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POVZETEK 
 

Magistrska naloga z naslovom “GLUHOTA V PSIHOTERAPIJI” proučuje 

področje zgodovinskega razvoja znakovnega jezika, ki je materin jezik gluhih oseb 

in sredstvo za sporazumevanje v njihovem vsakdanjem ţivljenju. Komunikacija, 

kot ena najpomembnejših človekovih dejavnosti, ima pomembno vlogo v ţivljenju 

vsakega posameznika, zato osrednjo problematiko naloge predstavljata problem 

komunikacije v procesu terapije ter prisotnost tovrstne ciljne skupine v psihoterapiji 

in svetovanju. 

 

Ni ga človeka, ki se ne bi vsak dan bolj ali manj srečeval s problemi. V današnji 

druţbi duševno zdravje predstavlja eno najpomembnejših vrednot sodobnega 

človeka. Slabo duševno zdravje vpliva na vsa področja človekovega delovanja; tako 

na druţino, prijateljske odnose, izobraţevanje, delo in prosti čas. Vse več raziskav 

kaţe, da število ljudi s teţavami v duševnem zdravju raste. Sprememba 

posameznikovega razpoloţenja, občutek tesnobe, skrb za uresničitev ciljev, nemoč 

pri opravljanju vsakodnevnih opravil, nezadovoljstvo v sluţbi… Vse to so situacije, 

ki lahko pri posamezniku povzročajo čustvene stiske, ki jih sami ne obvladujejo več 

in zato potrebujejo strokovno pomoč. Pri tem gluhe osebe niso nobena izjema. 

 

Dejstvo je, da ţivimo v prevladujoči slišeči skupnosti in gluha skupnost predstavlja 

ciljno skupino oseb s posebnimi potrebami, kjer komunikacija predstavlja veliko 

oviro, s katero se gluhe osebe vsakodnevno srečujejo. Pomemben mejnik 

predstavlja sprejetje Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika leta 2002, ko 

so gluhe osebe prvič v zgodovini dobile zakonsko pravico do uporabe svojega 

jezika – znakovnega jezika v vseh ţivljenjskih situacijah. Gluhe osebe 

pri vsakodnevnem vključevanju v ţivljenje in delo pri komunikaciji potrebujejo 

osebo, ki obvlada njihov naravni jezik.  

 

V magistrski nalogi je predstavljen zgodovinski razvoj znakovnega jezika. 

V empiričnem delu so, na osnovi kvalitativne študije z intervjuji uporabnikov 

storitev psihoterapije in svetovanja ter psihoterapevti in svetovalci, predstavljena 

stališča do raziskovalnega problema. Analizirala bom primere posameznikov, ki so 

koristili storitev psihoterapije in svetovanja, a so po enem oz. dveh obiskih opustili 

nadaljnjo obravnavo. 
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SUMMARY 

 

The Master's Thesis entitled "DEAFNESS IN PSYCHOTHERAPY" examines the 

field of historical development of sign language, which is the mother tongue of 

Deaf people and a means of communication in their everyday life. Communication, 

as one of the most important human activities, plays an important role in the life of 

every individual; therefore, the central topic of the thesis is the issues of 

communication in the process of therapy, and the presence of the target group, i.e. 

Deaf people, in psychotherapy and counselling.   

 

Everybody faces problems on a day to day basis. In today's society, mental health is 

one of the most important values of a modern person. Poor mental health affects all 

areas of human activity: family, friendly relations, education, work and leisure. 

Researches show that the number of people with mental health problems is growing 

exponentially. A change in the individual's mood, anxiety, a concern for achieving 

goals, an inability to do day-to-day tasks and dissatisfaction in the workplace are 

only a few of situations that can put pressure on an individual and cause emotional 

distress, which the individual cannot control and therefore needs expert help; and 

Deaf people are not exempt from such strains. 

 

We live in the predominantly hearing community, where the Deaf community is a 

target group of people with special needs. The greatest obstacle in their daily lives 

is communication. An important milestone was the passing of the Act on the Use of 

the Slovene Sign Language in 2002, when for the first time in history, Deaf persons 

gained the legal right to use their own language – the sign language in all life 

situations. Deaf people in everyday integration into life and work need access to 

communication with a person who masters their natural language. 

 

The Master's Thesis presents the historical development of sign language. Views on 

the presented issue are illustrated in the empirical part, where information is 

gathered based on a qualitative study, through interviews with psychotherapy and 

counselling services users, psychotherapists and counsellors. I will also analyse the 

cases of individuals who have used psychotherapy and counselling services, and 

have after one or two visits abandoned the process.  
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1 UVOD 

 

Gluhota je nevidna motnja, ki jo opazimo šele takrat, ko stopimo v stik z gluho osebo. Teţava 

se pojavi takoj, ko slišeča oseba ţeli vzpostaviti komunikacijo, saj nastane komunikacijski 

šum. Slišeča oseba uvidi, da ne govori istega jezika in da se brez tretje osebe ne bo moč 

sporazumeti. Ta tretja oseba pa je tolmač slovenskega znakovnega jezika. Slišeči povedo, da 

po eni strani ne vedo, kako naj se vedejo do gluhih oseb, in da jih je strah vzpostaviti stik, 

po drugi strani pa obstaja zmotno obče prepričanje, da znakovni jezik temelji na govoru, in 

tako gluhe osebe lahko pišejo in berejo ter posledično komunikacija steče. Vendar pa je prav 

tolmač tisti, ki predstavlja pomemben člen v komunikaciji gluhe osebe s slišečim svetom. Je 

tisti, ki “govor” gluhe osebe prenese v izgovorjeno besedo in govorjeno besedo v znakovni 

jezik. Pavlič (2015) zapiše, da so znakovni jeziki naravni človeški jeziki, ki se pojavljajo 

v gluhih jezikovnih skupnostih. Uporabniki znakovnih jezikov uporabljajo svoje roke, torzo, 

obraz in glavo, da ustvarijo znake, ki se zaznavajo vizualno. Gesturalno-vizualni prenos teh 

jezikov je vir številnih napačnih predstav o znakovnih jezikih; na primer, da obstaja en 

univerzalni znakovni jezik ali pa da znakovni jeziki temeljijo na verbalnih jezikih. Slišeče 

osebe pogosto mislijo, da je znakovni jezik kot neke vrste (predjezikovna) primitivna 

komunikacija, ki temelji na mimetičnih potezah ali pantomimi. Ta pogled spodkopava eno 

od univerzalnih jezikovnih načel – namreč samovoljnost – in ne priznava znakovnih jezikov 

kot naravnih človeških jezikov. Takšne napačne predpostavke močno vplivajo na gluhe 

skupnosti, njihovo jezikovno in kulturno dediščino, ker povzročajo pri uporabnikih znakovnih 

jezikov negativno dojemanje svojega jezika. Mnogo gluhih napačno verjame, da socialno 

prestiţnejši oralni jezik izkazuje nadrejen lingvistični status, kar so v mnogih drţavah 

izkoristile slišeče osebe, da so lahko promovirale oralistično stališče v odnosu do gluhe 

kulture. 

 

Dejstvo je, da je zgodovina razvoja znakovnih jezikov v Evropi in po svetu znana po dolgi 

represiji. Leta 1880 so slišeči predstavniki mednarodnega kongresa v Milanu razpravljali in se 

dogovorili, kateri pristop je najprimernejši za izobraţevanje gluhih oseb. Tako so na osnovi 

večinskega mnenja, da uporaba znakovnega jezika onemogoča usvojitev govornega jezika, 

prepovedali rabo znakovnih jezikov v vseh izobraţevalnih institucijah in izdali strogo 

priporočilo, da poučevanje poteka po oralni metodi. Dejstvo je, da je večina znakovnih 

jezikov dandanes še vedno v podrejenem poloţaju, kadar jih primerjajo z oralnimi jeziki. 
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Splošna nevednost večinskega slišečega prebivalstva še naprej podpira oralističen poloţaj in 

povzroča tako nove predsodke o znakovnem jeziku kot tudi diskriminacijo njegovih 

uporabnikov (prav tam). 

 

Na spletni strani Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZDGNS) 

lahko preberemo, da je “gluha oseba” vseskozi stisnjena v kot informacijske blokade, kar 

posledično vpliva na nezaupanje do slišečih. Gluha oseba se vseskozi bori sama s seboj, saj je 

zaradi komunikacijske oviranosti v podrejenem poloţaju in ima venomer občutek odvisnosti. 

To močno vpliva na psihični razvoj človeka, saj nikoli ne more “zadihati svobodno”. Ker 

gluhe osebe ne morejo sprejemati informacij po avditivni poti, svoj primanjkljaj uresničujejo 

z znakovnim jezikom, ki jim pomaga pri enakovrednejšem vključevanju v svet, preprečuje 

njihovo izolacijo in omogoča enakopravnejše uveljavljanje človekovih pravic in svoboščin. 

Sporazumevanje gluhih v svojem jeziku
1
, na svoj način v kulturi gluhih, katere del so, s sebi 

enakimi ali z drugimi s pomočjo tolmača ali drugih komunikacijskih pripomočkov je 

ključnega pomena pri zagotavljanju osnovnih ţivljenjskih potreb. Brez tega ni kakovostnega 

ţivljenja (prav tam). 

 

Kadar postane ţivljenje preteţko in posameznik dobi občutek, da se sam (ali s partnerjem) vrti 

v začaranem krogu, iz katerega ni izhoda, je potrebna pomoč. Nekateri pa potrebujejo pomoč 

pri premagovanju resnejših teţav, kot so depresija, anksioznost, fobija, zasvojenost, smrt 

bliţnjega, izguba sluţbe, ločitev, ali pa pri obvladovanju izziva, kot je vzgoja otrok. Tovrstno 

(po)moč posamezniki lahko poiščejo pri terapevtih in svetovalcih. Problem pa se pojavi, ko 

tovrstno pomoč potrebuje gluha oseba, saj se ob vseh svojih teţavah najprej sooči z najteţjo 

teţavo – nerazumevanjem terapevtov in svetovalcev glede njihove potrebe po prilagojeni 

komunikaciji. V praksi se je omenjeni problem izrazil tako, da je ne glede na ţelje gluhih oseb 

o prisotnosti tolmača za slovenski znakovni jezik na obravnavi večina terapevtov in 

svetovalcev bila proti. Trdili so, da komunikacija v troje ne more steči, da sami dovolj dobro 

razumejo gluho osebo, da če pa bo problem, pa bodo pisali na list papirja, računalnik ali 

mobilni telefon. Nihče od njih ni vprašal gluhega klienta, česa si on ţeli. Praksa je tudi 

pokazala, da so ti gluhi posamezniki pri terapevtu ali svetovalcu imeli največ tri obiske, nato 

so zdravljenje opustili. To pa me je spodbudilo, da raziščem, kakšna je tovrstna praksa 

v našem prostoru in kako se z njo spopadajo v tujini. Na tem mestu lahko trdim, da je 

                                                           
1
Slovenskem znakovnem jeziku; op. a. 
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nezadostno poznavanje sveta gluhih in njihovega načina komuniciranja problem na področju 

duševnega zdravja, saj ţivimo v obdobju nenehnih sprememb in duševno zdravje predstavlja 

eno najpomembnejših vrednot sodobnega človeka – tudi gluhega. 

 

Glede na zgoraj napisano bi se morali vsi bolj zavedati misli, ki sem jo v svoji diplomski 

nalogi (Spark 2014) povzela po Finneganovi (Finnegan 2002 v Ule 2005), ki je zapisala, da 

komunikacija v določeni kulturi poteka prek skupnega jezika, ki je ena najpomembnejših 

človekovih dejavnosti. Komuniciranje je sestavni del ţivljenja vsakega od nas. 

Brez komunikacije ni ţivljenja, saj smo socialna bitja in prek komunikacije vzdrţujemo 

obstoječi druţbeni red. Skozi komunikacijo doseţemo razumevanje drug drugega in smo 

sposobni vplivati drug na drugega. Finneganova poudarja, da komuniciranje ni nekaj, kar je 

ali ni, ni absoluten proces, temveč je stopenjsko oblikovano dogajanje, ki je lahko bolj ali 

manj namerno, bolj ali manj zavestno ter bolj ali manj prepoznavno in vplivno. 

2 OPREDELITEV POJMOV 

 

V poglavju bom opredelila termine, ki so pomembni za razumevanje gluhote in za nadaljnje 

razumevanje magistrske naloge. 

 

Zakovni jezik 

“Znakovni jezik je jezik sporazumevanja gluhih oseb oziroma naravno sredstvo 

za sporazumevanje gluhih oseb. Znakovni jezik je vizualno-znakovni sistem z določeno 

postavitvijo, lego, usmerjenostjo in gibom rok in prstov ter mimiko obraza” (Ur. l. RS, 

št. 96/02, str. 2). 

 

Gluha oseba 

Gluha oseba po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika (v nadaljnjem besedilu: 

ZUSZJ) je oseba, ki je povsem brez sluha, oziroma oseba, ki zaradi oteţkočenega 

sporazumevanja uporablja znakovni jezik kot svoj naravni jezik (prav tam). 

 

Tolmač znakovnega jezika 

“Tolmač za znakovni jezik je oseba, ki gluhim osebam tolmači slovenski govorni jezik 

v znakovni jezik in slišečim osebam tolmači znakovni jezik v slovenski govorni jezik. Tolmač 
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je polnoletna oseba, ki ji je bil izdan certifikat v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne 

poklicne kvalifikacije, in je vpisana v register tolmačev za znakovni jezik” (prav tam). 

 

Psihoterapija – psihoterapevt 

Beseda terapija izhaja iz grške besede therapeia, ki pomeni zdravljenje. V dobesednem 

prevodu torej psihoterapija pomeni zdravljenje duše. Sodobna definicija pa psihoterapijo 

opredeljuje kot samostojno znanstveno-strokovno disciplino, ki se ukvarja z zdravljenjem 

psihičnih teţav oz. motenj s psihološkimi metodami, ki jih izvaja ustrezno usposobljen in 

kvalificiran strokovnjak – psihoterapevt (www.posvet.org). 

3 POJMOVNO-TEORETSKA IZHODIŠČA 

 

V tem poglavju se bom posvetila pojmom gluhota, jezik, znakovni jezik in gluha skupnost. 

Nadaljevala bom z opisom psihoterapije in tega, koliko je dostopna, zaključila pa 

s predstavitvijo pilotnega projekta v Kanadi. 

 

3.1 Gluhota, jezik, znakovni jezik in gluha skupnost 

Najprej se bom osredotočila na gluhoto, kot jo definirajo različne organizacije; npr. Zveza 

društev gluhih in naglušnih Slovenije, Svetovna zdravstvena organizacija itd. 

 

3.1.1 Gluhota in pomen sluha 

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

govorimo o gluhoti, ne govorimo samo o telesni okvari, ampak tudi o psihičnem pomanjkanju 

slušnega doţivljanja s somatskimi, psihičnimi in socialnimi posledicami pri glasovno-

jezikovni komunikaciji (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije).  

 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opredeljuje gluhoto kot eno najteţjih invalidnosti. 

Glede na mednarodno klasifikacijo okvar (MKB-10), ki jo je pripravila, je gluha tista oseba, 

ki ima povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz povprečno na nivoju 

80 dB ali več. Vse te okvare so biološke, fiziološke in nepovratne. Klasifikacija opredeljuje 

tudi prizadetosti, ki jih posameznik doţivlja na različnih nivojih kot posledico okvare sluha, 

kot so sporazumevanje, vedenje, telesna zmogljivost, spretnost in prilagajanje okolju. Poleg 

zapisanih omejitev klasifikacija opredeljuje tudi posameznikovo nezmoţnost ali zmanjšano 

http://www.posvet.org/
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zmoţnost vključenosti v pričakovane druţbene vloge, ki se nanašajo na orientacijo, 

zaposlitev, socialno integracijo v druţbo in ekonomsko samozadostnost (Košir 1999). 

 

Gluhota je stanje, ki se ga ne da popraviti, lahko pa se z informiranjem in osveščanjem 

okolice posamezniku omilijo posledice, ki mu jih gluhota prinaša. 

 

Sluh je eno izmed petih čutil človeka, ki je za sporazumevanje izrednega pomena, saj 

informacije večinoma sprejemamo prek sluha. Zato lahko zapišem, da je sluh eden 

najpomembnejših čutov. To misel lahko podkrepim z dejstvom, da je svet, v katerem ţivimo, 

prevladujoči slišeči svet in ljudje kot socialna bitja za svoj obstoj, razvoj ter druţbeno 

vključenost izkoriščamo jezikovni sistem druţbe, v kateri ţivimo. In to je svet, ki je 

prilagojen ljudem, ki dobro verbalno komunicirajo. 

 

Bauman (2009) zapiše, da se človek nauči govora spontano ob pogoju, da dobro sliši, ima 

ustrezno razvite duševne sposobnosti in razvite govorne organe, tako da govor okolja posluša, 

ga imitira in rekombinira ter na novo ustvarja. Ker oseba z motnjo sluha ne zadosti prvemu 

pogoju, ne doţivi celovito tako sveta kot tudi sebe. Dejstvo, da oseba ne sliši, se najbolj pozna 

pri njenem jezikovnem in govornem razvoju ter predvsem v komunikaciji. Gluhi se z zvokom 

lahko srečajo le v posebnih pogojih – in še to le z nekaterimi zvočnimi draţljaji in mnogo 

redkeje kot slišeči posamezniki. Razumevanje signalov vodi v razumevanje zvokov in besed. 

