektualnih sposobnosti in osebnostnih značilnosti. Zaradi pomembnega vpliva 

na učno uspešnost učencev bom omenjene tri skupine dejavnikov (družinsko okolje, življenje v 

razredu in psihološke značilnosti posameznikov) v nadaljevanju podrobneje predstavila. 
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1.3 Družinsko okolje in njegov pomen za učno uspešnost 

 

Družinsko okolje opredeljujemo z značilnostmi strukture družine, s socialno ekonomskimi pogoji, v 

katerih živi družina, s psihološkimi značilnostmi družinskih članov ter z značilnostmi delovanja 

družine kot sistema (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

1.3.1  Socialekonomski pogoji v družini 

 

Med socialnoenkonomske pogoje v družini uvrščamo etnično in versko pripadnost družinskih 

članov, izobrazbo staršev, materialne pogoje doma, premoženjsko stanje družine, zaposlitveni 

položaj, poklicni in socialni položaj članov družine (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  

 

Raziskovalni izsledki kažejo, da je socialekonomski položaj družine (predvsem izobrazba staršev in 

materialni pogoji v družini) eden izmed pomembnih dejavnikov učne uspešnosti. V letu 2006 je bila 

izvedena mednarodna raziskava naravoslovne, bralne in matematične pismenosti PISA, ki poteka v 

okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj. V raziskavo je bilo vključenih 400.000 

petnajstletnikov iz 57 držav, med njimi tudi 7000 slovenskih učencev in dijakov. Raziskava je 

pokazala, da se z višjimi dosežki učencev in dijakov na splošno povezujejo višja izobrazba staršev, 

višji poklicni položaj in višji materialni položaj družine (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  

Sama količina knjig, ki jih imajo učenci doma, niso nujno pokazatelji intelektualno ugodnega 

okolja. Sicer se pozitivno povezujejo z izobrazbo in spoznavnimi sposobnostmi njihovih staršev ter 

s  kakovostjo in količino spoznavno spodbudnih dejavnosti, v katere starši vključujejo svoje otroke 

(Plomin, DeFries, McClearn in McGuffin, 2001, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Zveza 

deluje tudi v obratni smeri. Učno uspešnejši posamezniki se lahko bolj zanimajo za branje, več 

berejo in spodbujajo starše k nakupu knjig (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  

 

Tudi v Mednarodni raziskavi bralne pismenosti PIRLS 2006 (Doupona Horvat in Krevh, 2007, v  

Puklek Levpušček in Zupančič, 2009), ki je vključevala devet- in desetletne učence iz 40-ih držav 

in v tretji mednarodni raziskavi trendov znanja TIMSS 2003 (Mullis, Martin, Gonzalez in 

Chrostowski, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009), v kateri je sodelovalo 51 držav, med njimi 

tudi slovenski učenci tretjega razreda osemletke in četrtega razreda devetletke ter učenci sedmega 

razreda devetletke in osmega razreda devetletke, so avtorji prišli do enakih ugotovitev. V raziskavi 

PIRLS 2006 so ugotovili, da je raven bralne pismenosti naraščala s stopnjo dosežene izobrazbe 

otrokovih staršev, s finančnim položajem družine in s številom knjig doma. Raziskava TIMSS 2003 
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je pokazala, da otroci staršev z nizko izobrazbo v povprečju dosegajo precej nižje rezultate od otrok 

z višje izobraženimi starši (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  

 

M. Peček, I. Čuk in I. Lesar (2006) so analizirali uspešnost učencev na predmetni stopnji osnovne 

šole in vpis na srednjo šolo glede na materino in očetovo izobrazbo. V raziskavo je bilo vključenih 

363.430 učencev, ki so v obdobju od 1984 do 1997 končali osmi razred osnovne šole, kar je 91 % 

celotne populacije teh učencev. Rezultati so pokazali, da imajo otroci očetov z dokončano osnovno 

šolo večinoma zadosten in dober splošni učni uspeh, otroci očetov s poklicno šolo dober, prav dober 

in v nekoliko manjši meri odličen učni uspeh, s štiriletno srednjo šolo v največji meri odličen, prav 

dober in nato dober učni uspeh in otroci očetov z visoko šolo odličen in prav dober učni uspeh. So 

tudi izjeme. Tako ima npr. v skupini očetov z zaključeno osnovno šolo 6 % učencev odličen učni 

uspeh.  

 

Razmerja  znotraj izobrazbe staršev kažejo, da se največ otrok očetov z osnovno šolo vpisuje v 

triletne programe (52 %), največ otrok očetov s poklicno šolo se vpisuje v triletne (39,5 %) in 

štiriletne (37,5 %) srednje šole, največ otrok očetov s srednjo šolo gre v štiriletne srednje šole (44,4 

%) in največ otrok očetov z visoko izobrazbo gre v gimnazije (47,5 %). Podobno kot pri očetih 

lahko tudi za matere izpeljemo, da ima največ otrok mater z osnovno šolo dober in zadosten splošni 

učni uspeh, največ otrok mater s poklicno šolo dober in prav dober splošni učni uspeh, največ otrok 

mater s štiriletno srednjo šolo odličen, nato prav dober in dober splošni učni uspeh ter največ otrok 

mater z visoko izobrazbo odličen in več kot polovico manj prav dober splošen učni uspeh.  

Razmerja znotraj izobrazbe matere kažejo, da se največ otrok mater z osnovno šolo vpisuje v 

triletne srednje šole (51,9 %), otrok mater s poklicno šolo in srednjo šolo se vpisuje največ v 

štiriletne srednje šole (41,8 % in 37,4 %), največ otrok mater z visoko izobrazbo (51,9 %)  gre na 

gimnazije (prav tam). 

 

Avtorji so zaključili, da imajo učenci bolj izobraženih staršev večjo verjetnost, da bodo imeli boljši 

učni uspeh in da bodo učenci manj izobraženih staršev imeli slabši učni uspeh. So posamezniki, pri 

katerih te zakonitosti ne veljajo, saj se je 5,5 % učencev  vseh očetov z osnovno šolo in 7,3 % 

učencev vseh mater z osnovno šolo vpisalo v gimnazije (prav tam). V kolikor izhajamo iz 

ugotovitve, da je socialno-ekonomski položaj družine (izobrazba staršev in materialni pogoji) 

pomemben za učni uspeh učencev in izbiro srednje šole (Puklek, Levpušček, 2009), so morali 

potem ti posamezniki imeti nadpovprečne sposobnosti, da so s svojim delom nadomestili 

pomanjkljive materialne pogoje in spodbude ter pomoči s strani staršev (Peček, Čuk, Lesar, 2006).  
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1.3.2 Psihološke značilnosti družine in družinskih članov 

 

Psihološke značilnosti družinskega okolja se nanašajo na osebnostne značilnosti članov (npr. 

osebnostne lastnosti, sposobnosti, vrednote, stališča), cilje in pričakovanja družinskih članov, 

vzgojni slog staršev, pretekle izkušnje družinskih članov s šolanjem, motivacijska prepričanja, na 

specifične značilnosti družinskega okolja, kot so npr. prepustnost meja družine, družinska 

kohezivnost, družinsko vzdušje, odnosi med podsistemi družine itd. (Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009). 

 

Eccles in Harold (1996, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) navajata naslednje značilnosti 

starševskega psihološkega okolja, ki se posredno ali neposredno povezujejo z otrokovim vedenjem 

v šoli in z učno uspešnostjo: 

 

 socialni in psihološki viri staršev (oporna socialna mreža, socialni pritisk glede časa, 

namenjenega službi, fizično in psihično zdravje, strategije spoprijemanja s stresom); 

 prepričanja o lastni učinkovitosti (starševsko zaupanje vase, da lahko pomaga otroku pri 

učnem delu, prepričanja o lastni zmožnosti nudenja pomoči otroku tudi v višjih razredih in 

pri posameznih predmetih, prepričanja staršev, da lahko s svojo dejavnostjo npr. v svetu 

staršev ali v svetu šole vpliva na delovanje šole); 

 starševske zaznave svojih otrok (zaupanje v sposobnosti in zmožnosti otroka, starševska 

izobrazbena in poklicna pričakovanja ter aspiracije v odnosu do svojih otrok, zaznava 

možnosti, ki jih ima otrok za lasten razvoj v danem času in prostoru); 

 prepričanja staršev o njihovi vlogi v otrokovem izobraževanju in o vlogi izobraževanja v 

življenju njihovih otrok; 

 starševska stališča do šole (prepričanja o tem, v kolikšni meri je šola dovzetna za 

sodelovanje staršev, v kolikšni meri starši mislijo, da je šola prijazna do njihovega otroka, 

starševske pretekle (pozitivne ali negativne) izkušnje s šolanjem, prepričanja o učiteljih – 

kot o osebah, ki posredujejo otroku in staršem neugodne kritike in starše krivijo za neuspeh 

otroka, ali kot o osebah, katerih primarni cilj je otroku pomagati); 

 kulturna, etnična in verska pripadnost staršev; 

 zgodovina vključevanja staršev v šolanje otroka (pretekle izkušnje z vključevanjem v šolsko 

delo otroka, izkušnje sodelovanja z otrokovimi učitelji); 

 vzgojni slogi staršev. 
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1.3.3 Starševsko vključevanje v izobraževanje otrok 

 

Starševsko vključevanje v izobraževanje otrok opredelimo kot interakcijo med starši in šolarjem. 

Vključevanje staršev v izobraževanje otrok je lahko posredno ali neposredno. Med posredne oblike 

starševskega vključevanja v izobraževanje otrok sodijo: pomoč otroku pri domači nalogi, 

preverjanje otrokovega znanja, spodbude k branju literarnih del in poljudno-strokovne literature,  

spremljanje otrokovega učnega napredka ter pomoč pri organizaciji otrokovega časa, namenjenega 

učnim in prostočasnim dejavnostim. Marchant, Paulson in Rothlisberg (2001, v Puklek Levpušček 

in Zupančič, 2009) so med posrednimi vidiki starševske vključenosti v izobraževanje otrok in 

mladostnikov izpostavili zlasti starševske vrednote glede izobraževanja in njihovo pripisovanje 

pomena učni uspešnosti. Starševske vrednote, ki jih učenci ponotranjijo in sprejmejo kot lastne, so 

se izkazale kot najpomembnejši napovednik učne kompetentnosti mlajših mladostnikov (prav tam). 

 

Starševsko neposredno sodelovanje s šolo se kaže v udeležbi staršev na govorilnih urah in 

roditeljskih sestankih, kot sodelovanje pri izobraževanju, ki ga šola organizira za starše, prisotnosti 

staršev na učnih urah, pri prostovoljnem delu za potrebe razreda ali šole in pri drugih aktivnostih 

(prav tam). Pri starševskem vključevanju je predvsem pomembno, kako starši vstopajo v interakcijo 

z otrokom, ki je vključen v določeno učno dejavnost. Pomembno je, da starši podpirajo otrokovo 

samostojnost in iniciativnost pri učenju, dopuščajo, da otrok sam rešuje probleme, razumejo, da se 

pri učenju lahko zmoti in otroka usmerjajo k prevzemanju odgovornosti za opravljeno delo. 

Nasprotno je manj učinkovit pretiran psihološki nadzor staršev nad otrokovim šolskim delom, ki se 

kaže kot nenehno usmerjanje otrokovega vedenja in materino oz. očetovo reševanje šolskih 

problemov namesto otroka (Grolnick, DeCourcey in Jacob, 2002, v Puklek Levpušček in Zupančič, 

2009). 

 

Starševsko vedenje ni povezano le z učno uspešnostjo otrok, ampak tudi z različnimi vidiki učne 

motivacije: z notranjo in zunanjo motivacijo, z bralno motivacijo, s strategijami samouravnavanja 

pri učenju, s ciljno usmerjenostjo učencev k obvladovanju učne snovi ter z vztrajnostjo in 

angažiranostjo pri učenju (Gonzales-De-Hass, Willems in Doan Holbein, 2005, v Puklek Levpušček 

in Zupančič, 2009).  

 

Ginsburg in Bronstein (1993, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) sta proučevala, kako so 

starševski nadzor in pomoč pri domačih nalogah ter starševski odzivi na otrokove ocene povezani z 

otrokovo motivacijsko usmerjenostjo. Petošolci, katerih starši so v večji meri nadzirali njihovo učno 

delo in otrokom pomagali pri domačih nalogah, so bili v večji meri zunanje motivirani za učenje v 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Kastelic Helena; diplomsko delo 

16 

 

primerjavi z učenci, ki so bili doma izpostavljeni nižji ravni nadzora in učne pomoči. Učitelji so 

prve ocenili kot manj samostojne, manj vztrajne ter manj iniciativne kot druge. K učni motivaciji 

učencev je prispeval tudi način odzivanja staršev na šolske ocene. Petošolci, ki so za svoje ocene 

prejemali pretežno materialne nagrade, so bili bolj zunanje motivirani kot tisti, katerih starši so se 

odzivali s spodbudami in pohvalami. Ti so poročali o večji notranji motiviranosti za učenje, in sicer  

so se raje ukvarjali z nalogami, ki so jim predstavljale izziv, bili so bolj radovedni in izražali so več 

zanimanja za učenje (prav tam).  

 

Tudi slovenska študija, v katero so bili vključeni učenci zadnjih dveh razredov osnovne šole in 

dijaki zadnjih dveh razredov srednje šole, je pokazala, da je zaznana čustvena opora staršev, nadzor 

nad vedenjem mladostnika in spodbujanje k samostojnosti v vedenju ter odločanju mladostnika, 

pozitivno napovedovala notranjo motivacijo za učenje in zaznano učno samoučinkovitost 

mladostnikov (prav tam). 

 

1.4 Življenje v razredu in učna uspešnost 

 

Šola in razred sta prostor, v katerem se učenci učijo in »živijo« (Marentič Požarnik, 2000). Učenci v 

šoli pridobivajo znanje in razvijajo različne spoznavne in socialne spretnosti, hkrati se vključujejo v 

interakcije z različnimi osebami, ki imajo specifične vloge in zadolžitve na šoli. Ugodni socialni 

odnosi, zlasti v učenčevem neposrednem razrednem okolju, so eden izmed pogojev za kakovostno 

učenje. Zato je pomembno, da ima učitelj različne spretnosti (kompetence), katere vključujejo tako 

usmerjenost učitelja na učenje in poučevanje kot njegovo zmožnost vzpostavljanja, uravnavanja in 

vzdrževanja ugodnih medosebnih odnosov v oddelčni skupnosti (Puklek Levpušček in Zupančič, 

2009).  

 

1.4.1 Učiteljevo vedenje 

 

Wubbels, Brekelmans in Hooymayers (1991, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) so se 

osredotočili  na povezanost posameznih dimenzij učiteljevega vedenja z učnimi dosežki (rezultati 

na standardiziranih testih znanja) in z motivacijo učencev za predmet. Z učnimi dosežki in 

motivacijo učencev so bile pozitivno povezane naslednje poddimenzije učiteljevega vedenja: 

strogost, vodenje, pomoč, razumevanje. Negativno so bile z učnimi dosežki povezane 

poddimenzije: dopuščanje svobode, negotovost, nezadovoljstvo, opominjanje. 
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Učiteljeva vedenja v razredu, kot so strukturirano in usmerjeno vodenje učne ure, pripravljenost na 

pomoč učencem ter empatičen razumevajoč odnos z učenci, so tista ključna učiteljeva vedenja, ki 

lahko pozitivno doprinesejo tako k doseganju spoznavnih učnih ciljev kot učnih ciljev, ki so 

čustvene, motivacijske ali socialne narave  (Rychen, 2003, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Učiteljevo negotovo vodenje učnih ur ter anksioznost v komunikaciji z učenci, izraženo 

nezadovoljstvo z učiteljskim poklicem ter nenehno opominjanje učencev, s poudarkom na 

doseganju spoznavnih učnih ciljev in kaznovanju v primeru nedoseženih ciljev, ne pa tudi na 

vzpostavljanju sodelovalnega odnosa z učenci, so učiteljeva vedenja, ki neugodno učinkujejo na 

doseganje različnih vidikov učnih ciljev (Rychen, 2003, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

V razredu je pomembno uravnoteženje tako strogosti na eni strani (visoka merila za znanje, 

vztrajanje na pravilih in ukrepih v primeru kršenja le-teh) kot dopuščanja svobode in spodbujanja 

samoodgovornosti učencev. Čeprav lahko učitelj s strogostjo dosega boljše učne rezultate, je 

pomemben cilj tudi dopuščanje avtonomije učencev , saj vodi v boljšo učno motivacijo in učenje 

spretnosti samouravnavanja (nadzor nad lastnim vedenjem, samoiniciativnost, prevzemanje 

odgovornosti za svoje delo, samovrednotenje), ki je pomembna vseživljenjska kompetenca 

(Rychen, 2003, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

1.4.2 Sprejemanje učencev in čustvena opora 

 

Avtorji raziskav (npr. Roeser, Midgley in Urdan, 1996;  Wentzel, 1998; v  Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009) poročajo, da se kakovost odnosa med učenci in učiteljem, vzdušje na šoli ter 

učenčeve izkušnje glede pripadnosti, sprejetosti, vključenosti in socialne opore v zgodnjem 

mladostništvu pomembno povezujejo z učnimi dosežki. 

 

K. R. Wentzel (2002, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) je ugotovila, da visoko izražena 

pričakovanja učitelja glede učnih dosežkov ob upoštevanju individualnih razlik med učenci in 

učiteljeve konstruktivne povratne informacije mladostniku dosledno pozitivno prispevajo k 

motivaciji mlajših mladostnikov za učenje, k njihovi učni uspešnosti, k izobraževalnim aspiracijam 

mladostnikov in k prizadevanju mladostnikov po socialno odgovornem vedenju.  

 

V vzdolžni študiji je omenjena avtorica podprla tudi predpostavko, da podporen učitelj pomembno 

prispeva k pojasnjevanju mladostnikove prizadevnosti pri učenju, k prosocialnemu vedenju in 
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socialno odgovornemu vedenju v šoli (Wentzel, 1997, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Po drugi strani se učenci, ki ne zaznavajo pripadnosti in povezanosti s pomembnimi socialnimi 

partnerji v šoli (sošolci, učitelji), težje konstruktivno in angažirano vključujejo v učne dejavnosti, 

prej se začnejo dolgočasiti, so zaskrbljeni in frustrirani. Tovrstne vsakodnevne izkušnje v šoli lahko 

dolgoročno neugodno delujejo na otrokov oz. mladostnikov odnos do šole, učenja in znanja (prav 

tam). 

 

1.4.3 Učiteljeva percepcija  učencev 

 

Učenec s svojim obnašanjem vpliva na učitelja in tudi učiteljeva pričakovanja ter ravnanja vplivajo 

na učenčevo vedenje (Peček, Čuk, Lesar, 2010). Učiteljeva percepcija učencev je pomembna tako 

za njihov položaj v razredu in za kvaliteto interakcij z učitelji ter učenci kot za njihov učni uspeh 

(prav tam). Učiteljeve sodbe o učencih so posledica sovplivanja cele vrste dejavnikov, kot so npr. 

prvi vtis, zunanji videz, implicitne teorije (Musek in Pečjak, 1992). Učitelji opažene informacije o 

učencih nekako prefiltrirajo, tako da so v skladu z njihovimi pričakovanji (Musek in Pečjak, 1992). 

Učenci, ki se ne obnašajo skladno z učiteljevimi predstavami o »dobrem« učencu, tvegajo, da jih le-

ti vidijo kot manj uspešne, ne glede na njihove sposobnosti (Pergar Kuščer in Prosen, 2009). 

