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Komunikacija v razredu
Komunikacija je proces ustvarjanja in
vzajemne izmenjave pomenov preko znakov
Razlika med komuniciranjem in informiranjem

Odnosni in vsebinski vidik
• Odnosni vidik v komunikaciji izhaja iz
odnosa med osebo, ki informacijo
posreduje in osebo, ki jo sprejema
• Vsebinski vidik se nanaša na to, kar
hočemo povedati z znaki (informacija,
vprašanje, dejstvo)

Komunikacija kot pojem
Beseda komunikacija izvira iz latinščine ter pomeni moţnost
sporočila, lahko zveze ali povezave.
Komunikacija je širok pojav, ker vsebuje procese med ljudmi in
procese v nas samih. Za komunikacijo lahko rečemo, da je
dinamičen proces, ker od udeležencev zahteva odzivnost,
prilagajanje in pozornost. Ponavadi je to dvosmerni proces, ker
istočasno sprejemamo in odpošiljamo svoja sporočila.
Komunikacija nas spremlja vedno in povsod, kjer se vzpostavlja
odnos med ljudmi. Lahko pride do različne komunikacije, in sicer
do:
• zavestne ali nezavestne,
• posredne ali neposredne.

Interpersonalna komunikacija
Nebesedna (70%)
– Nezavedno,
• nedefinirana
• spontano izraţanje čustev odnosov, dopolnjuje ali zamegljuje besedno, z gibi,
signali»body language«, Nebesedna komunikacija je:
• razvojno prva, nebesedna komunikacija se pri otroku razvija ţe v prvem letu ţivljenja –
geste, mimika, barva glasu, ipd. Nebesedna komunikacija je dobro vidna pri predavanjih
ali javnih nastopih, vsi se lahko namreč naučimo (dokaj) kontrolirati besedno
komunikacijo, nebesedne komunikacije pa nimamo vedno pod nadzorom.
• teţje obvladljiva,
• sporočilna (gibi, geste, premiki, izrazi na obrazu in drţa telesa, hitrost, način govora,
poudarki),
• prepoznavna (barva in ton glasu, oster pogled),
• eden od načinov nebesedne komunikacije je MOLK, ki je zelo agresiven lahko je
posledica prepira, Značilno je, da čim bolj ena oseba molči, tem bolj druga kriči.
Posledice so lahko simptomi psihosomatske narave (glavoboli, celo samomori), kar se
pogosto dogaja na podzavestni ravni.

– Zavedno,
• Informiranje o vsebini, objektivnem in subjektivnem

• Besedna (30%)
– Zavestna, hotena, pisna ali ustna, Morzejeva,
Brajeva, …vsebinska, nosilka informacije.
– definirana

komunikacija
šum motnja

•

kanal

•

Skupna zaloga znakov

FUNKCIJA ZNAKA
• Pragmatične. Ta se nanaša na način uporabe tega znaka. Če
ţelimo znak učinkovito uporabiti ga moramo na poseben način v
pravem trenutku.
• Semantična predstavlja smisel, pomen. (denotativen, konativen)
Pomen, ki ga znaku pripisuje imterpret. Ta pomen pa ni vedno
enosmiseln. Saj imamo več znakov z istim pomenom (sinonimi) in
tudi isti znak ima več pomenov (homonimi). Pomeni znakov imajo
statistični konstrukt saj se pomen javlja z določeno pogostnostjo.
Ker pa znake sestavljamo: občina, mestna občina, mestna občina
Ljubljana sestavljamo tudi pomene im imamo sestavljeni pomen. S
tem pridemo do tretje funkcije
• Sintaktična, ki se nanaša na pravila sestavljanja znakov. Nanaša
se na medij neodvisno od interpreta ali objekta

Sintaktična pravila
Tudi gramatika, dekadni sistem, binarni sistem,…so predmet pravil
sestavljanja znakov.
Znak 1, 0
101= dekadno (101)
101= binarno (5)
101 =koda črke D
01110 00000 01110 00000 = mama
Na pomoč, gori!
Sintaktična: gramatikalna pravilnost
Semantična: sporočilo nekje gori in nekdo potrebuje pomoč
Pragmatična: Zahteva, prošnja nekoga za pomoč

jezik
• Urejen sistem znakov s pravili sestavljanja
•
•
•
•

Fonologija
Semantika
Sintaksa
Pisava

govor
• Individualna raba jezika za izraţanje ţelja,
potreb, znanja…

Vrste komunikacije

Verbalna (besedna) komunikacija: od vseh vrst sporočanja, je
komunikacija z govorom oziroma besedami najbolj množična in najbolj
običajna. Z njo informiramo ljudi okrog sebe o čustvih, stališčih, vrednotah
in naših idejah. Verbalna komunikacija poteka pod našo zavestno
kontrolo.

Neverbalna (nebesedna) komunikacija: gre za komunikacijo med
ljudmi brez uporabe besed.

Neverbalna komunikacija
Poimenujemo jo tudi gibalna komunikacija, včasih pa govorica telesa.
Sem spadajo vse vrste komunikacij, kjer ne uporabljamo govora
oziroma besed. Torej sporočamo s pomočjo gibov posameznega dela
telesa, zlasti obraza, ter tudi celega telesa, to je drže.
Neverbalno komunikacijo lahko uporabljamo samostojno ali pa kot
dopolnilo verbalni komunikaciji. Z neverbalno komunikacijo
predstavljamo lastne lastnosti, izražamo svoja čustva in stališča.
Pogosto tudi spremljamo, podpiramo in dopolnjujemo besedni govor.
Nebesedna komunikacija večinoma predstavlja odnos tistega, ki
pošilja sporočilo do drugih oseb, do predmeta sporočila ali do sebe, za
razliko od besedne, ki je predvsem komunikacija o predmetu.
Nebesedno izražanje je manj pod zavestno kontrolo kot besedno in
bolj spontano ter je ustrezno za podajanje naših občutkov,
razpoloženj, čustev in odnosov.

Svojo telesno držo, telesne gibe, izraze, obrazno mimiko težje
zavestno nadziramo kot svoje besede. Zato lahko rečemo, da telesni
gibi, izrazi na obrazu, drža telesa izdajajo več o naših namerah kot pa
naše besede.
Neverbalna komunikacija je delno naučena, delno prirojena. Ne
moremo zastaviti natančne meje med naučenim in prirojenim. Je
nepogrešljiv del komuniciranja in je v načelu bolj povezana z
našimi občutki in čustvi.