Stopnja razumevanja pomena zvoka je posledica učenja, neprestanega poslušanja, akustičnega 

pomnjenja, motorične dejavnosti, asociacijskih miselnih povezav vseh čutnih izkušenj, ki 

omogočajo tako interpretacijo kot tudi kontrolo nad lastno produkcijo. To stopnjo pa doseţe 

le malokateri gluhi. Posledica se kaţe v tem, da posameznik ne govori ali ne govori razločno, 

ne piše in ne razumeva napisanega, ker si ni mogel ustvariti besednega jezikovnega sistema 

kot osnove sporazumevanja. 

 

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

spregledati. V največji meri izguba sluha vpliva na razvoj besednega jezika in govora. Kot 

pri socialnem bitju se njegova komunikacija preveša v neverbalno, ki se izraţa z mimiko, gibi, 

pantomimo. Tako bo postal uporabnik znakovnega jezika. Tako gluha oseba uporablja 

verbalni jezik, ki je lahko popolnoma nerazumljiv do razumljivega, in je hkrati uporabnica 

znakovnega jezika. Stopnja obvladovanja enega in drugega jezika je zelo individualna in 

od gluhega do gluhega različna, pogojena s parametri okvare, časom, v katerem je do okvare 



Spark, Natalija. 2018. »Gluhota v psihoterapiji.« Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne druţbene 

študije v Novi Gorici 

6 
 

prišlo, oţjim socialnim okoljem in drugim. In je predmet socialnega izbora in identitete (prav 

tam). 

 

3.1.2 Jezik 

Kot zapiše Pavlič (2016), se ljudje radi zanimamo za jezik, o njem razpravljamo in 

modrujemo. Res je, da je zmoţnost jezika povezana z zmoţnostjo mišljenja in 

sporazumevanja, vendar je treba poudariti, da med jezikom in mišljenjem ali 

sporazumevanjem ni enačaja, kajti komuniciramo in mislimo lahko tudi brez jezika. Za jezik 

v moţganih je zadolţen poseben jezikovni center, ki je ločen od drugih centrov, ki uravnavajo 

naše spomine, logično mišljenje, sklepanje, asociacije in druge miselne dejavnosti. Človeški 

jezik je zapleten in mogočen sporazumevalni sistem in zaradi svoje kompleksnosti odstopa 

od drugih načinov sporazumevanja. 

 

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. Ravno zaradi 

tega dejstva je otrok še pred rojstvom sposoben prepoznati govor in ga ločiti 

od instrumentalne glasbe, lajeţa, hrupa in ne nazadnje materinega glasu. Raziskovalci so 

ugotovili, da otroci usvajajo jezik na podlagi naglasa. Na podlagi naglasa začnejo 

iz neprekinjene govorne verige luščiti posamezne besede. Prav tako pa na podlagi naglasa 

vedo, katere besede so v stavku tesneje povezane med seboj in tvorijo besedno zvezo. Otrok 

opravi to analizo veliko prej, preden sam izusti svoj prvi zlog. 

 

Otrok se od prvega vdiha oglaša z jokom. Med šestim in osmim tednom začne proizvajati 

glasove, nato se oglasi s prvim smehom. V starosti od šestih do devetih mesecev začne 

blebetati, ko preizkuša svoje govorne organe. Okoli devetega meseca začne nabor glasov 

omejevati glede na jezik, ki ga usvaja. Predjezikovno obdobje se zaključi, ko otrok dvema 

zaporednima zlogoma pripiše pomen. V nadaljevanju otrok pridobiva besedišče z neverjetno 

hitrostjo. Dvanajstletnik tako pozna ţe 150.000 besed. Usvajanje
2
 jezika pa se konča 

s puberteto, zato otrok za ta proces nima neomejenega časa. Kot pri vsakem učenju tudi 

pri usvajanju jezika obstaja t. i. “kritično obdobje”
3
.Otrok, ki je usvojil jezik pred puberteto, 

                                                           
2
Usvajanje jezika pomeni nezavedni proces določanja slovničnih pravil v nekem jeziku, ki ga na podlagi 

odraslega govora opravijo otrokovi možgani povsem spontano in nezavedno (Pavlič, 2016). 
3
Psihologi opredeljujejo kritično obdobje ali oblikovalno obdobje kot obdobje, ko je otrok najbolj dojemljiv 

za določene učne izkušnje. To je obdobje, ko so živčne strukture še plastične in je učenje najučinkovitejše. 
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doseţe jezikovno znanje maternih govorcev, v nasprotnem primeru pa se ga ne bo mogel 

nikoli naučiti. Pridobi si lahko le besedni zaklad, medtem ko slovničnih pravil ni moč 

ponotranjiti (prav tam). 

 

Če je otrok gluh in starši in sorodniki ne kretajo, potem ta otrok ne dobi jezikovnega izkustva 

vse do trenutka, ko njegovo gluhoto diagnosticirajo. Tudi po odkritju gluhote so v preteklosti, 

pa tudi še danes, gluhi otroci odrezani od jezika, vse dokler ne stopijo v tak sistem 

izobraţevanja, kjer se vsaj deloma uporablja znakovni jezik. Tako gluhi otroci pridobijo prva 

jezikovna izkustva precej pozneje kot njihovi slišeči vrstniki, kar pri usvajanju materinega 

jezika vpliva na zmoţnost razumevanja in izraţanja v znakovnem jeziku. Znakovni jezik 

v takem primeru usvojijo kot zakasnjen materni jezik in ne kot tuj jezik
4
. 

 

3.1.3 Razvoj jezika in govora gluhih oseb 

Številni strokovnjaki, ki so raziskovali nastanek govora pri gluhih, so analizirali tako duševno 

stanje gluhih kakor tudi vzroke, ki pripeljejo do zaostanka v govorni komunikaciji. Predvsem 

so bili pozorni na zgodnje obdobje gluhega, saj so študije pokazale, da večino besednega 

zaklada, tudi do 70 odstotkov besedišča, polnočutni otrok pridobi do vstopa v šolo. 

 

Razvoj govora pri gluhem otroku v primerjavi s polnočutnim otrokom kasni za pribliţno tri 

do štiri leta. Če pomislimo na to, kako polnočutni malček naglo osvaja govor in da se ta 

oblikuje prav v zgodnji otroški dobi, postane razlika še večja. Ta pa se v polni meri izrazi, ko 

postane gluhi otrok šolar. Pri polnočutnem otroku se v tem obdobju začne korekcija skoraj ţe 

oblikovanega govora, medtem ko se gluhi otrok ubada z oblikovanjem najpreprostejšega 

govora, prisotna pa je tudi upočasnjenost pri oblikovanju posameznih besed in stavkov 

(Jakopič 2012, str. 24). Vse to pa je povezano z velikim zaostankom za polnočutnimi otroki 

pri oblikovanju besednega zaklada in spontanega govora. Francoski fonetik Marichel 

                                                                                                                                                                                     
Običajno ga ugotavljamo posredno, glede na otrokov interes za določeno obliko učenja in dobre rezultate 
(Marentič Požarni, 2008). 
4
Pavlič (2016) predstavi razliko med usvajanjem zakasnjenega materinega jezika in učenjem tujega jezika 

na podlagi ameriških študij. Slišeči in gluhi otroci, ki so normalno usvojili materni jezik in se nato začeli učiti 
ameriški znakovni jezik, so se bolje izkazali kot gluhi otroci, ki so bili ameriškemu znakovnemu jeziku prvič 
izpostavljeni med devetim in trinajstim letom kot zakasnjenim maternim jezikom. Ti otroci uporabljajo skoraj 
izključno osnovne strukture (osnovni besedni red), medtem pa se otroci, ki so bili izpostavljeni ameriškemu 
znakovnemu jeziku brez zakasnitve, radi zatekajo tudi k bolj zapletenim jezikovnim strukturam. Upad 
jezikovnega znanja zapletenih struktur pripiše dejstvu, da otrok najprej usvoji preproste strukture in se šele 
v obdobju od četrtega do devetega leta posveti zapleteni skladnji. Pomembno je tudi usvajanje znotraj obdobja 
kritičnega učenja, saj če se usvajanje z zakasnitvijo začne v tem obdobju, zmanjka časa za zapletene strukture, 
ker se obdobje kritičnega učenja izteče. 
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(v Jakopič 2012, str. 29) pravi: "Govor je nek sistem glasov in šumov, oblikovan 

s koordiniranimi gibi govornega organa in je namenjen izraţanju misli." 

 

Zaradi dejstva, da gluhi otrok zaostaja za govorom polnočutnega otroka, se je treba zavedati, 

da je njegova pot od mehanično osvojene do pojmovno osvojene besede daljša od poti 

polnočutnega otroka, poleg tega pa je polnočutni otrok na višjem govornem izraţanju 

z miselnimi premolki, ki jih gluhi otrok nikoli ne osvoji. 

 

Bauman (2009) zapiše, da se govor razvije v prvih letih otrokovega ţivljenja, jezik pa se 

razvija mnogo dlje. Pravzaprav sta vse otrokovo učenje in ves razvoj ozko vezano na razvoj 

govora in jezika, kar posledično vpliva na razvoj socialnih, sporazumevalnih in osebnostnih 

veščin posameznika. Zaradi posledic gluhote pride do odsotnosti govora oziroma odsotnosti 

razumljivega govora, posledično se tudi izraţa na ravni pisanja in razumevanja vsebine 

napisanega ter ustvarjanja besednega jezikovnega sistema kot osnove sporazumevanja. Gluhi 

otrok se lahko slovenščine nauči le toliko, kolikor mu je posredovana s strani slišeče osebe. 

S tem pa se izgubi bogastvo jezikovne zgradbe in besedišča, pa tudi obilica informacij, ki nas 

obkroţajo vsak trenutek našega ţivljenja. Dolgoročno to ne prinese le zmanjšanja znanja 

slovenskega jezika, pač pa tudi izgubo nekaterih osnovnih znanj in predstav o svetu, ki jih 

otrok pridobi v najzgodnejšem obdobju svojega ţivljenja (prostorska in časovna razmejitev, 

zmoţnost posploševanja in procesiranja besednih podatkov). Še več, pogosto ti otroci ne 

poznajo pravljic ali preprostih literarnih besedil, ki naj bi bila osnova za učenje knjiţevnosti. 

Prav tako ne morejo spremljati različnih vsakdanjih pogovorov med ljudmi v različnih 

druţbenih razmerjih. Tako gluhe osebe slovenščine navadno nikoli ne osvojijo do te mere, da 

bi bile v njeni rabi samostojne in suverene. Posledica vsega naštetega je, da prihaja 

pri izobraţevanju gluhih do teţav in zadreg tako v procesu izobraţevanja kot tudi 

v vsakodnevnih situacijah, saj se gluhi podredijo večinskemu sistemu druţbenega ţivljenja, ki 

jim ni prijazen, saj ne upošteva dejstva, da sprejemajo informacije po vidnem kanalu.  

 

3.1.4 Znakovni jezik 

Pri opredelitvi termina znakovni jezik naj se najprej naslonim na razlago, ki sta jo podala 

Podboršek in Krajnc (2006). Avtorja navajata, da se lahko sporazumevamo na veliko načinov, 

ne da bi uporabljali glas. V vsakodnevnem ţivljenju kimamo, odkimavamo, skomignemo 

z rameni, pokaţemo smer s prstom, prosimo za tišino s prstom preko ustnic, itd. Prav tako 

z mimiko, ko smo nasmejani, začudeni, namrščeni, izraţamo različna sporočila in občutke. 
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Vsi ti gibi rok, obraza in celega telesa so naravna in vidna sporočila, ki jim dodamo 

dogovorjene kretnje, ki jih uporabljajo gluhe osebe, da postanejo sporočila popolnejša, da 

dobijo sporočanjsko vrednost, kar pomeni, da postanejo jezik. Ta jezik se imenuje znakovni 

jezik, ki ga v svojem vsakdanjem ţivljenju uporabljajo gluhe in naglušne osebe. Znakovni 

jezik je naravni jezikovni sistem, ki se je oblikoval in razvil na osnovi različnih nosilcev oz. 

posameznikov in se uresničuje v govorici kretenj in mimike. 

 

Na zasedanju UNESCA leta 1984 v Parizu so sprejeli definicijo znakovnega jezika, ki pravi: 

“Znakovni jezik je oblika sporazumevanja, kjer se besede, pojmi kaţejo s kretnjami rok, ki 

lahko izraţajo pomen posameznih besed, misli ali celega stavka, odvisno od konteksta ali 

kompleksne serije idej.” (Podboršek in Krajnc 2006, str. 12) 

 

Na spletni strani Zveze društev gluhih in naglušnih je znakovni jezik opredeljen kot jezik 

sporazumevanja oseb oziroma naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih oseb. Znakovni 

jezik temelji na uporabi rok, mimike obraza, oči in ustnic ter gibanju telesa. Prstna abeceda 

(ki je pomoţni element) pa se lahko uporablja z znakovnim jezikom. Znakovni jezik je za 

gluho osebo jezik sporazumevanja in se v njem lahko izraţa, ob tem pa ji omogoča optimalni 

razvoj in ga uporablja kot svoj naravni jezik (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije). 

 

Ne glede na zgornje opredelitve termina znakovni jezik imajo vsi znakovni jeziki vse lastnosti 

človeških jezikov, vendar so pogosto spregledani, saj znakovne jezike uporabljajo jezikovne 

manjšine, ki so sestavljene preteţno iz gluhih kretalcev. Jeziki, ki so v manjšini, so pogosto 

obravnavani kot manj prestiţni v primerjavi s standardnimi/nacionalnimi jeziki, še posebej, če 

se jeziki razlikujejo v modaliteti. Razpršena nevednost slišeče večine o znakovnem jeziku 

vzbuja predsodke do njega in tudi njegovo diskriminacijo, saj slišeči le redko pridejo v stik 

z gluhoto, zato gluhe še vedno usmerjajo k izključni rabi govornih jezikov in na ta način 

oţivljajo preţivete oralistične pristope (Pavlič 2016). Znakovni jeziki so človeški jeziki, ki se 

naravno oblikujejo znotraj jezikovnih skupnosti gluhih. Uporabniki znakovnih jezikov 

za sporočanje uporabljajo vidni prenosnik
5
. Njihovo orodje so roke, s katerimi kaţejo znake, 

ki jih imenujemo kretnje
6
, medtem ko vse ostale neročne znake imenujemo mimika. Uporaba 

                                                           
5
S prsti, dlanmi, rokami, držo telesa, obrazno mimiko in s položajem glave se oblikuje znake, ki so nosilci 

pomena (Pavlič 2016). 
6
Kretnja – gib, navadno z rokami, s katerim se kaj izraža ali poudarja (http://bos.zrc-sazu.si). 
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vidnega prenosnika pri sporočanju povzroča mnogo nerazumevanja in celo predsodke 

do znakovnih jezikov in njihovih uporabnikov (prav tam). 

 

Obče prepričanje o univerzalnem znakovnem jeziku, ki ga kretajo in razumejo vsi gluhi sveta, 

ne drţi. Vsaka skupnost gluhih je razvila svoj znakovni jezik in znotraj ene posamezne 

drţave, kjer je več gluhih skupnosti, ima vsaka svoj znakovni jezik. Prav tako v javnosti 

razširjeno prepričanje, da so znakovni jeziki poenostavljeni, neizoblikovani ali celo nepopolni 

jeziki, ne drţi. Znakovni jeziki so enako kompleksni kot govorni jeziki, le njihove slovnice ne 

poznamo dovolj dobro, saj v mnogih primerih še ni raziskana in opisana. Poudariti je treba, da 

znakovni jeziki ne izhajajo iz govorjenih. Kretalci pri uporabi znakovnega jezika ne izhajajo 

iz slovnice govorjenega jezika tako, da bi posamezne besede zamenjavali s kretnjami. Vsak 

znakovni jezik ima svojo lastno slovnico. Seveda pa ob stiku govornega jezika in znakovnega 

jezika lahko prihaja do medjezikovnih izposojanj, saj je večina uporabnikov znakovnih 

jezikov dvojezična, poleg tega pa imajo znakovni jeziki v primerjavi z govorjenimi 

manjvreden status, kar pripomore k večjemu izposojanju. Omenjeno prepričanje pogosto velja 

tudi med gluhimi osebami. Jezikoslovci z njihovimi raziskovanji dokazujejo, da ni nobene 

osnove za predsodke do znakovnih jezikov. Potrjujejo, da so znakovni jeziki polnokrvni 

človeški jeziki s samostojnimi slovnicami. Ţal, ne glede na dejstvo, da se je odnos do gluhih 

in znakovnih jezikov od sprejetja deklaracije o znakovnih jezikih leta 1988 temeljito 

spremenil in da se je tudi zakonsko priznala pravica do rabe znakovnega jezika v 

vsakodnevnem delovanju, je v primerjavi z govornimi jeziki še dandanes večina znakovnih 

jezikov zapostavljena. Nepoznavanje znakovnih jezikov v javnosti obnavlja in vzdrţuje stare 

predsodke, ki so se pojavljali skozi zgodovino (prav tam). 