 

Pravila iz Osnovnega šolstva (1980, v Peček in Lesar, 2006) so zahtevala od učiteljev, da pri 

ocenjevanju učenčevega znanja iz posameznega predmeta upoštevajo njegovo sodelovanje v 

vzgojno-izobraževalnem delu, učenčeve sposobnosti, ustvarjalnost, prizadevnost, aktivnost in 

napredek, razvoj njegovih učnih in delovnih navad in sposobnosti za uporabo pridobljenega znanja. 

Omenjeni pravilnik je bil oblikovan na podlagi teorije Zormana, iz leta 1968, saj je po njegovem 

mnenju šola dolžna vzgajati in oblikovati učenca v celoti, kar pomeni, da je pridobivanje znanja 

sicer osnovna in najpomembnejša naloga šole, vendar ga ni mogoče ločiti od ostalih procesov, ki jih 

v teoriji vključujemo v vzgojno dimenzijo šole (prav tam). Po novem Pravilniku o preverjanju in 

ocenjevanju znanja iz leta 1999 učitelji teh t.i. vzgojnih komponent ne smejo več upoštevati. 

Osnovni razlog naj bi bil v tem, da je takšno ocenjevanje subjektivno. Na oceno vplivajo učiteljevi 

kriteriji ocenjevanja, njegovo mnenje o učencu, njegove prejšnje ocene, discipliniranost učenca itd., 

zaradi česar je z vidika učencev ocenjevanje lahko nepošteno, krivično; ocene med seboj niso 

primerljive. Pri ocenjevanju je potrebno ugotavljati samo nivo znanja, ki ga je posamezen učenec 

dosegel (prav tam). 
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Peček, Valenčič-Zuljan, Čuk in Lesar (2008) so vprašali slovenske učitelje, kaj bi poleg 

kognitivnega znanja še ocenjevali. Učitelji so na prvo mesto postavili trud in trdo delo, na drugo 

aktivno sodelovanje pri obravnavi nove snovi, na tretje mesto zmožnost analizirati in sintetizirati 

nepoznano snov, šele ne četrto mesto so umestili znanje in na peto mesto pripravljenost pomagati 

sošolcu. Učitelji se zavedajo, da so učenci osebe, ki se razvijejo v celostno osebo, zato je potrebno 

spodbujati različna področja, npr. trud in marljivost, sodelovanje in pomoč drugim in ne samo 

kognitivne sposobnosti, saj tudi ostala področja in osebnostne lastnosti vplivajo na šolsko 

(ne)uspešnost učencev. 

 

Pri preučevanju vpliva osebnostih lastnosti učencev na šolsko (ne)uspešnost se raziskovalci 

najpogosteje opirajo na petfaktorski model: ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, nevrocitizem in 

odprtost (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Baker in Victor (2002, v Zupančič in Kavčič, 

2009) na osnovi učiteljevih ocen osebnostnih značilnosti osnovnošolskih otrok ugotavljata, da na 

šolske ocene vplivajo tudi učiteljeve zaznave učenčevih osebnostnih značilnosti. Učenci, ki jih 

učitelji zaznavajo kot vestne (si učinkovito organizirajo delo, imajo dobro koncentracijo, so pri 

svojem delovanju usmerjeni k cilju in vztrajni) in odprte do izkušenj (radovedni, iznajdljivi, želijo 

spoznati in vedeti veliko stvari, dajejo vtis, da se hitro učijo, veliko razumejo), lahko imajo višje 

šolske ocene in boljši učni uspeh od njihovih manj vestnih in odprtih vrstnikov (Zupančič in 

Kavčič, 2009). Več o tem, kako osebnostne značilnosti vplivajo na učno uspešnost učencev, bom 

pisala v naslednjem poglavju.  

 

Raziskave (Wehby, 1998, v Peček, Čuk in Lesar, 2010) so pokazale, da se učitelji izogibajo 

interakcijam z učenci, ki kažejo »problematično« vedenje in imajo več interakcij s tistimi učenci, ki 

kažejo bolj primerno vedenje. Učenci, ki bolj sodelujejo pri pouku, dobijo od učitelja bolj pozitivne 

odzive, medtem ko učenci, ki manj sodelujejo, izkusijo s strani učitelja zanemarjanje in nasilje in so 

do njih manj dosledni (Skinner Belmont, 1993, v Peček, Čuk, Lesar, 2010). 

 

1.5 Psihološke značilnosti učencev, ki najpomembneje prispevajo k učni 

uspešnosti 

 

Flere, Klanjšek, Musil, Tavčar Krajnc in Kirbiš (2009) so v znanstvenem poročilu omenjali različne 

psihološke značilnosti učencev, ki vplivajo na učno uspešnost učencev. Med njimi so odklonsko ali 

deviantno vedenje, raven samospoštovanja, pripisovanje pomena zunanjim ali notranjim 

dejavnikom za doseženi uspeh (lokus kontrole) in druge. Med osebnostnimi dejavniki, ki jih kot 
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najpomembnejše izpostavita M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009), spadajo predvsem 

posameznikove intelektualne sposobnosti in osebnostne značilnosti, ki jih bom v nadaljevanju 

podrobneje predstavila. 

 

1.5.1 Pomen inteligentnosti za učno uspešnost učencev 

 

Inteligentnost ali splošna spoznavna sposobnost predstavlja niz posameznikovih sposobnosti, ki 

omogočajo racionalno mišljenje, hitro in učinkovito učenje, reševanje problemov ter smiselno 

vedenje v danem okolju (Marjanovič Umek in Svetina, 2004). 

 

Mladostništvo predstavlja zadnje obdobje hitrih sprememb v miselnih sposobnostih, ki se začenja s 

t. i. intelektualnim skokom okrog dvanajstega leta (z razponom od enajst do štirinajst let) (Styles, 

1999, v Zupančič in Svetina, 2004). Intelektualni skok pomeni razmeroma hiter količinski porast 

miselnih sposobnosti, ki se odražajo v povečanju in trajanju namerne pozornosti, sposobnosti 

ohranjanja pozornosti na nepomembne podatke, v kapaciteti delovnega spomina in omogočajo 

posamezniku učinkovito miselno kombiniranje podatkov v ustrezne miselne predstave (Demetriou, 

Efklides in Platsidou, 1993, v Zupančič in Svetina, 2004). Navedene sposobnosti se odražajo v 

posameznikovi učinkovitosti reševanja miselnih nalog na preizkusih inteligentnosti, v njegovem 

vsakdanjem življenju, pri pridobivanju novega znanja v šoli in izven nje ter prispevajo h 

kakovostnim spremembam v mladostnikovem mišljenju (prav tam).  

 

Inteligentnost ugotavljamo s preizkusi inteligentnosti, ki temeljijo na psihometričnem modelu 

sposobnosti (Puklek Levpušček in Zupančič 2009). Preizkusi lahko zajemajo zelo specifične 

sposobnosti (npr. besednjak), specifične spoznavne sposobnosti (npr. besedne) ter splošno 

spoznavno sposobnost (prav tam). 

 

Nekateri avtorji ugotavljajo, da se inteligentnost, kot jo merimo s psihometričnimi preizkusi, 

povezuje z dosežki, ki jih ugotavljamo s standardiziranimi preizkusi znanja (Ceci, 1991, v Puklek 

Levpušček in Zupančič 2009). Drugi avtorji, npr. Brody (1997, v Puklek Levpušček in Zupančič, 

2009) menijo, da je odnos med inteligentnostjo in učno uspešnostjo recipročen, tj. inteligentnost 

vpliva na učno uspešnost, ta pa povratno na inteligentnost. Tretja skupina avtorjev, med njimi npr. 

Jensen (2000, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009)  predstavljajo empirične dokaze, da učna 

uspešnost vpliva na inteligentnost učencev oz. dijakov. 
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1.5.2 Pomen osebnostnih značilnosti za učno uspešnost učencev 

 

Osebnost si lahko predstavljamo kot celoto trajnih značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujejo 

med seboj. Med osebnostne lastnosti spadajo npr. živahnost, marljivost, družabnost, zanimanje za 

novosti in druge. Pri vsakem posamezniku se te lastnosti združujejo v značilen vzorec, ki je 

enkraten in neponovljiv (Musek in Pečjak, 1992). Različnost in samosvojost posameznikove 

osebnosti v psihologiji opredeljujemo kot osebnostna individualnost. Osebnostna individualnost 

pomeni, da je vsak človek v osebnostnem pogledu enkraten in nezamenljiv (Musek in Pečjak, 

2001). 

 

Izraz osebnost v najširšem pomenu besede označuje posameznikovo enkratno, znotrajosebno, 

dinamično organizacijo vseh psiholoških  značilnosti, ki vplivajo na vedenje (Block 2002, v Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). »Je celota duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti, po katerih se 

posameznik razlikuje od drugih.« (Musek in Pečjak, 1992, str. 121) 

 

Osebnost po eni strani zajema značilen vzorec obnašanja, ki ga lahko opazujemo pri drugih in po 

katerih jih prepoznamo. Po drugi strani osebnost zajema notranje doživljajske vidike, na osnovi 

katerih samega sebe doživljamo kot enkratno, od drugih ločeno celoto. 

 

Zanimanje za raziskovanje osebnostnih značilnosti se je povečalo, odkar je večina raziskovalcev 

sprejela dogovor, da bodo osebnostne značilnosti pri odraslih opisovali v okviru 5-faktorskega 

modela osebnosti. Pet faktorjev osebnosti sestavljajo ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, 

nevroticizem (tudi čustvena nestabilnost) in odprtost oz. odprtost/intelekt (McCrae in Costa, 1997, v 

Smrtnik Vitulić in Zupančič, 2011). Omenjenih pet faktorjev največkrat dobimo s faktorsko analizo, 

v katero vnesemo veliko število rezultatov na »nižji« ravni posameznih opisov osebnosti (prav tam). 

Različni avtorji se strinjajo s temeljnim pomenom posameznih faktorjev ali osebnostnih dimenzij, 

čeprav jih v različnih merskih pripomočkih različno opredeljujejo.  

 

Dimenzija ekstravertnost se nanaša na posameznikovo željo po druženju, iskanju stika z drugimi, 

sproščenost v družbi (družabnost), težnjo po uveljavljanju, prevzemanju glavne vloge v skupini, 

asertivnost (dominantnost), živahnost, vitalnost in energijo (dejavnost). 

 

Dimenzija sprejemljivost zajema področja, ki se nanašajo na posameznikovo priljubljenost med 

ljudmi, njegovo prijaznost, vljudnost, empatijo, skrbnost do drugih, potrpežljivost (prijetnost), 

prilagodljivost, ugodljivost, sodelovalnost z drugimi (obvladljivost) in resnicoljubnost, odkritost 
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(poštenost). 

 

Dimenzija vestnost vključuje značilnosti, povezane s posameznikovim vzdrževanjem pozornosti, 

natančnosti, urejenosti (skrbnost do stvari), lojalnosti do drugih, zanesljivosti, motiviranosti za 

dejavnost, odločnosti, tekmovalnosti (vztrajnosti). 

 

Dimenzija čustvena stabilnost največkrat vključuje značilnosti, ki izhajajo iz posameznikovega 

samonadzora, razmeroma nizke občutljivosti na stres, sposobnosti pomirjenja oz. nizke 

vzburljivosti), zaupanja, gotovosti vase (samozavesti) in odsotnosti strahov, napetosti, nervoznosti 

(nizke anksioznosti). 

 

Odprtost/intelekt zajema tiste lastnosti, ki se povezujejo s posameznikovo radovednostjo, 

ustvarjalnostjo, željo po raziskovanju, z zanimanjem za nove stvari (odprtosti za izkušnje), s 

posameznikovimi specifičnimi spretnostmi in sposobnostmi (zanimanji) in posameznikovo 

bistrostjo, iznajdljivostjo, razumevanjem stvari in dogodkov ter hitrostjo učenja oz. njegovim 

intelektom (Zupančič in Kavčič, 2009). 

 

V zadnjem desetletju narašča število raziskav o osebnostnih značilnostih kot napovednikih učne 

uspešnosti otrok in mladostnikov, ki so vključeni v večinske osnovne in srednje šole (npr. Bratko 

idr., 2006, v Smrtnik Vitulić in Zupančič, 2011; Laidra idr., 2007, v Smrtnik Vitulić in Zupančič, 

2011). Različni avtorji so v različnih državah ugotavljali, kako teh pet velikih dimenzij vpliva na 

posameznikovo učno uspešnost.  

 

Mervielde, Buyst in De Fruyt (1995, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) so v prečni študiji 

belgijskih učencev, starih od 8 do 12 let, ugotovili razmeroma visoke sočasne povezave osebnostnih 

potez učencev (poročila učiteljev) z njihovo učno uspešnostjo (povprečna zaključna ocena). Učne 

dosežke sta pri vseh starostnih skupinah najbolje napovedovali vestnost (delavnost, natančnost, 

skrbnost) in odprtost (bistrost, imaginativnost, ustvarjalnost, želja po učenju). Nižja, a pomembna 

sočasna napovedna zveza, se je pokazala tudi med ekstravertnostjo (zgovornostjo, spontanostjo, 

družabnostjo, asertivnostjo) in učno uspešnostjo. Napovedna moč vestnosti se je povečala s 

starostjo učencev.  

 

Barbaranelli, Caprara, Rabasca in Pastorelli (2003, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) so v 

raziskavi  italijanskih učencev, starih od 9 do 13 let, ugotovili, da na učno uspešnost najbolj vplivata 
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odprtost/intelekt in vestnost, ne glede na to, ali so o izraznosti osebnostnih potez učencev poročali 

učenci sami, njihove mame ali učiteljice.  

 

Bratko, Chamorro-Premuzic in Saks (2006, v Puklek Levpušček, in Zupančič, 2009) so izvedli 

raziskavo med hrvaškimi mladostniki, starimi med 15 in 18 let. Rezultati so pokazali, da ne glede 

na metodo ocenjevanja osebnosti (samoporočila dijakov, poročila sošolcev) vestnost najmočneje 

napoveduje šolske ocene, njena pojasnjevalna moč je podobna napovedni vrednosti inteligentnosti. 

 

Conrad (2005, v Puklek Levpušček, in Zupančič, 2009) je ob preučevanju severnoameriških 

študentov ugotovila, da vestnost, poleg sposobnosti, pojasnjuje učno uspešnost. 

 

Chamorro-Premuzic in Furnham (2003, v Puklek Levpušček, in Zupančič, 2009) sta v triletni 

vzdolžni raziskavi britanskih študentov ugotovila, da nevrocitizem znižuje študijsko uspešnost, 

vestnost pa vpliva pozitivno na učno uspešnost. 

 

M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) omenjata nekatere poročevalce (npr. Barbaranelli idr., 

2003; Chamorro-Premuzic in Furnham, 2003; De Raad in Schouwenburg, 1996; Mervielde idr., 

1995), ki so z različnimi vprašalniki pri različno starih posameznikih, v različnih deželah, opravljali 

raziskave in ugotovili, da vestnost, ki vključuje organiziranost pri učenju, samodisciplino in 

motiviranost za doseganje ciljev prispeva k učnim navadam in količini truda, vloženega v učenje. 

Poleg vestnosti se tudi odprtost razmeroma dosledno povezuje z učno uspešnostjo (npr. Chamorro-

Premuzic in Furnham, 2003, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009), deloma zaradi posredne zveze 

z inteligentnostjo (npr. Ashton, Lee, Vernon in Jang, 2000, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

Odnosi med preostalimi tremi dimenzijami osebnosti v modelu Velikih pet in učnimi dosežki so 

manj enoznačni. Tako npr. visoka raven nevrocitizma po eni strani deluje zaviralno na učno 

uspešnost, ker povečuje verjetnost izkušenj testne anksioznosti in tako znižuje dosežke 

posameznikov pri preverjanju znanja v šoli. Po drugi strani rezultati raziskav kažejo, da 

zaskrbljenost in težnja k perfekcionizmu, ki jih pogosto vključuje nevroticizem, prispevata k boljši 

pripravljenosti posameznikov v učnih situacijah in k višji učni kompetentnosti (Puklek Levpušček 

in Zupančič, 2009). Podobno se ektravertnost nedosledno povezuje s pokazatelji učnih dosežkov 

(prav tam).  

 

Zaključim lahko, da so raziskovalci, ki so opravljali raziskave v različnih državah z različno starimi 

učenci, prišli do podobnih ugotovitev. Učno uspešnost je najbolj dosledno napovedovala dimenzija 

vestnost. Vestni učenci so dobro organizirani, imajo dobro koncentracijo, dolgo ohranjajo usmerjeno 
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pozornost in jih je težko odvrniti od dejavnosti, s katero se ukvarjajo, so vztrajni, osredotočeni na 

doseganje cilja, samodisciplinirani in poskušajo biti vedno boljši, kar so lastnosti, ki prispevajo k 

učni uspešnosti. Raziskave nekaterih avtorjev (npr. Chamorro-Premuzic in Furnham, 2003, v 

Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) so pokazale, da se tudi odprtost dosledno povezuje z učno 

uspešnostjo, medtem ko med ostalimi tremi dimenzijami, ekstravertnostjo, sprejemljivostjo in 

nevrocitizmom ter učno uspešnostjo ni večjih povezav. 

 

V diplomski raziskavi sem se ukvarjala z osebnostnimi značilnostmi v povezavi z učno uspešnostjo 

pri gluhih in naglušnih učencih, ki so vključeni v večinske osnovne in srednje šole. Čeprav so se 

gluhi in naglušni otroci v preteklosti šolali predvsem v zavodih, danes gluhe in naglušne učence 

vključujejo v večinske šole. V naslednjem poglavju bom predstavila idejo inkluzije pri vključevanju 

različnih skupin otrok v večinske šole, ki je v slovenskem izobraževalnem kontekstu razmeroma 

nova. 

 

2 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

 

Strokovnjaki si niso enotni o tem, kaj je integracija in kaj je inkluzija ter kako sta ta dva pojma 

(procesa) povezana med sabo. Resman (2003) meni, da je integracija bolj organizacijski ukrep, 

medtem ko je inkluzija pedagoški, socialni ter psihološki proces vključevanja kakorkoli izključenih 

otrok in otrok s posebnimi potrebami v običajne razmere vzgojno-izobraževalnega dela. 

 

Integracijo najpogosteje definirajo kot vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami v 

redni šoli (Phtiaka, 2001; Lewis, 1995; v Peček Čuk in Lesar, 2009) in izpostavljajo, da imajo 

nekateri učenci posebne potrebe, medtem ko jih drugi nimajo. Pri integraciji je motnja osnovni 

kriterij razlikovanja učencev in glavni vzrok njihovih neuspehov. Razloge za primanjkljaje oz. 

motnje išče v posamezniku. Integracija je dodatek k rednemu šolanju, ki se osredotoča predvsem na 

tehnične rešitve in pričakuje, da se bo posameznik prilagodil obstoječemu sistemu šolanja ter 

dosegel zadovoljiv učni uspeh (prav tam). 

 

Inkluzijo definiramo kot težnjo po zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov in razvrednotenj 

učenca bodisi na osnovi motenj, rase, spola, let, etničnosti, spolne orientacije, religije ali česarkoli 

drugega, kar nekaterim učencem nepotrebno oteži šolsko življenje in išče razloge za primanjkljaje 

oz. motnje v socialnem okolju in šolskem sistemu. Inkluzija se osredotoča na  kvaliteto vzgoje in 

izobraževanja. Šola prilagodi kurikulum, poučevanje, organizacijo dela in zagotovi dodatne vire za 
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to, da bi pospešila učinkovito učenje za te učence (prav tam), saj je njeno izhodišče, da so vsi otroci 

najprej učenci, ki želijo doseči neko znanje, da glavni problem ni otrokova motnja, temveč kako 

učiti učenca, ki ima težave z učenjem, da je njen kriterij, kje in kako se bo šolal učenec, njegov učni 

program in ne njegova motnja (Lesar, 2008). 