Znaki nebesedne komunikacije
Nebesedna komunikacija je sestavljena iz:
- vedenja telesa (drže, usmerjenosti in gibov telesa pri sedenju, stoji,
hoji in ležanju),
- mimike (čela, lic, brade, obrvi),
- očesnega stika (pogleda, zenic, očesnih mišic),
- govora (hitrosti, ritma, jakosti in barve glasu, artikulacije, melodije,
jasnosti, smeha itd.),
- gestikulacije (govorice rok, velikih in majhnih kretenj),
- dotikov,
- oblačenja,
- vedenja v prostoru,
- zunanjega konteksta (zunanjih okoliščin med komuniciranjem).

Glavne funkcije nebesedne komunikacije so:
1. Izražanje čustev (zlasti so vidna v obrazni izraznosti, kar pomeni v mimiki
obraza, v usmerjanju, zadrževanju in odvračanju pogleda na sogovornika ter
v spremembi in variaciji glasov pri govoru).
2. Izražanje medosebnih stališč (simpatičnost, nesimpatičnost).
3. Izražanje osebnostnih
nevrotičnost).

lastnosti

(introvertiranost,

ekstravertiranost,

4. Spremljanje, dopolnjevanje in podpora besedni komunikaciji.
5. Zamenjava besedne komunikacije (mimične in simbolične geste).

6. Izražanje različnih vrst socialnih aktivnosti (pozdravljanje ali poslavljanje
od nekoga, čestitke za uspeh itd.).

Neverbalna komunikacija v osnovni šoli
Skozi celo šolsko leto je prav, da v procesu sporazumevanja učence
učimo in spodbujamo, da se izražajo s kretnjami in gibi. Gibno
izražanje ali ustvarjalni gib velikokrat vključimo kot metodo za
pomiritev živahnih in hrupnih učencev. Najpogostejša in najbolj
znana je igrica pantomima, s katero se učenci zabavajo, umirijo in
motivirajo za nadaljnje delo.
Zelo pomembno je, da učitelj v šoli učencem omogoči gibalno
izražanje in spodbuja neverbalno sporazumevanje. To jim daje
možnost izražanja čustev in prenašanja čustev na druge.

Neverbalna komunikacija učitelja:
Učenci zelo dobro zaznavajo neverbalna sporočila učiteljev in so
zanje precej občutljivi.
Izredno pomembna je učiteljeva drža, kajti ni vseeno, ali je učitelj
sklonjen ali vzravnan, ali je njegova telesna drža napeta ali sproščena.
Učenci opazujejo učiteljevo mimiko in sklepajo o njegovem
resničnem mnenju o tistem, o čemer govori. Učenci radi vidijo, da jim
učitelj gleda v oči. Sledijo gibom učiteljevih rok, prav tako so
občutljivi za dotik.
Pri učitelju so najpogostejše uporabljene nebesedne oblike ob
spremembi glasu, pogledi (v učence), zmerno intenzivni obrazni
izrazi in kretnje rok.

Neverbalna komunikacija učencev:
Učenci velikokrat pokažejo svoj odnos nezavedno z neverbalnimi
komunikacijskimi sredstvi: z držo telesa, mimiko obraza, s pogledom,
kretnjami, tonom svojega govora, dinamiko govora. Pogledi in gibi
mnogokrat povedo več in bolj odkrito kot besede.
Kadar je učenec v stiski, svojo stisko izraža z govorico telesa. Z mimiko
obraza in telesno držo izraža potrebo po pomoči.
Nebesedna sporočila povedo zelo veliko: učenčevo dolgočasje,
utrujenost, nerazumevanje snovi itd.

GOVOR
• Govor je motorična, izvršilna funkcija
človekove duševnosti, preko katerega
ljudje sporočamo več, kot samo svoje
mišljenje
• Sporočamo svoje ideje, misli, občutke in
tudi tista stanja duševnosti, ki bi jih
mogoče ţeleli prikriti sogovorniku

GOVOR
• Praviloma mora govor potekati v točno
določenem zaporedju, dovolj tekoče in s
primernim čustvenim poudarkom
• Ločimo zunanji in notranji govor, ki v CŢS
izhajata iz istih centrov, le ti pa so preko
kompleksnih povezav vezani na druga
področja CŢS

GOVORNI RAZVOJ
• Govor je eden od indikatorjev otrokovega
intelektualnega, socialnega in
osebnostnega razvoja
• Zaostanek na tem področju ali kakršno koli
regresivno vedenje in izguba ţe osvojenih
spretnosti, nas opozarjata na razvijajočo
se patologijo

ODSTOPANJA V GOVORNEM
RAZVOJU
• Nekatera odstopanja v govornem razvoju
so jasen znak nevrološke okvare, druga
zopet opozorijo na odstopanja s področja
psihičnega razvoja
• Tako so odstopanja na govornem področju
povezana z motnjami čustvovanja,
motnjami mišljenja, motnjami razpoloţenja
ali pa nakazujejo specifične razvojne
motnje s področja psihopatologije

ODSTOPANJA V GOVORNEM
RAZVOJU
• Odstopanja v govornem razvoju ali samem
govoru nam tako predstavljajo
diagnostičen kriterij, zato govorimo o
govoru kot simptomu psihopatologije
• Pri tem smo pozorni na način izgovorjave.
na hitrost, spontanost, ponavljanje,
melodijo oz. ritem jezika, glasnost, vsebino
in smiselnost govorjene besede

NAJPOGOSTEJŠA
ODSTOPANJA
• glasnost: izrazito tih govor pri anksioznih
in depresivnih stanjih, pretirana glasnost
pri nemirnih otrocih, pri maničnih stanjih …
• dislalije: napačno, netočni izgovarjajne
posameznih glasov, zamenjave zlogov
• elektivni mutizem: stanje, ko otrok govori
le v domačem okolju, ali le z njemu
poznanimi osebami
• mutacizem: obnemelost pri psihotičnih
pacientih

NAJPOGOSTEJŠA
ODSTOPANJA
• Nespontan govor: govor se pojavi le ob
direktnem vprašanju, spontanega
govornega izraţanja ni ali je boren –
duševno manj razviti, avtistične m.,
demence
• disprozodija: izguba normalne melodije
govora – avtistične m., psihoze, demence

NAJPOGOSTEJŠA
ODSTOPANJA
• logoreja: pretirano hiter govor, kjer komaj
da še sledimo smiselnosti povedanega –
manična stanja in psihoze, včasih znak
duševne manj razvitosti
• dereizem: govor izraţa preokupacijo z
notranjim svetom osebe in ponavadi nima
realne osnove v dejanskem svetu –
avtistične m., psihoze