 

Slovenija ni pri tem nobena izjema, saj tudi v našem prostoru še nismo ozavestili, da je 

slovenski znakovni jezik (v nadaljnjem besedilu SZJ) polnokrven naravni človeški jezik 

s samostojnimi in kompleksnimi slovničnimi pravili.  

 

3.1.5 Znakovni jezik in komunikacija gluhih skozi čas 

Da bi razumeli današnje stanje znakovnega jezika in njegove specifike in teţave gluhih 

pri sporazumevanju s slišečim svetom, je nujno poznati pogoje za njegov razvoj skozi čas. 

Kot zapiše Pavlič (2016), so od nekdaj obstajali znakovni jeziki vzporedno z govorjenimi 

jeziki. Najstarejši znakovni jezik je francoski znakovni jezik, čigar razvoj lahko spremljamo 

okoli dvesto let. Eden izmed najmlajših znakovnih jezikov pa je nastal pred štiridesetimi leti 
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v Nikaragvi, kjer so posamezni gluhi ţiveli pri slišečih svojcih in so bili odrezani drug 

od drugega. Znakovnega jezika s svojci niso uporabljali, ampak so za sporazumevanje 

uporabljali pantomimo. Po odloku vlade so odprli prvi izobraţevalni center za gluhe, kjer naj 

bi se otroci s pomočjo slišečih učiteljev učili španščino. Oralistični pristop ni obrodil sadov, 

saj je tovrstno učenje potekalo izredno počasi. Gluhi otroci pa so se med odmori in v prostem 

času sporazumevali s pantomimo. Vendar pa niso ostali zgolj pri tem. Ker so bili znotraj 

kritičnega obdobja za razvoj jezika, je njihov notranji jezikovni čut pantomimične geste 

analiziral kot jezikovne kretnje. Pantomima je začela slediti pravilom in nastal je jezik, ki ga 

danes imenujemo znakovni jezik Nikaragve. 

 

Kot je ţe zgoraj zapisano, je zgodovina vseh znakovnih jezikov povsod po svetu 

zaznamovana z diskriminacijo. Jakopič (1998) navaja, da so posamezni primeri gluhih, ki so 

bili vzgojeni in podučevani, zelo redki, nekako od druge polovice 15. stoletja. Poglavitni 

vzrok ni bil samo v socialni pripadnosti gluhih niţjemu sloju, ampak v tem obdobju prav tako 

ni bilo veliko storjenega za polnočutne otroke. Tako stanje v izobraţevanju gluhih se je 

vzdrţevalo vse do 19. stoletja, ko so se začele v večini evropskih drţav ustanavljati prve 

izobraţevalne ustanove za gluhe. Začetke razvoja kretenj oz. znakovnega jezika lahko 

pripišemo predvsem posameznikom, ki so delovali na področju izobraţevanja gluhih oseb. 

Skozi zgodovino so posamezniki poskušali vzpostaviti stik oz. komunikacijo z gluhimi 

osebami in so tako iskali različne didaktične pristope k poučevanju teh oseb. 

 

Prva omemba pojava gluhote sega v čas starega veka, pri Judih v zapise iz Sv. pisma
7
, kjer je 

zapisano: “Kdo je dal človeku usta? Kdo je ustvaril mutca in gluhega; kdo tistega, ki vidi, in 

kdo slepca? Mar nisem to jaz GOSPOD?”, Mojzes
8
 je dal prepoved: “Ne preklinjaj gluhega!, 

ker so Izraelci grdo ravnali s temi nesrečniki.” in v psalmih kralja Davida
9
 najdemo podobno: 

“Jaz pa gluhemu enak ne slišim; in sem kakor mutec, ki ne odpira svojih ust (torej tak, ki se 

ne more braniti, če mu dela sočlovek krivice).” V času stare Grčije sta grški zdravnik 

Hipokrat in Aristotel učila, da “gluhonemi niso za pouk, ker nimajo sluha in govora, torej 

tistih čutil, ki so nujno potrebna za poučevanje”; takrat so bile osebe z okvaro sluha 

v nezavidljivem poloţaju (Jakopič 1889, str. 12). Pa vendar naj bi se Sokrat vprašal, ali se ne 

bi morda tudi mi sami, če ne bi imeli ne glasu ne jezika in bi ţeleli kaj izraziti, trudili misel 

                                                           
7
Sv. pismo, II. Mojz., 4, 10.11 (v Jakopič 1889, str. 12). 

8
VIII. Knjiga, XIX. odl., 14. vrsta (v Jakopič 1889, str. 12). 

9
Davidovi psalmi 38,14,15 (v Jakopič 1889, str. 12). 
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posredovati s pomočjo glave, rok in s pomočjo drugih delov telesa, kot to počnejo tisti, ki ne 

slišijo (Sacks 1991). Prvi primer poučevanja gluhonemih sega v leto okoli 700, ko je 

heksamški škof John v Angliji zapazil med berači gluhonemega moţa, ga versko vzgojil in ga 

navadil tudi nekaj govora. Skoraj ves srednji vek je v znamenju odklonilnega odnosa do 

gluhih, kar pričata dva temeljna akta Schwabenspiegel in Schsenspiegel, v smislu njihovih 

pravic in njihovega poloţaja, saj so jih v tem obdobju pretepali in jih skrajno nečloveško 

mučili. Za začetnika poučevanja gluhih otrok velja Pedro Ponce de León
10

, ki je leta 1545 

ustanovil šolo za gluhe, predvsem za otroke bogatih aristokratov, v samostanu San Salvador 

de Oña, kjer jih je tudi poučeval. Njegovo delo z gluhimi otroki je bilo usmerjeno v učenje 

govornega jezika s pomočjo pisanja in rabe preprostih kretenj (Pedro Ponce de León – 

britannica.com). Prvi zapisi znakovnega jezika nastanejo leta 1620 z izdajo prvega slovarja. 

Povzetek črk in umetnost poučevanja nemega govora – Reducción de las letras y arte para 

enseñar a hablar a los mudos ("Summary of the letters and the art of teaching speech to the 

mute"), ki je delo Juana Pabla Boneta
11

 (Juan Pablo Bonet – britannica.com). Jakopič (1889) 

zapiše, da je zgoraj omenjena knjiga prva te vrste in zelo dober uvod učitelju, ki poučuje 

po govorni metodi. Obsega tudi pouk o gluhonemosti in ročni abecedi ter navaja slovnico 

španskega in grškega jezika. Njegov glavni cilj je bil, da bi naučil gluhoneme glasno govoriti. 

Njegova metoda poučevanja je bila taka, da so učenci najprej črke zapisovali, potem jih 

pokazali s prsti ter naposled izgovarjali in brali. Pri poučevanju se je posluţeval tipa in 

dihanja na roko. 

 

Ne glede na posamezna drugačna razmišljanja je bil poloţaj gluhih oseb vse do leta 1750 

izredno slab. Bili so obravnavani kot neumni, niso se znali sporazumevati s svojo druţino, bili 

so pojmovani kot nesposobni za učenje jezika slišečih in tako obsojeni na komunikacijo z 

nekaj osnovnimi kretnjami, odrezani od izobrazbe ter prisiljeni delati najosnovnejša ročna 

dela (Sacks v Spark 2014). Pa vendar sta se mimika in kretnja pojavili povsod, kjer so ţiveli, 

se druţili in se srečevali gluhi ljudje, ter sta predstavljali osnovno sredstvo za 

                                                           
10

Pedro Ponce de León (1520–1584) je bil španski benediktinski menih, prvi učitelj za gluhe in ustanovitelj prve 
šole za gluhe v samostanu San Salvador de Ona. Razvil je svojo obliko enoročne abecede, s katero bi lahko 
“povedali” (črka za črko) brez besed. Preproste kretnje, ki jih je razvil, pa so uporabljali tudi menihi, ki so se 
zaobljubili molku (www.britannica.com). 
11

Juan Pablo Bonet (c. 1573–1633) je bil španski duhovnik, pionir na področju izobraževanja gluhih v Madridu. 
Napisal je slovar znakovnega jezika, ki se šteje za prvi zapis tez o fonetiki v znakovnem jeziku in o njegovi rabi. 
V njem je bil tudi priročnik za rabo enoročne abecede. Njegov namen je bil, da pospeši ustno in ročno 
izobraževanje gluhih v Španiji. Njegov sistem enoročne abecede je vplival na številne znakovne jezike, španski 
znakovni jezik, francoski znakovni jezik in ameriški znakovni jezik (www.britannica.com). 
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sporazumevanje, ne glede na zgodovinska dejstva o poskusih posameznih učiteljev širom 

Evrope, da bi naučili gluhe osebe govoriti in brati z ustnic. Njihov trud je trajal vse do, kot 

zapiše Dvorščak (2004), leta 1770, ko je duhovnik Charles Michel de l'Epee v Parizu osnoval 

prvi zasebni zavod za poučevanje gluhih, ki je 21 let pozneje postal drţavna ustanova. L'Epee 

je prvi utemeljeval in poučeval gluhe v znakovnem jeziku, ki je materni jezik gluhih. Trdil je, 

da je gluhe otroke treba poučevati prek oči, kar je za slišeče normalno prek ušes. Jakopič 

(1998) poudari, da je L'Epee prišel po daljšem proučevanju moţnosti izobrazbe gluhih do 

sistema kretanja, češ da je treba pričeti pouk v njihovem maternem jeziku in materni jezik 

slehernega gluhega je kretalni govor. Cilj njegove metode poučevanja je bil, da bi gluhonemi 

brali, pisali in razumeli, in ne, da bi govorili. Tako je le malokateri od njegovih učencev znal 

govoriti. 

 

V pariško šolo za gluhe so prihajali mnogi učitelji iz različnih drţav in se učili metod 

poučevanja ter tako nehote širili znakovni jezik, ki so se ga tam naučili. Ker znaki gluhih niso 

zadostovali za poučevanje, se domneva, da so v tistem času učitelji izumili veliko znakov. 

Rezultat tega sta bila dva pojava. Prvi je sorodnost evropskih znakovnih jezikov in 

ameriškega znakovnega jezika. Prisotnost ameriškega znakovnega jezika v evropskem 

prostoru je posledica sodelovanja Laurenta Clerca
12

 in Thomasa Hopkinsa Gallaudeta
13

, 

s katerim je obiskal Zdruţene drţave Amerike, da bi skupaj našla šolo za gluhe v Hartfordu. 

Ker je ni bilo, sta leta 1817 ustanovila t. i. azil za gluhoneme. Temu je sledilo ustanavljanje 

številnih šol po celotnem območju ZDA. Thomas Hopkins Gallaudet je ţelel ustanoviti 

univerzo za gluhe. Njegovo ţeljo je pozneje uresničil njegov sin Edward Miner Gallaudet, 

t. i. Univerzo Gallaudet (Gallaudet College) v mestu Washington DC, v kateri od ustanovitve 

pa vse do današnjih dni poteka celoten študij v znakovnem jeziku (History of sign language). 

                                                           
12

Louis Marie Laurent Clerc (26. december 1785–18. julij 1869) je bil imenovan za "apostola gluhih v Ameriki", 
za vse generacije ameriških gluhih oseb. Ko je bil star eno leto, je v trenutku nepazljivosti padel s stola in se z 
glavo udaril ob ognjišče. Posledica tega dogodka je bila, kot je menila njegova družna, gluhota in nezmožnost 
zaznave vonjav. Sam je pozneje zapisal, da ni čisto prepričan, da je vzrok za gluhoto in nemožnost zaznave vonja 
poškodba, ki jo je utrpel, ampak se je morda že rodil gluh in brez razvitih ostalih čutil. Bil je učenec, pozneje pa 
tudi učitelj na Abbe Sicard, znameniti šoli za gluhe v Parizu, instituciji Nationale des Sourds  – Muets. S 
Thomasom Hopkinsom Gallaudetom je soustanovil prvo šolo za gluhe v Severni Ameriki, v Hartfordu, 
poimenovano "azil za gluhoneme". Šola se je pozneje preimenovala v "Ameriško šolo za gluhe"in je še vedno 
najstarejša obstoječa šola za gluhe v Severni Ameriki (http://en.wikipedia.org/wiki/Laurent_Clerc). 
13

Častiti Thomas Hopkins Gallaudet, LL. D., (10. december 1787–10. september 1851) je bil znan ameriški pionir 
na področju izobraževanja gluhih. Svojo politično kariero je obesil na klin, ko je spoznal devetletno gluho 
punčko, hčer Masona Cogswella, ki jo je začel poučevati na način, da je posamezne besede pisal v blato, in s 
pomočjo slikanic. Cogswell ga je spodbudil, da je odšel v Evropo, kjer je začel proučevati metode za poučevanje 
gluhih študentov. Skupaj z LaurentClerc in Mason Cogswell je soustanovil prvo institucijo za izobraževanje 
gluhih v Severni Ameriki in postal njen prvi ravnatelj (www.britannica.com). 
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Drugi pojav pa je, da so v mnogih šolah nastali “dialekti”, ki so jih uporabljali tamkajšnji 

učenci in njihovi potomci. Kar zadeva slovnico, lahko predvidevamo, da ni bilo mogoče 

izbrisati na modalnosti osnovanih lastnosti avtohtonih jezikov gluhih, v smislu medjezikovnih 

vplivov pa je moţno, da so na znakovne jezike, ki so jih poučevali, imeli določen vpliv tudi 

govorjeni jeziki (Ribičič idr. 2012). Ne glede na širjenje in prepoznavnost metodike 

poučevanja prek francoskih meja so zagovorniki oralne metode vodili ostre polemike proti 

tovrstnemu poučevanju. 

 

Jakopič (1998, str. 19) navaja, da je v nemški šoli med drugimi poučeval Samuel Heinicke, 

strogi pristaš govorno-artikulacijske metode. Pri svoji metodi poučevanja je šel tako daleč, da 

je učencem pri utrjevanju izgovarjave črke i dal poskusiti hud kis, za a navadno vodo, za e 

pelinov izvleček, za o sladko vodo in za u olje. Od učencev je zahteval: “Gluhonemi morajo 

govoriti, kajti govor je podlaga vsakemu nadaljnjemu pouku. Govoreč naj mislijo in govoreč 

naj razodevajo drugim svoje misli; govorjenja naj se priučijo gluhonemi, in to naj bo cilj in 

konec vsemu pouku gluhonemih,” kretnjo pa je zavrgel. Njegovo metodo pa je v celoti potrdil 

milanski kongres učiteljev gluhih leta 1880. 

 

Saks (1991) zapiše, da je bil največji zagovornik oralnih šol Alexander Graham Bell
14

, ki je 

vse svoje napore vloţil v ustanovitev oralnih šol, kar mu je prav tako kot Samuelu Heincikeu 

(op.a) na milanskem kongresu učiteljev gluhih leta 1880 uspelo (prav tam). Še več, gluha 

skupnost ga, kljub temu da sta njegova mati in ţena bili gluhi, šteje med svoje največje 

sovraţnike, saj je bil velik nasprotnik znakovnega jezika, za katerega je menil, da ga je treba 

prepovedati. Prav tako je bil mnenja, da se gluhi ne bi smeli poročati med seboj in ne bi smeli 

imeti otrok (Ivasović 2005). Medtem pa je Charles Michel de l' Epee vztrajal pri svoji učni 

metodi in si je za svoje velike zasluge prisluţil ime “Prvi učitelj gluhonemih” (Jakopič 1998). 

Velik preobrat v uporabi znakovnega jezika se je zgodil po letu 1870, ko so nasprotniki 

znakovnega jezika menili, da znakovni jezik gluhemu človeku ne pomaga, če se z njim ne 

more sporazumevati s slišečimi ljudmi. Na eni strani se je postavljalo vprašanje, ali ne bi bilo 

bolje, da bi gluhe učili govorjenja in branja z ustnic za laţjo vključitev med slišeče ljudi. Na 

drugi strani pa, ali ne bi bilo morda bolje, da bi gluhega otroka namesto ogromne porabe časa 

za individualno učenje pribliţnega govorjenja raje naučili vsebine iz vsakodnevnega ţivljenja 

                                                           
14

Alexander Graham Bell, ameriški znanstvenik in izumitelj (3. marec 1847–2. avgust 1922), najbolj znan 
po izumu telefona, je bil pogosto tudi imenovan oče gluhih. Njegov oče, ded in brat so se ukvarjali z govorom, 
njegova žena in mati sta bili gluhi (www.britannica.com). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ameri%C4%8Dani
http://sl.wikipedia.org/wiki/Znanstvenik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Izumitelj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Telefon
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s pomočjo znakovnega jezika (Sacks 1991). Ne glede na različna razmišljanja se v tistem času 

znakovnih jezikov ni dojemalo, kot da so jeziki, zato so ostali zapostavljeni, kljub temu da so 

pri preverjanju splošnega znanja prednjačile tiste šole, ki so uporabljale le znakovni jezik. 