 

Izraz integracija je bil v ospredju mednarodne skupnosti do konca 80-ih let 20. stoletja (Lesar, 

2009a). Integriran je bil tisti, ki se je prilagodil normam, veljavnih v določenih okoljih (šolah). Od 

učencev, ki so bili integrirani, se je pričakovalo, da so pripravljeni, imajo moč in voljo ter so 

sposobni delati tisto, kar se pričakuje od vseh učencev. Od integriranega učenca se je pričakovalo, 

da ob posebni pomoči učitelja ali drugega strokovnjaka obvlada šolski program in usvoji norme 

šolskega vedenja, da bo usvojil učni program, tako kot drugi učenci in da se bo tudi ravnal po 

pravilih šole (Resman, 2003). Metafora za učenčevo integracijo je bila: »Vstopi, toda samo, če se 

lahko prilagodiš!« (Corbett, 1999, v Resman, 2003). Integracija je po tej definiciji zahtevala, da 

učenci sprejmejo šolski red in kulturo, ki je vladala v šoli. Če so imeli učenci težave, so morali 

poiskati pomoč, da so nadoknadili primanjkljaje oz. pomanjkljivosti  (prav tam).  

 

Hegarty, Pocklington in Lucas (1981, v Lesar, 2009a) so opozorili, da bi morala biti integracija 

razumljena kot sredstvo in ne kot cilj sam po sebi. Učenci s posebnimi potrebami potrebujejo 

primerno prilagojeno vzgojo in izobraževanje, ki bo pospeševalo njihov razvoj in zagotavljalo 

dobro počutje, ne pa integracije same oz. vključitve v redne šole (prav tam). 

 

Pojem inkluzija je bil prvič uporabljen v razpravi leta 1988 v Severni Ameriki. Formalno so pojem 

inkluzija opisali kot »proces nameščanja otrok in odraslih, ki so invalidni ali imajo učne težave, v 

običajne oz. redne šole«  (Thomas, Vaughn, 2005, v Lesar, 2009a). Z inkluzijo poskušamo »preseči 

v vseh večjih družbah prisotno, že stoletja staro težnjo po razlikovanju, vrednotenju in razvrščanju 

ljudi« (prav tam, str. 1). Temeljna ideja inkluzije je, da lahko družba s spreminjanjem obstoječih in 

ustaljenih načinov delovanja omogoča večjo vključenost in sodelovanje doslej izključenih 

manjšinskih skupin oz. tistih, ki so potisnjene na rob družbenega dogajanja (prav tam). Pri inkluziji 

ne gre samo za prilagajanje. Inkluzija je kultura življenja v določeni skupnosti (v šoli, v razredu), v 

kateri je vsak dobrodošel. Metafora inkluzije je: »Tu si lahko tak, kot si, in ne silimo te, da sprejmeš 

drugačnost.«  (Corbett, 1998, v Resman, 2003). 

 

Z vidika inkluzivnega šolanja je treba na vse učence gledati kot na učeče se z enakimi pravicami, v 

času šolanja soočenih z različnimi ovirami, ki jim onemogočajo akademsko uspešnost in socialno 

sodelovanje. Inkluzivnost torej postavlja v ospredje težnjo po zmanjševanju vseh izključevalnih 
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postopkov in razvrednotenj učencev na podlagi motenj, rase, spola, let, etičnosti, spolnega življenja, 

verskega prepričanja, ali česar koli, kar nekaterim učencem oteži življenje v šoli (Lesar, 2009a). 

 

Skupno šolanje naj bi bilo najučinkovitejše sredstvo za boj proti diskriminativni drži, za 

oblikovanje sprejemajoče družbe, brez izključevanja ter najučinkovitejše sredstvo za uresničevanje 

vzgoje za vse (The Salamaca, 1994, v Lesar, 2009b). 

 

Za uresničevanje ideje inkluzije je potrebno sprejeti nesporna dejstva (Lesar, 2009a): 

 učenci se med seboj razlikujejo po zmožnostih, etičnosti, velikosti, starosti, spolu, 

kulturnem ozadju, osnovnem znanju ipd.; 

 vsi učenci se lahko učijo, vendar ne vsi enako; 

 šole se morajo prilagoditi raznolikosti svojih učencev in ne pričakovati, da se bodo vsi 

učenci zmogli prilagoditi delovanju šole. 

 

Za udejanjenje ideje inkluzije bi bilo  potrebno usmeriti pozornost na tri ravni (Lesar, 2009b): 

 na raven urejenosti šolskega sistema in širše družbe; 

 na raven posamezne šole in 

 na dogajanje v razredih. 

 

Če želimo doseči inkluzivnost, se morajo spremembe zgoditi na vseh ravneh družbe. To pomeni, da 

so drugačnosti primerno pozitivno vrednotene, šolski sistem moralno zavezan vključitvi vseh otrok 

v enotni sistem, šole sprejemajoča okolja, učitelji predani delu z vsemi učenci, učni načrt primerno 

odprt za vse vsebine, vezane na učence s posebnimi potrebami in da se le-tem posreduje takšna 

(strokovna) znanja, ki jim bodo omogočala vstop na trg dela in samostojno življenje (Oliver, 1996, 

v Lesar, 2009a). 

 

Na šolski ravni sta  pomembni šolska kultura (vrednote in stališča šolskega osebja) ter vodenje in 

odločanje. P. J. Stanovich in A. Jordan (1998/2004, v Lesar, 2009a) sta ugotovili, da so ravnateljeva 

stališča do heterogenih razredov najmočnejši napovednik učinkovitega poučevanja v inkluzivnih 

vzgojno-izobraževalnih okoljih, saj se le-ta odražajo v spodbujanju pedagoškega kadra in v 

konkretni izvedbi. I. Lesar (2009a) navaja raziskovalce (npr. Ainscow, 1995/2004; Schaffner in 

Buswell 1996/2004; Eleweke in Rodda 2002/2004), ki so ugotovili, da je pomemben dejavnik tudi 

razvijanje mreže šolske pomoči. Skrtic 1996/2004 (Lesar, 2009a) izpostavi, da je na šolski ravni 

pomemben tudi močan občutek skupnosti in v tem smislu odgovornosti, ki se odraža preko 
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sodelovalnega dela profesionalcev in pol-profesionalcev s starši. 

 

Inkluzivno šolanje zahteva tesno sodelovanje med učitelji rednih razredov in množico drugih, 

vključno s specialnimi pedagogi, asistenti, terapevti in starši. Značilnosti modela posvetovanja, ki 

predpostavlja primarno odgovornost učitelja rednega razreda za učence skozi vse programe, so: 

 enak profesionalni status učiteljev in specialnih pedagogov ter vključenost staršev v 

odločanje in načrtovanje (Antia, Stinson, Gaustad, 2002/2004, v Lesar, 2009a); 

 asistenti pri poučevanju delajo v partnerstvu z učitelji in ne čisto sami, da bi preskrbeli 

dodatno/dopolnilno pomoč učencem, ki se soočajo z ovirami (Lesar, 2009a); 

 večina dodatne pomoči naj bo preskrbljena znotraj razreda, ne ločeno od drugih (Davis in 

Hopwood, 2002/2004, v Lesar, 2009a). 

 

Ideja inkluzije torej predpostavlja prilagodljivost sistema šolanja različnosti učencev. Vključevanje 

otrok s posebnimi potrebami bi prispevalo k razvoju odprtih družb in posameznikov, sposobnih 

spoštljivega sobivanja in sodelovanja z drugačnimi (Lesar, 2009a).  

 

Tudi številni mednarodni dokumenti v zadnjih dvajsetih letih izpostavljajo, da bi morali obvezno 

šolanje organizirati na način, ki bi omogočal skupno šolanje vseh učencev, ne glede na njihove 

specifičnosti oz. lastnosti, na podlagi katerih jih v nekaterih šolskih sistemih precej zgodaj 

usmerjajo  v določene tipe šol ali prilagojene ločene programe. Ti dokumenti so (Lesar, 2009b): 

 

 Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989; 

 Salamanaška izjava iz leta 1994; 

 Unescova deklaracija Vključevanje vseh otrok iz leta 1994; 

 Deklaracija Svetovnega vzgojno-izobraževalnega foruma Izobraževanje za vse iz leta 2000; 

 Unescov konceptualni dokument o premagovanju izključenosti z inkluzivnimi ukrepi v 

šolanju iz leta 2003 in 

 Lizbonska deklaracija iz leta 2007. 

 

V Sloveniji so kriteriji za vpis učenca s posebnimi potrebami v redno šolo izobrazbeni standardi, ki 

veljajo za vse učence. To pomeni, da komisija za usmerjanje odloči, ali ima posamezen učenec s 

posebnimi potrebami takšno vrsto in stopnjo primanjkljaja, da ga ne bo ovirala v tolikšni meri, da 

kljub primanjkljaju lahko doseže izobrazbene standarde. V ospredju je torej primanjkljaj, njegova 

stopnja in standardizacija zmožnosti, iz česar je jasno, da je v ozadju zakona medicinski diskurz ter 
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absolutna obramba minimalnih standardov znanja (prav tam).  

 

Tudi če pogledamo strukturo stalnih članov komisij za usmerjanje, lahko ugotovimo, da je na 

področju urejanja šolanja hendikepiranih v Sloveniji čedalje očitnejša psiho-medicinska paradigma 

(Skidmore, 2004, v Lesar, 2009b). Medicinski diskurz individualizira nezmožnost in bolezni, 

probleme posameznikov opredeljuje kot njihove lastnosti. Pri odločanju so izključeni vsi, ki bi 

podajali subjektivno obarvana mnenja o posameznemu učencu; npr. starši, vzgojitelji oz. učitelji in 

navsezadnje učenec sam (Fulcher, 1989, v Lesar, 2009b).  

 

Specialna pedagoška praksa kaže, da stopnja izgube sluha ni vedno najbolj zanesljiv pokazatelj 

uspešne vključenosti učenca, zato diagnostična oznaka »gluh« ali »naglušen« v vseh primerih ne 

more odločati o vzgojno-izobraževalni namestitvi in obravnavi učenja z motnjo sluha (Levine in 

Antia 1997, v Schmidt in Čagran, 2006). Skrbno in tehtno bi bilo potrebno upoštevati tudi druge 

pokazatelje, ki se nanašajo na učenčevo notranjo motivacijo, kognitivne in komunikacijske 

spretnosti, šolske ali poklicne spretnosti ter zunanje pogoje, npr. visoka stopnja podpore učenca s 

strani njegovih domačih, ustvarjalnost in kompetentnost učitelja v procesu poučevanja ter stališča 

šolskega osebja – vrstnikov, učiteljev, vodstvenih delavcev (prav tam). 

 

M. Schmidt in B. Čagran omenjata avtorje (npr. Baker in Zigmond, 1995; Schumm in Vaughn 1995; 

Scruggs in Mastropieri, 1996), ki izpostavljajo, da se tudi sami učitelji ne čutijo pripravljeni za 

poučevanje otrok s posebnimi potrebami, da imajo premalo časa in da vzgojno-izobraževalnega 

dela učencem ne prilagajajo dovolj. V strokovnih razpravah, ki promovirajo inkluzivno prakso, je 

konsistentno poudarjena nujnost podpore učiteljem in organizacija usposabljanja zanje, stalnost 

sodelovanja in timskega dela specialnih pedagogov, vodstva šole, učiteljskega zbora in staršev ter 

oblikovanje ustreznega učnega okolja in pomoči učencem z motnjami (Baker in Zigmond, 1995, 

idr., v  Schmidt in Čagran, 2006). 

 

I. Lesar (2009b) v svojem članku navaja, da bi se sedanje specializirane ustanove morale 

preoblikovati tako, da bi zagotavljale vsem zaposlenim socialno varnost (ohranjanje delovnih mest) 

in formalno opredelitev razmerij z rednimi šolami, da bi čim bolj spodbudno prispevale k 

uresničevanju inkluzivne naravnanosti rednih šol. Tako bi posamezni strokovnjaki svetovali 

učiteljem v rednih šolah, kako naj učencem s posebnimi potrebami pomagajo, da bodo dosegli 

zastavljene cilje in bili pri tem čim bolj uspešni. Taka praksa se je že uveljavila na Norveškem. 

Potrebna bi bila temeljita prenova študijskih programov. Učitelj bi se moral usposabljati tako za 

delo v rednih kot v specializiranih šolah (Lesar, 2009a). Moral bi obstajati enoten program 
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izobraževanja za vse učitelje. Tako bi imeli učitelji znanje in veščine, kako prilagoditi izobraževanje 

in program otrokom s posebnimi potrebami. 

 

V inkluzivno naravnani vzgoji in izobraževanju lahko le skupni napori učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev ter njihova udeležba pri razvoju kulture sodelovanja, ki posebne potrebe 

razume kot »delo« vseh učiteljev, spreminjajo tradicionalne načine vzgojno-izobraževalnega dela, 

zakoreninjene navade in stališča (McLesky in Waldron, 2000; Scruggs in Mastropieri, 1996; v 

Schmidt in Čagran, 2006). 

 

Nekateri avtorji (npr. Kogovšek, Ozbič in Košir, 2009; Lesar, 2009a) in številni mednarodni 

dokumenti (Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989, Salamanaška izjava iz leta 1994, 

Unescova deklaracija Vključevanje vseh otrok iz leta 1994, Deklaracija Svetovnega vzgojno-

izobraževalnega foruma Izobraževanje za vse iz leta 2000, Unescov konceptualni dokument o 

premagovanju izključenosti z inkluzivnimi ukrepi v šolanju iz leta 2003 in Lizbonska deklaracija iz 

leta 2007) izpostavljajo pomen možnosti skupnega šolanja vseh učencev, tudi tistih, ki imajo težave 

na različnih področjih svojega delovanja. Skupno šolanje prispeva k razvoju odprtih družb in 

posameznikov, sposobnih spoštljivega sobivanja in sodelovanja z drugačnimi. Učenci v rednih 

šolah spoznajo sovrstnike z različnimi posebnimi potrebami. Spoznajo njihove potrebe in 

posebnosti, se naučijo živeti z njimi ter se jim tudi prilagajati. Vse te veščine lahko potem uporabijo 

tudi zunaj šole. Vse to bi privedlo do vključevanja otrok s posebnimi potrebami tudi na ostalih 

področjih družbenega življenja. 

 

Vendar strokovnjaki, ki usmerjajo otroke s posebnimi potrebami, upoštevajo večinoma  medicinski 

vidik, pri katerem je ključnega pomena posameznikova nezmožnost in bolezen (Lesar, 2009b) Ne 

upoštevajo še ostalih dejavnikov, ki se nanašajo na učenčevo intrinzično motivacijo, kognitivne in 

komunikacijske spretnosti, šolske ali poklicne spretnosti, zunanje pogoje, npr. visoko stopnjo 

podpore učenca njegovih domačih, ustvarjalnost, kompetentnost učitelja v procesu poučevanja ter 

stališča šolskega osebja – vrstnikov, učiteljev, vodstvenih delavcev (Schmidt in Čagran, 2006) in 

subjektivno obarvana mnenja o posameznem učencu s strani staršev, učiteljev, vzgojiteljev oz. 

učiteljev in navsezadnje učenca samega  (Fulcher, 1989, v Schmidt in Čagran, 2006).  

 

Potrebno je izpostaviti, da tako zasnovan šolski sistem, ki postavlja za temeljni kriterij vključenosti 

in izključnosti izobrazbeni standard, ne upošteva ciljev osnovnošolskega izobraževanja, to je 

spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja, omogočanje 

osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi posebnostmi in zakonitostmi razvoja in 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Kastelic Helena; diplomsko delo 

30 

 

spodbujanje zavesti o integriteti posameznika. Poglavitni kriterij vključenosti in izključenosti je  

zagotavljanje ravni znanja rednega izobraževanja in ne tudi socialna vključenost, ker je cilj šolskega 

sistema prilagajanje obstoječemu (togemu) sistemu rednih šol. Torej je redna šola namenjena 

predvsem akademskemu napredovanju in tistim učencem, ki zmorejo na tem področju dosegati vsaj 

minimalne standardne. Drugi vidiki razvoja učencev so torej manj pomembni, drugorazredni oz. 

odgovornost osnovnih šol manjša v primerjavi z odgovornostjo za dosego pričakovanega v 

izobraževanju (Lesar, 2009b). 

 

Kljub zakonsko opredeljenim pogojem za izvajanje inkluzije se v praksi še vedno srečujemo z 

neupoštevanjem organizacijskih in subjektivnih pogojev za šolanje otrok s posebnimi potrebami v 

rednih razredih (Ivasovič, 2002, v Schmidt in Čagran, 2006).  Učenci  s posebnimi potrebami se 

morajo prilagajati standardom, ki so oblikovani za večinsko populacijo, saj osnovna šola ni 

namenjena posameznemu učencu, da bi spodbujala njegov osebnostni razvoj ter omogočila 

doseganje čim višjih nivojev znanja in kakovostnih izkušenj glede na njihove zmožnosti. Inkluzija 

predpostavlja, da bodo določeni strokovnjaki (medicinske ali psihološke stroke) preverjali, ali bo 

konkretni učenec ob strokovni pomoči zmogel uresničiti zahtevano in se prilagoditi sistemu, ki 

ostaja večinoma nespremenjen (Lesar, 2009a). Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 

večinske šole se začne s postopkom usmerjanja in izdelavo njihovega individualiziranega programa, 

o čemer bom več napisala v naslednjem poglavju. 

 

3 POSTOPEK USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN 

INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM NJIHOVEGA ŠOLANJA 

 

»Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces 

vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja, zagotovitev 

različnih prilagoditev in oblik pomoči.« (Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2006 – 2011). 

 

»Postopek usmerjanja se začne na zahtevo starša ali zase mlajše polnoletne osebe.« (Lesar, 2009a, 

str. 227). Ti zahtevo po začetku usmerjenja vložijo pri Območni enoti Zavoda za šolstvo. Zavod 

zbere potrebno dokumentacijo o učencu s posebnimi potrebami in jo pošlje komisiji za usmerjanje 

otrok. Komisija je sestavljena in treh članov: defektologa, psihologa in zdravnika specialista 

pediatra ali zdravnika specialista šolske medicine (Lesar, 2009a). Komisija na timskem sestanku 

pregleda prejeto in obstoječo dokumentacijo o učencu s posebnimi potrebami in na podlagi te 

oblikuje strokovno mnenje. Lahko se zgodi, da je pridobljena dokumentacija o učencu s posebnimi 
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potrebami pomanjkljivo napisana oz. da na podlagi le-te ne morejo oblikovati strokovnega mnenja. 

Takrat lahko komisija še dodatno opravi razgovor z vlagateljem oz. učencem s posebnimi 

potrebami. Vsak član komisije lahko otroka še dodatno pregleda, da komisija pridobi podatke, 

potrebne za oblikovanje strokovnega mnenja. Strokovno mnenje se pošlje na Zavod za šolstvo, le-ta 

ga posreduje staršem. V primeru, da na strokovno mnenje ni pripomb, Zavod za šolstvo izda 

odločbo, s katero otroka usmeri, kot je bilo predlagano v strokovnem mnenju. V roku 15-ih dni se je 

na odločbo možno pritožiti drugostopenjski komisiji (Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2006 – 

2011). 