NAJPOGOSTEJŠA
ODSTOPANJA
• koprolalija: izgovarjanje obscenih besed
brez logičnih povezav - de la Touret
• eholalija: ponavljanje besed sogovornika
kot v odmevu - de la Touret, duševna
manj razvitost, avtistične m., manična
stanja, psihoze
• Govorni tik: oseba ponavlja določen zlog
ali besedo, a ne v smislu jecljanja – tiki, de
la Touret

NAJPOGOSTEJŠA
ODSTOPANJA
• Govorna perseveracija: ponavljanje lastnih
ali slišanih besednih zvez brez pravega
pomena in smisla – duševna manj
razvitost, avtistične m., demence
• Telegrafsko izraţanje: govor nakazuje
motnje v miselnem procesu, kadar misel ni
več tekoča – psihoze, demence, duševna
manj razvitost

NAJPOGOSTEJŠA
ODSTOPANJA
• paralogija: stanje, ko oseba odgovarja
mimo vprašanja, odgovori nekaj drugega
kot bi pričakovali – psihoze, demence
• paralogizem: stanje pri katerem oseba
uporabi znano besedo, a ji daje napačen
pomen – duševna manj razvitost, psihoze,
demence

NAJPOGOSTEJŠA
ODSTOPANJA
• neologizmi: nove besede, ki jih izumi
oseba sama in imajo zanjo jasen, nam pa
nejasen pomen. Neologizmi se lahko
stopnjujejo vse do NEOFAZIJE kadar
oseba tvori mnoţico novih besed in jih v
skrajni meri poveţe v popolnoma
nerazumljiv govor imen. besedna solata ali
GLOSOMANIJA – duševna manj razvitost,
avtistične m., psihoze, demence

• Z razvojem psihopatologije se spreminja
tudi govor oz. govorna motnja, zato nam le
ta predstavlja dober napovedni faktor in
nas usmerja v procesu in načrtovanju
zdravljenja

PREDŠOLSKO OBDOBJE IN POMEN
ARTIKULACIJE
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Ø

OMISIJA (popolno izpuščanje glasu: roka=oka; stop=op; hruška=huška)

Ø

SUBSTITUCIJA (zamenjava enega ali več glasov: roka=joka; kača=kaša;
sir=sil)

Ø

DISTORZIJA (popačenje oz. približek glasu)
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AAC – NADOMESTNA, DOPONILNA
KOMUNIKACIJA

• SIMBOLI: črke, besede, slike, foto, črte,...
• SIMBOLNI SISTEMI: Bliss, PECS, Widgit Rebus,...
• organizacija simbolov
• glas
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PRIMER: motnje branja – DVOJNE SLIKE
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PRIMER:

Ciljno skupino naše analize predstavljajo gluhe osebe, ki uporabljajo
Ciljno skupino
naše
analize
predstavljajo
gluhe
osebe,
uporabljajo
slovenski
znakovni
jezik,
kar pomeni,
da jim je
skupen
jezik,kikultura
kot
slovenski
znakovni
jezik,spadajo
kar pomeni,
da jim je osebe
skupenslišečih
jezik, kultura
tudi
identiteta.
Sem lahko
tudi neslišeče
staršev,kot
tudi identiteta.
lahko spadajo
tudi
neslišeče
osebe
slišečih
staršev,
neslišeče
osebe Sem
neslišečih
staršev in
slišeče
osebe
neslišečih
staršev.
neslišeče
neslišečih
staršev–inkomunikacijsko
slišeče osebe neslišečih
staršev.
Gre
namrečosebe
za jezikovno
– kulturno
identifikacijo,
ne
namreč
za jezikovno
– kulturno
identifikacijo,
le Gre
uporabo
določenega
jezika.
Lahko– komunikacijsko
torej srečamo slišečo
osebone
le uporabo
določenega
jezika. Lahko
torej
srečamo
osebo
neslišečih
staršev,
ki se identificira
tako kot
starši
z gluhoslišečo
skupnostjo
neslišečih
staršev, kilahko
se identificira
tako
kot starši
skupnostjo
(kulturo
in identiteto),
pa srečamo
osebo,
ki je zv gluho
enaki druţinski
(kulturovendar
in identiteto),
lahko
srečamo
osebo,enako
ki je vlahko
enakivelja
druţinski
situaciji,
se ne čuti
delpagluhe
skupnosti;
za
situaciji,
del del
gluhe
skupnosti;
enako
osebo,
ki jevendar
gluha, se
se ne
pa čuti
ne čuti
gluhe
skupnosti
(npr. lahko
ker sovelja
staršiza
osebo,
je gluha,moramo
se pa ne
čuti
del gluhe
skupnosti
(npr.kulturo.
ker so starši
slišeči
...).kiLočevati
torej
uporabo
jezika,
identiteto,
slišeči ...). Ločevati moramo torej uporabo jezika, identiteto, kulturo.
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Zanemarjanje
Neglect ali zanemarjanje informacij iz določenega dela prostora je motnja, ki je pogosteje prisotna pri
okvari senčno temenskega predela desne možganske poloble. Oseba, ki ima tovrstno motnjo
spregleda informacije na svoji levi strani. To pomeni veliko oviro za prostorsko orientacijo in je lahko
ovira pri gibanju, umivanju, hranjenju, branju in pisanju. Sami te motnje v začetku ne prepoznajo,
obvladujejo pa to težavo z zavestno usmerjeno pozornostjo v izgubljen del prostora. Zgodi se, da to
lahko počnejo krajši čas, ob utrujenosti ali drugih motnjah pa se težava postopoma znova krepi.
Nekateri zanemarjajo tudi zvoke in glasove iz leve strani prostora. Pri vsakdanjih opravilih pa tudi
prizadeto levo roko pogosteje zanemarjajo, manj jasno jo doživljajo kot del telesa.
Poglejmo si kako bi oseba z neglectom lahko zaznavala ta tekst:
lect ali zanemarjanje informacij iz določenega dela prostora je motnja, ki je pogosteje
okvari senčno temenskega predela desne možganske poloble. Oseba, ki ima
njo spregleda informacije na svoji levi strani. To pomeni veliko oviro za prostorsko
n je lahko ovira pri gibanju, umivanju, hranjenju, branju in pisanju. Sami te motnje v
oznajo, obvladujejo pa to težavo z zavestno usmerjeno pozornostjo v izgubljen
e, da to lahko počnejo krajši čas, ob utrujenosti ali drugih motnjah pa se
va krepi. Nekateri zanemarjajo tudi zvoke in glasove iz leve strani ih opravilih pa
tudi prizadeto levo roko pogosteje zanemarjajo,
manj jasno jo doživljajo kot del telesa.
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PREBERITE NASLEDNJE
BESEDILO!

