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POVZETEK 

Večina gluhih otrok ima velike težave z usvajanjem jezika, s pismenostjo in z jasnim izražanjem misli. 
Poučevanje gluhih otrok je izziv za učitelje, ki nikoli ne bi smeli nehati iskati poti do boljšega znanja. 
Srečamo se pravzaprav s poučevanjem dveh jezikov, slovenskega in slovenskega znakovnega jezika, ki 
nima enakovrednega mesta v šolskem sistemu. Res ni več veliko otrok, ki bi bili uporabniki 
slovenskega znakovnega jezika, vendar imajo pravico, da se učijo v jeziku, ki ga razumejo. Ključnega 
pomena je sprejetje gluhote v družini in način komunikacije z otrokom od rojstva dalje. 

Kot pravi Pfiferjeva (2010) v svoji raziskavi, gre za nesposobnost otrokovega socialnega okolja, da bi 
ga opremilo z vsem potrebnim za razvoj jezika. Veliko slišečih staršev napačno verjame, da bo učenje 
znakovnega jezika negativno vplivalo na učenje govorjenega jezika njihovega otroka in zaradi tega 
kolikor se da odlašajo s pričetkom učenja znakovnega jezika. Zgodnja leta pa so ključna za razvoj 
jezika. 

Na področju poučevanja nasploh še naprej odkrivamo različna orodja in metode in prav uporaba 
elementov gledališke pedagogike pri usvajanju jezika je za otroke z najtežjo izgubo sluha ena od 
prijaznejših in prijetnejših poti; delček tega iskanja bom predstavila v prispevku. 

 

IZHODIŠČE  

Obstoječi učni načrti so za otroke z najtežjo izgubo sluha zelo zahtevni, predvsem zaradi primanjkljaja 
na jezikovnem področju. Pri poučevanju gluhih so prilagojene zgolj metode in oblike dela, ne pa 
vsebine. Prav tako zanje ne obstajajo prilagojeni učbeniki.  

Učenje znakovnega jezika je prepuščeno posameznim učiteljem in otrokom samim, saj na osnovni šoli 
nimamo predmeta slovenski znakovni jezik. Otrokom, ki so uporabniki slovenskega znakovnega 
jezika, bi bilo potrebno omogočiti sistematično učenje slovenskega znakovnega jezika, slovenščine pa 
bi se morali naučiti kot drugi jezik. 

Pri predmetu slovenščina se predpostavlja osnovno znanje slovenske slovnice, kakor se jo nauči 
večina otrok, ki od rojstva sliši. Besedila v učbenikih in delovnih zvezkih pa so za začetno učenje jezika 
za gluhe prezahtevna, nujno potrebno jih je prilagoditi in postopno graditi besedni zaklad in usvajati 
slovnico.  

Z otroki, ki so gluhi in naglušni delam že trideset let, največ časa z najmlajšimi, pa še vedno iščem 
nove poti, ki bi pomagale k lažjemu učenju jezika, tako slovenskega kot znakovnega jezika. 

 

NAČRT 

S kolegico, ki je učiteljica v kombiniranem oddelku otrok prvega, drugega in tretjega razreda v 
programu za gluhe in naglušne otroke v enakovrednem izobrazbenem standardu sva se v dogovorili, 
da bova s pomočjo ene zgodbe poskusili doseči čim več učnih ciljev. Jaz sem bila v razredu v vlogi 
druge učiteljice in tolmačke za slovenski znakovni jezik. 

Sposobnosti šestih učencev so bile različne, večinoma so imeli reven besedni zaklad, z 
opismenjevanjem so bili na začetku, prav tako je bil njihov govor različno razumljiv. Kot skupina so bili 
izjemno živahni, prijetni in radovedni.  



Najprej je bilo potrebno izbrati primerno vsebino in razmisliti, katere cilje želiva doseči in po kateri 
poti. Eden od najpomembnejših ciljev je bil, da bi vsak učenec razumel sporočilo zgodbe, podoživel 
občutja nastopajočih oseb in da bi vsebino lahko sporočil v jeziku, ki mu je najbližji.  

Koraki: 

 Predstavitev zgodbe v originalu, glasno branje in kretanje.  

 Predstavitev zgodbe z ilustracijami, v znakovnem jeziku in z glasnim branjem. 

 Predstavitev zgodbe z dodanim prilagojenim besedilom in prilagojenimi dialogi v oblačkih, s 
hkratnim prevajanjem v slovenski znakovni jezik. 

 Samostojno branje prilagojenih knjižic.  

 Dramatizacija zgodbice, ustvarjanje ob vsebini na različne načine. 

 Reševanje različnih nalog, vezanih na besedilo. 

 

IZVEDBA 

Odločili sva se predstaviti zgodbo Mavrična ribica. Najprej sva vzeli v roke original, učiteljica je brala 
glasno, knjigo je držala tako, da so vsi videli ilustracije in hkrati opazovali moj prevod v slovenski 
znakovni jezik.  