 

Odločbo dobijo starši ter šola ali vrtec, v katerega je otrok vključen. Vzgojno-izobraževalna 

ustanova, v katero je otrok usmerjen, ima šestmesečni rok oz. 30-dnevni po starem zakonu (Zakon o 

osnovni šoli, 2006), da za vključenega otroka oblikuje individualizirani program  (Werdonig idr., 

2005). Individualizirani program je dokument, v katerem se določijo oblike dela na posameznih 

vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih oz. pri predmetnih področjih, način izvajanja dodatne 

strokovne pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju 

in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka za otroka s posebnimi 

potrebami, ki vloži vlogo za usmerjanje. Pri izdelavi individualiziranega programa sodelujejo  starši 

in zunanji sodelavci oz. mobilna služba (Werdonig idr., 2005). 

 

Ustreznost individuliziranega programa se je do leta 2005 preverjala ob ocenjevalnih obdobjih, v 

primeru neustreznosti ga je bilo možno med šolskim letom spreminjati in prilagajati. Lahko se je 

namreč zgodilo, da je učenec bolje ali slabše napredoval, kot smo predvidevali. V tem primeru so 

individualiziran program spremenili in prilagodili, da so ugodili potrebam posameznika pri dosegi 

ciljev. Starši ali šola so lahko podali zahtevek za novo usmeritev (Werdonig idr., 2005). Dopolnjen 

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 2006 je prinesel spremembe glede 

preverjanja ustreznosti individualiziranega programa, ki nič več ne določa obveznega preverjanja 

ustreznosti usmeritve in je le-to vezano na spremembo uspešnosti otroka v vzgojno-izobraževalnem 

procesu (Zakon o osnovni šoli, 2006). 

 

Namen usmerjanja otrok s posebnimi potrebami je v tem, da posameznikom omogočimo (Zakon o 

usmerjanju, 2007): 

 enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti; 

 ohranjanje ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega razvoja; 

 inkluzivno vzgojo in izobraževanje; 

 vključevanje staršev v proces vzgoje in izobraževanja; 
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 zagotovitev ustreznih pogojev za optimalni razvoj; 

 pravočasnost usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja; 

 organizacijo vzgoje in izobraževanja čim bliže kraju bivanja; 

 celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja; 

 individualiziran pristop; 

 kontinuiranost programov in  

 interdisciplinarnost. 

 

Za vsako skupino otrok ali oseb s posebnimi potrebami veljajo prilagoditve preverjanja in 

ocenjevanja znanja, ki temeljijo na iskanju prilagoditev, načinov in oblik postavljanja vprašanj, 

posredovanja odgovorov na količini opornih točk, ki jih nudimo učencem s posebnimi potrebami in 

mu s tem omogočijo optimalni prikaz usvojenega znanja (Nojič, 2005). 

 

Prilagoditve morajo upoštevati učenčeva močna področja. Pri gluhih in naglušnih učencih so to 

predvsem funkcionalni učinki gluhote in naglušnosti, ki so (prav tam): 

 prizadeto sporazumevanje in poslušanje govora ter druge vrste prizadetosti; 

 težave vedenja; 

 oviranost v orientaciji; 

 težave pri pridobivanju znanja; 

 oviranost v telesni neodvisnosti in 

 oviranost pri vključevanju v družbo. 

 

V individualiziranem programu mora biti jasno opredeljeno, katere prilagoditve pri preverjanju 

znanja zaradi primanjkljaja učenec potrebuje (prav tam). 

 

Z individualiziranim programom lahko prilagajamo tako preverjanje kot ocenjevanje znanja (prav 

tam): 

 

 Posredovana vprašanja morajo biti enoznačna in konkretna, zahtevnejša oz. kompleksnejša 

vprašanja razdeljena na več podvprašanj, da je s tem učitelju omogočeno sprotno preverjanje 

razumevanja. 

 Učencu mora biti prilagojeno tudi posredovanje odgovorov. Npr. učenec z bralno-

napisovalnimi težavami mora biti preverjen pretežno ustno oz. z grafično predstavljivimi 

rezultati, s praktičnimi izdelki ipd. 
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 Čas ustnega ocenjevanja znanja mora biti primerno podaljšan, kar pomeni, da ne smemo 

upoštevati časovne omejenosti, saj učenec z organizacijskimi težavami in hitro utrudljivostjo 

ne zmore odgovarjati v časovno omejenem okviru. 

 Preverjanja organiziramo tako, da preverjamo po delih, ne naenkrat, saj takšno preverjanje 

lahko izvajamo v več zaključnih enotah in tudi v več srečanjih. 

 Zelo pomembno je, da vedno ocenjujemo učenčevo znanje in ne neznanje in da ga za uspeh 

pohvalimo, pri čemer moramo paziti, da ne pretiravamo. 

 

Pri ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja učencev s posebnimi potrebami moramo biti pazljivi 

predvsem na naslednjih področjih (prav tam): 

 

 Nikakor ne smemo biti popustljivi v smislu »poudarjanja«  ocene. Učencu ne smemo 

»gledati skozi prste«, saj lahko začnejo učenci to izkoriščati, zlasti na predmetni stopnji. 

 Pri preverjanju je potrebno upoštevati vse taksonomske sklope v okviru minimalnih 

standardov znanja. 

 Kadar učenec s posebnimi potrebami ne doseže minimalnih standardov znanja, je potrebno 

preveriti, na katerem področju je prišlo do »kratkega stika«, ali npr. pri razumevanju snovi,  

ali pri uporabi, ali kje drugje.  

 

Za vsako skupino otrok s posebnimi potrebami obstajajo pravilniki o pogojih in prilagoditvah, ki 

naj bi omogočile otrokom doseči vsaj minimalne cilje in standarde znanja (prav tam).  Pri gluhih in 

naglušnih učencih je potrebno upoštevati časovno razporeditev pouka (npr. predvidimo več časa – 

do 50 % daljši čas za utrjevanje snovi, preverjanje in ocenjevanje znanja), kadrovske pogoje (npr. 

zagotovitev tolmača in zapisovalca ali prisotnost surdopedagoga), prostorske pogoje (npr. primerno 

osvetljeno akustično učilnico z avdiovizualnimi pripomočki), posebno opremo in pripomočke 

(brezžično ojačevalno napravo, ki jo uporabljata učitelj in učenec) ter dodatno strokovno pomoč – 

surdopedagoga, strokovnega delavca šole (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2000). 

Gluhi in naglušni učenci spadajo v skupino otrok s posebnimi potrebami in zato v postopkih 

usmerjanja sodelujejo na pobudo šole ali staršev. Več o značilnostih gluhih in naglušnih sledi v 

naslednjem poglavju. 
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4 ZNAČILNOSTI GLUHIH IN NAGLUŠNIH MLADOSTNIKOV 

 

Gluhi in naglušni so zaradi posebnega načina komuniciranja in sporazumevanja ter pripadnosti svoji 

manjšinski kulturi specifična skupina ljudi. Obstajajo različni izrazi, uporabljeni v povezavi z 

gluhimi in naglušnimi osebami, kot so slušna prizadetost, gluhota, prelingvalna gluhota. Slušna 

prizadetost je izraz, s katerim opisujemo težave osebe, ki slabše slišijo zvoke ali zvokov sploh ne 

slišijo (Levec in Ribnikar-Kastelic, 1990). Gluhota je težja izguba sluha, ki onemogoči razvoj 

jezikovnih sposobnosti s pomočjo sluha, z ali brez slušnih pripomočkov in ki močno vpliva na 

proces izobraževanja (prav tam).  

 

Prelingvalno gluha je oseba, ki je izgubila sluh ob porodu ali pred razvojem govora (prav tam).  

 

4.1 Opredelitev gluhote in naglušnosti 

 

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

kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami 

(Zakon o osnovni šoli, 2003) ter Mednarodna klasifikacija okvar, prizadetosti in oviranosti ICD-10 

(WHO – World health organization) opredeljujeta gluhe in naglušne otroke takole: »Naglušni otrok 

ima povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz manj kot 91 dB in ima resne 

težave pri poslušanju govora in govorni komunikaciji. Naglušnost pomeni zoženje slušnega polja in 

delno moti sporazumevanje s pomočjo govora. Gluh otrok ima najtežjo izgubo sluha, pri kateri 

ojačitev zvoka ne koristi. Povprečna izguba sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz je 91 dB in 

več.« (Kogovšek, Ozbič in Košir, 2009, str. 395-396). 

 

Med  gluhe osebe, ki imajo povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz na nivoju 

91 dB in več spadajo (Werdonig, Knehtl in Filipčič Mrak, 2005):  

 

 osebe s popolno izguba sluha in 

 osebe z zelo težko izgubo sluha.  

 

Oseba s popolno izgubo sluha ne loči niti dveh jakosti zvoka niti dveh frekvenc, ni sposobna slišati 

ali razumeti govora, tudi če je ojačan. Posameznik ne more sprejemati govora niti s slušnim 

aparatom. Pri njem je prisotna prizadetost sporazumevanja, razumevanja in poslušanja govora ter 

druge vrste prizadetosti poslušanja. Pogosta je istočasna prizadetost vedenja, orientacije v času in 
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prostoru, prilagajanja vedenja okoliščinam in prizadetost pri pridobivanju znanja. Oseba s popolno 

izgubo sluha je ovirana v orientaciji, telesni neodvisnosti in pri vključevanju v družbo. 

 

Oseba z zelo težko izgubo sluha ni sposobna slišati in razumeti govora, tudi če je ojačan. Ne more 

v celoti sprejemati govora niti s slušnim aparatom. Pri njej je prisotna prizadetost sporazumevanja, 

razumevanja in poslušanja govora ter druge vrste prizadetosti poslušanja. Pogosta je istočasna 

prizadetost vedenja, orientacije v času in prostoru, prilagajanja vedenja okoliščinam in prizadetost 

pri pridobivanju znanja. Posameznik z omenjeno stopnjo slušne prizadetosti je oviran v orientaciji, 

telesni neodvisnosti in pri vključevanju v družbo.   

 

Naglušne osebe so tiste osebe, ki imajo povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 

hercev na nivoju od 26 do 90 dB. Sem spadajo (Werdonig idr., 2005) 

 

 osebe s težko izguba sluha (od 71 do 90 dB), 

 osebe z zmerno težko izguba sluha (od 56 do 70 dB), 

 oseba z zmerno okvaro sluha (od 41 do 55 dB), 

 oseba z blago okvaro sluha (od 26 do 40 dB). 

 

Za osebo s težko izgubo sluha je značilna popolna izguba sluha na enem ušesu in težko izgubo 

sluha na drugem ušesu, oz. težko obojestransko izgubo sluha. Pri njej je prisotna prizadetost 

sporazumevanja, predvsem razumevanja in poslušanja govora. Pogosta je istočasna prizadetost 

vedenja, prilagajanja vedenja okoliščinam, prizadevnost pri pridobivanju znanja. Posameznik z 

omenjeno motnjo je oviran v orientaciji, v telesni neodvisnosti in pri vključevanju v družbo. 

 

Posameznik z zmerno težko izgubo sluha ima težjo obojestransko izgubo sluha ali težko izgubo 

sluha na enem ušesu in zmerno težko izgubo sluha na drugem ušesu. Pri njem je prizadeto 

sporazumevanje, razumevanje in poslušanje govora. Možna je istočasna prizadetost vedenja, 

pridobivanja znanja in prilagajanja vedenja okoliščinam. Posameznik s težjo izgubo sluha je oviran 

v orientaciji, pri vključevanju v družbo, pri telesni neodvisnosti. 

 

Oseba z zmerno okvaro sluha ima lahko obojestransko zmerno izgubo sluha, popolno izgubo sluha 

na enem ušesu, lažjo izgubo ali je brez izgube na drugem oz. ima težko izgubo sluha na enem ušesu, 

in zmerno, lažjo izgubo ali nima izgube na drugem ušesu. Pri osebi z omenjeno slušno prizadetostjo 

je lahko prizadeto sporazumevanje, poslušanje govora, lahko so pristne tudi druge vrste prizadetosti 

poslušanja. Možna je prizadetost vedenja in prizadetost pri pridobivanju znanja. Oseba je ovirana v 
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orientaciji in telesni neodvisnosti. 

 

Posameznik z blago okvaro sluha ima težko ali zmerno težko izgubo sluha na enem ušesu ter lažjo 

ali je brez izgube sluha na drugem ušesu. Lahko ima tudi lažjo obojestransko izgubo sluha. Pri njem 

je lahko prizadeto sporazumevanje in poslušanje govora. Lahko so prisotne tudi druge vrste 

prizadetosti poslušanja, oviran je tudi v orientaciji. 

 

Pri proučevanju psiholoških posledic slušne prizadetosti sta najpomembnejša dejavnika čas 

nastanka in stopnja slušne prizadetosti, saj oba vplivata na prizadetost poslušanja, govora, 

sporazumevanja in orientacije. Uporaba slušnega aparata kot pripomočka za izboljšanje sluha 

pomaga izboljšati poslušanje, govor in sporazumevanje. V kolikšni meri bo slušni aparat izboljšal 

stopnjo slišnosti, je odvisno od tega, kako močna je slušna prizadetost posameznika (Levec in 

Ribnikar-Kastelic, 1994). 

 

Glede na to, kateri del ušesa je poškodovan, poznamo tri najpogostejše izgube sluha:   

 konduktivno (prevodno) prizadetost,  

 senzonevralno (zaznavno) prizadetost in  

 kombinirano naglušnost in gluhost (prav tam).  

Vrste izguba sluha so pri posamezniku odvisne od tega, kje v ušesu je nastala okvara. 

 

Konduktivna (prevodna) prizadetost nastane zaradi napake v zunanjem ali v srednjem ušesu, ki 

preprečuje zvoku, da bi dosegel živec v notranjem ušesu. To torej pomeni motenost prevajanja 

zvoka (prav tam). 

 

Značilnosti prevodne prizadetosti: 

 Problem je lahko začasen in se lahko odpravi z zdravniško pomočjo.  

 Če je naglušnost kratkotrajna, ne vpliva na razvoj govora. 

 Če je dolgotrajna in se ne da odpraviti, se priporoča slušni aparat. 

 Otroci ne potrebujejo specialnih šol. 

 Potrebne so redne kontrole sluha. 

 

Glavni vzroki prevodne prizadetosti sluha so: 

 deformacija zunanjega in srednjega ušesa; 

 počen bobnič; 
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 zamašen sluhovod z ušesnim maslom ali tujkom ter 

 prirojene okvare (nerazvit uhelj ali sluhovod, nepravilno razvite koščice srednjega ušesa). 

 

Senzonevralna (zaznavna) prizadetost sluha nastane zaradi poškodbe živcev v notranjem ušesu. 

Povzroča popačenje zvoka. Težave se ne da odstraniti operativno, temveč posameznik izboljša 

slišnost z uporabo slušnega aparata (prav tam). 

 

Značilnosti zaznavne prizadetosti sluha: 

 nepopravljiva izguba sluha; 

 avditorni mehanizem se lahko rehabilitira z uporabo slušnega aparata in ustreznimi vajami; 

 največji problem je razvoj jezika, zato je dobro uporabiti vse možne sisteme komunikacije, 

ki otroku koristijo. 

 

Glavni vzroki zaznavne prizadetosti sluha se lahko pojavijo pred ali med porodom:  

 mednosečnostne infekcije (rdečke, herpes, sifilis,...); 

 otrokovo pomanjkanje kisika med porodom; 

 lahko so genetskega izvora – nastanejo lahko zaradi prirojene nepravilnosti v razvoju 

notranjega ušesa.  

 

Zaznavna prizadetost se pri posamezniku lahko pojavi zaradi: 

 virusnega meningitisa; 

 izpostavljenosti intenzivnemu hrupu, poškodbe glave in ušesa ter  

 jemanja nekaterih zdravil. 

 

Kombinirana naglušnost ali gluhost vključuje že vse naštete značilnosti in težave pri prevajanju 

glasnosti in popačenju zvoka. Obravnava izgube je odvisna od tega, katera komponenta je bolj 

izražena – konduktivna ali senzonevralna (prav tam). 

 

D. Kogovšek s soavtorji (2009) navaja, da je populacija gluhih in naglušnih otrok prav tako kot 

populacija slišečih zelo heterogena po svojih kognitivnih, konativnih, motoričnih, socialnih in 

emocionalnih sposobnostih. Za gluhe in naglušne so poleg naštetih sposobnosti pomembne še: 

stopnja izgube sluha, čas nastanka izgube sluha in dodatne motnje, ki se glede na vzrok izgube 

sluha pogosto pojavljajo (minimalne cerebralne disfunkcije, spominske motnje, disfanzije idr.). Vse 

to vpliva na njihovo učno-vzgojno uspešnost, jezikovni razvoj in vključenost v ožje in širše okolje. 
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Tako kot pri slišeči populaciji otrok in mladostnikov se tudi pri gluhih in naglušnih otrocih in 

mladostnikih njihove miselne sposobnosti razvrščajo znotraj širokega razpona normalne ditribucije 

(prav tam). Gluhi in naglušni otroci lahko dosegajo zelo dobre rezultate na različnih področjih 

razvoja in se lahko vključujejo v redne oblike izobraževanja, lahko v šoli dosegajo povprečne, 

nadpovprečne ali podpovprečne rezultate. 

 

Gluhi in naglušni imajo v primerjavi s slišečimi vrstniki pogosto težave pri razumevanju in uporabi 

jezika ter z njim povezanimi funkcijami, vključno z učenjem, posredno tudi z vključevanjem v 

socialno okolje, kar največkrat prispeva k nižji učni uspešnosti v primerjavi s slišečimi vrstniki 

(prav tam). 

 

4.2 Razvojne značilnosti gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov 

 

Gluhi in naglušni otroci in mladostniki imajo enake razvojne potenciale kot slišeči, vendar razlike 

na področjih usvajanja jezika, govora in komunikacije lahko vplivajo na druge vidike razvoja, npr. 

na spoznavni, socialni, čustveni in osebnostni razvoj. Razvoj jezika in komunikacije je pri gluhih 

otrocih pogosto drugačen zato, ker jim primanjkuje informacij in razlag o delovanju predmetnega in 

socialnega sveta (Filipčič, 1994). Njihovi socialni stiki so zaradi naglušnosti/gluhote pogosto 

omejeni in možnost frustracij je večja, kar se odraža v socialnem razvoju in napredku otroka. Zato 

gluh otrok potrebuje čim bolj zgodnje usposabljanje na jezikovnem, komunikacijskem in govornem 

področju in ravno tako na vseh drugih področjih razvoja. Usposabljanje gluhega in naglušnega 

otroka naj bo usmerjeno v njegov celostni razvoj, saj imajo gluhi enake potrebe kot vsi otroci (prav 

tam). 

 

4.2.1 Socialni razvoj gluhih in naglušnih mladostnikov 

 

Socialni razvoj je povezan z razvojem jezika in govora, torej besedne komunikacije. Komunikacija 

predstavlja osnovo za medosebne odnose, zato so gluhi in naglušni otroci in mladostniki na tem 

področju lahko prikrajšani. Gluhi in naglušni otroci/mladostniki so lahko socialno manj zreli kot 

slišeči vrstniki, lahko so manj samostojni, njihove dejavnosti (npr. reševanje nalog pri testu, delanje 

domačih nalog, izpolnjevanje anketnih vprašalnikov) so kratkotrajnejše in slabše predvidevajo 

posledice svojih dejanj (Filipčič, 1994). 

 

Pod izrazom socialna zrelost razumemo vedenje, ki je primerno določeno starosti oz. razvojni 
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stopnji. Nanaša se na doseganje samostojnosti in socialne kompetentnosti (Filipčič, 1994). Kaj je 

lahko razlog za manjšo socialno zrelost gluhih in naglušnih otrok ali mladostnikov?  

Manjša socialna zrelost je lahko posledica pomanjkanja zgodnje komunikacije, ki lahko gluhe 

otroke prikrajša za številne socialne izkušnje, ki so slišečim otrokom samoumevne, kar prispeva k 

počasnejšemu socialnemu razvoju (prav tam).  