Oravijp, da oahkl oesedilb oreberemp iudt
takrat, ko sta arvp in aadnjz arkč iamenjanz
ali to irţd? Če irţd, motep oesedilb
eapišitn še tnkrae, rendav tokrat
oravilnp.
Oelikv erečs!

38
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PREBERITE NASLEDNJE
BESEDILO!

Na tkokar vam bom opilasa jesvo lenjetoš čitpoceni.
Topolava sem po kuoto, ki ţile na veserohozadu
Šena licene.
Znaspola sem likove vihno dilju.
Tkaskra laime sem vičutodo in čitpoceni so trohi nilemi
kot še konili.
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ŠIRJENJE BESEDIŠČA, JEZIKOVNO
PROCESIRANJE
• Vaje spomina (slušnega - zvočnega, verbalnega,
jezikovnega -fonemskega, leksikalnega…, motoričnega,
vidnega)
• Vaje fonološkega zavedanja (1. in 2. nivo). Glasovi,
zlogi, ritem, rime, igre z glasovi
• Jezikovne vaje 1: besedni priklic na temo, na določen
glas, na razred, na vrsto
• Jezikovne vaje 2: sestavi povedi z xN besedami, z xN
zlogi….; vse besede na en glas, zgodbico v rimah ipd.
• Vaje jezikovnega poenostavljanja: ubeseditve pesnitev,
preformulacija napisanega

SEMANTIČNI NIVO
•
•
•
•
•
•
•
•

Risba, slika, objekt, prikaz, mimika
Primer
Definicija
Parafraziranje
Sinonim
Antonim
Kontekst
Od poznanega k neznanemu, od konkretnega k
abstraktnemu od frekventnega k
nefrekventnemu

OSNOVNI PROCESI ZA
OPISMENJEVANJE
• sekvenčni vidno-verbalni spomin barve,
• sekvenčni vidno-prostorski prostorsko-časovni spomin
oz. prostorsko-časovna namestitev,
• asociativni vidno-verbalni spomin oblike in barve,
• sekvenčni vidno-verbalni simbolični spomin simbolov,
• asociativni slušno-vidni spomin imen in simbolov,
• sekvenčni slušno-verbalni spomin imen, fonološko
zavedanje - rime in aliteracije,
• slušna diskriminacija fonemov in kromatična
diskriminacija barv

• neverbalni treningi slušnega procesiranja,
kot je lahko ritmiziranje,
• pomnjenje raznih zvočnih dogodkov,
sekvenc zvokov,
• treningi hkratnega vidno-slušnega
procesiranja, kot ga izvaja Carol Goldfus
• Funkcionalna metoda
• Montessori….

• vaje fonološkega zavedanja (Ozbič, Kogovšek,
2005)
• vaje vidnega sledenja (npr. Pečjak)
• vaje verbalnega in vidnega ter verbalno-vidnega
spomina,
• vaje praksije (Ozbič 2006; Ozbič, Filipčič, 2008),
• vaje ritmiziranja (Ozbič, 1995; Ozbič, Kogovšek,
2009, Ozbič, Kogovšek, Filipčič, 2009).
• slikanje, ples, ritmiziranje, petje, jezikovne in
govorne igre (Lesjak Skrt, 2008)

Lamparelli, Bortolotti, 2009
• verbalne igre (iskanje rim, pomnjenje spiska
besed, iskanje besed po določenem kriteriju,
zlogovanja, ritmiziranja, glaskovanja,
prepoznavanja zvokov),
• vidno-perceptivne igre (iskanje razlik, labirinte,
sledenje črtam),
• igre spomina (verbalnega in vidnega),
• igre hkratnega vidno slušnega procesiranja ipd.,
• igre prepoznavanja barv, dodelitve ustrezne
barve posameznim predmetom,
• Igre verbalnih primerjav, poslušanja in
diskriminiranje različnih zvokov, zvokov glasbil,

Lamparelli, Bortolotti, 2009
• igre oponašanja, zrcaljenja,
• iskanje razlik v parih besed, branje,
• poslušanje ter tvorjenje izštevank, kjer je
izpostavljen določen glas, samoglasnik ali
soglasnik ali zlog,
• iskanje rim,
• aliteracije,
• priklic besed, ki se začenjajo na določen glas,
zlog,
• identifikacija prvega in zadnjega glasu ali zloga,

Lamparelli, Bortolotti, 2009
• prepoznavanje besed brez prvega glasu ali
iskanja vseh moţnih različic,
• igre verbalnega spomina, zapomnitev serije
besed ter reprodukcije v enakem ter obratnem
vrstnem redu,
• igre z ne-besedami,
• igre zapomnitve imenovanih slik,
• zapomnitev in ponovitev raznih zlogov ali besed
(ali ne-besed) naprej in nazaj,

Lamparelli, Bortolotti, 2009
• igre razkosanih besed,
• igre v stavke zlepljenih besed,
• igre vidnega spomina in zamaknjena zapomnitev prve
slike v seriji slik,
• igre prerisovanja likov z zamikom,
• igre zapomnitve mnoţice slik ali predmetov z
imenovanjem ali s prepoznavanjem,
• igre zapomnitev slik, predmetom s prepoznavanjem
dodanega predmeta,
• igre zapomnitve serije slika ali razmestitve predmetov ter
ureditve po spominu,

Lamparelli, Bortolotti, 2009
• igre prepoznavanja manjkajočega
predmeta po spominu, iger zapomnitve
imenovanih ali videnih barv,
• igre prepoznavanja slik po spominu, igre
zapomnitev poti, igre zapomnitve
predmetov ob poti,
• igre zapomnitve sosledja barvanih
predmetov (Lamparelli, Bortolotti, 2009)

Terreni et al. 2002
•
•
•
•

delovni slušno-verbalni spomin,
hitro poimenovanje – RAN,
verbalno dopolnjevanje povedi,
opisovanje slike (bogastvo opisa,
kompleksnost povedi, organizacija
pripovedovanja),
• verbalni spomin – ponavljanje besed nazaj,