Z odločitvijo surdopedagoške
15

 stroke za uporabo oralne metode pri poučevanju gluhih otrok 

je leto 1880 verjetno med gluhimi po vsem svetu zapisano kot črno leto. Velika večina 

intelektualcev, učiteljev gluhih, zdravnikov in duhovnikov je zagovarjala poučevanje gluhih 

po oralni metodi. Direktor ene izmed italijanskih šol za gluhe ter predsedujoči kongresa je 

nagovoril prisotne: “Prijatelji, ne glasujte, če ne morete, toda ko pridete domov, pričajte, kaj 

ste videli tukaj. Gluhonemi iz Italije govorijo… Dodal bom, da je katoliškim duhovnikom 

pomembno, da nemi govorijo, predvsem zaradi spovedi, ki jo opravljamo. In na deţeli bo 

duhovnik spoved, ki mu jo bi gluh izrazil v kretnjah, narobe razumel… Rotim vas: glasujte 

za govor, vedno za govor …” (Lane v Dvorščak 2004). Sklep kongresa, na katerem je bil 

prisoten samo en gluh delegat, je bil, da naj izobraţevanje gluhih poteka s pomočjo oralne 

metode kot edine uradne metode dela z gluhimi in naglušnimi otroci, kar je bilo takrat splošno 

sprejeto načelo v Evropi in drugod po svetu. Resolucija je bila zapisana v dveh točkah (prav 

tam): 

1. Kongres, glede na nesporno superiornost govora nad kretnjo, za vrnitev gluhonemih 

v druţbeno ţivljenje in za njihovo večjo jezikovno spretnost razglaša, da ima artikulacijska 

metoda prednost pred tisto s kretnjo v poučevanju in izobraţevanju gluhih in nemih. 

2. Glede na to, da ima spontana uporaba kretenj in govora pomanjkljivosti, da lahko škoduje 

govoru, branju z ustnic in natančnemu izraţanju idej, kongres razglaša, da ima oralna 

metoda prednost. 

Sedaj ni bilo več vprašanje, “zakaj” je treba gluhe naučiti govora, ampak “kako” jih je treba 

naučiti govora. Gluhi niso smeli uporabljati svojega naravnega jezika – znakovnega jezika, še 

več, bil je celo prepovedan in diskriminiran. In če je bil deleţ zaposlenih gluhih učiteljev 

v primerjavi z zaposlenimi slišečimi učitelji v letu 1850 pribliţno petdesetodstoten, se je 

do leta 1960 zmanjšal na dvanajst odstotkov (Sacks 1991). Prve premike pri pouku gluhih 

otrok opazimo šele v 20. letih 19. stoletja, ko je nemški učitelj Mihael Venus, ki je poučeval 

v gluhonemnici, nihal med l'Epeejevo kretalno metodo ter Heinickejevo govorno metodo in 

skušal obema metodama dati pravično mesto v poučevanju gluhih. Dunajska šola pa je 

vzgajala gluhe učence s pisanjem, gojili so ročno abecedo in kretnjo, ki so jo sistematično 

obdelali in je sluţila kot pripomoček in namen vsemu pouku, govor pa je bil prisoten 

                                                           
15

Surdopedagogika je specialna pedagogika za slušno prizadete. 
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pri nekaterih bolj nadarjenih učencih ali tistih, ki so pozneje oglušeli. Šole po Evropi so se 

začele odpirati novim tokovom – na Danskem so z uredbo kralja Friderika IV. določili, da se 

vsi gluhonemi, ki so dovršili sedmo leto starosti, šolajo na drţavne stroške v gluhonemnici. 

Prav tako so se po zgledu Pariške in Leipziške gluhonemnice začele ustanavljati 

gluhonemnice tudi v Avstriji, Italiji, Španiji, v Rusiji in drugod. Njihovo načelo je bilo, da je 

treba gluhega otroka učiti čim naravnejše, tako kot uči mati svojega otroka. Govor ni bil cilj 

ali smoter pouka, ampak samo sredstvo za učenje pravopisa, s katerim potem laţje razumejo 

pojme (Jakopič 1998).  

 

Ne glede na mnoge poskuse o rabi kretenj v procesu izobraţevanja se je vse do osemdesetih 

let dvajsetega stoletja obdrţal močan vpliv milanskega kongresa. Tako se je znakovni jezik 

v večini drţav prenašal s starejše na mlajšo generacijo gluhih oseb praktično celo stoletje. 

Vsem tem dogodkom pa ne bi namenjali toliko pozornosti, če bi z oralno metodo 

pri poučevanju gluhih dosegli pozitivne rezultate. Uvedba oralne metode poučevanja gluhih 

otrok in prepoved uporabe znakovnega jezika pa sta gluhe otroke potisnili v nazadovanje 

pri usvajanju znanja in splošne pismenosti.  

 

V šestdesetih letih 20. stoletja so se starši, zgodovinarji, učitelji začeli spraševati, kaj se je 

zgodilo z gluhimi. Leta 1951 so v Rimu na predlog Zveze gluhih Italije prisotne nacionalne 

organizacije gluhih na prvem uradnem kongresu ustanovile Svetovno federacijo gluhih 

(World Federation of the Deaf – WFD) in se tako začele boriti za svoje temeljne pravice, ki so 

danes natančno definirane (Human rights, b. l.): 

 priznavanje in spoštovanje znakovnega jezika, 

 sprejemanje bilingvizma
16

, 

 moţnost sprejemanja totalne komunikacije, 

 solidarnost z vsemi invalidi, 

 popolno informiranje gluhih z vsemi danimi postopki in tehnologijami, 

 pravica do uporabe tolmačev znakovnega jezika, 

 nujno posvetovanje z gluhimi o vseh pomembnih vprašanjih, 

 nujna popolna druţbenopolitična udeleţba gluhih na vseh področjih ţivljenja. 

 

                                                           
16

Bilingvizem je pri gluhih osebah opredeljen kot hkratno učenje naravnega jezika – znakovnega jezika in 
maternega jezika posameznika. 
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Leta 1984 je gluha skupnost dosegla prvo zmago, ko je stroka priznala svojo zmoto in v 

Parizu priznala totalno komunikacijo
17

 kot novo metodo poučevanja gluhih otrok. Idejo 

totalne komunikacije so razvijali v Ameriki, kjer so to idejo prvič uporabili leta 1968 v šoli 

za gluhe “James Madison” v Santa Ani. Skupnost direktorjev ameriških šol za gluhoneme v 

Rochestru pa jo je leta 1976 dokončno definirala kot “filozofijo, ki popolnoma enakopravno 

vključuje slušno-glasovno-jezikovni in manualno-kinetični model komunikacije z namenom, 

da se zagotovi učinkovita komunikacija gluhih med sabo in z ljudmi, ki imajo zdrav sluh” 

(Juras 1989, str. 11). Iz Amerike si je filozofija totalne komunikacije pot naprej utrla v šole za 

gluhe na Danskem, Švedskem in v Franciji. Dodatna potrditev njihovim prizadevanjem za 

priznanje temeljne pravice sledi, ko UNESCO leta 1985 definira totalno komunikacijo kot 

“metodo pouka gluhih, ki vključuje primerne slušne, ročne in ustne načine sporazumevanja. 

Vključuje tudi mimiko, geste, branje, pisanje in vse druge načine, ki zagotavljajo večjo 

jasnost in olajšujejo sporazumevanje” (prav tam, str. 15). Leto 1988 je leto, ko se uresničijo 

zahteve gluhih po prepoznavanju njihovega načina medsebojnega sporazumevanja kot 

jezikovne značilnosti. Evropski parlament sprejme Resolucijo o znakovnih jezikih, ki vsebuje 

vse bistvene zahteve gluhih skozi zgodovino: priznanje znakovnega jezika, pravico do 

tolmača, pravico do izobraţevanja v svojem jeziku, dostopnost do informacij v njim 

prilagojeni tehniki. 

 

3.1.6 Znakovni jezik in komunikacija gluhih skozi čas v slovenskem prostoru 

V času, ko se je v Parizu ustanovila prva šola za gluhe, in vse do leta 1840, ko je bila 

ustanovljena prva šola za gluhe v Sloveniji, smo bili v našem prostoru priče individualnim 

poskusom izobraţevanja gluhih (Ribičič idr. 2012). 

 

Leta 1869 je avstrijski drţavni zakon o osnovnem šolstvu odločil, da so tudi “brezčutci, 

slepci, glušci, mutci” šolski obvezniki (Dvorščak 2004), in to s členom 59/2 preciziral tako, 

da naj pokrajinske uprave izdajo posebne ukrepe ob ustanavljanju posebnih pokrajinskih šol 

in domov za nepolnočutne otroke. Leta 1883 je šolska uprava izdala novelo, po kateri so tudi 

“defektni” otroci dolţni obiskovati šolo, vendar Zavoda niso ustanovili, saj je Kranjska 
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Filozofija totalne komunikacije je, da je treba za vsako skupino znotraj heterogene skupine gluhih 
(prelingvalno in postlingvalno gluhe osebe, naglušne osebe) izbrati pravilno metodo, da bo govorna 
komunikacija dosegla čim večji uspeh. Juras (v Krančan 2003) navaja, da je pri razvoju govorno-socialnih veščin 
več stopenj. Prva je znakovna metoda (“the sign method”), druga je akustična metoda (“the oral & acoustic 
method”) in zadnja je kombinirana ‒ simultana metoda (“the combined method”) z vsemi spremljajočimi 
postopki, kot sta odčitavanje z obraza in ust sogovornika (“thelipreading”) in sistem usta – roke (“the mouth –
hand system & cued speech system”) (Juras v Krančan 2003, str. 36). 
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pokrajinska skupščina ugotovila, da za kaj takšnega nima dovolj denarja. Ne glede na vse 

teţave so leta 1886 v Šmihelu pri Novem mestu odprli zasebno šolo za gluhoneme deklice in 

leta 1900 Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme v Ljubljani, ki je po letu 1905 postal 

drţavna ustanova (prav tam). 

 

Tudi naša surdopedagoška stroka je sledila svetovnim trendom in odločitvi milanskega 

kongresa. Večina strokovnjakov se ni strinjala z uporabo znakovnega jezika, ker naj bi 

njegova uporaba zavrla učenje govora. Ob štiridesetletnici ljubljanskega zavoda je tedanji 

ravnatelj Fran Grm (v Dvorščak 2004, str. 65) zapisal: “Štirideset let ţe vrši učiteljstvo 

človekoljubno delo in poslanstvo na tem zavodu ter rešuje gluhoneme otroke iz duševne teme, 

jim daje glasovni govor, ki je darov najdraţji dar …” Prav tako je profesor Matjašević izjavil: 

“Ne smemo mimo dejstva, da so gluhim otrokom učni predmeti sredstvo za razvoj in 

formiranje govora, medtem ko je polnočutnim otrokom govor sredstvo za pridobivanje 

znanja.” (Jakopič in Savić v Dvorščak 2004, str. 65) Ravnatelj zavoda za gluhe leta 1959 

v navodilih zapiše: “Glavni predmet v vseh razredih je gradnja in oblikovanje govora, vsi 

drugi predmeti prinašajo snov za govorno obdelavo.” (prav tam, str. 65) 

 

V stroki pa niso mogli preprečiti zdruţevanja gluhih oseb, saj so se zavedali, da bodo le 

s skupnimi močmi dosegli svoje temeljne pravice. S prihodom Aljoše Redţepoviča na mesto 

sekretarja Zveze društev gluhih in naglušnih (v nadaljnjem besedilu ZDGNS), ki je prepoznal 

zahteve gluhih, lahko rečemo, da so se v osemdesetih letih zgodile spremembe, ki so 

zaznamovale zgodovino razvoja ZJ današnjega časa. Leta 1979 so v ZDGNS začeli izvajati 

seminarje, ki so jih poimenovali “seminarji gestikulacije”. Te seminarje sta vodili Meri 

Moderndörfer
18

 in Ljubica Podboršek
19

. Leto 1980 pa predstavlja prelomno leto, ko so v 

Kopru začeli s televizijsko oddajo Prisluhnimo tišini, kjer se je prvič v medijih pojavila 

kretnja, ki je za marsikoga pomenila velik šok. Naslednja zahteva, ki jo je gluha skupnost 

postavljala med prioritete in ki bi pomenila njeno enakopravno udejstvovanje v večinskem 

slišečem svetu, je bila pravica do tolmača. Posledica tega je bila, da je ZDGNS leta 1983 
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Meri Möderndorfer je zaradi meningitisa v sedmem letu starosti oglušela. Šolala se je v ljubljanski 
gluhonemnici in zaključila še dvoletno gimnazijo. Kot štipendistka zveze je obiskovala štiriletno ekonomsko 
srednjo šolo, ki jo je uspešno zaključila. Poklicno pot je nadaljevala v gospodarstvu Zveze, Mladinski knjigi, 
študentskem naselju kot knjigovodkinja, leta 1974 pa se je zaposlila v ljubljanskem društvu, kjer je delala vse do 
upokojitve. Bila je prva učiteljica znakovnega jezika, je soavtorica knjige Govorica rok ter si je ves čas 
prizadevala za uvedbo znakovnega jezika v šole za gluhe otroke (Redžepovič 1995, str. 89–90). 
19

Ljubica Podboršek je otrok gluhih staršev in je prva uradna tolmačica znakovnega jezika pri nas ter ena 
izmed oblikovalk njegove abecede in ena tistih, ki že desetletja vsak dan “sedi” v razredih Zavoda za gluhe in 
naglušne Ljubljana (Redžepovič in Juhart 2011, str. 121). 
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ustanovila prvo sekcijo tolmačev. Ker učenje posameznih kretenj ni zadostovalo potrebam 

gluhih pri komunikaciji, je bilo treba te posamezne kretnje zbrati in jih poenotiti, kar je 

pomenilo prve zametke današnjega slovenskega znakovnega jezika (Zavod Zdruţenje 

tolmačev za slovenski znakovni jezik). Leta 1984 je sledila prva izdaja priročnika za učenje 

kretalnega govora Govorica rok 1. Z izdajo prvega priročnika so gluha skupnost in tolmači 

prvič dobili podlago za 600–700 kretenj. Vsi ti premiki, vse te novitete niso bile všeč tistim, 

ki niso odobravali rabe kretenj, saj so pomenile revolucijo v razumevanju gluhe skupnosti, 

revolucijo v njihovem izobraţevanju, drugačno miselnost in prilagajanje novo nastalim 

razmeram. Leta 1986 je bil organiziran posvet o usposabljanju slušno prizadetih na 

Slovenskem, kjer se je zbrala vsa slovenska stroka: predstavniki vseh treh šolskih centrov 

(Centra za korekcijo sluha Portoroţ, Centra za korekcijo sluha in govora Maribor, Zavoda za 

gluhe in naglušne Ljubljana), strokovnjaki takratne Pedagoške akademije, ZDGNS, 

predstavniki društev, kjer je gluha skupnost ponovno predlagala vključitev totalne 

komunikacije v šolski sistem. Ker jim ob koncu posveta to ni uspelo, se je ZDGNS odločila, 

da organizira Jugoslovanski posvet z mednarodno udeleţbo o problematiki totalne 

komunikacije in organiziranju gluhih in naglušnih v Ljubljani z naslovom “Organiziranost 

gluhih danes in jutri”. Na kongresu so zagovarjali in argumentirali pomen totalne 

komunikacije ter poudarjali, da je treba dovoljevati kretnjo. Takrat so vse republike in 

pokrajine takratne Jugoslavije podprle rabo znakovnega jezika in pomen totalne 

komunikacije. Cilj je bil uveljaviti filozofijo totalne komunikacije v vzgojno-izobraţevalnem 

in rehabilitacijskem procesu za slušno prizadete. Kongres, ki je potekal v Ljubljani, pa velja 

za zgodovinsko prelomnico na poti do priznanja rabe znakovnega jezika (Zveza društev 

gluhih in naglušnih Slovenije). 

 

Kot zapiše Dvorščak (2004, str. 7), [z]godovina gluhih v vsej svoji pestrosti more 

brez zadrţkov pokazati, da je to zgodovina, ki ima na svojih portalih izklesane izkušnje 

nevidnih, uničevanih, odrinjenih, preganjanih, izkoriščanih, ubogih, teţavnih, 

različnih, drugačnih ljudi in (danes) ljudi s posebnimi potrebami. Vse tja od antične 

Grčije, od koder imamo zapise o gluhih, pa do danes je mogoče opazovati različno 

potencirane strategije, s katerimi so evropske druţbene formacije vzpostavljale odnos 

do gluhih posameznikov oz. gluhih druţbenih formacij … 
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3.1.7 Posebnosti jezikovnega razvoja gluhih 

Kot sem zgoraj zapisala, slišeči otroci usvajajo jezik ţe v materinem trebuhu. Usvajajo ga 

spontano, brez truda, ne glede na njihov kognitivni razvoj. Gluhi otroci pa so zaradi gluhote 

prikrajšani tako v jezikovnem sporazumevanju kot pozneje v reševanju kompleksnejših nalog. 