 

Socialno nezrelost se lahko povezuje tudi s pretirano zaščitniškim odnosom staršev, ki otroke lahko 

prikrajša za ustrezne  socialne izkušnje (prav tam). 

 

Socialno prikrajšanost pri gluhih in naglušnih otrocih lahko preprečimo tako, da otroku čim bolj 

zgodaj v razvoju zagotovimo čim bolj kakovostno komunikacijo, ki se v najzgodnejšem obdobju 

nanaša predvsem na odnose s starši (prav tam). Otroke učimo odgovornosti, neodvisnosti in 

samostojnosti ter jih pretirano ne ščitimo na poti do samostojnosti (prav tam). 

 

Kuhar (2000) opisuje, da so gluhi in naglušni otroci, ki se šolajo skupaj s slišečimi vrstniki v 

večinskih šolah, lahko osamljeni. V svojem članku (prav tam) omenja Forrugia in Austin (1980), ki 

sta primerjala gluhe otroke v specializiranih šolah za gluhe, tiste, ki se šolajo v večinskih šolah ter 

slišeče otroke. Zaključila sta, da imajo gluhi otroci, ki se šolajo v večinskih šolah, najmanj ugodne 

pogoje za socialni razvoj. Predvsem jim primanjkujejo izkušnje na področju socialnih interakcij z 

vrstniki, ki so potrebne za socialni razvoj.  

V šolskem letu 1995/96 so s pomočjo učiteljev, ki učijo gluhe in naglušne otroke v večinskih šolah, 

a obiskujejo tudi Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani, izvedli raziskavo »Integrirani, a 

osamljeni« (Kuhar, 1997). S pomočjo sociometričnega preizkusa so želeli ugotoviti, ali so gluhi in 

naglušni v razredu osamljeni. Rezultati so pokazali, da so gluhi in naglušni otroci v večinskih 

osnovnih šolah bolj osamljeni in nepriljubljeni kot njihovi slišeči vrstniki. Manjši del teh otrok (17 

%) je bil v svojem razredu zelo priljubljen, celo »zvezda« razreda, skoraj polovica (43 %) otrok je 

bila v razredu osamljena in nepriljubljena. 

 

Kuhar (2000) omenja tudi A. Levec (1990), ki je v svoji raziskavi med drugim gluhe in naglušne 

učence spraševala o odnosu do slišečih sošolcev. V vzorec je zajela 39 gluhih in naglušnih otrok, ki 

so obiskovali večinsko osnovno šolo in 39 slišečih vrstnikov ter 41 učiteljev teh otrok. Na splošno 

rezultatati niso pokazali statistično pomembnih razlik na področju socialne vključenosti med 

gluhimi in naglušnimi ter slišečimi vrstniki. To pomeni, da se gluhi in naglušni učenci ravno tako 

vključujejo v šolske dejavnosti in se družijo s slišečimi vrstniki. Odgovori učiteljev so pokazali, da 

gluhi otroci v večinskih osnovnih šolah niso vodje razrednih kolektivov, vendar se večinoma (73 %) 
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dobro razumejo s sošolci, manjšina se razume le s posamezniki (17 %), izjemoma jih sošolci ne 

sprejemajo (5 %) ali celo odklanjajo (5 %). Po oceni učiteljev so dobro sprejeti v razredni kolektiv 

(80 %), nekateri imajo manjše težave pri vključevanju v oddelčno skupnost (12 %), manjšina ima s 

sprejetostjo s strani sošolcev večje težave (7 %). 

 

Rezultati raziskave (Kuhar, 1997) so pokazali, da so gluhi in naglušni otroci v večinskih osnovnih 

šolah bolj osamljeni in nepriljubljeni kot njihovi slišeči vrstniki ter da imajo najmanj ugodne pogoje 

za socialni razvoj (Forrugia in Austin, 1980, v Kuhar, 2000). Na drugi strani je raziskava A. Levec 

(1990, v Kuhar, 2000) pokazala, da na področju socialne vključenosti na splošno ni statistično 

pomembnih razlik med gluhimi in naglušnimi ter slišečimi vrstniki. Tudi v raziskavi »Integrirani, a 

osamljeni« (Kuhar, 1997) so ugotovili, da izguba sluha ne vpliva na priljubljenost, pomembnejša 

dejavnika sta starost in spol.  Na podlagi rezultatov lahko sklepam, da imajo lahko tudi slišeči 

mladostniki težave pri socialnem vključevanju in da so lahko ravno tako osamljeni (v razredu 

nimajo pravih prijateljev, s katerimi bi se lahko pogovarjali, družili in si zaupali tudi najbolj intimne 

misli) kot gluhi in naglušni učenci. 

 

4.3 Osebnostni razvoj gluhih in naglušnih mladostnikov 

 

Raziskave zadnjih let kažejo, da ni bistvene razlike med osebnostnim razvojem gluhih in naglušnih 

otrok in mladostnikov v primerjavi s slišečimi vrstniki. To še v večji meri velja za naglušne otroke 

in mladostnike glede na gluhe, saj se prvi boljše govorno sporazumevajo kot drugi (Filipčič, 1994). 

Tudi gluhi in naglušni otroci se rodijo z določenimi temperamentnimi posebnostmi, po katerih se 

med seboj razlikujejo že od rojstva. Izguba sluha in slabša komunikacija sta pri gluhih in naglušnih 

le dodatna dejavnika, ki prispevata k značilnostim socialnega in čustvenega razvoja (Kuhar, 1993). 

Vprašanje je, v kolikšni meri so gluhi in naglušni otroci in mladostniki bolj introvertirani, 

sumničavi, sramežljivi, sovražni, egocentrični, ravnodušni, agresivni, nevrotični, rigidni, nezreli, 

depresivni, prestrašeni, razdražljivi, impulzivni, socialno neprilagojeni in inferiorni, neodgovorni, 

čustveno manj zreli glede na slišeče vrstnike. 

 

Večina otrok se rodi slišečim staršem, ki vsaj na začetku še ne poznajo kretenj, s pomočjo katerih bi 

se sporazumevali z otrokom. Pomanjkanje komunikacije med starši in otrokom lahko obe strani 

pušča v negotovosti glede potreb, želja in zmožnosti drug drugega (Filipčič, 1994). Zaradi tega se 

otroci in mladostniki s težavami na področju sluha lahko počutijo osamljene, zapostavljene, 

zavrnjene in morda tudi zaprte vase, depresivne in sumničave (prav tam).  
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Če starši svojega gluhega otroka ne razumejo, le-ta doživlja napetosti in frustracije, kar posledično 

lahko pripelje do agresivnosti (prav tam). Kos (1998) navaja, da so vedenjski problemi gluhih in 

naglušnih pogosto posledica kombinacije oz. interakcije fizioloških, bioloških, socialnih in 

psiholoških dejavnikov. 

 

4.3.1 Intelektualne sposobnosti gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov 

 

Pomembnejši avtorji, ki so se ukvarjali z razvojem mišljenja in jezika (npr. Piaget in Vigotski, v 

Horvat in Magajna, 1989), nimajo enotnega odgovora na vprašanje, ali je razvoj mišljenja odvisen 

od jezika oz. govora ali jezik od miselnih sposobnosti posameznika. 

 

Piaget v svoji teoriji spoznavnega razvoja meni, da se mišljenje razvija neodvisno od govora in da 

mišljenje omogoča razvoj govora (Filipčič, 1994). Po Piagetu govor sam po sebi ni zadosten pogoj 

za razvoj operativnega mišljenja. Avtor meni, da gre razvoj govora od individualnega preko 

egocentričnega do socialnega (Horvat in Magajna, 1989). 

 

V teoriji Vigotskega je ena temeljnih idej, da otrokove najpomembnejše aktivnosti izhajajo iz 

njegovega socialnega okolja. Poudarja, da odnos med mišljenjem in govorom ni stalna, 

nespremenljiva lastnost. Meni, da imata mišljenje in govor različne razvojne korenine (Filipčič, 

1994). Najprej se v razvoju posameznika pojavi emocionalni oz. afektivni govor, čeprav otrok še ni 

sposoben komunicirati z besedami. Pri starosti približno dveh let se razvojni liniji govora in 

mišljenja, ki sta bili do sedaj ločeni, združita. Vigotski (prav tam) meni, da govor postaja 

intelektualen, mišljenje pa govorno. Prva razvojna stopnja je tako zunanji oz. socialni govor, sledi 

mu egocentrični in nato notranji govor (prav tam). 

 

Ameriški psiholog Bruner (prav tam) meni, da je govor pomemben zlasti v otrokovem spoznavnem 

razvoju, in sicer od četrtega do dvanajstega leta. Po njem je govor pomemben tako za predstavljanje 

spoznanj in izkušenj kot za njihove spremembe, torej za ustvarjanje simbolnega sistema. Zlasti je 

pomemben pri prehodu iz nazornega v fazo simbolnega predstavljanja, kjer gre za oddaljevanje od 

konkretnosti (prav tam). 

 

L. Marjanovič Umek (1990) je izvedla obsežno raziskavo, v katero je vključila 216 slovenskih 

predšolskih otrok, starih od 3,4 leta do 6,4 let. V raziskavi je preučevala razvoj miselnih in govornih 

struktur ter njune medsebojne povezanosti. Na osnovi rezultatov je povzela, da ima govor aktivno 
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vlogo v procesu miselnega razvoja predšolskih otrok in da obstaja določena povezava med 

mišljenjem in govorom, ki pa tudi znotraj določene stopnje mišljenja ni stalna in ne imuna na vpliv 

vrste drugih dejavnikov, kot npr. zgodnja komunikacija v družini, jezikovni program v vrtcu. 

 

Govor in jezik sta pomembni komunikacijski sredstvi za sporočanje idej in misli. Pri gluhem otroku 

ali mladostniku, ki ima morda nerazvit ali težko razumljiv govor, obstaja nevarnost, da je pri 

nepozornem opazovalcu označen kot posameznik s podpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi 

(Whitmore, 1985, v Novljan, 1998).  

 

Včasih je prevladovalo stališče, da so gluhi intelektualno podpovprečni glede na slišeče osebe. 

Menili so, da so kognitivne sposobnosti pri gluhih kvalitativno in kvantitativno drugačne kot pri 

slišečih in da so te razlike posledica gluhote. Enakovredni slišečim naj bi bili predvsem na 

konkretni ravni mišljenja, ne tudi na abstraktni, kar naj bi bila posledica slabšega jezikovnega 

razvoja gluhih (Filipčič, 1994). Razlog za take zaključke je v tem, da so strokovnjaki preizkušali 

inteligentnost gluhih in naglušnih oseb s preizkusi, izdelanimi za slišečo populacijo. V njih so tudi 

naloge, ki zahtevajo razumevanje besedilnih nalog in ne upoštevajo težav, ki jih na govornem 

področju lahko imajo gluhi in naglušne osebe (prav tam). 

 

Myklebust (1960, v Quigley  in Paul, 1984) je z različnimi testi preučeval kognitivne funkcije, kot 

sta spomin in ustvarjalnost. Prišel je do zaključka, da gluhi otroci pogosteje razmišljajo na konkretni 

in manj abstraktni ravni v primerjavi s slišečimi vrstniki. Predpostavil je, da so osnovne izkušnje 

gluhih in naglušnih zaradi okvare sluha spremenjene, zaradi česar se ti otroci že po naravi 

razlikujejo od slišečih vrstnikov. 

 

Tudi E. Novljan (1998) v svojem članku navaja, da imajo gluhi in naglušni zaradi splošnega 

razvojnega zaostanka težave pri pridobivanju različnih izkušenj in zato se pri njih pogosto razvije 

tako imenovan specifični razvojni zaostanek. Pogoste težave imajo na področju abstraktnega 

mišljenja in v primerjavi s slišečimi vrstniki v šoli v povprečju zaostajajo za 4 do 5 let (Bess in 

McConell, 1981, v Novljan, 1998). Gluhi in naglušni otroci kasneje razvijejo govor, zato je 

upočasnjen tudi njihov intelektualni razvoj in imajo težave na področju abstraktnega mišljenja 

(Davis in Rimm, 1985, v Novljan, 1998). Tudi Myklebust (1960, v Quigley  in Paul, 1984) je z 

različnimi testi, ki niso bili prilagojeni populaciji s težavami sluha, preučeval kognitivne funkcije 

gluhih in naglušnih otrok. Prišel je do zaključka, da gluhi otroci pogosteje razmišljajo konkretno in 

manj abstraktno kot slišeči vrstniki.  
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Raziskave, v katerih so priredili preizkuse ugotavljanja intelektualnih sposobnosti za gluhe in 

naglušne, kažejo, da se  njihovi rezultati podobno kot pri slišeči populaciji normalno distribuirajo 

(Filipčič, 1994). To pomeni, da so tudi gluhi zelo različni po svojih intelektualnih sposobnostih in 

da se razpon njihovih sposobnosti giblje od zelo inteligentnih do intelektualno manj razvitih (prav 

tam). To pomeni, da težave na področju sluha same po sebi ne vplivajo na nižje intelektualno 

funkcioniranje ljudi (Kuhar, 1993). Prav tako obstajajo dokazi, da so možnosti za razvoj 

abstraktnega mišljenja pri gluhih enake kot pri slišečih. Najboljši dokaz za to je dejstvo, da so 

nekatere gluhe in naglušne osebe dobri matematiki, nekateri celo vrhunski (prav tam). 

 

V diplomskem delu se bom ukvarjala z učno uspešnostjo gluhih in naglušnih mladostnikov, ki se 

šolajo v večinskih osnovnih in srednjih šolah, zato bom v naslednjem poglavju predstavila prednosti 

in pomanjkljivosti vključevanja gluhih in naglušnih v večinske šole ter dosedanje raziskave o učni 

uspešnosti različno starih gluhih in naglušnih otrok, ki so vključeni v večinske šole. 

 

5 IZOBRAŽEVANJE IN UČNA USPEŠNOST GLUHIH IN NAGLUŠNIH 

UČENCEV 

 

Gluhe in naglušne otroke je sedaj možno usmeriti v različne programe. V predšolskem obdobju jih 

lahko vključimo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja v 

rednih vrtcih, ter v prilagojen program za gluhe in naglušne predšolske otroke, ki se izvaja v 

institucijah za usposabljanje (Zavod za Gluhe in naglušne Ljubljana – ZGNL, Center za sluh in 

govor Maribor – CSG, Center za korekcijo sluha in govora Portorož – CKSG). V osnovni šoli lahko 

gluhega ali naglušnega otroka vključimo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, ki se izvaja v večinskih šolah, ali v prilagojen program za gluhe in naglušne otroke z 

enakovrednim izobrazbenim standardom, ki jo izvajajo že v omenjenih institucijah (ZGNL, CSG, 

CKSG). Gluh in naglušen mladostnik se v srednji šoli lahko vključi v programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja v večinskih srednjih šolah, ter v prilagojene 

programe za gluhe in naglušne dijake, ki se izvajajo v ZGNL (Werdonig idr., 2005). 

 

Od gluhih in naglušnih otrok, ki so usmerjeni v programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, se pričakuje podobno učno učinkovitost kot od vrstnikov brez razvojnih težav 

(Košir, 1998), vendar jo lahko dosegajo pod posebnimi pogoji, in sicer tako, da imajo prilagojen 

prostor, prilagojene didaktične pripomočke in učila, ustrezen kader, prilagoditve v poučevanju in 

učenju, redno sodelovanje s starši, prilagojeno organizacijo pouka (Navodila za prilagojeno 
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izvajanje 2002, v prav tam), prilagojen način preverjanja in ocenjevanja znanja, prilagojeno 

napredovanje in časovno razporeditev pouka, zagotovljeno dodatno strokovno pomoč v obsegu do 

pet ur tedensko in zmanjšan normativ števila učencev v razredu (Werdonig idr., 2005). 

 

E. Afzali-Nomani (1995, v Schmidt in Čagran, 2006) je preučevala povezanost med vzgojno-

izboraževalnimi pogoji vključevanja v večinske šole in pozitivnimi akademskimi in socialnimi 

učinki pri  učencih z motnjo sluha iz večinskih šol. Avtorica je poudarila, da izobraževanje v 

večinskih šolah lahko promovira akademske dosežke, socialno prilaganje ter samozaupanje pri 

učencih z motnjo sluha, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji (prav tam):  

 da gluhi ali naglušni učenci lahko komunicirajo z znakovnim jezikom tudi v večinskih šolah; 

 da gluhi in naglušni učenci vstopajo v interakcije tudi z drugimi učenci; 

 da učitelji spodbujajo prijateljstvo med gluhimi ali naglušnimi ter slišečimi učenci; 

 da se slišeči učenci in učitelji učijo znakovnega jezika; 

 da starši tako gluhih in naglušnih kot slišečih otrok in učitelji podpirajo integracijo/inkluzijo; 

 da učitelji uporabljajo enake kriterije ocenjevanja za gluhe ali naglušne učence in slišeče 

učence v razredu; 

 da so gluhi in naglušni učenci vključeni v vse oblike dela vzgojnega izobraževalnega 

programa; 

 da je na voljo ustrezno število učiteljev, specialnih pedagogov in odraslih, ki uporabljajo 

znakovni jezik; 

 da so gluhi in naglušni učenci deležni slušno-govorne obravnave. 

 

Pomanjkljivosti, ki jih A. Levec (2000) navaja kot možne, kadar gluhe otroke/mladostnike 

vključimo v večinske šole, so: 

 Lahko se pojavi izoliranost od vrstnikov, učiteljev in ostalih sodelavcev v šoli, kajti gluhi 

imajo v vsakdanji komunikaciji velike težave. Vsak otrok potrebuje za skladen kognitivni in 

socialni razvoj sproščeno komunikacijo z vrstniki. Večina gluhih namreč ne more in tudi ne 

bo mogla nikoli enakopravno komunicirati s slišečimi preko odgledovanja. Prav tako ne bo 

mogel razviti popolnoma razumljivega govora, kljub dolgotrajnemu delu in trudu in dobrim 

željam surdopedagogov in staršev. 

 Možnosti za neposredna navodila gluhemu so omejena, lahko so napačno ali drugače 

razumljena. 

 Preveč pomoči, ki jo nudimo gluhemu, lahko pripelje do problemov, saj se nihče ne počuti 

najbolje, če z njim ravnajo pokroviteljsko.  
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 Možnosti za neposreden in neodvisen pogovor so omejene. Gluhi bi potreboval tolmača, če 

bi se želel popolnima enakopravno vključevati v pogovor z vrstniki in učitelji, a potem ta 

pogovor ne poteka neposredno. 

 Gluhemu je z vključenostjo v večinske šole onemogočen stik z gluhimi vrstniki in gluhim 

okoljem, kar lahko vodi v socialno izoliranost. 

 Pomoč strokovnih delavcev (npr. surdopedagogov) je lahko včasih v organizacijskem in 

finančnem smislu vprašljiva. Brez dodatne strokovne pomoči in podpore je uspešnost 

vključevanja že vnaprej obsojena na neuspeh. 

 

Prednosti ki jih A. Levec (2000) ter M. Schmidt in B. Čagran (2006) navajajo kot možne, kadar 

gluhe in naglušne otroke/mladostnike vključimo v večinske šole, so: 

 Gluhi otroci in mladostniki lahko živijo doma v krogu svoje družine in imajo stike s 

prijatelji in sosedi (Levec, 2000). 

 Prisiljeni so govorno komunicirati s slišečimi, kar vodi do pridobivanja komunikacijskih 

veščin, razumljivejšega govora, kar bodo potrebovali kasneje v življenju (prav tam). 