Terreni et al. 2002
• pred matematične veščine (štetje, branje
številk, prepoznavanje številk, vzporejanje
števila-stvari in poznavanje količine pri
urejenih objektih, vzporejanje števila-stvari
in poznavanje količine pri neurejenih
objektih, razlike v velikosti in količini med
objekti in številkami: več, manj, enako,
seriacija po velikosti, seriacija z
dodajanjem ali odvzemanjem enega
elementa),

Terreni et al. 2002
• metaspomin (ugotavljanje situacije na sliki, ki
podkrepi ali omogoča pomnjenje),
• prepoznavanje črk,
• ponavljanje ne-besed,
• analiza – segmentacija besed,
• sinteza zlogov in fonemov,
• vidno-motorična integracija,
• razumevanje besed,
• pozornost,
• metakognicija (Terreni et al. 2002)

Zavore v razredu pri pouku
• Onemogočena dvostranska komunikacija
• Učitelj se ne zna učinkovito odzvati
– Izogibamo se ukazovanju, svarilu, groţnjam,
moraliziranju, pridiganju, svetovanju,
kritiziranju, sramotenju, etiketiranju,
simpatiziranju, tolaţenju, navskriţnem
zasliševanju, sarkazmu

Učinkovita komunikacija
(učiteljeva naloga)
• Oba udeleţenca razumeta sporočilo na isti
način
• Nenehno ustvarjanje in oţivljanje
medčloveških vrednot
• Izboljšati medosebne odnose
• Dvosmerna komunikacija

Socialna reverzibilnost
• Reverzibilne izjave (učenec se lahko brez
kršenja pravil obrne na učitelja z istimi
besedami)
• Ireverzibilne izjave (učitelj nekaj zahteva
od učencev, oni pa tega ne morejo od
učitelja)

dejavniki
• Okolje (oprema razreda, postavitev klopi)
• Vedenje in strategije (kip, sprehajalec,
obiskovalec)
• Vrednote in prepričanja

Razredna klima
• Ima pomemben upliv na uspešnost
učencev
• Obstoječa klima
• Zaţelena klima

Odnos učitelj učenec
• Najniţjo stopnjo vzgoje in izobraţevanja bi
morali voditi najbolj izobraţeni in izkušeni
• Platon – otroke do pubertete se vzgaja s plesom
in glasbo
• Učitelja določajo:
– Osebnosti portret
– Materjalni poloţaj
– Delavno okolje
– Menjavanje učiteljev ima slab vpliv na učence
Dolţnost učenca – obnaša se po zgledu iz svojega
ţivljenja
Dolţnost učitelja razume in upošteva učenčevo mnenje

Dialoška metoda – demokratična
komunikacija pri pouku
• Pogovor – vsaj 2 udeleţenca
• Pogovorna metoda razvija
– Motivacijo
– Mišljenje
– Govorno kulturo

Avtokratični demokratični
učitelj

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedotakljiva avtoriteta
Le on sprašuje
Učenci se bojijo
Hierarhija
Šef, oster glas, ukaz, moč, pritisk
zahteva po sodelovanju, vsiljevanje mišljenja,
Vladanje, kritika, opozarjanje na napake,
Kaznovanje, monolog, izključitev odgovornosti
Šefa.

pogovorna metoda
različna mnenja
se ne bojijo
enakovrednost
upravnik, ljubezniv glas, predlog,
spodbuda, pridobivanje sodelovanja
ponudba mišljenja, vodenje, bodrenje,
priznavanje učencev, pomoč, dialog,
delitev odgovornosti v skupini

Lastnosti, ki vplivajo na medsebojni
odnos
•
•
•
•
•

Jasnost
Raznovrstnost
Navdušenje
Usmerjeno k nalogam
Omogočanje učencem, da se ukvarjajo s
posebnimi učnimi vsebinami

oblika pouka
• Frontalna
– Učitelj je središče
– Neučinkovita
– redka je dvosmerna komunikacija

• Skupine, polkrog
– Ni središča, enakovrednost
– Učinkovita
– Sodelovalna, enakovredna

Opisu učencev o komunikaciji
učitelja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poznavalec
Pameten učenec
Naivneţ
Kramljač
Mislec
Nekritičneţ
Nasprotovalec
Grajač
Marljiv učenec
Nemotiviran
Nadarjen
Lizun

Usposabljanje za komunikacijo
• Pink ponk pogovor
• Vzpostavljanje komunikacijske verige
• Zaznavanje nebesednih sporočil
– Učitelj med učenčevim govorom pogleda po
razredu….
– Senzibiliziranje, interpretiranja

DEFINICIJE
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in
stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi
potrebami (Ur. list RS 54/2003) opredeljuje gluhe in naglušne
otroke na naslednji način.
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Naglušen otrok ima povprečno izgubo sluha na frekvencah
500, 1.000 in 2.000 hertzov (Hz) manj kot 91 decibelov (dB)
in ima resne teţave pri poslušanju govora in govorni
komunikaciji. Naglušnost pomeni zoţenje slušnega polja in
delno moti sporazumevanje s pomočjo govora.

Gluh otrok ima najteţjo izgubo sluha, pri kateri ojačenje
zvoka ne koristi. Povprečna izguba sluha na frekvencah
500, 1.000 in 2.000 hertzov (Hz) je 91 decibelov (dB) in več.
68

Posledice v motoričnem razvoju
– Gluhi in naglušni otroci imajo v povprečju več teţav v gibalnem
razvoju kot slišeči vrstniki. Problemi z ravnoteţjem, več je
levičarjev, več je grafomotoričnih teţav itd.
• Vzroki za te teţave so verjetno večinoma isti, kot so vzroki za
izgubo sluha.

– Motorični razvoj je lahko oviran zaradi pomena sluha pri kontroli
in regulaciji gibanja. Zvok je pomemben za sinhronizacijo in
ritmizacijo gibanja.
– Otroci se veliko gibajo in si skozi igro in sodelovanje pridobivajo
motorično prakso. Zardi pogoste izkjučenosti gluhega/
naglušnega iz otroške igre, nepoznavanja pravil, si ne pridobiva
ustreznih izkušenj. Ker je bolj opazovalec postaja nevešč, manj
spreten.
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Posledice v vedenju in osebnosti
• po raziskavah, so motnje vedenja pogostejše med
gluhimi in naglušnimi (8 do 22 %) slišeči (7 do 10 %).
Otroci naj bi imeli več teţav z vrstniki, več naj bi bilo
fizične in psihične agresivnosti, impulzivnosti,
hiperaktivnosti, egocentričnosti, primanjkuje jim
razumevanja in empatije do ostalih ljudi itd.
– verjetno več razlogov, ki so posledica interakcije med fiziološkimi
in psihološkimi faktorji.
• povzroč tako gluhoto kot tudi pogoje za vedenjske teţave
(infekcijska bolezen vzrok tako za izgubo sluha kot tudi za
hiperkinetičnost).