Gluhim osebam (prelingvalno
20

) pa je komunikacija onemogočena ţe s spočetjem v maternici, 

ob dejstvu, da ima sposobnost zaznavanja ţe 26 tednov star zarodek. Raziskave kaţejo, da 

imajo gluhi otroci do pet let zaostanka v govoru. Besede z različnimi pomeni, abstraktni 

pojmi, pregovori, fraze predstavljajo gluhemu otroku (pa tudi gluhemu odraslemu) 

nepremagljive ovire. Gluhe osebe v svojem ţivljenju nikoli ne osvojijo slovenščine do te 

mere, da bi jo lahko samostojno uporabljale. Usvojijo jo samo toliko, kot jo posredujejo starši 

in/ali učitelji v šoli, kar pa je veliko premalo, da bi osvojile jezikovno zgradbo in besedišče 

govorjenega jezika. Slovenski knjiţni jezik je za gluhe tuj jezik, saj temelji na glasovno-

pisnem govoru. Pogoj za govor je sluh, pri gluhih pa je najpomembnejši vidni način izraţanja, 

zato otrok ne more posnemati akustičnih signalov, saj mu ničesar ne pomenijo. Posledica tega 

je, da se govora ne morejo v polnosti naučiti oz. ne govorijo razločno, problem se pokaţe tudi 

pri pisanju in razumevanju napisanega, saj si niso mogli ustvariti besednega jezikovnega 

sistema kot osnove sporazumevanja (Bauman idr. 2009). Pavlič (2016) zapiše, da v ţelji 

po ustvarjanju enakih moţnosti skušamo v Sloveniji gluhe otroke čim bolj sistematično in 

učinkovito vključiti v slišeče okolje. Vendar tako nepremišljeno vključevanje gluhim odteguje 

moţnost, da usvojijo znakovni jezik tako, kot slišeči usvojimo jezik – brez napora, samodejno 

in učinkovito. Ker se večina gluhih otrok rodi slišečim staršem, ki ne poznajo ne gluhote ne 

ZJ in se ga do kritičnega obdobja otrokovega razvoja ne naučijo, je večinoma komunikacija 

med njimi močno okrnjena. Tako otroci ZJ ne usvojijo kot svoj materni jezik, ampak se ga 

naučijo kot tuji ali zakasneli materni jezik. Le manjši deleţ gluhih otrok se rodi gluhim 

staršem, da v domačem okolju usvoji znakovni jezik kot materni jezik, medtem ko slišeči 

otroci, ki se rodijo gluhim staršem, usvojijo hkrati z znakovnim jezikom tudi slovenščino, kar 

pomeni, da so dvojezični. 

 

Ne smemo pa spregledati, da je pomanjkljivost govora in jezika sorazmerna stopnji in času 

nastanka okvare sluha. Večja, kot je stopnja izgube, in bolj zgodaj v razvoju, kot je do okvare 

prišlo, teţje so posledice za razvoj govora (Košir 1999). Jezikovne kompetence in jezikovni 

razvoj so torej odvisni od načina usvajanja jezika in kdaj so začeli usvajati jezik. Če slišeči 

starši ne obvladajo ZJ, njihovi gluhi otroci nimajo jezikovnega izkustva do njihove prve 
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Prelingvalno gluha oseba je oseba, ki je izgubila sluh, predno je bil usvojen govor in jezik. 
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diagnoze oziroma vse dokler ne stopijo na pot formalnega izobraţevanja (Pavlič 2016). 

Pomanjkanje komunikacije v druţini prikrajša gluhe otroke za mnogotere izkušnje in učenja, 

ki so slišečim vrstnikom samoumevna. Tako prevladuje obče prepričanje, da so gluhi otroci 

nekoliko bolj nezreli, v smislu, da so bolj nesamostojni, odvisni, neodgovorni, da so njihove 

dejavnosti kratkotrajnejše in da slabše predvidevajo posledice svojih dejanj. Nekateri avtorji 

pa menijo, da so socialno nezreli zaradi pretiranega zaščitniškega odnosa staršev in 

internatskega načina šolanja gluhih otrok. “Če se torej pri gluhih pojavljajo negativne 

lastnosti, te nikakor niso posledica gluhote same, ampak posledica nerazumevanja in napačnih 

pristopov in postopkov slišečega sveta do gluhega človeka.” (Bauman 2009, str. 27) Ker gluhi 

otroci ne razumejo dovolj zakonitosti sveta okoli sebe, ker je usvajanje jezika zapoznelo, jim 

primanjkuje informacij in razlag, so njihovi socialni stiki omejeni in je moţnost frustracij 

večja, je toliko pomembnejše, da se začne čim zgodnejše usposabljanje na jezikovnem, 

komunikacijskem in govornem področju (Košir 1999). Raziskovalci znakovnih jezikov 

poudarjajo, da v starosti, ko slišeči malčki začno blebetati, gluhi malčki, ki so imeli stik z ZJ, 

začno “blebetati znakovno”. Vznik ZJ je povsem naravna rešitev, kadar je dostop 

do jezikovnih informacij omejen ali onemogočen (Pavlič 2016). 

 

Znakovni jezik je za gluhe osebe najpomembnejše sredstvo sporazumevanja, ki ga uporabljajo 

za sporočanje najrazličnejših namenov in vsebin, zato se je treba zavedati, da gluhim osebam 

slovenski govorni jezik ni naravni jezik, kot meni večina slišečih, ki tega področja ne pozna 

dobro. Njihov naravni jezik je namreč znakovni jezik, kar pomeni, da si pojme razlagajo 

na podlagi njihovega jezika, ki ima, tako kot vsi jeziki tega sveta, svoje zakonitosti in pravila. 

Filozof Ludwig Wittgenstein (v Ule, 1990, str. 97), ki se je ukvarjal s problemi jezika, je 

dejal: “Meje mojega jezika so meje mojega sveta.” In v okviru tega, kot pravi Lobnik Zorko 

(1999), moramo raziskovati in razumeti svet gluhih. Bauman pravi, da je SZJ samostojen in 

drugačen od slovenščine – z visoko razvitim manualno-vizualnim načinom izraţanja ima 

drugačno skladnjo, drugačna oblikoslovna in besedotvorna pravila in se ne more uporabljati 

hkrati z govorjeno slovenščino. Je način sporazumevanja večine gluhih oseb, kadar se druţijo 

med seboj ali s slišečimi osebami, ki uporabljajo isti znakovni kod (Bauman idr. 2009). 

Človek je simbolno bitje, nenehno nekaj označuje, presoja, ocenjuje in razumeva. Vse to bi 

bilo brez obširnih sistemov socialno utrjenih simbolnih redov in načinov kodiranja sporočil 

nemogoče. Če ne bi bilo posebnega sistema govora, ljudje ne bi mogli razviti zavesti oz. bi ta 

ostala rudimentarna. Šele jezikovni sistemi simbolov omogočajo sistematično vţivljanje 

v druge ljudi, kar omogoča kontinuirano komuniciranje med ljudmi, trajne druţbene odnose, 
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druţbene institucije, procese socializacije ter prenašanje tradicij in znanja na nove generacije 

in skupno delo ljudi (Ule 2005). Ljudje si ţe od rojstva naprej vedno bolj zavestno in dejavno 

prisvajamo različne oblike in načine interakcije s soljudmi in okoljem. V tem procesu se 

hkrati pojavita in razvijeta osebni in socialni jaz ter refleksivni odnos med obema, ki ga Mead 

poimenuje sebstvo. Za razvoj sebstva ni dovolj, da v socialnem procesu prevzamemo le 

stališča drugih do sebe in da ta proces kot celoto vnesemo v svoje individualno doţivljanje 

(Mead v Ule 2005). Zgoraj omenjene navedbe veljajo tudi za gluhe osebe, ki so prav tako 

simbolna bitja, ki nenehno presojajo, označujejo in razumevajo. Pomembno dejstvo, ki ga 

slišeča druţba prezre, je, da komuniciranje gluhih poteka na drugačen način. Da njihova 

zavest ne bi ostala rudimentarna, so razvili poseben sistem “govora” s pomočjo rok, 

imenovanega znakovni jezik. Z njegovo pomočjo poteka njim naraven proces socializacije; 

prenašanje tradicije in znanja na nove generacije. Nemara bi bilo bolje narediti tehten 

premislek, koliko slišeča skupnost dopušča gluhi skupnosti njej naravno doţivljanje sveta in 

sebe, ne da bi jo (po)skušala spraviti v kalup komunikacijskih pravil slišečega sveta (Spark 

2014). Z rabo gibov se bo posameznik naučil sporočati svoje ţelje in potrebe in bo postal 

uporabnik znakovnega jezika. Gluhe osebe z nevrolingvističnega vidika predstavljajo 

dvojezične osebe, s socialnega vidika so socialna kulturna skupina, z vzgojno-

izobraţevalnega pa skupina oseb s posebnimi potrebami (Bauman idr. 2009). Stik gluhe 

kulture in slišeče kulture ter medsebojno izmenjavanje informacij lahko imenujemo kot 

medkulturno komuniciranje, ker pomeni, kot zapiše Ule (2005), interakcije, odnose, stike, 

samopredstavljanje, oblikovanje samopodobe med člani različnih socialnih in kulturnih 

skupin. Dejstvo je, da se gluhe osebe zaradi izgube sluha posluţujejo znakovnega jezika in 

predstavljajo ciljno skupino s skupnim jezikom, kulturo in identiteto. Pravilno bi bilo, da se 

spoštujejo razlike med ljudmi, še posebej, če si niso prostovoljno izbrali določenega poloţaja, 

saj človek ne more ţiveti brez komunikacije, pa naj bo verbalna in/ali znakovna. 

 

3.1.8 Pravni status 

Pravica do rabe slovenskega znakovnega jezika temelji in je zapisana v 14. členu Ustave 

Republike Slovenije, ki zagotavlja“enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede 

na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, 

izobrazbo, druţbeni poloţaj, invalidnost ali katero koli drugo osebno okoliščino”(Ustava 

Republike Slovenije). Zato se boj za priznanje ZJ ne konča z zaključkom mednarodnega 

posveta, ki je potekal v Ljubljani leta 1986, ampak se nadaljuje vse do leta 1994, ko je 

komisija za vprašanja invalidov pri Drţavnem zboru RS sprejela sklep o zakonski ureditvi 



Spark, Natalija. 2018. »Gluhota v psihoterapiji.« Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne druţbene 

študije v Novi Gorici 

23 
 

pravice gluhih do tolmača. Leta 1996 je takratni minister imenoval delovno skupino za 

pripravo zakona o pravici gluhih do tolmača. To je bila priloţnost, da se uredi poloţaj 

tolmačev v slovenskem prostoru in se priznajo poklicne kvalifikacije, saj do tedaj znanje in 

spretnosti niso bili priznani. Z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in 

posameznimi postopki in s podelitvijo prvih certifikatov se prizna poklic tolmač/tolmačica 

SZJ. Leta 2002 je bil, po petih letih od ustanovitve delovne skupine za pripravo zakona, 

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (v nadaljnjem besedilu ZUSZJ) tudi sprejet. 

Ne glede na ZUSZJ, ki ureja pravni status, so gluhe osebe naletele na prve ovire in odpor 

pri posameznih institucijah, ki so dolţne zagotoviti tolmača po uradni dolţnosti. Zakon v 

prvem členu maternim kretalcem SZJ zagotavlja pravico do uporabe slovenskega znakovnega 

jezika in pravico do informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način uveljavljanja 

pravice do tolmača za ZSJ pri njihovem enakopravnem vključevanju v ţivljenjsko in delovno 

okolje ter v vse oblike druţbenega ţivljenja ob enakih pravicah in pogojih ter enakih 

moţnostih, kot jih imajo osebe brez okvare sluha. (Ur. l., št. 96/02) Po tem zakonu (10. člen; 

op. a.) ima gluha oseba zagotovljeno pravico, da uporablja svoj jezik (slovenski znakovni 

jezik; op. a.) in s tem pravico do tolmača za SZJ v vseh postopkih pred drţavnimi organi, 

organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne sluţbe. Gluha 

oseba ima pravico uporabljati SZJ tudi v vseh drugih ţivljenjskih situacijah, v katerih bi ji 

gluhota pomenila oviro pri zadovoljevanju njenih potreb. To pomeni, da je gluhi osebi 

s pravico do rabe njenega jezika priznana pravica do tolmača, ki jo uveljavlja v obsegu in 

na način, ki omogoča uveljavljanje pravic po načelu enake dostopnosti
21

. Poleg tega je vsaki 

gluhi osebi, ki uveljavlja pravico do tolmača, priznanih dodatnih 30 brezplačnih ur 

tolmačenja, ki jih lahko porabi po lastni presoji in ţeljah. Gluhi osebi, ki ima status dijaka ali 

študenta, pa zaradi dodatnih potreb, povezanih z izobraţevanjem, zakon namenja sto 

brezplačnih ur tolmačenja (Ur. l., št. 96/02). Po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega 

jezika je skrb za SZJ zaupana Svetu za slovenski znakovni jezik, ki ga ustanovi Vlada 

Republike Slovenije, katere naloga je skrb za spremljanje razvoja, uveljavljanja ter 

enakopravnost SZJ. Zaključim lahko, da je SZJ v našem prostoru prepoznan kot jezik gluhe 

skupnosti.  

 

                                                           
21

Plačilo stroškov tolmača za SZJ iz prvega odstavka 12. člena Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika 

zagotovijo državni organi, organi, lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil in izvajalci javne službe v letnih 
finančnih načrtih (ZUSZJ). To pomeni, da ima gluha oseba iz prvega odstavka 12. člena pravico do tolmača 
v neomejenem številu ur (op. a.). 
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Ţal pa ostajajo nekateri problemi, ki se včasih zdijo nerešljivi, poudari Jasna Bauman, 

direktorica ZZTSZJ: “Gluhim dijakom in študentom je še vedno kratena pravica do tolmača 

na področju izobraţevanja, status slovenskega znakovnega jezika še ni urejen in tudi 

dostopnost do informacij je okrnjena.” (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije) In kot 

zapiše Pavlič (2016, str. 33): “Njegovo ranljivost povečuje nepovezanost ustanov, ki skrbijo 

za njegovo jezikovno politiko, slaba prepoznavnost v javnosti, nepoznavanje jezikovnega 

razvoja gluhih ter njihovo nesistematično obravnavanje in izobraţevanje v Sloveniji.” 

 

Kolikšno je število gluhih oseb v Sloveniji, je teţko opredeliti, saj ni nikjer moč najti 

zanesljivega podatka. Na spletni strani ZDGNS je objavljen podatek, da je v Sloveniji 

1500 gluhih oseb, od tega je okoli tisoč uporabnikov slovenskega znakovnega jezika kot 

prvega jezika. Vendar se ta podatek razlikuje od tistega, ki ga zapiše Pavlič (2016), da je bilo 

leta 2009 v Sloveniji registriranih 873 uporabnikov storitev tolmačenja, med njimi 43 oseb 

v procesu šolanja. Prav tako se po podatkih ZZTSJ iz leta 2014 število upravičencev razlikuje 

od podatkov krovne organizacije
22

, ko je bilo 916 upravičencev, ki so prejeli odločbo 

o pravici gluhih oseb do uporabe znakovnega jezika. To so tisti upravičenci, ki so dejansko 

v vsakodnevnem ţivljenju izkazovali potrebo po tolmaču (Spark 2014). 

 

Nemara lahko najzanesljivejše ocenimo število gluhih kretalcev po podatkih, ki jih 

ima ZZTSZJ glede na število upravičencev, ki so prejeli odločbo po Zakonu o pravici 

do uporabe slovenskega znakovnega jezika. Po zadnjih podatkih je na dan 31. 12. 2017 bilo 

takšnih 980 oseb. 

 

3.2 Psihoterapija in dostopnost 

 V tem poglavju se bom posvetila razvoju psihoterapije, kognitivno-vedenjskemu svetovanju 

in dostopnosti psihoterapevtske in svetovalne prakse. 

 

3.2.1 Psihoterapija skozi čas 

Zametki današnje psihoterapije segajo v čas šestega oziroma petega st. pr. n. š., ko so takratni 

filozofi postavljali temeljna vprašanja vsega bivajočega z vsemi pripadajočimi kategorijami. 

Bivajoče so obravnavali kot bivajoče v celoti, v splošnem in občem vidiku. Najpomembnejši 

                                                           
22

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategorije_(filozofija)&action=edit&redlink=1
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filozof, začetnik ontologije,
23

 prvi, ki je v evropski in svetovni zgodovini filozofije odkril 

razum, je bil Parmenid, ki je postavil vprašanje: “Koliko je svet dostopen spoznanju?” Rešil 

ga je enoznačno, in to tako, da je proglasil razum kot edini izvor spoznanja resnice. Kritični 

analizi je podvrgel tudi druga sredstva, s katerimi človek pride do spoznanja. Npr. smisel in 

občutek. Najprej je zavrgel občutek, ki prinaša subjektivno znanje in je temelj mitološkega 

pogleda na svet in ne more biti zanesljiv naslon k spoznanju sveta. Na tej osnovi lahko 

izrečemo mišljenje, ne pa resnico. To poseduje le razum. Odnos med smislom in razumom pa 

je rešil enoznačno, tako da je proglasil razum kot edini izvor spoznanja resnice. Danes sicer 

vemo, da so njegove teze nedialektične, saj je vsak “idealni” objekt produkt večkrat 

ponovljene smiselne izkušnje. Smisel in razum nista protislovna, ampak harmonično 

dopolnjujeta spoznavno orodje (kvarkadabra.net). 