 Ker se šolajo v svetu slišečih, sprejemajo norme slišečega okolja (prav tam). 

 Imajo širše možnosti pri izbiri poklicev in pri doseganju višje stopnja izobrazbe (prav tam). 

 Vključitev v redni razred omogoča starosti ustrezen govorni, jezikovni in socialni razvoj 

(Schmidt in Čagran, 2006). 

 V rednem razredu obstaja možnost tekmovanja na učnem področju. Tempo učenja je hitrejši 

in pričakovanja glede učnih dosežkov so višja (prav tam). 

 Vključevanje v večinske šole učence pripravlja za funkcioniranje v slišečem svetu. Končni 

cilj izobraževanja učenca z motnjo sluha je, da ga usposobimo za življenje v slišeči družbi 

(Meadow-Orlans 1990, v prav tam). 

 Z vključenostjo gluhih in naglušnih vplivamo tudi na stališča slišečih, saj se srečujejo z 

gluhimi vrstniki, ki imajo drugačne potrebe (Levec, 2000). Izkušnje in pridobljena 

spoznanja slišečim učencem lahko koristijo pri razumevanju ljudi iz različnih etničnih in 

rasnih okolij ter oseb z različno vrsto posebnih potreb (Schmidt in Čagran, 2006). 
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5.1 Šolski in učni dosežki pri gluhih 

 

Raziskave Allena in Osborna (1984, v Schmidt in Čagran, 2006) ter Kluwina in Mooresa (1985, 

1989, v Schmidt in Čagran, 2006) temeljijo na primerjavi akademskih dosežkov gluhih in naglušnih 

otrok, vključenih v posebne razrede, in gluhih ter naglušnih učencev, ki so integrirani v večinske 

šole. Avtorji so ugotovili, da učenci z motnjo sluha v posebnih razredih značilno zaostajajo na 

področju matematičnih kompetenc glede na njihove enako stare slišeče vrstnike, za razliko 

integrirani gluhi in naglušni učenci konstantno dosegajo boljše rezultate na standardiziranih testih 

znanja na področju matematike, ne pa jezika. Moores (1987, v Schmidt in Čagran, 2006) je na 

osnovi natančne analize matematičnih dosežkov zaključil, da so gluhi in naglušni učenci bolj 

uspešni pri računskih matematičnih nalogah, a imajo težave pri tistih nalogah, ki zahtevajo delo s 

tekstom/branje  in vključujejo konceptualno razumevanje matematičnih operacij.  

 

V raziskavah, ki so bile usmerjene na proučevanje uspešnosti matematike pri gluhih in naglušnih 

učencih, je kot velika ovira pogosto izpostavljena vloga jezika in besednega zaklada. Gluhi in 

naglušni učenci dajejo prednost tistemu, kar vidijo (npr. situacijskim gestam, namigom, obrazni 

ekspresiji) pred tistim, kar slišijo oz. sprejemajo preko jezika  (v Schmidt in Čagran, 2006). 

Uspešnejši so pri tistih učnih aktivnostih, ki vključujejo delo z materiali in so povezane s 

poznavanjem ključnih pojmov in besed ter dajejo učencem možnosti za uporabo novega besednega 

zaklada (Siegel, 2000, v  Schmidt in Čagran, 2006).  

Razredno okolje naj bi spodbujalo optimalni govorni jezikovni razvoj gluhih in naglušnih učencev, 

tj. besedni zaklad, sintakso, fonološko zavedanje, pisne ali govorne oblike jezika (prav tam). Da ima 

vzpodbujanje govorno jezikovnega razvoja pri gluhih in naglušnih učencih velik pomen, je 

pokazala raziskava, ki so jo izvedli D. Wray, Flexer in Vaccaro (1997, v prav tam). V raziskavi so 

avtorji preverjali učinkovitost zgodnje govorno-jezikovne obravnave na področju šolske uspešnosti, 

branja, komunikacije, pozornosti, sodelovanja in vedenja pri otrocih s težjimi motnjami sluha. 

Ugotovili so, da je večina integriranih učencev z motnjo sluha dosegla nivo branja slišečih 

vrstnikov ali ga celo presegla. Podatki iz raziskave vodijo do spoznanja, da zgodnja govorna-

jezikovna obravnava in stalna strokovna pomoč ter timsko delo strokovnjakov v času šolanja 

omogočajo uspešno vzgojno-izobraževalno integracijo učencev z motnjo sluha (prav tam).  

 

Novejša nacionalna študija (Power in Hyde, 2002, v Schmidt in Čagran, 2006) je izpostavila 

spodbudno sliko izobraževanja gluhih in naglušnih učencev, vključenih v redne razrede ob podpori 

mobilnega specialnega pedagoga, spremljanih od predšolskega obdobja do srednje šole. Učitelji, ki 
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so v študiji sodelovali, so ocenili, da sta dve tretjini učencev učno primerljivi s kronološko enako 

starimi slišečimi vrstniki ter dosegajo enake šolske standarde kot drugi učenci v razredu. 14 % 

gluhih in naglušnih učencev je po navedbah učiteljev aktivno vključenih v kurikul, večinoma sledijo 

zahtevam učnega načrta, vendar potrebujejo za doseganje standardov prilagoditve na enem ali več 

predmetnih področjih. 17 % učencev so učitelji ocenili kot vključene, dosegajo le minimalne 

standarde, čeprav so vključeni v kurikul, kolikor je mogoče. V splošnem podatki iz študije kažejo, 

da gluhi in naglušni učenci z ustrezno podporo učiteljev in mobilnih specialnih pedagogov dosegajo 

enake šolske standarde kot njihovi slišeči vrtsniki. 

 

M. Peček Čuk in I. Lesar (2010) sta v prispevku Učitelji o vedenjskih reakcijah in učnem uspehu 

učencem s posebnimi v redni šoli proučevali vedenjsko (ne)obvladljivost učencev. Preverjali sta 

učni uspeh običajnih učencev in učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Med učence s 

posebnimi potrebami sta vključili učence s primanjkljaji na področjih učenja, slepe in slabovidne, 

gluhe in naglušne, gibalno ovirane, dolgotrajno bolne ter učence s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami. Ugotovili sta, da imajo gluhi in naglušni učenci statistično pomembno višji učni uspeh 

od ostalih skupin učencev s posebnimi potrebami. Statistično pomembno dosegajo gluhi in naglušni 

učenci slabši učni uspeh v primerjavi z običajnimi učenci, četudi razlika ni tako opazna. Povprečna 

ocena gluhih in naglušnih učencev je 3,43, običajnih učencev pa 3,98 (prav tam). 

 

Na podlagi izvedenih raziskav (Allen in Osborne, 1984, v Schmidt in Čagran, 2006; Kluwin in 

Moores, 1985, 1989, v Schmidt in Čagran, 2006;  Power in Hyde, 2002, v Schmidt in Čagran, 2006; 

M. Peček, Čuk in I. Lesar, 2010) lahko povzamem, da integrirani gluhi in naglušni učenci v 

večinskih šolah ne zaostajajo veliko za slišečimi vrstniki, da dajejo rezultati pravzaprav zelo 

spodbudno sliko o učnih dosežkih gluhih in naglušnih učencev v večinskih šolah, če jim le 

zagotovimo ustrezno podporo s strani učiteljev, specialnih pedagogov, razrednega okolja ter 

spodbujamo zgodnjo govorno-jezikovno obravnavo. Verjetno na učne dosežke vplivajo tudi 

osebnostne značilnosti gluhih in naglušnih. Katere so te osebnostne značilnosti in katere se 

povezujejo z učno uspešnostjo gluhih in naglušnih učencev v večinskih osnovnih in srednjih šolah, 

bom ugotavljala in razpravljala v empiričnem delu. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

6 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

V diplomskem delu želim ugotoviti, kakšne so osebnostne značilnosti gluhih in naglušnih 

mladostnikov in kakšna je njihova povezanost z učno uspešnostjo mladostnikov, ki obiskujejo 

večinsko osnovno in srednjo šolo. V slovenskih in tujih virih nisem zasledila raziskav, ki bi se 

ukvarjale z osebnostnimi značilnostmi gluhih in naglušnih mladostnikov, prav tako nisem uspela 

pridobiti podatkov, kako se osebnostne značilnosti teh mladostnikov povezujejo z njihovo učno 

uspešnostjo. O tem, kakšne osebnostne značilnosti lahko pričakujemo pri gluhih in naglušnih 

mladostnikih, bom sklepala na osnovi drugih značilnosti, ki jih avtorji pri njih omenjajo. O 

povezanosti med osebnostnimi značilnostmi in učno uspešnostjo gluhih in naglušnih mladostnikov 

bom predpostavila na osnovi ugotovitev, ki se nanašajo na večinsko, tj. pretežno slišečo populacijo 

mladostnikov. 

 

Gluhi in naglušni otroci in mladostniki imajo enake razvojne potenciale kot slišeči, vendar razlike 

na področjih usvajanja jezika, govora in komunikacije lahko vplivajo na druge vidike razvoja, npr. 

na spoznavni, socialni, čustveni in osebnostni razvoj. Razvoj jezika in komunikacije je pri gluhih 

otrocih pogosto drugačen zato, ker jim primanjkuje informacij in razlag o delovanju predmetnega in 

socialnega sveta. Njihovi socialni stiki so zaradi naglušnosti/gluhote pogosto omejeni in možnost 

frustracij je večja. To se običajno odraža v razvoju (napredku) otroka. Gluh otrok potrebuje čim bolj 

zgodnje usposabljanje na jezikovnem, komunikacijskem in govornem področju in ravno tako na 

vseh drugih področjih razvoja (Filipčič, 1994). Omenjene značilnosti gluhih in naglušnih otrok in 

mladostnikov se lahko odrazijo tudi v njihovih osebnostnih značilnostih. Npr. gluhi in naglušni 

mladostniki so v primerjavi s slišečimi vrstniki lahko manj ekstravertni (manj družabni, aktivni, 

dominantni), manj sprejemljivi (manj tolerantni, razumevajoči, sodelovalni), manj čustveno stabilni 

(negativistični, z večjim nihanjem razpoloženja), manj odprti za novosti, nove informacije, nove 

kulture. Morda se razlike med obema skupinama mladostnikov kažejo tudi glede dimenzije 

vestnost. Poudariti moram, da so omenjene razlike le predpostavke, ki jih bom potrdila ali ovrgla v 

diplomski raziskavi. 

 

Osebnostne dimenzije so eden od močnejših napovednikov učne uspešnosti populacije 

mladostnikov (npr. Puklek Levpušček in Zupančič, 2009), čeprav posamezne osebnostne dimenzije 

učne uspešnosti ne napovedujejo enako močno. Med vsemi osebnostnimi dimenzijami se vestnost 
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kaže kot eden izmed najmočnejših napovednikov učne uspešnosti. Rezultati niso presenetljivi, saj se 

posamezniki, ki so vztrajni, usmerjeni k doseganju ciljev, ki načrtujejo svoje dejavnosti in so skrbni 

pri njihovem izvajanju (visoko izražena vestnost), učne vsebine bolj poglobljeno naučijo. Dimenzija 

odprtost za izkušnje se redko pomembno povezuje s študijskimi ocenami, saj izkazano znanje 

učencev v osnovni in srednji šoli največkrat ni neposredno pogojeno z njihovo  ustvarjalnostjo, 

radovednostjo, zanimanjem za nove stvari in drugačne kulture itn., ampak z znanjem, ki zahteva en 

sam odgovor. Povezanost med dimenzijo ekstravertnost in učno uspešnostjo je najpogosteje 

nepomembna oz. negativna, saj manj ekstravertni posamezniki verjetno več časa namenjajo učenju, 

bolj ekstravertni pa več socialnim dejavnostim, zato prvi dosegajo višje učne dosežke kot drugi. V 

večini raziskav avtorji niso ugotovili pomembne povezanosti med nevroticizmom in učnimi dosežki, 

saj le izrazito izražanje negativnih čustev, npr. žalosti, jeze, negotovosti, zaskrbljenosti, pa tudi 

posameznikovo razdražljivost in nihanje razpoloženja verjetno prispevajo k temu, da se učenci učne 

snovi ne morejo dovolj naučiti. Tudi sprejemljivost se pri učencih v višjih razredih osnovne šole in v 

srednji šoli ne povezuje pomembno z njihovo učno uspešnostjo. Med poddimenzijami, ki tvorijo 

posamezne dimenzije, se je subjektivna ocena inteligentnosti v različnih raziskavah pokazala 

najvišje povezana z učno uspešnostjo mladostnikov (Smrtnik Vtiulić, 2008). 

 

Rezultati raziskav, narejenih z različnimi skupinami otrok in mladostnikov, ki jih uvrščamo med 

otroke s posebnimi potrebami, kažejo, da je učna uspešnost nižja kot učna uspešnost večinske 

populacije otrok in mladostnikov (Peček Čuk in Lesar, 2010). To verjetno ne prispeva k temu, da bi 

se učna uspešnost pri gluhih in naglušnih mladostnikih pomembno povezovala z drugačnimi 

osebnostnimi dimenzijami kot pri slišeči populaciji mladostnikov, kar bom potrdila ali ovrgla v 

diplomski raziskavi. 

 

V diplomskem delu me bo torej zanimalo, kakšne osebnostne značilnosti imajo gluhi in naglušni 

učenci (primerjava rezultatov z normami, narejenimi za večinsko populacijo mladostnikov) in 

kakšna je povezanost med temi osebnostnimi značilnostmi in učno uspešnostjo gluhih in naglušnih 

učencev, ki obiskujejo večinske osnovne in srednje šole. 

 

7 DELOVNE HIPOTEZE 

 

V diplomskem delu me je zanimalo, kakšne so osebnostne dimenzije gluhih in naglušnih učencev v 

večinski osnovni in srednji šoli ter kakšni so njihovi učni dosežki (zaključne ocene). Ugotavljala 

sem tudi, ali se osebnostne dimenzije gluhih in naglušnih učencev pomembno povezujejo z 
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njihovimi ocenami pri matematiki, slovenskem in tujem jeziku ter s povprečno oceno iz različnih 

predmetov. 

 

Hipoteze: 

 

H1: Osebnostne dimenzije gluhih in naglušnih mladostnikov iz večinskih osnovnih šol se statistično 

pomembno razlikujejo od osebnostnih dimenzij gluhih in naglušnih mladostnikov iz večinskih 

srednjih šol. 

 

H2: Osebnostne dimenzije gluhih in naglušnih mladostnikov iz večinskih osnovnih in srednjih šol 

se razlikujejo od osebnostnih dimenzij večinske populacije mladostnikov (dobljenih norm). 

 

H3: Gluhi in naglušni učenci iz večinskih osnovnih šol imajo statistično pomembno višje ocene 

(slovenščina, matematika, tuj jezik in povprečna ocena iz vseh predmetov) kot gluhi in naglušni 

dijaki iz večinskih srednjih šol. 

 

H4: Med vsemi osebnostnimi dimenzijami gluhih in naglušnih mladostnikov iz večinskih osnovnih 

in srednjih šol se vestnost statistično pomembno povezuje z oceno pri matematiki, slovenskem in 

tujem jeziku ter s povprečno oceno iz različnih predmetov. 

 

8 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

8.1 Vzorec 

 

V vzorcu pričujoče raziskave sem zajela gluhe in naglušne učence/dijake, ki so obiskovali večinske 

osnovne in srednje šole v ljubljanski, mariborski in dolenjski regiji. Vključenih je bilo 19 gluhih ali 

naglušnih učencev od 6. do 9. razreda osnovnih šol in 25 gluhih ali naglušnih dijakov, ki so 

obiskovali večinske srednje šole. Med njimi je bilo v večinski osnovni šoli 8 deklet in 11 fantov, v 

večinski srednji šoli 9 deklet in 16 fantov. 

 

8.2 Merski pripomoček 

 

V raziskavi sem uporabila Vprašalnik o medosebnih razlikah pri otrocih in mladostnikih (VMR-
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OM), ki sta ga v slovenščino prevedli in priredili M. Zupančič in T. Kavčič (2009). VMR-OM 

predstavlja slovenski prevod in priredbo vprašalnika ICID (Inventory of child individual 

differences; Halverson in Havill, 1997, v Zupančič in Kavčič, 2009), starostno in kulturno 

nepristranskega pripomočka za ocenjevanje osebnostnih značilnosti slišečih otrok in mladostnikov. 

Sestavljen je iz 108 postavk, ki označujejo posamezne osebnostne značilnosti in jih posameznik 

vrednoti s sedemstopenjsko ocenjevalno lestvico Likertovega tipa  (številka 1 pomeni, da določena 

trditev velja v mnogo manjši meri kot pri večini vrstnikov ali sploh ne; številka 7 pa pomeni, da 

določena trditev velja v mnogo večji meri kot pri večini vrstnikov). 

 

8.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatki, obdelani v diplomskem delu, so del širše raziskave, ki je potekala od meseca marca do 

junija 2010, katere nosilki sta bili dr. Helena Smrtnik Vitulić in dr. Irena Lesar. Pri pridobivanju 

podatkov na šolah sem sodelovala tudi sama. Raziskava je potekala tako, da sta nosilki raziskave od 

Zavoda za šolstvo najprej pridobili podatke, v katerih slovenskih osnovnih in srednjih šolah so 

vključeni gluhi in naglušni mladostniki. Po šolah smo preverili, katere razrede mladostniki 

obiskujejo, poslali dopis šoli in priložili dopis za starše, če se strinjajo z izvedbo vprašalnika z 

njihovim mladostnikom. Ko smo pridobili soglasja vodstva šol in staršev mladostnikov, smo 

mladostnike poiskali na njihovi šoli, kjer so individualno izpolnili vprašalnike. Pri izpolnjevanju 

vprašalnikov so mladostniki lahko vprašali, če katere besede ali besedne zveze niso razumeli. Ob 

koncu šolskega leta, meseca junija, smo od njihovih svetovalnih delavk pridobili še podatke o 

njihovih zaključnih ocenah. 

 

8.4 Obdelava podatkov 

 

Podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa za statistiko SPSS 20. Izračunala sem 

opisne statistike (povprečne vrednosti in standardne odklone) zaključnih ocen ter rezultate 

osebnostnih dimenzij gluhih in naglušnih mladostnikov. Prvo in tretjo hipotezo sem preverjala s t-

preizkusom za neodvisne vzorce. Drugo hipotezo sem preverjala s primerjavo dobljenih rezultatov 

gluhih in naglušnih glede na norme. Četrto hipotezo sem preverjala s Pearsonovimi korelacijski 

koeficienti. 
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9 REZULTATI IN RAZLAGA 

 

Rezultate empirične raziskave bom prikazala znotraj štirih podnaslovov, ki sem jih oblikovala glede 

na zastavljene hipoteze.  

 

9.1 Podobnosti in razlike med osebnostnimi dimenzijami gluhih in naglušnih 

mladostnikov iz večinskih osnovnih in večinskih srednjih šol 

 

Prvo hipotezo, v kateri sem ugotavljala, kako se osebnostne dimenzije gluhih in naglušnih 

mladostnikov iz večinskih osnovnih šol, razlikujejo od osebnostnih dimenzij gluhih in naglušnih 

mladostnikov iz večinskih srednjih šol, sem preverjala s t-preizkusom za neodvisne vzorce.  

 

V tabeli 1 prikazujem povprečne vrednosti in standardne odklone pri posameznih dimenzijah 

osebnosti pri gluhih in naglušnih mladostnikih iz večinskih osnovnih in srednjih šol ter rezultate 

podobnosti/razlik med omenjenima skupinama (t-preizkus). 

