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Stiske današnjega časa: od strahu k pogumu



Partnerji programa: Sofinancer programa:

Roke so naš jezik



GLUHOTA IN USVAJANJE JEZIKA

 Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opredeljuje gluhoto kot eno najtežjih invalidnosti

 Gluhota je nevidna motnja, ki jo ljudje opazijo šele takrat, ko stopijo v stik z gluho osebo

 Izguba sluha prinaša posebnosti v razvoju gluhe osebe in tega ne smemo in ne moremo spregledati -

besednega jezika in govora

 Usvajanje govornega jezika, ki bo postal otrokov materni jezik, se začne še pred rojstvom, v trenutku, ko se 

otročičku razvije sluh, nekje med 25. in 35. tednom nosečnosti

 Okoli devetega meseca začne nabor glasov omejevati glede na jezik, ki ga usvaja

 Dvanajstletnik tako pozna že 150.000 besed

 obstaja t. i. “kritično obdobje” - usvoji jezik pred puberteto, doseže jezikovno znanje maternih govorcev, v 

nasprotnem primeru pa se ga ne bo mogel nikoli naučiti



ZNAKOVNI JEZIK
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ZNAKOVNI JEZIK







Pisna komunikacija:

Pozdravljeni se vam opravcujem pisem , jaz na to ne razumem in tudi Tina kako to misilijo natačno

točno. Kako mislijo plačat priprave, kakšne račune rabijo. Rada bi šli letos in tudi še bom tekmovala. 

Tudi pri novem klubu. Od 1.oktobra do 1. novembra moram zamenjat. Prosim nam pomagate.

Živijo Natalija! Prosim vas, kako se pravilo besedo za povabilo stanovanje?

Hvala za informacije, Me vesel. Nekaj imam vprašati vas? Kasneje.

Natalija, Živijo! Si uredila rezervirano pri notar? Vprašam ali prav bom šla k dedku mraz tašči? Ona rekla 

da pridem kako sem narodena sem razšla z Petrom a vseeno pridem? Ali je primerno?





ZNAKOVNI JEZIK

Slovnica slovenskega govornega jezika

Slovnica slovenskega znakovnega jezika



PRIMERI



Anksioznost
in

depresija



Natalija Spark uni.dipl.ped/and, mag.psih.soc.svet.
tolmačka za slovenski znakovni jezik

Ljubljana, 10.10.2022