 

Neprecenljivo zapuščino v polju filozofije petega in četrtega st. pr. n. št. pa nam zapusti 

Sokrat
24

, za katerega upravičeno rečemo, da je utemeljitelj psihoterapije. Osrednja tema 

njegovega razmišljanja je “arete”, kar v prevodu pomeni odličnost, krepost dobrega, 

pravilnega in pravičnega ţivljenja. Ni več poudarjal temeljev narave sveta, ampak se je obrnil 

k delovanju človeka. Je prvi, ki je naredil preobrat od narave k problemu človeka samega. 

Njegova metoda temelji na delfskem reku “Spoznaj se!”
25

, kjer gre za obliko poizvedbe in 

razprave med posamezniki, zasnovano na podlagi vprašanj in odgovorov, s katerimi 

spodbudimo kritičnost do lastnega mišljenja in osvetlitev ideje. Še več, s sogovorniki je 

razčiščeval pojme, merila in zastavljene cilje, jih reflektiral in konkretiziral, tako da jih je 

pripeljal do globljega (samo)spoznanja in jih tako usposobil za pravilno in pravično ţivljenje. 

S tem pa jim je pomagal doseči odličnost značaja – arete. Usmeril se je na moralne teme in 

                                                           
23

Ontologija, kot najbolj temeljna filozofska disciplina, slušatelje seznanja s preučevanjem in analizo 
najsplošnejše strukture biti in vsega bivajočega, z vsemi pripadajočimi kategorijami. Bivajoče obravnava kot 
bivajoče v celoti, v splošnem in občem vidiku. Ontologija dojema stvarnost v njeni biti, obstoju oziroma kolikor 
je bivajoče. Ontologija je kategorialno izrekanje bivajočega in bivajoče se izreka mnogostransko, na več načinov. 
Gre za temeljno filozofsko disciplino, ki dojema in izreka vzroke in načela določene bitnosti po sebi. Ontologija 
je mišljena kot najsplošnejša filozofska teorija o najsplošnejših strukturah sveta, o najsplošnejših pojmih in 
kategorijah ter kot izhodišče za najsplošnejša metodološka načela vseh znanosti (wikipedia.org). 
24

Sokrat (grško Σωκράτης: Sōkrátēs), grški filozof, *4. junij 470 pr. n. št., Atene, Grčija, †399 pr. n. št., Atene 
(www.britannica.com). 
25

Že v predhomerskem času so se pojavili preročišča ali oraklji, mesta, kjer so se ljudje zbirali, prišli po nasvet in 
iskat nekaj zase. Za orakelj lahko tako rečemo, da je to oseba, prostor ali stvar, za katero verjamemo, da izraža 
tok energije, ki nakazuje prihodnje dejanje. Predstavljajo mesta, kjer so se ljudje zbirali, prišli po nasvet in iskat 
nekaj zase. Predvsem pa je orakelj tisti, ki je skušal dati neko smernico, nagovor, uvid skozi simbole, besede, 
vizije ali nagovor tistega, ki je predal te besede. ''Orare'' pomeni govoriti. Zelo važno preročišče je bilo tudi v 
Delfih. Bilo je posvečeno bogu Apolonu, na njegovem pročelju pa so bile zapisane besede "Spoznaj samega 
sebe" (predavanja na FUDŠ). 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spoznanje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Resnica
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mitologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%A1ljenje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Resnica
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bit_(filozofija)&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bivajo%C4%8De
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategorije_(filozofija)&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Grki
https://sl.wikipedia.org/wiki/Filozof
https://sl.wikipedia.org/wiki/4._junij
https://sl.wikipedia.org/wiki/470_pr._n._%C5%A1t.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Atene
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%8Dija
https://sl.wikipedia.org/wiki/399_pr._n._%C5%A1t.
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probleme človeškega ţivljenja: Kaj pomeni biti človek? Kako izpolniti svoje bivanje? Kako 

zastaviti pravilen način ţivljenja?  

 

Gre za dialektiko
26

, umetnost razpravljanja, ki jo Sokrat začne iz neke ţivljenjske situacije, 

tiste, ki je v posamezniku temeljno izhodišče – je stvarnost. Na začetku njegove metode 

Sokrat poprime sogovornikovo izjavo ali izkušnjo in ga spodbudi, da o tem razmišlja, kar 

imenujemo protreptika. Z vprašanjem “Kaj je to? Kako to doţivljaš?” spravi sogovornika v 

notranjo negotovost in ga izzove, da razmišlja in poskuša podati odgovor – postulat 

nevednosti. Nato Sokrat z umetnostjo dokazovanja in/ali zavračanja – elenktika – v izjavah 

sogovornika najde neko nelogičnost in jo izpostavi. Tako postavlja “ovire” in s tem sili 

sogovornika v bolj poglobljeno razmišljanje. Z ironijo ruši sogovornikova toga neţivljenjska 

prepričanja. Sokrat je ţelel sogovornika pripraviti k zavedanju samega sebe in dvomu o 

resničnosti svojih prepričanj. Sledi regresivna abstrakcija, kjer sogovornika sprašuje o 

preteklih izkušnjah, iz katerih naj bi izluščil splošno veljavna spoznanja (predavanja na 

FUDŠ). 

 

Z njegovo ironično – majevtično metodo je “po njegovih skromnih močeh” popeljal 

sogovornika k resnici, ki je “spala”. In kot zapiše Giovanni Reale, je to Sokratova majevtika: 

“Kakor ţenska, ki je noseča, potrebuje babico, da bi rodila, tako potrebuje učenec, čigar duša 

nosi v sebi resnico, nekakšno duhovno babico, ki tej resnici pomaga priti na svetlo …” 

(kpfz) “Resnica naj se rodi iz sogovornikove duše.” Srţ njegove metode je spoznanje ali 

opredeljevanje/razjasnjevanje pojmov, kjer je najpomembnejše spraševanje, zato ne pristaja 

na toge pojme, kar bi pričakovali zaradi obče veljavnost spoznanja (britannica.com). 

 

Sokratov učenec Platon
27

 je naredil največji premik pri odkrivanju samega sebe, ko je 

razčlenil različne stopnje osvajanja človekovega notranjega sveta: 

 

                                                           
26

Dialéktika (grško διαλεκτικὸϛ: dialektikos – argumentacija, veščina razpravljanja, razgovor) veščina 
razpravljanja oziroma preiskovanja bivajočega, po kateri se iz razcepa med določeno tezo, za katero se zdi, da je 
sprva smiselno opredeljena, preide prek spodbijanj in dokazovanja protislovij v tezi sami (antiteza) do novega, 
nadgrajenega odgovora (sinteza), ki odpravlja notranja protislovja prvih dveh tez. V antični Grčiji je bila to 
oblika razpravljanja, nekakšna igra, pri kateri so zastavljali vprašanja in nanje večinoma odgovarjali z da ali ne. 
Dialektika je tudi veščina diskurza, pri katerem se potrjujejo ali zavračajo predpostavke in sogovorniki na tak 
način odkrivajo resnico. Zgodnji klasični filozofski teksti so uporabljali dialoge kot dramatično sredstvo 
predajanja idej (predavanja na FUDŠ). 
27

Pláton (starogrško Πλάτων: Plátōn), starogrški filozof, *27. maj 427 pr. n. št., Atene, Grčija, †347 pr. n. št., 
Atene. Platon je bil Sokratov najpomembnejši (op. a.) učenec, Aristotelov učitelj ter 
ustanovitelj Akademije v Atenah (www.britannica.com). 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Argumentacija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bivajo%C4%8De
https://sl.wikipedia.org/wiki/Protislovje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anti%C4%8Dna_Gr%C4%8Dija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Igra
https://sl.wikipedia.org/wiki/Diskurz
https://sl.wikipedia.org/wiki/Stara_gr%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Stari_Grki
https://sl.wikipedia.org/wiki/Filozof
https://sl.wikipedia.org/wiki/27._maj
https://sl.wikipedia.org/wiki/427_pr._n._%C5%A1t.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Atene
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%8Dija
https://sl.wikipedia.org/wiki/347_pr._n._%C5%A1t.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sokrat
https://sl.wikipedia.org/wiki/Aristotel
https://sl.wikipedia.org/wiki/Akademija_(Platon)
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1. stopnja – “spoznaj samega sebe”, 

2. stopnja – “razgovor s samim seboj”, 

3. stopnja – “urejenost samega sebe”, 

4. stopnja – “osvajanje lastnega jaza”. 

 

Kot izhodišče razume, da imamo “neznanje o samem sebi”. Nato preidemo v “razmišljanje”, 

kar pomeni notranji razgovor duše same s seboj brez jezikovnega izraţanja (duša sama sebe 

sprašuje in si odgovarja, svojim vprašanjem pritrjuje ali jih zanika). Nato Platon pravi, da 

mora človek doseči mir s samim seboj in da mora ţiveti v slogi s samim seboj in ostati 

samemu sebi enak. Zato preide človek na naslednjo stopnjo, ki jo poimenuje “osvajanje 

lastnega jaza”, ki predstavlja boj s samim seboj. V tem boju lahko človek premaga samega 

sebe, lahko pa samemu sebi podleţe (Avrelij v Lorber 2015). 

 

Naslednje zgodovinsko obdobje, pomembno pri razvoju psihoterapije, sega v čas 

tretjega st. pr. n. št. in drugega st. n. št. v obdobju helenistične Grčije in pozneje rimskega 

imperija z rojstvom “Stoe”. Stoicizem je bilo filozofsko gibanje tega obdobja in obdobje 

ustanovitve ene izmed največjih šol helenistične dobe. Ustanovitelj te šole se je imenoval 

Zenon s Cipra, ki se je ţe kot otrok spoznal s Sokratovim čtivom. Pri dvanajstih se je odločil, 

da se bo preselil v prestolnico helenske kulture – Atene, saj je ţelel ţiveti v okolju, kjer je 

ţivel njegov vzornik Sokrat. Ker Zenon ni bil meščan Aten in ni imel pravice kupiti stavbe, se 

je odločil, da bo za svojo “učilnico” izbral poslikano stebrišče – javno zgradbo, ki je bila 

zgrajena z namenom druţenja – na glavnem trgu v Atenah. Stoa v grškem prevodu pomeni 

stebrišče, zato je nova šola dobila takšno ime. Obiskovalce njene šole pa so imenovali tisti iz 

“stoe” ali preprosto “stoiki”. Šola stoicizma je imela veliko privrţencev in se je širila še dolgo 

v helenistični Grčiji in tudi pozneje v cesarskem Rimu, od koder izvirajo najpomembnejši 

predstavniki, med katere spadajo Mark Avrelij, Seneka in Epiktet. 

 

Stoična doktrina se deli na: 

Logiko – ni pravih občutnih vtisov, zato se morajo kriteriji resnice nahajati v samih občutkih. 

Ne more biti mišljeno, ampak mora biti občuteno. Pravi objekti v nas proizvajajo 

intenzivne občutke in prepričanja o njihovi realnosti. V bistvu ni univerzalnega 

kriterija resnice. Resnica ne temelji na razumu, ampak na občutkih, ki so skupni vsem, 

to so “vrojene predpostavke”, ki pripeljejo do resničnega dojetja stvari s pomočjo 
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umskega pojma, tako da se uveljavi predvsem racionalni element. Temu se reče “logos 

spermatikos – logos”, ki je zasejan v nas kot seme … 

Fiziko – “[N]ič, kar je nematerialno, ne obstaja”. Ta materializem se sklada s čutno 

impresijsko usmerjeno doktrino znanja. Stoiki so postavili znanje med telesne občutke 

in realnost – tisto, kar je znano (zaznano) s čutili – to je stvarnost … 

Etiko – “[Ţ]ivi v soglasju s samim seboj,” – je smoter slehernega posameznika in ta mu 

lahko edini da srečo in notranje zadovoljstvo. Mark Avrelij je trdil, da je etika tista 

veda, ki vodi človeka k sreči, bistvo sreče pa je, da človek ţivi usklajeno, se pravi v 

skladu z naravo. To pa pomeni, da se mora človek naravi prilagoditi v širšem smislu, 

torej zakonom vesolja, in drugič, da mora svoja dejanja prilagoditi naravi v oţjem 

smislu, bistvu narave, razumu. Ţiveti v skladu z naravo pomeni hkrati ţiveti v skladu z 

umom, ki determinira samega sebe …(Lorber 2015, str. 9–13). 

 

Največji pečat stoicizma je pustil eden najpomembnejših predstavnikov etičnih mislecev 

v evropski zgodovini – Epiktet
28

. Ţal, tako kot Sokrat, tudi on ni ţelel zapisati ničesar. Hotel 

je delovati po modelu Sokratskega filozofiranja, zato je vso svojo misel zaupal ţivi besedi in 

pogovoru z učenci. Njegova predavanja pa je na srečo zapisoval njegov učenec, konzul in 

cesarski namestnik, zgodovinar Flavius Adrijan in tako so nastali Diatribe
29

in Priročnik. 

Epiktet izpostavi zelo pomembno delitev na stvari, ki so v naši moči, in stvari, ki niso v naši 

moči. Postavlja vprašanja, zakaj bi se obremenjevali s stvarmi, na katere ne moremo vplivati 

in so povsem neodvisne od naše volje. Na ta način bomo stalno razočarani, se bomo 

pritoţevali nad usodo in preklinjali ljudi in stvari. Treba je prepoznati to, kar je v naši moči, in 

na ta način ne moremo naleteti na ovire in razočaranja, saj nam teh stvari nihče ne more 

odvzeti ali nam jih poškodovati. Drţati se moramo stvari, ki so v naši moči, saj samo to so 

dobrine, ki so neodtujljive in samo tako je lahko duša res mirna (prav tam). 

                                                           
28

Rodil se je med letoma 50 in 60 n. št. Epikteta so iz rodnega kraja v Hieropoli privedli v Rim, kjer je služil 
gospodarju Epafroditu, ki je s svojimi sužnji zelo slabo ravnal. Tudi Epiktetu ni bilo prizaneseno, saj je zaradi 
gospodarjevega tepeža postal za celo življenje delni invalid. Kot suženj je poslušal Muzonijeva predavanja in se 
prek njih zaljubil v filozofijo. Pozneje, ko je bil izgnan iz Rima, se je umaknil v mesto Nikopola (severozahodna 
Grčija), kjer je ustanovil šolo. Njegova šola je imela velik uspeh, saj je pritegnila poslušalce z različnih koncev 
sveta. Umrl je okrog leta 138. 
29

Diatriba je ime za filozofsko razpravo, napisano v poljudnejšem tonu. Senegečnik (2000, str. 52) zapiše, da gre 

za izjemno sposobnost "modreca", da tudi o najvišjih in najtežjih vprašanjih človeške eksistence govori 

z vsakomur dostopno jasnostjo, nazornostjo in prepričljivostjo, ki prej kaže na izredno obvladovanje 

"metafizičnega ozadja". V diatribah se ne izgublja v spekulativnih diskusijah, temveč je ves čas pri moralnih 

vprašanjih, ki pa so vselej močno odvisna tudi od globine avtorjevih intuicij in od pristnosti njegove življenjske 
izkušnje, ostaja s svojim razglabljanji o medčloveških odnosih, bistvu svobode in nenadomestljivi vlogi filozofije 

v "vsakdanjem" življenju prav osupljivo aktualen tudi v sedanjem času. 
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Drugo pomembno ime stoicizma pa je bil cesar in obenem filozof Mark Avrelij
30

. Na svojih 

ramenih je nosil breme velike odgovornosti vodenja drţave, saj je vso svojo moč usmeril 

v izgradnjo pravične vladavine. Prav zaradi te odgovornosti se je vsak dan opominjal, kaj 

mora delati, in se izpraševal, da bo delo, ki ga opravlja, pravično ter da bo delal vedno v 

splošno dobro. Ta svoja razmišljanja je pisal v osebni dnevnik, ki je mnogim spremenil 

pogled na svet, pomagal posameznikom na ţivljenjski poti in pri premagovanju ovir. Mark je 

preko stoicizma prihajal v pravo stanje duha, to je neke vrste meditativna tehnika, ki je zelo 

kritična in pretvori negativna čustva v srečo in mir. Vsak dan se je posluţeval meditativnih 

tehnik, tako pod zvezdami kot pred vzhajajočim soncem, da se je pripravil na prihajajoči dan 

(prav tam). 

 

Ko se nadalje sprehodimo po premici zgodovinskih dejstev razvoja psihoterapije, je treba 

izpostaviti Philippea Pinela
31

. S študijem duševnih bolezni se je začel ukvarjati, ko je njegov 

prijatelj zbolel za “ţivčno melanholijo”, ki se je “degenerirala v manijo” in je naredil 

samomor. Menil je, da je za prijateljevo smrt kriv izredno slab odnos do bolnikov, zato se je 

zaposlil v enem izmed najbolj znanih zasebnih sanatorijev za zdravljenje norosti v Parizu. 