 

Tabela 1: Pomembne razlike/podobnosti med osebnostnimi dimenzijami gluhih in naglušnih 

mladostnikov iz večinskih osnovnih in iz večinskih srednjih šol 

 Osnovnošolci Srednješolci t-preizkus 

 M SD M SD t p 

 

Vestnost  

 

  16,55 

 

    3,8 

 

 14,94 

 

3,28 

 

1,48 

 

  0,15 

 

Nesprejemljivost 

 

   9,77 

 

   1,84 

 

 10,15 

 

1,63 

 

-0,70 

 

  0,49 

 

Nevroticizem 

 

   5,66 

 

   1,73 

 

   7,30 

 

1,92 

 

 -2,9 

 

  0,006 

 

Ekstravertnost  

 

 25,25 

 

   4,09 

 

 24,14 

 

4,28 

 

 0,86 

 

  0,40 

Opombe: M = povprečna vrednost; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; 

  p = stopnja tveganja za napako. 

  Pomembna razlika med skupinama je v tabeli odebeljena. 

p < 0,05 

 

T preizkus za neodvisne vzorce je pokazal, da se osebnostne dimenzije vestnost (t = 1,48, p = 0,15), 

nesprejemljivost (t = - 0,70, p = 0,49) in ekstravertnost (t = 0,86, p = 0,40) pri gluhih in naglušnih 

mladostnikih iz večinskih osnovnih šol ne razlikujejo od osebnostnih dimenzij gluhih in naglušnih 

mladostnikov iz večinskih srednjih šol (tabela 1). Gluhi in naglušni mladostniki iz osnovnih šol se 
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od gluhih in naglušnih mladostnikov iz srednjih šol pomembno razlikujejo le v osebnostni dimenziji 

nevrocitizem (t = -2,90, p = 0,006). 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zavrnem prvo hipotezo (H1), v kateri sem predvidevala, da se 

osebnostne dimenzije gluhih in naglušnih mladostnikov iz večinskih šol pomembno razlikujejo od 

osebnostnih dimenzij gluhih in naglušnih mladostnikov iz večinskih srednjih šol, razen v primeru 

osebnostne dimenzije nevrocitizem, saj je ta pomembno višja pri srednješolcih kot pri 

osnovnošolcih. 

 

Dobljene razlike pri dimenziji nevroticizem v skladu z navodili iz uporabljenega priročnika 

(Zupančič in Kavčič, 2009) interpretiramo tako, da so gluhi in naglušni dijaki v srednji šoli manj 

sproščeni, brezskrbni, zgovorni, nezadržani v medosebnih stikih z drugimi kot gluhi in naglušni 

učenci v osnovni šoli. Prav tako gluhi in naglušni dijaki potrebujejo več časa, da se prilagodijo 

novemu okolju, se znajdejo v novih interakcijah z drugimi in manj hitro sklepajo prijateljstva (prav 

tam). 

Po mojem mnenju so gluhi in naglušni srednješolci bolj boječi od osnovnošolcev zato, ker vstopijo 

v novo okolje. Po osmih oz. devetih letih šolanja v osnovni šoli, kjer so se počutili varne, obkroženi 

s prijatelji in učitelji, ki so poznali njihove potrebe, se morajo v »novi« šoli soočiti z novimi sošolci, 

učitelji in načinom dela. Pri vključevanju v novo okolje lahko gluhi in naglušni učenci občutijo 

frustracije zaradi svoje motnje ali primanjkljaja, saj ne vedo, kako jih bo novo okolje sprejelo. 

Morajo se izpostaviti, govoriti o svojem primanjkljaju, da bodo učitelji in sošolci znali vzpostaviti 

komunikacijo z njimi. Poleg tega je tudi učni program srednje šole zahtevnejši od osnovnošolskega, 

tako da se morajo bolj potruditi in vložiti več truda v šolske dejavnosti kljub njihovim 

primanjkljajem na področju sluha. 

 

9.2 Osebnostne dimenzije gluhih in naglušnih mladostnikov iz večinskih 

osnovnih in večinskih srednjih šol glede na norme slišečih mladostnikov 

 

V drugi hipotezi sem predpostavila, da se osebnostne dimenzije gluhih in naglušnih mladostnikov iz 

večinskih osnovnih in srednjih šol razlikujejo od osebnostnih dimenzij večinske populacije 

mladostnikov. To hipotezo sem preverjala tako, da sem dobljene osebnostne dimenzije gluhih in 

naglušnih mladostnikov iz večinskih osnovnih in srednjih šol primerjala z normami iz priročnika 

(Zupančič in Kavčič, 2009), ki so narejene glede na večinsko populacijo slišečih mladostnikov. 
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Pri preverjanju te hipoteze sem najprej izračunala povprečne vrednosti dobljenih osebnostnih 

dimenzij gluhih in naglušnih mladostnikov in jih nato glede na norme v priročniku (prav tam) 

pretvorila  v t-vrednosti in razbrala percentile. Pri pretvarjanju rezultatov sem skladno z navodili 

priročnika upoštevala ločene norme za dekleta in norme za fante, zato rezultate prikazujem glede na 

spol. 

 

Povprečne vrednosti (surovi rezultati) posameznih osebnostnih dimenzij so glede na stopnjo šolanja 

(osnovna, srednja) gluhih in naglušnih mladostnikov in glede na spol prikazane v tabeli 2. 

 

Tabela 2: Osebnostne dimenzije gluhih in naglušnih mladostnikov iz večinske osnovne in srednje 

šole glede na norme slišečih mladostnikov 

 Osebnostne dimenzije 

 Vestnost Nesprejemljivost Nevrocitizem Ekstravertnost 

DEKLETA     

VOŠ   17      9,81       5,74      25,16 

T   54     49     42      50 

Per   65    44     22-41      52 

VSŠ   15,35    10,05      7,33      23,84 

T   49    49     53      48 

Per   44    44     63      42 

 

FANTJE     

VOŠ    16,23      7,75      5,6     25,31 

T    52    49    48     54 

Per    59    44    41     67 

VSŠ    14,72    10,2      7,27     24,32 

T    49    49    53     52 

Per    46    46    63     57 

     

Opombe: VOŠ = surove vrednosti rezultatov v večinskih osnovnih šolah; 

   VSŠ = surove vrednosti rezultatov v večinskih srednjih šolah; 

   T = normirana vrednost rezultatov; Per = percentili. 

 

Skladno z navodili v priročniku (Zupančič in Kavčič, 2009) se kot povprečne interpretirajo tiste 

dimenzije osebnosti, pri katerih se normirana T vrednost nahaja med 40 in 60. Če se normirane T 

vrednosti dimenzij gibljejo okoli 60 ali več, potem jih interpretiramo kot nadpovprečne, če se 

normirane T vrednosti gibljejo okoli 40 ali manj, jih interpretiramo kot podpovprečne (prav tam). 
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V osnovni šoli smo pri gluhih in naglušnih dekletih izsledili podpovprečne rezultate pri 

nevrocitizmu (T = 42), zmerne pri vestnosti (T = 54), nesprejemljivosti (T = 49) in ekstravertnosti  

(T = 50). To pomeni, da so gluha in naglušna dekleta dosegla nižjo raven nevroticizma glede na 

večinsko (slišečo) populacijo deklet. Gluha in naglušna dekleta v osnovni šoli so bolj čustveno 

stabilna od večine slišečih deklet, kar pomeni da se manj kot slišeča dekleta bojijo novih situacij, 

dogodkov, pojavov, manj znanih oz. neznanih ljudi, zato se številnim situacijam in dogodkom 

največkrat ne izognejo (Zupančič in Kavčič, 2009). Gluha in naglušna dekleta v osnovni šoli manj 

skrbi zaradi malenkosti, niso hitro prizadeta, so manj sramežljiva in zadržana v medosebnih stikih, 

zato se na novo socialno okolje hitro privajajo in  dobro komunicirajo tudi v večjih skupinah (prav 

tam). Gluhi in naglušni fantje v osnovni šoli so pri vseh štirih obravnavanih osebnostnih dimenzijah 

vestnost (T = 52), nesprejemljivost (T = 49), nevrocitizem (T = 48) in  ekstravertnost  (T = 54) 

dosegli povprečne rezultate glede na norme, kar pomeni, da se po njih ne razlikujejo od večine 

slišečih fantov. 

 

Gluha in naglušna dekleta iz srednjih šol so dosegla povprečne rezultate pri osebnostnih dimenzijah 

vestnost (T = 49), nesprejemljivost (T = 49), nevrocitizem (T = 53) in  ekstravertnost  (T = 48), kar 

pomeni, da se po vseh štirih vključenih osebnostnih dimenzijah ne razlikujejo od večine slišečih 

deklet. Prav tako so tudi  gluhi in naglušni fantje v srednji šoli dosegli povprečne rezultate pri vseh 

štirih vključenih osebnostnih dimenzijah, tj. pri vestnosti (T = 49), nesprejemljivosti (T = 49), 

nevrocitizmu (T = 53) in ekstravertnosti (T = 52) in se zato glede osebnostnih dimenzij ne 

razlikujejo od večine slišečih fantov. 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko za večino osebnostnih dimenzij gluhih in naglušnih deklet in 

fantov iz večinskih osnovnih in srednjih šol zavrnem drugo hipotezo (H2), da se njihove osebnostne 

dimenzije razlikujejo od osebnostnih dimenzij večine slišeče populacije mladostnikov. Izjema je le 

osebnostna dimenzija nevrocitizem, pri kateri so gluha in naglušna dekleta iz večinskih osnovnih 

šol dosegla nižji rezultat kot večina slišečih deklet, ki pomeni višjo stopnjo čustvene stabilnosti. 

 

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepam, da so gluhi in naglušni učenci uspešno vključeni v večinske 

osnovne šole. Predvidevam, da poskuša pedagoški kader osnovnih šol gledati na vse učence kot na 

učeče se z enakimi pravicami, da se znajo soočiti z različnimi ovirami, ki jim onemogočajo 

akademsko uspešnost in socialno nevključenost (Lesar, 2009a). Rezultat njihove prizadevnosti se 

najverjetneje kaže tudi v tem, da gluhe in naglušne osnovnošolke izražajo nizko raven nevrocitizma, 

tj. visoko raven čustvene stabilnosti. Torej se gluha in naglušna dekleta zaznavajo kot sproščene, 
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brezskrbne, takšne, ki se skoraj ničesar ne bojijo in jih je težko prestrašiti, dobro prenašajo stresne 

izkušnje, so redko močno prizadete, po neprijetnih izkušnjah si hitro opomorejo, saj zelo uspešno 

obvladujejo svoja čustvena stanja, negativne vznemirjenosti, npr. strah, zaskrbljenost, tesnobnost. 

So samozavestne, zaupajo v svoje spretnosti, sposobnosti in druge pozitivne lastnosti ter so 

prepričane o dobrih rezultatih svojega delovanja tudi v slabo opredeljenih in neprijetnih situacijah 

(Zupančič in Kavčič, 2009).  

 

9.3 Zaključne ocene gluhih in naglušnih mladostnikov iz večinskih osnovnih in 

srednjih šol ter pomembne razlike med obema skupinama 

 

Tretjo  hipotezo, v kateri sem predpostavljala razlike med zaključnimi ocenami gluhih in naglušnih 

mladostnikov iz večinskih osnovnih in iz večinskih srednjih šol, sem preverjala s t-preizkusom za 

neodvisne vzorce. 

 

Pri osnovnošolcih, od vključno šestega do devetega razreda, in srednješolcih od prvega do četrtega 

letnika, sem pridobila informacije o ocenah iz naslednjih predmetov: slovenščine, matematike, 

tujega jezika, glasbene vzgoje, geografije, zgodovine, fizike, kemije, biologije in športne vzgoje.  

Pri ugotavljanju učne uspešnosti gluhih in naglušnih učencev v osnovni in srednji šoli sem izbrala 

samo ocene iz matematike, slovenščine in tujega jezika ter izračunala povprečno oceno iz vseh 

predmetov, ki so jih imeli posamezni učenci v tistem letu. Omenjene ocene sem izbrala zato, ker vsi 

učenci niso imeli enakih predmetov oz. ocen. Npr. učenec v šestem razredu ni imel toliko 

predmetov oz. zaključnih ocen kot devetošolec, saj šestošolec še ni imel kemije, fizike in biologije. 

V poklicnih srednjih šolah so se predmetniki razlikovali glede na vrsto šole. Npr.: ekonomska 

gimnazija je imela drugačen predmetnik kot srednja lesarska šola, skupne imajo le izbrane 

predmete.  

 

V tabeli 3 prikazujem povprečne vrednosti in standardne odklone zaključnih ocen iz matematike, 

slovenščine in angleščine ter povprečne zaključne ocene gluhih in naglušnih mladostnic oz. 

mladostnikov iz večinskih osnovnih in srednjih šol. V njej so prikazani tudi rezultati t-preizkusa, s 

katerim sem ugotavljala pomembnost razlik med posameznimi zaključnimi ocenami in povprečnimi 

ocenami pri dekletih in fantih iz večinskih osnovnih šol ter pri dekletih in fantih iz večinskih 

srednjih šol. 
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Tabela 3: Zaključne ocene gluhih in naglušnih mladostnikov iz večinskih osnovnih in srednjih šol 

ter pomembne razlike med obema skupinama 

 Ocena iz MA Ocena iz SL Ocena iz TJ Povprečna ocena 

 Osnovna šola M SD M SD M SD M SD 

 Dekleta 3,38 1,19 3,63 1,30 3,00 1,20 3,85 0,90 

 Fantje 3,60 1,35 3,40 1,17 3,33 1,32 3,95 0,87 

t-preizkus 0,72 0,71 0,60 0,83 

p         -0,37   0,385 -0,542 -0,223 

Srednja šola     

 Dekleta 3,14 0,90 3,43 1,13 3,29 0,95 3,68 0,61 

 Fantje 3,06 1,29 3,13 0,72 3,00 1,16 3,40 0,83 

t-preizkus 0,88 0,44 0,57 0,41 

P   0,149   0,781   0,573  0,850 

Dekleta in fantje     

 Osnovna šola 3,50 1,25 3,50 1,20 3,18 1,24 3,91 0,86 

 Srednja šola 3,09 1,16 3,22 0,85 3,09 1,08 3,50 0,76 

t-preizkus 0,28 0,40 0,81 0,10 

p   0,446   0,018   0,266   0,266 

Opombe:  M = povprečna vrednost; SD = standardni odklon; t-preizkus = vrednost  t-preizkusa; 

                p = stopnja tveganja za napako.  

 

V osnovni šoli smo na podlagi povprečnih vrednosti ocen iz matematike, slovenščine, tujega jezika 

in povprečne ocene izsledili, da imajo fantje prav dobro oceno pri matematiki, medtem ko imajo 

dekleta prav dobro oceno pri slovenščini. Dekleta imajo dobro oceno pri matematiki in tujem 

jeziku, fantje imajo dobro oceno pri slovenščini in ravno tako pri tujem jeziku, oboji imajo prav 

dobro povprečno oceno iz vseh predmetov. Pri fantih in dekletih pri vseh predmetih ocene 

odstopajo navzgor ali navzdol od povprečne vrednosti za približno eno oceno ali eno oceno in pol. 

 

V srednji šoli smo na podlagi povprečnih vrednosti ocen iz matematike, slovenščine, tujega jezika 

in povprečne ocene izsledili, da imajo dekleta višjo oceno, to je prav dobro le povprečno oceno iz 

vseh predmetov. Pri treh predmetih (pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku) imajo dobro oceno, 

medtem ko imajo fantje dobro oceno pri vseh treh predmetih (pri matematiki, slovenščini in tujem 

jeziku) kot tudi povprečno oceno. Pri fantih in dekletih pri vseh predmetih ocene odstopajo navzgor 

ali navzdol od povprečne vrednosti za približno eno oceno ali eno oceno in pol. Pri dekletih  

povprečne ocene iz vseh predmetov odstopajo navzgor ali navzdol od povprečne vrednosti za pol 

ocene. 

 

V osnovni šoli so dekleta in fantje skupaj pri predmetu iz matematike in slovenščine dosegli med 

dobro in prav dobro oceno, pri tujem jeziku imajo dobro oceno, povprečne ocene iz vseh predmetov 

prav dobro. Ocene iz vseh treh predmetov (iz matematike, slovenščine in tujega jezika) in 

povprečne ocene odstopajo navzdol ali navzgor od povprečne vrednosti za približno eno oceno. V 
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srednji šoli imajo dekleta in fantje dobro oceno iz  matematike, slovenščine in tujega jezika, 

medtem ko so povprečne ocene iz vseh predmetov med dobro in prav dobro. Ocene vseh treh 

predmetov (matematike, slovenščine in tujega jezika) in povprečne ocene odstopajo navzdol ali 

navzgor od povprečne vrednosti za približno eno oceno. 

 

S t-preizkusom sem ugotovila, da ni statistično pomembnih razlik med gluhimi in naglušnimi fanti 

in dekleti v osnovni šoli pri zaključnih ocenah iz matematike (t = 0,72, p = -0,370), slovenščine (t = 

0,71, p = 0,385), tujega jezika (t = 0,60, p = -0,542) in povprečne ocene (t = 0,83, p = -0,223).  

 

Prav tako nisem ugotovila statistično pomembnih razlik med gluhimi in naglušnimi fanti in dekleti 

v srednji šoli pri zaključnih ocenah iz matematike (t = 0,88, p = 0,149), slovenščine (t = 0,44, p = 

0,781), tujega jezika (t = 0,57, p = 0,573) in pri povprečni zaključni oceni (t = 0,41, p = 0,850). 

 

Med gluhimi in naglušnimi dekleti in fanti v osnovni šoli ter med gluhimi in naglušnimi dekleti in 

fanti v srednji šoli rezultati t-preizkusa niso pokazali statistično pomembnih razlik pri zaključnih 

ocenah iz matematike (t = 0,28, p = 0,446),  tujega jezika (t = 0,81, p = 0,266) in povprečne ocene (t 

= 0,10, p = 0,266). Le pri zaključni oceni iz slovenščine je rezultat t-preizkusa pokazal na statistično 

pomembne rezultate (t = 0,40, p = 0,018). 

 

Glede na to, da se razlike med gluho in naglušno skupino osnovnošolcev in srednješolcev niso 

pokazale kot statistično pomembne pri večini vključenih zaključnih ocen in pri zaključni povprečni 

oceni, lahko zavrnem tretjo hipotezo (H3), v kateri sem predpostavila, da imajo vključeni 

osnovnošolci višje ocene kot vključeni srednješolci. Pomembno višjo zaključno oceno so 

osnovnošolci v primerjavi s srednješolci imeli le pri slovenščini. 

 

Raziskava D. Wrayeve s sodelavci  (1997, v  Schmidt in Čagran, 2006), je pokazala da učinkovito 

zgodnje govorno-jezikovno obravnavanje otrok s težjimi motnjami sluha vpliva na šolsko 

uspešnost, branje, komunikacijo in sodelovanje. Gluhi in naglušni učenci oz. dijaki, ki niso bilo 

deležni dovolj zgodnje govorno-jezikovne obravnave, so se lahko pred vstopom v vrtec ali v šolo 

naučili slovenski jezik »po svoje«, v svojem družinskem okolju, s pomočjo družine in prijateljev. 