– Najbolj pomembni vzroki pa so verjetno povezani s teţavami v
socializaciji. Ne znajo na ustrezen način zadovoljevati svojih
potreb ali izraţati čustev. Ne vedo, kaj se od njih pričakuje in
zakaj. To pa je v veliki meri posledica pomanjkljive komunikacije
v otrokovem odraščanju.
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LE P O

P O Z D R A V L J E N I

LEPO POZDRAVLJENI

LEPO POZDRAVLJENI
LEPO POZDRAVLJENI
LEPO POZDRAVLJENI
LEPO POZDRAVLJENI

LEPO POZDRAVLJENI

3
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KAKO JE BITI GLUH oz. NAGLUŠEN?

Sporočite svojemu sosedu konkretno vsebino, z
mimiko:
Daj mi pero.

KAKO JE BITI GLUH oz. NAGLUŠEN?

Sporočite mu abstraktno vsebino, z mimiko:

Včeraj sem bil na seminarju o gluhih in naglušnih.

KAKO JE BITI GLUH oz. NAGLUŠEN?

S pomočjo grafičnega prikaza - slike, risbe
oblikujte naslednje sporočilo.
Konkretna vsebina.

JUTRI BOM JEDEL SVINJSKO PEČENKO.

RISBA- grafičen prikaz konkretne vsebine

KAKO JE BITI GLUH oz. NAGLUŠEN?

S pomočjo grafičnega prikaza - slike, risbe
oblikujte naslednje sporočilo.
Abstraktna vsebina.

HAMLETOVA DILEMA JE GLOBOKO OSEBNO
VPRAŠANJE.

RISBA- grafičen prikaz abstraktne vsebine

Pogostnost okvar sluha
• Tako je po Šercerju (1966) prevalenca okvar
sluha naslednja:
• Na 1000 prebivalcev ima teţave s sluhom
• Do 25 let starosti
7,6 ljudi
• Od 26 do 44 let starosti
22,2 ljudi
• Od 45 do 64 let starosti
51,2 ljudi
• Od 65 do 74 let starosti
129,6 ljudi
• Nad 75 let starosti
277,4 ljudi
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Vrste slušnih motenj
Vrsta okvare sluha je odvisna od mesta v slušnem
sistemu, kjer je nastala motnja, stopnja pa je
proporcionalna z obsegom okvare.
– Periferne slušne motnje.
• prevodna, konduktivna
• Zaznavna, perceptivna
• Mešana ali kombinirana

– Centralne motnje sluha (finejše se odraţajo na nadpraţnih
funkcijah sluha, kot je na primer prepoznavanje govora).

• centralne motnje slušne predelave. Te so rezultat
neprimerne uporabe in obdelave akustičnih signalov v
centralnem ţivčnem sistemu. Pri tem so poleg zmoţnosti dati
zvoku pomen prizadeti še slušni spomin, slušna pozornost,
sposobnost razločevanja glasov in ločevanja glavnega
slušnega draţljaja od šuma okolja.
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Preiskave sluha
• Tonska avdiometrija
• Impedansmetrija. To je diagnostična metoda, ki daje podatke o
funkcionalnem stanju srednjega ušesa.

• Elektrofiziološke preiskave sluha. Tovrstne preiskave

zajemajo postopke merjenja električnih sprememb vzdolž slušne poti. Uporabljamo jih za
določanje spodnje slušne mejnice

• elektrokohleogram, ki ponazarja delovanje polţa.
• Akustični potenciali moţganskega debla

se javljajo v

desetih milisekundah po draţljaju.

• Meritve zvočnega sevanja ušesa. Preiskava zvočnega
sevanja ušesa se klinično uporablja zadnje desetletje. Zvočno sevanje
ušesa so akustični signali, ki nastajajo kot stranski produkt aktivnosti
zunanjih čutnic Cortijevega organa.
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Doktrinarne spremembe
Po Sprinthallu (1990) je 20 - 25% populacije otrok v starosti med 3 in
19 let z blaţjimi ali teţjimi (stalnimi, kratkotrajnimi, občasnimi,
prehodnimi) motnjami v razvoju. Od teh je:

37% učnih teţav
0,05% gluho – slepih
1% ortopedskih teţav
30% govornih teţav
0,5% slepih
8% emocinalnih teţav
18% duševne zaostalosti
1% kombiniranih
motenj
3% drugih
1% gluhih
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Okvir delovanja šolstva za otroke s
posebnimi potrebami v Evropi
Za zadovoljevanje posebnih potreb znotraj šolstva je v
Evropi zelo razširjen koncept podpornega učitelja
(Teacher Support, 1999) in se nahaja v središču
izobraţevalnega procesa. Povsod pa so ohranjene tudi
posebne oblike šolanja npr: šola za gluhe, šola za slepe,
vendar se je število otrok v njih zelo zmanjšalo; ustanove
so privzele nove funkcije.

•

uvajanje šolskega sistema, ki bo odprt in
dostopen vsem otrokom
•
doseganje izobraţevalne kvalitete.
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Število kategorij v Evropi
Glede na veljavne definicije (kategorizacijo ali
usmerjanje, prepoznavanje) imajo v Evropi:
• 1 – 2 skupini otrok s posebnimi potrebami
Danska
• Več kot 10 skupin otrok s posebnimi potrebami
Poljska
• Večina drţav med 6 in 10 skupin
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Integracija in številčnost v Evropi
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Deleţ PP
3.2%

Austrija
0.5%
Poljska
3.5%
1.1%
Portugalska
5.8%
2.3%
Slovaška
4.0%
1.8%
Slovenia
4.7%L
1.0%
Španija
3.7%
1.1%
Švedska
2.0%
1.8%
Švica
6.0%
0.5%
Belgija (F)
4.0%
1.2%
Belgija (NL) 5.0%
0.9%
Cyper
5.6%
3.7%
Češka
9.8%
0.5%
Danska
11.9%
4.6%
Estonija
12.5%

deleţ v pos oddlekih, ali ustanovah
1.6%

2.0%

Norveška

5.6%

Anglija

3.2%

< 0.5%

Belgija (D)