Tam je opazoval bolnike in si zapisoval svoja opaţanja ter si na podlagi tega oblikoval svoj 

pogled na naravo bolezni in njeno zdravljenje. V času francoske revolucije je bil Pinel 

imenovan za zdravnika v bolnišnici Bicêtre, kjer je bilo zaprtih štiri tisoč moških, med 

katerimi je bilo dvesto duševnih bolnikov. Tri leta pozneje odide Pinel v Hospice de la 

Salpêtrière
32

, kjer opravlja delo zdravnika do konca svojega ţivljenja. Kot “skrbnik norih” je 

                                                           
30

 Marcus Aurelius Antoninus Augustus se je rodil 26. aprila leta 121 po Kr. v Rimu očetu Aniju Veru in materi 
Domitiji Lukili. Oče je umrl že v rani Markovi mladosti, zato ga je posinovil njegov ded po očetovi strani. Za 
vzgojo, izobrazbo in njegovo rahlo zdravje je skrbela predvsem mati, bogata in lepa ženska, ki je bila zelo 
plemenita, rahločutna in izobražena (Avrelij v Lobre 2015, str. 18). 
31

 20. april 1745–25. oktober 1826; v Franciji. Bil je sin in nečak zdravnikov. Po pridobljeni diplomi medicinske 
fakultete v Toulousuju je nadaljeval s študijem na Medicinski fakulteti v Montpellierju in po štirih letih pridobil 
še drugo diplomo iz medicine. Petnajst let se je preživljal kot pisatelj, prevajalec in urednik, saj mu restriktivni 
režim ni dovoljeval, da bi v Parizu vadil medicino. Odselil se je v Ameriko in tam postal urednik prestižne 
medicinske revije Gazette de santé. Študiral je matematiko, prevajal medicinska dela v francoščino in se 
ukvarjal z botaničnimi ekspedicijami. Avgusta 1793 (čas francoske revolucije, op. a.) je bil imenovan za 
"zdravnika infirmerija" v bolnišnici Bicêtre, kjer je bilo zaprtih štiri tisoč moških kriminalcev, prestopnikov, 
sifilitikov, upokojencev in dvesto dušenih bolnikov. Njegovo delo z bolniki v tej bolnišnici je pustilo močan pečat 
v razvoju odnosa in zdravljenja duševnih bolnikov. Leta 1795 je bil imenovan za profesorja medicinske 
patologije (en.wikipedia.org). 
32

Prvotno tovarna smodnika, ko jo leta 1656 Louis XIV. spremeni v hospic za revne ženske v Parizu. Deloval je 
kot zapor za prostitutke, za invalide, duševno bolne in revne z zelo slabimi pogoji življenja. Na predvečer 
francoske revolucije pa postane ena največjih svetovnih bolnišnic z zmogljivostjo 10.000 bolnikov in 300 
zapornikov, večinoma prostitutk in obsojencev. Skozi čas postane učna bolnica, kjer se prvič v zgodovini, leta 
1817, izvedejo sistematična predavanja o psihiatriji v Franciji. Leta 1887 odprejo oddelek "nevropsihiatrični učni 
center", ki ga vodi Jean-Martin Charcot. S svojimi predavanji in demonstracijami se zapiše na zemljevid 
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imel namen obogatiti medicinsko teorijo o duševnih boleznih z vsemi aspekti, ki omogočajo 

empirični pristop. Njegovo delo je bilo strogo nenasilno, nemedicinsko obvladovanje 

duševnih bolezni, kar je poimenoval kot moralno zdravljenje oz. psihološko natančnejši izraz 

– moralno vodenje. Je prvi, ki odredi odstranitev verig pri delu s pacienti. Vsakega pacienta je 

obiskal večkrat na dan, se z njim pogovarjal več ur, vse z namenom, da sestavi podrobno 

zgodovino pacientovega primera in spozna naravo njegove bolezni, saj je trdil, da mora biti 

psihološka intervencija prilagojena vsakemu posamezniku in ne more slediti vsesplošnemu 

diagnostičnemu kriteriju. Opisuje nekatere psihološke pristope ter škodo, ki se je povzročila 

pacientom z običajno krutim in ostrim zdravljenjem pred prihodom v “njegovo” bolnišnico. 

Osrednja in stalna tema njegovega pristopa v etiologiji in zdravljenju je bila moralna. Opazil 

je na primer, da “te cenijo, da imaš čast, dostojanstvo, bogastvo, slavo, kar je vse lahko tudi 

laţno, je vedno boleče in redko ponovno zadovoljujoče, pogosto pa odpira pot k prevratu v 

razumu”. Govoril je o pohlepu, ponosu, prijateljstvu, fanatičnosti, sli po ugledu, osvojitvi in 

nečimrnosti. Opazil je tudi, da se stanje ljubezni lahko obrne v bes in obup in da nenadni 

obrati v ţivljenju, kot so “iz uţitka ob uspehu v neznosno idejo neuspeha, iz poloţaja 

dostojanstva – ali verjetja, da ga sam ima – v poloţaj osramočenosti in pozabljenosti”, lahko 

povzročijo manijo ali “mentalno alienacijo”. Identificiral je ostale predispozicijske faktorje, 

kot so nesrečna ljubezenska afera, druţinska nesreča, predanost stvari/cilju, ki ţe prehaja v 

fanatizem, religiozni strah, dogodki revolucije, nasilna in nesrečna strast, pretirana ambicija 

po slavi, finančni upad, religiozna ekstaza in izbruhi patriotske vročice. 

 

Pinela se na splošno obravnava kot zdravnika, ki je, bolj kot katerikoli drug, preoblikoval 

koncept ''norca'' v pacienta, ki potrebuje nego in razumevanje, in vzpostavlja polje, ki bi ga 

sčasoma imenovali psihiatrija (en.wikipedia). 

 

Obdobje 20. stoletja zaznamuje eden najpomembnejših mislecev Sigismund Schlomo Freud
33

, 

ki je z razvojem psihoanalize dosegel svetovni uspeh. Začetki njegove kariere segajo v leto 

                                                                                                                                                                                     
sodobne klinične nevrologije. Leta 1885 je bil njegovim kliničnim demonstracijam o histeriji priča tudi takrat 29-
letni Sigmund Freud, ustanovitelj psihoanalize (en.wikipedia.org). 
33

Sigismund Schlomo Freud se je rodil 6. maja 1856 v kraju Pribor, pokrajina Moravska, na Češkem (tedaj 
Avstro-Ogrska) v judovski družini, umrl pa je 23. septembra 1939 (London, Anglija). Pri enaindvajsetih se je 
preimenoval v "Sigmund". Bil je prvorojenec očeta, starega štirideset let, in mame, stare takrat komaj 
devetnajst let. Imel je še šest bratov in sestra ter dva polbrata iz očetovega prvega zakona. Bil je mamin 
ljubljenec in njena toplina in ljubeznivost sta pomembno vplivali na njegovo življenje. Oče je bil uspešen 
trgovec, ki ga je Sigmund zelo spoštoval ter občudoval njegovo predanost družini, trdemu delu in osebni 
odgovornosti. Leta 1856 je Freud začel obiskovati Leopoldstädter Kommunal – Realgymnasium, ugledno 
srednjo šolo. Bil je zelo priden in nadarjen učenec. Šest let od osmih je bil najboljši učenec v razredu. Leta 1873 

https://sl.wikipedia.org/wiki/1939
https://sl.wikipedia.org/wiki/London
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anglija
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1882, ko je začel svojo zdravniško kariero v dunajski bolnišnici. Njegovo raziskovalno delo 

o moţganski anatomiji je leta 1884 privedlo do objave raziskovalne naloge o učinku kokaina, 

ki je bila osnova za njegovo prvo knjigo z naslovom Študija, izdano leta 1892. Ko je bil leta 

1885 priča klinični demonstraciji o zdravljenju histerije s hipnozo, ki jo je izvajal Jean-Martin 

Charcot, je tudi Freud začel leta 1886 z zdravljenjem histerije s pomočjo hipnoze. Njegov 

interes pri zdravljenju bolnikov pa se ni dotikal le teoretičnih spoznanj, ampak se je premaknil 

iz teoretičnih konceptov v sodelovanje s samimi bolniki. Te klinične izkušnje so ga pripeljale 

do razvoja psihoanalitične teorije razvoja osebnosti. Nadalje je pri svojem kliničnem delu 

prišel do spoznanja, da vedenje osebe določajo medosebne in intrapsihične sile. Te sile 

predstavljajo societalni/profesionalni kvadrant in individualno zaznavo in obravnavo 

kvadranta za ustvarjanje pomenov. Ta aspekt svoje psihoanalitične teorije poimenuje psihični 

determinizem (Ivy, D'Andrea, Ivy 2012). Človeška duševnost je funkcija organizma, 

moţganov, je del narave, podvrţen naravnim zakonom. Dogajanje v duševnosti ni naključno, 

ampak vzročno – zakonito. V svojih zgodnjih študijah histeričnih bolnic je ugotovil, da so na 

videz iracionalni simptomi smiselni, če jih pojasnimo kot izraz bolečih spominov, ki jih je 

bolnica potlačila v nezavedno, in se izraţajo preko simptoma. V duševnem ţivljenju 

posameznika je logična kontinuiteta. Simptomi so izraz procesov, ki delujejo v vsakem 

človeku, pri bolnicah pa so pretirani zaradi posebnih obremenitev, ki so jim (bile) 

izpostavljene. Simptomi niso nekaj naključnega, ampak so proizvod človekove duševnosti in 

jih je mogoče z analizo pojasniti in odpraviti (psihoanaliza.si).  

 

Pri svojem raziskovalnem pristopu k zdravljenju histeričnih simptomov je naletel na 

pomembna odkritja, ki so takrat predstavljala radikalne znanstvene premike, danes pa veljajo 

za osnove psihoanalize. Pomemben preskok na področju histerije, ki ga je odkril Freud, je 

katarzična metoda. Na poti ugotavljanja, zakaj pri nekaterih pacientih hipnoza preprosto ni 

učinkovita, se mu je porodila ideja o odporu.  

Ti pacienti so zavestno ali nezavedno nasprotovali hipnozi, četudi pomislekov niso izraţali. 

S pomočjo te ugotovitve je nehipnotiziranim pacientkam predlagal visoko stopnjo 

koncentracije na določen dogodek ter tako prišel do spoznanja, da je do patogenih 

predstav moč priti z vztrajanjem. Porodilo se je vprašanje, kako zdaj ravnati s tem 

odporom, s sugestijo, zatrtjem ali nečem popolnoma novim. Odločitev za zadnjo pot 

                                                                                                                                                                                     
je z odliko in pohvalo opravil maturo. Med letoma 1873 in 1881 je študiral medicino na Univerzi na Dunaju, ki jo 
je zaključil z diplomo iz nevrologije. V času študija medicine spozna Marto Bernays, s katero se leta 1886 poroči. 

V prvih desetih letih zakona se jima rodi šest otrok (Ivy, D'Andrea, Ivy 2012, str. 178). 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kokain
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Simptomi&action=edit&redlink=1
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ga je privedla k novim pomembnim ugotovitvam. “V letih neposredno po objavi Študij 

se je Freud vedno bolj odrekal sredstvu omenjene sugestije in se začel vedno bolj 

zanašati na tok pacientovih prostih asociacij.” S tem se je odprla pot za analizo sanj. 

(sl.wikipedia.org) 

 

Od vseh Freudovih teoretičnih prispevkov pa je najpomembnejši poudarek na nezavednem 

v povezavi s človekovim razvojem in duševnimi problemi. Freud zapiše, da beseda nezavedno 

pomeni pomanjkanje zavesti o lastnem duševnem delovanju. V širšem smislu se nanaša na 

vse misli, občutke in nepozabne izkušnje – tako biološke kot duševne –, ki se jih v danem 

trenutku ne zavedamo (Ivy, D'Andrea, Ivy 2012). 

 

Na kratko pa je treba omeniti še dva pomembna predstavnika svetovanja in psihoterapije, 

Alfreda Adlerja
34

 in Carla Gustava Junga
35

. Adlerjeva teorija je individualna psihologija. 

Na razvoj njegove psihologije je imela vpliv prva svetovna vojna. V tistem obdobju je delal 

kot zdravnik v avstrijski vojski, nato na ruski fronti in pozneje kot zdravnik v otroški 

bolnišnici.  

 

Kot posledica izkušenj njegovega dela in škode, ki jih je vojna povzročila, se je njegova misel 

vse bolj posvetila konceptu druţbenega interesa. Pri svojem delu je začel upoštevati socialne 

                                                           
34

Alfred Adler se je rodil 7. 2. 1870 na Dunaju kot tretji otrok židovskih staršev. Oče je bil prodajalec žita in je 
s svojim delom zagotovil družini, da je živela kot pripadnik srednjega razreda. Adlerjevo življenje je bilo 
zaznamovano z vrsto bolezni, ki so mu močno omejevale igranje s sovrstniki. Kot dojenček je zbolel za 
rahitisom, zaradi katerega ni mogel shoditi vse do četrtega leta starosti. Pri petih letih je skoraj umrl zaradi 
pljučnice. Takrat pa se je odločil, da bo postal zdravnik. Kljub kroničnim boleznim, ki so zaznamovale njegovo 
otroštvo, je Adler pokazal svojo odločnost in veselje do življenja tudi v odrasli dobi. Ta njegova odločnost mu je 
pomagala, da je dosegel svoj cilj postati zdravnik. Leta 1895 je diplomiral na medicinski Univerzi na Dunaju (Ivy, 

D'Andrea, Ivy 2012, str. 219–220). 
35

Carl Gustav Jung se je rodil 26. 6. 1887 v Švici kot drugi sin materi Emile Freiswerk Jung in očetu Paulu Jungu, 
podeželskemu pastorju evangeličanske cerkve. Njegov starejši brat je umrl nekaj dni po rojstvu, njegova mlajša 
sestra pa se je rodila devet let pozneje. Sam o sebi je rekel, da je bil osamljen in introvertiran otrok, ki je 
doživljal grozljive sanje, ki so oblikovale njegovo poznejšo razmišljanje o vlogi teh duševnih pojavov pri 
duševnem razvoju. Kot mladostnika so ga zanimala številna področja, ki jih je raziskoval. Pripeljala so ga do 
raziskovanja področij filozofije, antropologije, religije in parapsihologije. V zgodnji odrasli dobi je začel študirati 
medicino na univerzi v Švici, smer psihiatrija. Po končanem študiju se je zaposlil v psihiatrični bolnišnici v 
Zürichu. Delal je kot psihiater z bolniki, ki jim je bila diagnosticirana shizofrenija, pod mentorstvom profesorja 
Eugenea Bleulerja. Kmalu nato se je poročil z Emmo Rauschenback, hčerko bogatega industrialca. Rodilo se 
jima je pet otrok. Pomembno obdobje v njegovi karieri predstavlja leto 1907, ko ga je Freud povabil, da mu 
pomaga ustanoviti psihoanalitično gibanje. Medtem ko je Freud pozdravil Junga v njegovem najožjem krogu kot 
učenca in morebitnega naslednika, pa se je Jung začel oddaljevati od Freudovega teoretičnega pristopa k 
zdravljenju po modelu psihoanalitičnega okvira in pričel z utemeljevanjem modela analitične psihologije (Ivy, 

D'Andrea, Ivy 2012, str. 234–235). 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociacija_(psihologija)&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Eugen_Bleuler
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dejavnike pri tvorjenju posameznikove osebnostne strukture. Vsak individuum ima lasten 

ţivljenjski plan, ki je edinstven le njemu in nikomur drugemu (prav tam). 

Po Adlerju je najmočnejši nagon, ki ţene človeka, nagon po uveljavljanju, volja do moči, ki 

jo je zagledal v Nietzschejevih besedilih, zato je njegova psihologija tudi najbolj filozofsko 

obarvana med klasiki teorij osebnosti. Teţnja po večji vrednosti, kot jo imenuje Adler, je 

osnovno gibalo človeka in nevrotične motnje nastanejo zaradi premalo uveljavljenega tega 

nagona. Do teh motenj pride v najzgodnejšem otroštvu, in sicer na dva raznolika, a 

komplementarna načina. 

 

1. pri otrocih, ki so bili zlorabljeni, trpinčeni ali psihično potlačeni, 

2. pri otrocih, ki so jih preveč razvajali, 

 

se razvije manjvrednosti kompleks, ki usodno vpliva na nadaljnjo človekovo delovanje. Ko je 

pisal o nevrotičnih teţnjah, je spoznal, da se kot nadkompenzacijski mehanizem za občutek 

manjvrednosti razvije večvrednostni kompleks, ki drţi sistem v ravnoteţju. V skrajnem 

primeru to pripelje do neomejenega samodrštva, hlastanja po moči in slepega 

samopoveličevanja. Drugi vidik pa je potreba po samoponiţevanju, samokaznovanju, zaradi 

prevelike razlike med idealom (lastno vsemogočnostjo) in stvarnostjo (http://www.rtvslo.si). 

Razlika med zdravo in patološko osebnostjo je majhna in kot izjemen terapevt je vedno trdil, 

da se lahko tudi bolni vrne med zdrave. Corey (1995 v Ivy, D'Andrea, Ivy 2012) zapiše, da je 

Adler politično in socialno usmerjen psihiater, ki je pokazal veliko skrb za navadnega 

človeka. Del njegovega poslanstva je bil, da psihoterapijo pripelje do delavskega razreda in 

psihološke koncepte pretvori v praktične metode za pomoč raznolikemu prebivalstvu 

pri soočanju z izzivi ţivljenja. Albert Ellis (v Wats 2015) pa zapiše, da je Alfred Adler celo 

več kot Freud, je verjetno pravi oče sodobne psihoterapije. 