Drugi korak je bil prenos ilustracij iz knjige na ekran s pomočjo računalniške predstavitve, ki sva jo 
prikazovali na pametni tabli. Ob ilustracijah je kolegica ob strani brala besedilo iz knjige, jaz pa sem 
ob zaslonu s poudarjeno mimiko v znakovnem jeziku pripovedovala zgodbo.  

Besedilo sem priredila tako, da sem izbrala otrokom znane pojme in razširila besedišče s toliko novimi 
pojmi, kolikor je bilo zanje še sprejemljivo. Ilustracije v prejšnji predstavitvi sem tako opremila s 
prilagojenim besedilom in postavila oblačke za dialoge v različnih barvah glede na osebe, saj sva 
želeli, da so dialogi popolnoma jasni. Skupaj z otroki smo stran za stranjo brali in prevajali v znakovni 
jezik. Nekateri učenci so že pri prvi predstavitvi sami želeli sodelovati in so samostojno glasno brali 
besedilo z razumevanjem.   

Tako prirejeno besedilo so učenci prejeli v vezani obliki in so lahko pričeli s samostojnim branjem. O 
besedilu smo se pogovarjali, risali ilustracije, izdelovali lutke, iz gline smo izdelovali like.  

Razdelili smo vloge in učenci so samostojno zaigrali zgodbico. Iskreno povedano je bila prva 
dramatizacija precej kaotična in to predvsem po zaslugi učenke, ki je želela glavno vlogo, a se doma ni 
prav nič učila. Tako so jo mlajši sošolci popravljali in jo vodili preko igre.  

Vsi otroci so zgodbico razumeli, znali so zaigrati občutke in smiselno umeščali zaporedje dogodkov. 
Večina učencev je besedilo prebrala razumljivo in znali so smiselno povedati dialoge. Eden učenec 
drugega razreda se je izkazal z odličnim spominom in je samostojno prevzel vlogo povezovalca in 
usmerjevalca igre.  

 

IZZIV 

Največ težav je po pričakovanju imel deček, ki je uporabnik slovenskega znakovnega jezika in pri 
njemu še ni še ni prišlo do prenosa napisane besede z razumevanjem vsebine. Razumel je zgodbico, 
užival ob dogodkih, znal je vse narisati in zaigrati z lutkami, a dialogov se s pomočjo zapisanih besed 
ni zmogel naučiti. 

Naredila sem dodatno priredbo besedila in sem ilustracijam namesto besedila dodala risbe kretenj v 
slovenskem znakovnem jeziku. Ni mogel dočakati, da je knjigo vzel v roke in vse prebral v znakovnem 



jeziku. Vse je razumel. Naslednji dan se mi je njegova mama zahvalila in poročala, kako je bil ponosen 
na svojo knjigo. 

 

OTROŠKA DOMIŠLJIJA 

Najlepše od vsega pa je bila njegova rešitev dramatizacije zgodbice. Med mojim prevajanjem vsebine 
zgodbice se mi je pridružil in njegove roke so postale ribice, hobotnice in zvezda.  

Porodila se mi je ideja in z ostalimi otroki smo si pobarvali roke in roke so bile igralci in pripovedovalci 
v znakovnem jeziku. Kdor je želel, je zraven glasno pripovedoval besedilo, a kar je najpomembneje, 
vsi so imeli možnost pokazati in povedati vsebino na način, ki jim je bil blizu in pri tem so neizmerno 
uživali in se zabavali. 

Dosegli smo veliko zastavljenih ciljev, pa še kakšnega za povrhu. Učno vsebino sva prilagodili 
različnim sposobnostim, besedni zaklad se je povečal pri vseh učencih, Branje z razumevanjem se je 
izboljšalo, izgovorjava besedila je bila po tolikih ponovitvah razumljivejša in večina učencev je znala 
celotno prirejeno besedilo na pamet. Našli smo rešitev tudi za dečka, ki po običajni poti tega ni 
zmogel in iskrice v njegovih očeh so odtehtale ure in ure risanja in prilagajanja besedila. 

Zelo se strinjam s Stewartovo (2003), ki pravi, da drama v izobraževanju ni vsebina, temveč je 
strategija poučevanja z uporabo tehnik gledališča kot so improvizacija, igranje vlog in ustvarjalno 
gibanje, ki jo lahko uporabimo pri poučevanju in jo vpletemo v razne vsebine. Z izvajanjem 
popestrimo učni proces in omogočimo izkustveno učenje z večjo možnostjo zapomnitve.  

Gledališka pedagogika zagotovo gre v roko z roki znakovnemu jeziku in gluhim otrokom nasploh. Še 
vedno bom iskala poti do gradnje jezika pri otrocih z najtežjo izgubo sluha. Četudi bo samo eden, mu 
moramo ponuditi vse, kar znamo, da bo znal tudi on.  

Zagotovo pa je veselje v otroških očeh, ko pride do razumevanja, plačilo za ves moj trud do sedaj ter 
motivacija za delo vnaprej. 
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