3.4%

Nizozemska

2.7%

Luxemburg

0.4%
1.3%
6.0%

Litva

≈ 2.6%

2.3%

Italija

1.5%

Irska

4.9%

Islandija
Madţarska

≈

9,4%

Liechtenštajn

4.0%

0.7%

2.1%

<

4.2%

15.0%
4.1%

5.0%

Grčija

0.9%

1.5%

Nemčija

5.3%

3.4%

Francija

3.1%

<
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SLUŠNI APARATI
• Slušni aparati so v osnovi miniaturni
elektrotehnični sistemi za ojačevanje zvoka.
Poleg ojačanja aparat zvok tudi filtrira. To
pomeni, da nudi uporabniku različne frekvenčne
razpone odvisno od tega na katerih področjih
ima ostanke sluha. Aparat izloči visoke, srednje
ali nizke tone. Torej je zelo pomemben izbor
aparata in njegovo individualno prilagajanje
posameznemu uporabniku. Pomembna je
stopnja in območje izločanja.
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Zunanji slušni aparati
• Za vse je značilno, da jih lahko kadarkoli
odstranimo, zamenjamo, nesemo v servis,
spravimo ali njih uporabo opustimo. To je
miniaturni ojačevalnik zvoka v frekvenčnem
območju 300 do 5000 Hz. Večina sodobnih
slušnih aparatov je danes digitalno nastavljivih,
kar pomeni, da elektroakustične lastnosti
nastavljamo z računalnikom. Tako lahko
natančno prilagodimo aparat stanju sluha
posameznika. Vendar šele najnovejši slušni
aparati zmorejo za silo izključiti vplive hrupa
okolja in razločiti le govorni signal.
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Notranji slušni aparati
• . To je posebni slušni aparat namenjen zelo
velikim izgubam sluha, pri katerih je okvarjen
polţ in se ga operativno vstavi. Aparat ima dva
dela: podkoţni in zunanji. Podkoţni se vstavi v
izdolbeno leţišče zaušesne kosti (mastoida) in
prekrije s koţo. Tu je sprejemnik zvoka z
elektrodo. Elektroda se vstavi v samega polţa,
tako da dovaja električne impulze neposredno k
slušnem ţivcu in tako nadomešča okvarjeno
funkcijo polţa.
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DRUGI PRIPOMOČKI
• Ojačitvena slušalka, Univerzalni telefonski
ojačevalec, Pisalni telefon, Faks,
Pretvorniki zvočnih signalov v vidne
signale, Aparat s frekvenčno modulacijo,
Prenosnik zvoka na podlagi infrardeče
svetlobe. Indukcijski prenos zvoka,
Sodobni internet, Računalniška tehnologija
omogoča tudi notacijo kinetične govorice
gluhih,omogoča tudi video konference
Tolmač za znakovni jezik
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REHABILITACIJA
• Rehabilitacija je glede na verbalno okolje in pomen besed v
človekovem ţivljenju lahko verbalno usmerjena. Glede na izkušnje
in povratne informacije odraslih gluhih pa je lahko rehabilitacija tudi
neverbalno usmerjena.
• usposobljenost
•
zmerno naglušni
•
teţko naglušni
•
gluhi
• čas
čas brez tretmana
• s tretmajem
• brez tretmaja

rehabilitacija
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rehabilitacija
• Rehabilitacija mora zagotavljati socialno
rehabilitacijo. Usposabljanje
gluhega/naglušnega mora omogočiti
njegovo socialno vrnitev v druţbo. Pri tem
ni toliko pomembno ali v druţbo gluhih ali
v druţbo slišečih. Pomembno je, da je
razumljen v svetu, da ima prijatelje,
partnerje, sodelavce. Lahko je verbalno ali
neverbalno usmerjena.
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Neverbalno
• Kretalna predstavlja naravni izvor
sporazumevanja gluhih. Temelji na znakih, ki so
jih gluhi ustvarili da bi izrazili svoje potrebe,
notranja stanja in ţelje. Ob tem uporabljajo
• Mimiko to so naravni gibi predvsem rok in
obraza, ki izraţajo predvsem psihična in
emocionalna stanja.
• Pantomima je nebesedna dramatizacija, oblika
teatralnega predstavljanja vsebine, razpoloţenja
z gibi vsega telesa.
• Kretnje so sistem ročnih znakov, vključujejo
obče človeške geste in kodirane gluhe znake.
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• Kazalne kretnje so gibi rok, ki jih uporabljamo vsi ljudje označujejo v
besede lahko prevedljive pojme: tu, tam, jaz ti, velik, majhen..
• Pantomima je umetniška izrazna zvrst ki z gibanjem ponazarja
zgodbo, dogodek. Je igralska predstava. V vsakdanjem pogovoru jo
redkeje uporabljamo, predvsem ko ţelimo kaj smešiti ali plastično
prikazati.
• Geste so ustaljeno zaporedje motoričnih dejanj, ki imajo socialni
pomen. (pozdrav, plačevanje pri blagajni, spolnost, …).
Uporabljamo jih vsi ljudje in kaţejo socializiranost posameznika.
Pomen večine gest je razmeroma dobro opredeljen, značilen za
kulturo iz katere izhajajo.
• Mimika je igra obraznih mišic, oči, obrvi, ust, lic. Uporabljamo jo vsi
ljudje. Z njo zavestno podkrepimo povedano. Podzavestno pa se
realizira sama in razkriva naša čustva, odnos. Pomen mimičnih slik
na obrazu ni natančno opredeljen ampak si jih sami interpretiramo.
• Prave gluhe kretnje
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Prave gluhe kretnje
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Notacija kretnje
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Teţave, ki doprinašajo k obstoječi
razvitosti kinetičnega jezika gluhih
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabo poznavanje jezika. Raziskave.
Izobrazbeni nivo skupnosti in s tem definiranje njihovih potreb
Oddaljevanje visoko izobraţenih posameznikov, ki bi s svojo uporabo pomembno doprinašali k
razvoju jezika, od gluhe skupnosti.
Nesistematičnost in zanemarjanje usmerjenega učenja jezika od predšolske dobe naprej.
Programi in podpora učenju jezika. (koliko in kaj vse naredimo za verbalni razvoj slišečega otroka,
in koliko in kaj naredimo za razvoj kinetične komunikacije gluhega otroka)
Maloštevilčnost uporabnikov
Vezanost uporabnikov na neposreden stik med njimi, razpršenost uporabnikov
Jezikovni stik na daljavo bi omogočala notacija kretenj, ki je ne uporablja nihče. Omogočala bi jo
uporaba elektronske tehnologije, ki v masovni uporabi ni v tej fazi
Jezikovna neenakopravnost v javni uporabi
Predsodki in neznanje slišečih ljudi o kinetičnem jeziku
Nesorazmernost v številu strokovnjakov ki nudijo podporo verbalnemu razvoju in tistih, ki lahko
nudijo podporo kinetičnemu razvoju jezika, kar onemogoča moţnost izbora za uporabnika
Pritiski slišečih staršev gluhih otrok in strokovnjakov na uporabo verbalnega jezika
Tehnično tehnološko zavajanje z vsemogočnostjo vedno novih slušnih aparatov, ki bodo
omogočili vsem zadovoljiv razvoj verbalne komunikacije
Zavajanje eminentnih, izobraţenih gluhih, ki javno striktno uporabljajo kinetični jezik, ne povedo
pa, da so istočasno vešči uporabniki tudi pisnega verbalnega jezika in to celo v dveh ali treh
jezikih.
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verbalno
• Rehabilitacija ţeli razviti poslušanje govora in branje
teksta z razumevanjem ter razumljiv ustni govor in
pisanje gluhe osebe. Te naloge niso samoumevne in
marsikateri od rojstva gluhi učenec si z napornim 10
letnim rehabilitacijskim delom v šoli pridobi besednjak
1000 besed, ki jih uporablja oralno slabo razumljivo,
neritmično in agramatično. Tudi pisni izdelki so slabo
razumljivi, agramatični. Mnogo vsakdanjih besed ne
razume ali jih razume napačno, tudi napisan tekst nima
zanj jasnega sporočila in ga slabo ali napačno razume.
Razvoj oralnega govora samo po vizualni in taktilni poti
ob kinestetski kontroli in zelo skromni moţnosti
poslušanja je umeten in vsiljen. Ta nikoli ne dosega
nivoja razvoja govora oseb ki slišijo in zato ostaja
skromen in nezadosten.
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• ..\Desktop\model perc.jpg