Če ni bilo vključenih strokovnih delavcev, so se naučili govoriti tako, kot so jim to dopuščale 

okoliščine in lastne zmožnosti. Šele v šoli ali v vrtcu so začeli z načrtnim učenjem slovenskega 

jezika pod nadzorom strokovnega delavca, ki jih je usmerjal in popravljal.  Pri tem so govorno-

jezikovne pomankljivosti oz. nepravilnosti, storjene v zgodnjem obdobju, velika ovira, saj se 

morajo najprej »odučiti« že naučenega in razviti nove govorne in pravopisne zmožnosti. Zastavlja 
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se vprašanje, zakaj je imela skupina gluhih in naglušnih osnovnošolcev zaključno oceno pri 

slovenščini  boljšo od gluhih in naglušnih srednješolcev. Morda je vzrok v zahtevnejšem 

srednješolskem programu, morda v večji obremenjenosti z morebitnimi prevozi, domačimi 

obveznostmi, ali v prilagajanju novemu okolju. Pri slovenščini je potrebno doma prebrati knjige, na 

podlagi katerih potem rešujejo teste ali pišejo spise ter obnove; več je besedne komunikacije, saj 

dijaki razvijajo svoje govorne in pravopisne zmožnosti ter si širijo besedni zaklad, pri čemer pa 

imajo lahko gluhi in naglušni dijaki več težav, saj je zanje značilno, da imajo težave na področju 

usvajanja jezika, govora in komunikacije (Filipčič, 1994).  

 

Učna snov je v srednji šoli pri vseh predmetih bolj zahtevna kot v osnovni šoli. Rezultati so 

pokazali, da gluhi in naglušni dijaki nimajo težav pri ostalih predmetih. Kuhar (1993) pravi, da so 

možnosti za razvoj abstraktnega mišljenja pri gluhih enake kot pri slišečih. Očitno ta trditev drži, saj 

je ravno pri matematiki veliko abstraktnega mišljenja in pri tem predmetu tako gluhi in naglušni 

dijaki kot gluhi in naglušni osnovnošolci dosegajo v povprečju dober učni uspeh oz. so v osnovni 

šoli dekleta in fantje  celo med dobrim in prav dobrim uspehom. 

 

Zanimivo je, da tako gluhi in naglušni osnovnošolci kot gluhi in naglušni srednješolci nimajo težav  

pri tujem jeziku, a je tudi tam potrebna besedna komunikacija. Morda zato, ker se pri tujem jeziku  

vsi učenci, tako slišeči kot gluhi in naglušni, učijo jezika pod vodstvom učitelja angleščine že od 

samega začetka, tako da jim ta lahko pomaga pri pravilnem govorjenju in usvajanju jezika, pri 

čemer lahko učitelj vključuje delo z materiali, ki so povezani s poznavanjem ključnih pojmov in 

besed ter dajejo učencem možnosti za uporabo novega besednega zaklada (Siegel, 2000, v  Schmidt 

in Čagran, 2006). 

 

9.4 Povezanost med osebnostnimi dimenzijami in zaključnimi ocenami pri 

gluhih in naglušnih mladostnikih iz večinskih osnovnih in srednjih šol 

 

Četrto hipotezo, v kateri sem predpostavila, da se med vsemi osebnostnimi dimenzijami gluhih in 

naglušnih mladostnikov iz večinskih osnovnih in srednjih šol vestnost statistično pomembno 

povezuje z zaključno oceno pri matematiki, slovenskem in tujem jeziku ter s povprečno oceno iz 

različnih predmetov, sem preverjala s Pearsonovimi korelacijski koeficienti. 

 

V tabeli 4 bom prikazala rezultate povezanosti (Pearsonovi koeficienti korelacije) med 

osebnostnimi dimenzijami in zaključnimi ocenami iz matematike, slovenščine, tujega jezika in 
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povprečno oceno v 6., 7., 8. in 9. razredu večinske osnovne šole  ter v 1., 2., 3., 4. letniku  večinske 

srednje šole. 

 

Tabela 4:Povezanost med osebnostnimi dimenzijami in zaključnimi ocenami pri gluhih in 

naglušnih mladostnikih v večinskih osnovnih in srednjih šolah 

 Ocena iz MA Ocena iz SL Ocena iz AN Povprečna ocena 

Osnovna šola 

Vestnost -0,18 -0,01 -0,20  0,02 

Nesprejemljivost  0,04 -0,03 0,05 -0,14 

Nevrotizicem  0,12 0,09 0,26  0,00 

Ektravertnost  -0,21 -0,17 -0,28 -0,10 

Srednja šola 

Vestnost 0,41   0,47* 0,17 0,39 

nesprejemljivost 0,09 -0,19 0,05 -0,03 

Nevrotizicem 0,25 -0,01 0,23   0,178 

Ektravertnost -0,11 -0,17 -0,20 -0,25 

Opombe: * p < 0,05 

 

V osnovni šoli se osebnostne dimenzije gluhih in naglušnih učencev ne povezujejo pomembno z 

njihovimi obravnavanimi ocenami. V srednji šoli se pri gluhih in naglušnih dijakih večina dimenzij 

ne povezuje pomembno z zaključnimi ocenami izbranih predmetov, izjema je dimenzija vestnost (r 

= 0,47, p = 0,32), ki se  pomembno povezuje z njihovo zaključno oceno iz slovenščine. 

 

Glede na dobljene rezultate četrte hipoteze, v kateri sem predvidevala pomembno povezanost med 

vestnostjo gluhih in naglušnih osnovnošolcev in srednješolcev z njihovimi zaključnimi ocenami 

(vključno s povprečno oceno) v večini primerov ne morem potrditi. Izjemoma se vestnost statistično 

pomembno povezuje z zaključno oceno iz slovenščine pri gluhih in naglušnih dijakih v srednji šoli. 

 

Rezultati so že pokazali, da so med gluhimi in naglušnimi osnovnošolci ter srednješolci statistično 

pomembne razlike pri zaključni oceni iz slovenščine (glej tabelo 3). Iz povprečnih vrednosti je 

razvidno, da imajo osnovnošolci (M = 3,50) boljše ocene pri slovenščini kot srednješolci (M = 

3,22). Pri zadnji hipotezi se je izkazalo, da se le pri gluhih in naglušnih dijakih vestnost povezuje z 

oceno iz slovenščine. Gluhi in naglušni imajo zaradi svojih ovir več težav na področju jezika, kar 

pomeni, da se morajo za boljše ocene bolj potruditi, še posebej na srednješolski ravni. 
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9.5 Pregled in potrditve hipotez 

 

V raziskavi, ki sem jo predstavila v empiričnem delu diplomskega dela, sem na vzorcu gluhih in 

naglušnih učencev iz osnovnih šol (6. do 9. razred) in gluhih in naglušnih dijakov iz srednjih šol (1. 

do 4. letnik) ugotavljala, kakšne osebnostne dimenzije so značilne za vključene mladostnike, in ali 

se povezujejo z njihovimi zaključnimi ocenami. V nadaljevanju povzemam ugotovitve, ki sem jih 

dobila glede na zastavljene hipoteze. 

  

Prvo hipotezo (H1), v kateri sem predvidevala, da se  osebnostne dimenzije gluhih in naglušnih 

mladostnikov iz večinskih osnovnih šol  statistično pomembno razlikujejo od osebnostnih dimenzij 

gluhih in naglušnih mladostnikov iz večinskih srednjih šol, sem zavrnila pri večini vključenih 

dimenzij osebnosti (vestnost, nesprejemljivost, ekstravertnost). Pomembne razlike med vključenima 

skupinama so se pokazale le v primeru osebnostne dimenzije nevrocitizem, ki je bila višja pri 

skupini gluhih in naglušnih mladostnikov iz večinskih srednjih šol v primerjavi z gluhimi in 

naglušnimi mladostniki iz večinskih osnovnih šol. To pomeni, da so gluhi in naglušni mladostniki iz 

osnovnih šol bolj čustveno stabilni kot gluhi in naglušni mladostniki iz večinskih osnovnih šol. 

 

Drugo hipotezo (H2), v kateri sem predvidevala, da se osebnostne dimenzije gluhih in naglušnih 

mladostnikov iz večinskih osnovnih in srednjih šol razlikujejo od osebnostnih dimenzij značilnih za 

večinsko populacijo mladostnikov (dobljenih norm), sem zavrnila pri večini osebnostnih dimenzij. 

Dimenzije vestnost, nesprejemljivost in ekstravertnost se pri gluhih in naglušnih mladostnikih iz 

večinskih osnovnih in srednjih šol namreč niso razlikovale od povprečnih rezultatov, ki jih je 

dosegla večina slišečih mladostnikov (norme). Le v primeru osebnostne dimenzije nevrocitizem so 

imele gluhe in naglušne mladostnice v osnovni šoli višje rezultate glede na povprečne rezultate 

večine slišečih deklet (norme), kar pomeni, da so gluha in naglušna dekleta v osnovni šoli bolj 

čustveno stabilna kot večina slišečih deklet v osnovni šoli. 

 

Tretjo hipotezo (H3), v kateri sem predvidevala, da imajo gluhi in naglušni učenci iz večinskih 

osnovnih šol statistično pomembno višje zaključne ocene (slovenščina, matematika, tuj jezik in 

povprečna ocena iz vseh predmetov) kot gluhi in naglušni dijaki iz večinskih srednjih šol, sem pri 

večini ocen (pri matematiki, tujem jeziku in povprečni zaključni oceni) zavrnila. Le v primeru 

ocene iz slovenščine so imeli gluhi in naglušni učenci iz večinskih osnovnih šol višje zaključne 

ocene v primerjavi z gluhimi in naglušni dijaki iz večinskih srednjih šol. 
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Četrto hipotezo (H4), v kateri sem predvidevala, da se med vsemi osebnostnimi dimenzijami gluhih 

in naglušnih mladostnikov iz večinskih osnovnih in srednjih šol vestnost statistično pomembno 

povezuje z oceno pri matematiki, slovenskem in tujem jeziku ter s povprečno oceno iz različnih 

predmetov, sem pri večini ocen iz predmetov (matematika, tuj jezik, povprečna zaključna ocena pri 

obeh skupinah učencev ter ocena iz slovenščine pri učenih osnovnih šol) zavrnila. Vestnost se je 

statistično pomembno povezovala z oceno pri slovenščini in to le pri gluhih in naglušnih učencih v 

srednji šoli. 

 

10 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu sem se ukvarjala z vprašanjem, kako se osebnostne značilnostmi gluhih in 

naglušnih učencev povezujejo z njihovo učno uspešnostjo.  

 

Nekateri raziskovalci (npr. Levec, 1990; Kuhar, 1993; Filipčič, 1994) so se že posvečali vprašanju, 

kako izguba sluha in slabša komunikacija vplivata na značilnosti socialnega in čustvenega razvoja. 

Zanimalo jih je, v kolikšni meri se gluhi in naglušni mladostniki razlikujejo v določenih 

osebnostnih značilnostih (npr. introvertiranost, sumničavost, sramežljivost, sovražnost, 

egocentričnost, ravnodušnost, agresivnost, nevrotičnost, rigidnost, nezrelost, depresivnost, 

prestrašenost, razdražljivost, impulzivnost, socialna neprilagojenost, neodgovornost, čustvena 

zrelost) glede na slišeče vrstnike. V diplomskem delu pa sem z uporabo Vprašalnika o medosebnih 

razlikah pri otrocih in mladostnikih (Zupančič in Kavčič, 2009), raziskovala morebitne razlike v 

osebnostnih značilnostih med gluhimi in naglušnimi učenci v večinskih osnovnih in večinskih 

srednjih šolah. Dobljeni rezultati so pokazali, da se gluhi in naglušni mladostniki ne razlikujejo med 

sabo v dimenzijah ekstravertnost, nesprejemljivost, vestnost. Povprečne vrednosti ne izražajo 

visoke ali nizke ravni ekstravertnosti, nesprejemljivosti in vestnosti, kar pomeni, da so gluhi in 

naglušni mladostniki, tako v osnovni kot srednji šoli, družabni, iščejo stike z drugimi, težijo k 

uveljavljanju, so živahni, vitalni, energični. So tudi prijazni, vljudni, potrpežljivi, skrbni do drugih, 

prilagodljivi, sodelovalni, odkriti, lahko vzdržujejo pozornost, so natančni, lojalni, zanesljivi, 

motivirani za dejavnosti, odločni in vztrajni (Zupančič in Kavčič, 2009). Gluhi in naglušni 

osnovnošolci ter gluhi in naglušni srednješolci se razlikujejo v osebnostni dimenziji nevrocitizem. 

Gluhi in naglušni srednješolci imajo višjo raven nevrocitizma kot gluhi in naglušni osnovnošolci, 

kar pomeni, da so gluhi in naglušni dijaki v srednji šoli manj sproščeni, brezskrbni, zgovorni, 

nezadržani v medosebnih stikih z drugimi kot gluhi in naglušni učenci v osnovni šoli. Prav tako 

gluhi in naglušni dijaki potrebujejo več časa, da se prilagodijo novemu okolju, se znajdejo v novih 
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interakcijah z drugimi in počasneje sklepajo prijateljstva. 

 

Osebnostne značilnosti gluhih in naglušnih mladostnikov sem primerjala tudi z osebnostnimi 

značilnostmi slišečih mladostnikov. Rezultati so pokazali, da se gluhi in naglušni mladostniki ne 

razlikujejo od slišeče populacije mladostnikov v dimenzijah ekstravertnost, nesprejemljivost in 

vestnost, se pa razlikujejo v dimenziji nevrocitizem, in sicer so se razlike pojavile le pri gluhih in 

naglušnih dekletih iz osnovne šole. Gluha in naglušna dekleta v osnovni šoli imajo namreč nižjo 

raven nevrocitizma kot slišeča dekleta v osnovni šoli. Kar pomeni, da imajo gluha in naglušna 

dekleta v osnovni šoli manj skrbi zaradi malenkosti, niso hitro prizadeta, so manj sramežljiva in 

zadržana v medosebnih stikih kot slišeča dekleta v osnovni šoli.  

 

Nekateri avtorji (npr. Filipčič 1994; Myklebust 1960; Novljan 1998; Davin in Rimm; 1985) 

poudarjajo, da imajo gluhi in naglušni otroci in mladostniki zaradi splošnega razvojnega zaostanka 

težave pri pridobivanju različnih izkušenj in se zato pri njih pogosto razvije tako imenovani 

specifični razvojni zaostanek. Bess in McConell (1981, v Novljan, 1998) izpostavljata, da gluhi in 

naglušni otroci kasneje razvijejo govor, zato je upočasnjen tudi njihov intelektualni razvoj. Ravno 

tako nekateri avtorji (npr. Filipčič, 1994; Novljan, 1998; Myklebust, 1960) menijo, da imajo gluhi 

in naglušni učenci težave na področju abstraktnega mišljenja. So pa raziskave, v katerih so priredili 

preizkuse ugotavljanja intelektualnih sposobnosti za gluhe in naglušne učence, ki kažejo, da so si 

tudi gluhi in naglušni učenci med seboj različni, da se njihov razpon giblje od zelo inteligentnih do 

intelektualno manj razvitih (Filipčič, 1994). Kuhar (1993) meni, da imajo gluhi in naglušni učenci 

enake možnosti za razvoj abstraktnega mišljenja kot slišeča populacija mladostnikov. Povprečne 

vrednosti ocen iz matematike, slovenščine, tujega jezika in iz povprečne ocene iz vseh predmetov, 

kažejo, da imajo dekleta in fantje v osnovni in srednji šoli dobre ali prav dobre ocene pri 

matematiki, slovenščini, tujem jeziku in pri povprečni oceni iz vseh predmetov. Ocene odstopajo 

navzgor ali navzdol za eno oceno ali eno oceno in pol. Gluhi in naglušni fantje v osnovni šoli imajo 

boljše ocene od gluhih in naglušnih deklet pri matematiki in tujem jeziku, gluha in naglušna dekleta 

imajo boljše ocene pri slovenščini, medtem ko dosegajo tako gluha in naglušna dekleta kot gluhi in 

naglušni fantje prav dobro oceno pri povprečni oceni iz vseh predmetov. V srednji šoli imajo sicer 

gluha in naglušna dekleta ter gluhi in naglušni fantje vsi dobre ocene pri matematiki, slovenščini, 

tujem jeziku, le da imajo dekleta malenkost višjo povprečno vrednost pri teh treh predmetih. Pri 

povprečni oceni iz vseh predmetov gluha in naglušna dekleta dosegajo prav dobro oceno, medtem 

ko gluhi in naglušni fantje dobro oceno. Iz ocen torej lahko razberemo, da imajo gluhi in naglušni 

osnovnošolci boljše ocene kot gluhi in naglušni srednješolci, vendar se je statistično pomembna 

razlika pokazala le pri oceni iz slovenščine v prid gluhim in naglušnim učencem iz osnovnih šol. Na 
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podlagi ocen lahko predpostavljamo, da njihov primanjkljaj ne vpliva na njihov intelektualni razvoj. 

Glede na to, da so raziskovalci ugotovili, da vestnost, poleg odprtosti in ekstravertnosti, najbolje 

napoveduje učno uspešnost, sem tudi sama v svoji hipotezi predvidevala, da se izmed vseh 

osebnostnih dimenzij pri gluhih in naglušnih mladostnikih v osnovni in srednji šoli vestnost najbolj 

povezuje z oceno pri matematiki, slovenščini, tujem jeziku in povprečni oceni iz vseh predmetov. 

Vendar je raziskava pokazala, da se vestnost statistično pomembno povezuje le z oceno pri 

slovenščini pri gluhih in naglušnih srednješolcih. Iz povprečnih vrednosti (glej tabelo 3) je tudi 

razvidno, da imajo gluhi in naglušni srednješolci slabše ocene (M = 3,22) od gluhih in naglušnih 

osnovnošolcev (M=3,50), kar pomeni, da imajo gluhi in naglušni srednješolci več težav na področju 

jezika in se morajo bolj truditi za boljše ocene.  

 

Menim, da je bila naša raziskava zelo pomembna, saj v meni dostopnih strokovnih virih še nisem 

zasledila raziskave osebnostih značilnostih gluhih in naglušnih mladostnikih in o njihovi povezavi z 

učno uspešnostjo.  

 

Sodelovanje v raziskavi mi je omogočilo nova spoznanja o populaciji gluhih in naglušnih 

mladostnikov. Gluhe in naglušne učence v osnovnih in srednjih šolah sem obiskala in jih na ta način 

bolje spoznala. Nekatere gluhe in naglušne mladostnike sem videla že med odmorom. Spoznala 

sem, kako se pogovarjajo s svojimi sovrstniki in če kasneje z njimi ne bi izpolnjevala vprašalnikov, 

ne bi nikoli uganila, da imajo težave s sluhom. S svojimi slišečimi vrstniki so se povsem običajno 

pogovarjali in se z njimi tudi zabavali. Tudi polževega vsadka pri posameznih dijakih nisem takoj 

opazila, saj ga je večina deklet in fantov pokrila s svojimi lasmi. Ob prvem srečanju z gluhimi in 

naglušnimi mladostniki je bilo na začetku sicer opaziti malo zadrege, a je kmalu izginila, saj smo 

ugotovili, da ne bomo imeli težav s komunikacijo. Z nekaterimi mladostniki smo se ob 

izpolnjevanju vprašalnikov celo malo nasmejali in se pozabavali, ko so odgovarjali na posamezna 

vprašanja iz raziskave. Vtis imam, da je moja prisotnost vključene mladostnike spodbudila, da so 

vprašalnike reševali verodostojno, saj sem jim pomagala, če so jim bile posamezne besede oz. 

besedne zveze nerazumljive. 

 

V raziskavo smo vključili veliko šol, v katerih se šolajo gluhi in naglušni učenci, vendar bi bilo 

zanimivo ugotoviti, ali bi dobili drugačne rezultate, če bi v raziskavo vključili večino gluhih in 

naglušnih učencev, ki se šolajo v večinskih šolah. Menim, da je bila tudi ta raziskava koristna, saj 

smo dobili vsaj vpogled v osebnostne značilnosti gluhih in naglušnih mladostnikov v večinskih 

šolah in njihovo povezanost s šolskimi ocenami. 
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