98

99

Oralna metoda
• Pripravljalno obdobje demutizacije
• Sinkineza asociiran gib ob sledenju tujemu
govoru predstavlja začetek govora, ker ga
otrok osmišlja, išče pomen vendar
nezadosten za samo govorno produkcijo ker
mu manjka obstoj volje, hotenja, želja po
produkciji.
• Artikulacijske predvaje
• Formiranje artikulacijskega spektra, variacij
• Vprašanja zaporedja učenja glasov
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Značilnosti glasov
• Zvočnost glasu (optimale)
• R Zapornik zliti gl. pripornik jezičnik vokal j
Ekstraauditivnost

•

• Auditivnost
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Vidnost glasov
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Po kriteriju pogostnosti pojavljanja v slovenskem
jeziku

E (10,7%), A (10,4%), I (8,8%), O (8,6%), N
(6,5%), S (5,1%), T (4,8%), R(k) (4,5%),
• L (4,4%), J (4,3%), K (3,8%), P (3,8%), D
(3,2%), M (3,2%), V (2,6%), U (2,5%), Z
(2,0%), B (1,9%), G (1,7%), Č (1,5%), H
(1,1%), Š (1,1%), C (0,8%), R(v) (0,8%), Ţ
(0,6%), F (0,1%).
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Naravno zaporedje
• predstavlja fiziološko in motorično
sposobnost, dozorelost za produkcijo:
vokali, plozivi, nazali, frikativi, afrikati,
lateral
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Akustične metode
• Slišeča percepcija
•
Hz
• 5000
• 3000
• 1000
• 500
• 100
•
•
M

A

M

A
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Akustične metode
• gluha percepcija
•
Hz
• 5000
• 3000
• 1000
• 500
• 100
•
•
M

A

M

A
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Faze razvoja
•
•
•
•

zaznavanje,
razločevanje,
prepoznavanje in
razumevanje zvočnih signalov.
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zaznavanje
• zaznavanje, Na stopnji zaznavanja se
otrok preprosto odzove na prisotnost ali
odsotnost zvoka, je pozoren na zvok. To
sposobnost ima ţe 26 tednov star
zarodek. Nekateri gluhi/naglušni imajo
teţave ţe na tej stopnji, da določenih
zvokov ne zaznajo.
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razločevanje
• Sposobnost razločevanja nastopi, ko se
otrok nauči suprasegmentalnega
razlikovanja jakosti, trajanja in frekvence
(višine) zvoka. Znano je, da ţe
novorojenček loči moški glas od ţenskega.
Nekateri gluhi/naglušni pa imajo teţave na
tej stopnji, da ne razločijo dveh zvokov.
Zaznajo pa njihovo prisotnost, vendar med
dvema različnima zvokoma ni razlike.
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prepoznavanje
• Na stopnji prepoznavanja otrok ponovi ali
pokaţe na izvor zvoka. Za to je potreben
spomin, ne pa tudi dojemanje. Ta proces je pri
gluhih/naglušnih upočasnjen, ker je zanj
pomembno učenje, ki predstavlja pogostost
srečevanja z zvokom. Z zvokom se lahko
srečajo le v posebnih pogojih in še to le z
nekaterimi zvočnimi draţljaji ne pa vsemi. Ker se
srečujejo le z nekaterimi zvočnimi signali in to
mnogo redkeje kot slišeči otroci se
prepoznavanje časovno zelo zavleče.
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razumevanje
• Končna stopnja je razumevanje zvočnih signalov, ko
otrok ne le ponovi, ampak z adekvatno reakcijo tudi
pokaţe, da razume pomen zvoka, ki ga je slišal. Vodi v
razumevanje zvokov in seveda tudi besed. Otrokova
reakcija na zvoke vedno bolj postaja beseda. Stopnja je
posledica učenja, neprestanega poslušanja, akustičnega
pomnenja, motorične dejavnosti, asociacijskih miselnih
povezav, kot tudi kontrole nad lastno produkcijo. Pri
gluhih/naglušnih se časovno zelo podaljša in ne dosega
enake kvalitete kot pri slišečih otrocih. Posledice se ne
kaţejo le v tem, da posameznik ne govori, ali da ne
govori razločno, ampak tudi ne piše in ne razumeva
napisanega ker si ni mogel ustvariti jezikovnega sistema
kot osnove sporazumevanja.
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• % razumljivosti
•
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•
•
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Izgovor glasu
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