 

Carl Jungova analitična teorija se je v marsičem razlikovala od Freudove psihoanalize in 

Adlerjeve individualne psihologije. Jung je pisal o pozitivnih razvojnih potencialih ljudi. 

Ljudje prepoznajo svoj človeški potencial preko spoznavanja novih različnih poti, ki imajo 

edinstven in pozitiven vpliv na svet. Jungovsko stališče predstavlja fleksibilnejši in bolj 

dinamičen opis človeškega razvoja, kot ga predstavlja Adler. To stališče izpostavlja idejo, da 

ljudje doţivljajo stalne telesne, kognitivne, emocionalne (čustvene), duševne in duhovne 

spremembe skozi ţivljenje. Jungov fluidni in dinamični pogled na človeški razvoj se ujema 

s staro tradicijo budističnega verovanja o stalnem spreminjanju vseh ljudi (vključno 

http://www.rtvslo.si/
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s človeškimi mislimi, občutji in vedenji) (Chopra& Simon, 2001; Levine, 2000 v Ivy, 

D'Andrea, Ivy 2012). Eden izmed pomembnih faktorjev, ki jim je Jung namenil posebno 

pozornost v razvijanju svojega teoretičnega modela, je močna in kompleksna medsebojna igra 

posameznikovega ega, osebnega nezavednega in posameznikovega kolektivnega 

nezavednega. Jungov opis kolektivno nezavednega je bil v središču pozornosti mnogih 

razprav in kontraverz med mnogimi psihodinamično orientiranimi svetovalci in terapevti 

(Jung 1960 v Ivy, D'Andrea, Ivy 2012). Še eno pomembno dejstvo, ki ga je Jung obravnaval 

v svojem delu, pa je transcendentalna narava človeškega razvoja (Jung 1971 v Ivy, D'Andrea, 

Ivy 2012). 

 

Tako kot Freud in Adler je tudi Jung verjel, da sta svetovanje in psihoterapija uporabna načina 

za ljudi, da preseţejo nezavedne parametre svoje osebnosti in spoznajo neizkoriščene 

dimenzije svojih potencialov za duševni razvoj. Vsi trije teoretiki so se strinjali, da je 

pomembno pomagati pacientom postati zavednejši o svojem osebnem nezavednem in bolj 

specifično spoznati način, kako ti aspekti človeške duševnosti vplivajo na posameznikove 

misli, čustva in vedenje (Ivy, D'Andrea, Ivy 2012). 

 

Kratek pregled po premici zgodovinskega razvoja psihoterapije in svetovanja nam kaţe, da so 

ţe v času Atike bili modri moţje – filozofi, ki so skozi polje filozofije pomagali ljudem 

iz čustvenih teţav z učenjem kreposti. Kot prvi je bil Sokrat, čigar cilj je bil, da se 

posameznik nauči obvladovati svoje teţave in ne, da teţave obvladajo posameznika. Razvije 

umetnost razpravljanja – dialektiko, s katero začne iz neke dane ţivljenjske izkušnje, tiste, 

katere temeljno izhodišče posameznika je njegova stvarnost. Vzporednico Sokratovi metodi 

v današnjem svetovalnem procesu vidimo, ko v se procesu svetovanja usmerimo v klienta in 

iščemo klientovo teţavo. Tako kot je Sokrat “poprijel” za sogovornikovo teţavo in pri tem 

spodbujal posameznika, da razmišlja o njej, imamo danes pri kognitivno-vedenjskem pristopu 

tehniko puščica dol, pri kateri se svetovalec ne ustavi pri vprašanjih, vse dokler ne pride 

do klientovega prepričanja. In ker si je Sokrat sistematično prizadeval, da bi pomagal tistim 

ljudem, ki so se srečevali s čustvenimi teţavami, kar je tudi delo današnjega svetovalnega 

procesa in psihoterapije, lahko zagotovo zapišemo, da je Sokrat utemeljitelj psihoterapije. 

Njegov učenec Platon je nadaljeval njegovo delo in ga nadgradil s svojimi idejami o nujnosti 

moralnega ţivljenja. Njuna temeljna dela pa je sistematiziral in razširil Aristotel, ki velja 

za utemeljitelja logike, nauka o kategorijah in metafizike kot veje filozofije. Aristotel je tudi 

uvedel metodično znanstveno raziskovanje. Velik prelom na premici razvoja je obdobje 
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stoicizma z Epiktetom na čelu. Menil je, da je umetnost ţivljenja, da se ljudje naučijo uspešno 

spopadati z izzivi vsakdanjega ţivljenja ter z naklonjenostjo sprejemati neizogibne ţivljenjske 

izgube in razočaranja. To misel pa lahko primerjamo z načeli kognitivno-vedenjskega 

pristopa, ki je usmerjen v izboljšanje klientovega čustvenega neugodja, s tem da mu pomaga 

prepoznati, razumeti in spremeniti neprilagojeno mišljenje. Z vstopom v 18. stoletje in 

študijami o duševnih boleznih Philippa Pinela stopimo v novo obdobje zdravljenja duševnih 

bolnikov. Je prvi, ki je duševnim bolnikom snel verige in začel s strogo nenasilnim, 

nemedicinskim zdravljenjem, ki ga poimenuje moralno zdravljenje. Njegovo zdravljenje je 

potekalo v obliki individualnih pogovorov. In je oseba, ki je preoblikovala koncept norca v 

pacienta, ki potrebuje nego in razumevanje, in vzpostavlja polje, ki ga sčasoma poimenujemo 

psihiatrija. Obdobje 20. stoletja zaznamuje eden najpomembnejših mislecev Sigmund Freud, 

ki je z razvojem psihoanalize dosegel svetovni uspeh. Človeška duševnost je funkcija 

organizma, moţganov, je del narave, podvrţen naravnim zakonom. Dogajanje v duševnosti ni 

naključno, ampak vzročno-zakonito. Pri svojem raziskovalnem pristopu k zdravljenju 

histeričnih simptomov je naletel na pomembna odkritja, ki so takrat predstavljala radikalne 

znanstvene premike, danes pa veljajo za osnove psihoanalize. Na premico razvoja pa je treba 

zapisati še dve imeni: Alfreda Adlerja in Carla Junga. Adlerjeva teorija je individualna 

psihologija. Vsak individuum ima lasten ţivljenjski plan, ki je lasten le njemu in nikomur 

drugemu. Bil je politično in socialno usmerjen psihiater, ki je pokazal veliko skrb za 

navadnega človeka. Del njegovega poslanstva je bil psihoterapijo pripeljati do delavskega 

razreda. Svoje psihološke koncepte pa je pretvoril v praktične metode za pomoč raznolikemu 

prebivalstvu pri soočanju z izzivi ţivljenja. Zapišemo lahko, da je oče sodobne psihoterapije. 

Zadnje ime na premici zgodovine razvoja svetovanja in psihoterapije označuje Carl Jungova 

analitična teorija. Pisal je o pozitivnih razvojnih potencialih ljudi, ki prepoznajo svoj človeški 

potencial preko spoznavanja novih različnih poti, ki imajo edinstven in pozitiven vpliv na 

svet. 

 

3.2.2 Kognitivno-vedenjsko svetovanje in terapija 

Trenutno najpogosteje uporabljena svetovalna in terapevtska usmeritev v praksi je 

kognitivno-vedenjska terapija (v nadaljnjem besedilu KVT). KVT je edina terapija, ki je 

pomembne spremembe pri klientih in s tem svojo učinkovitost dokazala z empiričnimi 

raziskavami in klinično uporabo na različnih populacijah posameznikov. Eden od razlogov za 

to je, da je njeno delovanje tesno povezano z neposredno prakso intervjuvanja in jasno 

merljivimi vedenjskimi spremembami. KVT predstavlja drugo glavno teoretično paradigmo v 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Simptomi&action=edit&redlink=1
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polju duševnega zdravja. Utemeljena je s popolnoma drugačnim pogledom na svet, kot ga 

predstavlja psihodinamična teorija in eksistencialno-humanistična terapija. Med ključnimi 

predpostavkami, ki ločujejo KVT od omenjenih vidikov, je prepričanje, da: 

 

1. bi morala biti glavna pozornost pri svetovanju in terapiji usmerjena predvsem na kliente, 

pri katerih je mogoče opazovati njihovo odzivnost na ţivljenje, ne pa na osebe, ki imajo 

nerešene nezavestne teţave, ki jih mnogi svetovalci KVT ne morejo smiselno opredeliti; 

2. ljudje se rodijo kot “nepopisani listi papirja” in vse, kar se ljudje v ţivljenju naučijo delati 

(kar pomeni vse vedenje), je odvisno od njihove interakcije in izkušenj z njihovim 

okoljem; 

3. spremembe vedenja sledijo zakonu učinka. Thorndike
36

 (1911 v Ivy, D'Andrea, Ivy 2012, 

str. 261) je ta zakon opredelil s tem, da se “vsako dejanje, ki povzroča zadovoljstvo v neki 

situaciji, poveţe s to situacijo, tako da se bo v prihodnje, ko se ta situacija ponovi, povečala 

verjetnost, da se bo ponovilo to dejanje. Obratno pa se bo za vsako dejanje, ki povzroča 

nezadovoljstvo, povečala verjetnost, da se ne pojavi, če se situacija ponovi.” 

4. Spremembe v vedenju ali učenju se lahko pojavijo samodejno, saj ljudje odkrivajo 

nepredvidljivost v odnosu med zaporedji dogodkov in vedenjem, ki se imenuje tudi 

asociativno učenje
37

 (Wolpe 1982 v Ivy, D'Andrea, Ivy 2012). 

 

Raziskave in klinična praksa so pokazale, da lahko številne strategije KVT, kot so pozitivne 

strategije notranjega dialoga, spremenijo način razmišljanja in delovanja posameznikov. Ko 

ljudje mislijo drugače, lahko delujejo drugače. 

 

Da bi razumeli nastanek druge teoretične paradigme (KVT) v polju duševnega zdravja, je 

treba poznati vse štiri zgodovinske faze, ki označujejo njen razvoj. Prve tri faze označujejo 

vedenjski vidik KVT: 

‒ teorija klasičnega pogojevanja, 

                                                           
36

Edward Lee Thorndike, 1874, Massachusetts, ZDA, umrl 1949, New York, ZDA, je bil ameriški psiholog, ki je 

skoraj vso svojo kariero preživel na Kolidžu učiteljev Columbia University. Njegovo delo na primerjalni 

psihologiji in učnem procesu je pripeljalo do teorije povezovalnosti in je pomagalo postaviti znanstveno 

podlago za izobraževalno psihologijo. S svojimi prispevki na področju vedenjske psihologije je prvi, ki je 

formuliral dva zakona, na katerih temelji teorija učenja (zakon vaje in zakon učinka). Leta 1912 je bil 

predsednik Ameriškega psihološkega združenja (en-wikipedija). 
37

Asociativno učenje; asociativno (motorično) učenje, ki poteka v treh fazah (stičnost, ponavljanje in sprotna 

podkrepitev). Tako se učimo verige, niza med seboj povezanih besed (pri psihomotoričnem pa verige gibov). 

Posameznik naučenega NE spreminja. Učimo se jih v prvotni obliki, kot smo jih sprejeli (Požarnik 2008, str. 40). 

https://sl.wikipedia.org/wiki/1874
https://sl.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEene_dr%C5%BEave_Amerike
https://sl.wikipedia.org/wiki/1949
https://sl.wikipedia.org/wiki/New_York_(zvezna_dr%C5%BEava)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEene_dr%C5%BEave_Amerike
https://sl.wikipedia.org/wiki/1912
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ameri%C5%A1ko_psiholo%C5%A1ko_zdru%C5%BEenje
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‒ teorija operativnega pogojevanja, 

‒ teorija socialnega učenja. 

 

Prve zametke razvoja KVT lahko zasledimo v delih najpomembnejših teoretikov (Ivy, 

D'Andrea, Ivy 2012, str. 262), ki so pri proučevanju učenja oz. vprašanja, ki se vleče skozi 

vso zgodovino (proučevali so odnos med deli in celoto – ali je bistvo učenja v ustvarjanju oz. 

krepitvi povezav (asociacij) med prej izoliranimi deli izkušenj (posameznik je tabula rasa – 

nepopisan list) ali pa pri učenju človek od vsega začetka izhaja iz dojemanja celote, iz teţnje 

k ustvarjanju smiselnih vzorcev, pri čemer imajo njegovi ţe obstoječi pojmi, ideje, stališča 

bistven vpliv tako na sprejemanje kot na preoblikovanje vtisov in na celotno učenje (Marentič 

Poţarnik 2008, str. 13)), pomembno vplivali na razvoj vedenjske teorije. Ti teoretiki so Ivan 

Pavlov (1927)
38

, John B. Watson (1925)
39

 in Joseph Wolpe
40

 (1982) (prav tam). 

Ivan Ivanovič Pavlov je, zaradi svojih eksperimentov na psih, ki jih je izvedel, v teoriji učenja 

prepoznan kot avtor posebnega tipa učenja, ki ga imenujemo klasično pogojevanje, kar 

predstavlja prvo fazo v razvoju KVT. 

                                                           
38

Pavlovova raziskava s psi je privedla do tega, da je bil med prvimi teoretiki, ki so pisali o posebnem tipu 

učenja, prepoznanem kot klasičnem pogojevanju. Proučeval je učenje kot nastajanje pogojnih refleksov – novih 

zvez med prej nevtralnim dražljajem (zvonec) in brezpogojno (nenaučeno) reakcijo, kot je slinjenje na hrano. 

Prvi brezpogojni stimulus predstavlja lačnega psa. Drugi nevtralni stimulus je zvonec, ki je zazvončkljal vedno, 

kadar je kos mesa pokazal lačnemu psu. Tretji stimulus – po večkratnem nevtralnem stimulusu (zvončkljanje), ki 

se je povezal z brezpogojnim stimulusom (kos mesa), je Pavlov ugotovil, da se je pes naučil sliniti (pogojni odziv) 

že samo ob zvoku zvončka, četudi mu kos mesa ni bil pokazan (Ivy, D'Andrea, Ivy 2012, str. 262). 
39

John B. Watson je nadgradil Pavlovo teorijo učenja klasičnega pogojevanja z najbolj znanim eksperimentom 

"mali Albert". Njegov eksperiment je potekal tako, da je dojenčku Albertu predstavil močan zvočni signal 

(brezpogojni stimulus), na katerega se je mali Albert avtomatično odzval (brezpogojni odziv). Po nekaj 

zaporednih ponovitvah močnega zvočnega signala skupaj z belo podgano (brezpogojni stimulus) se je "mali 

Albert" odzval s strahom. Rezultat eksperimenta ob pogledu na belo podgano je bil, da bela podgana postane 

pogojni stimulus, ki se ga je Albert "naučil" z izražanjem strahu. Watson je opozoril, da se to novo učenje – 

kazanje strahu – ne kaže samo ob prisotnosti bele podgane, ampak se je njegov strah generaliziral na podobne 

predmete, kot npr. bela miška, bel zajec, kožuh, bel bombaž. Rezultat njegovega eksperiment je pripomogel pri 

razlagi, kako poteka učenje pri ljudeh, in nam pomaga razumeti, zakaj je utemeljevanje učenja v zgodnjem 

obdobju vedenjske psihologije s tovrstnimi eksperimenti pri mnogih ljudeh povzročilo precejšen odpor. 

V današnjem času bi eksperiment "mali Albert" označili za neetičnega (Ivy, D'Andrea, Ivy 2012, str. 264). 
40

Joseph Wolpeje ena najvplivnejših oseb v vedenjski terapiji. Ena od najvplivnejših izkušenj v njegovem 

življenju je bila, ko je v južnoafriški vojski sodeloval kot zdravnik. Bilo mu je zaupano zdravljenje vojakov, ki jim 

je bila postavljena diagnoza "vojna nevroza" (danes to imenujemo posttravmatska stresna motnja).Glavno 

zdravljenje tistega časa za vojake je bilo zdravljenje z zdravili. Zdravniki bi uporabili vrsto "resničnega seruma", 

da bi vojaki govorili o svojih izkušnjah, saj so verjeli, da se s tovrstno terapijo vojaki lahko pogovarjajo o svojih 

izkušnjah odkrito in bodo posledično učinkovito pozdravili svojo nevrozo. Je pa Wolpe tudi najbolj znan po 

svojih tehnikah recipročne inhibicije, zlasti sistematične desenzitizacije, ki je revolucionirala vedenjsko terapijo 

(www.britanica.com). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Behavior_therapy&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700190,15700201,15700205&usg=ALkJrhjiRjFL016qcFuZeX8ZfNkmtpbaQg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Post_traumatic_stress_disorder&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700190,15700201,15700205&usg=ALkJrhjl3veQT1KjGev2uuUhAEfOfVAH9A
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Pri teoriji Pavlova gre za učenje kot nastajanje pogojnih refleksov (novih zvez med prej 

nevtralnim draţljajem) in brezpogojno (nenaučeno) reakcijo. Pomembno je ponavljanje, saj se 

je novi draţljaj moral čim večkrat pojaviti skupaj z brezpogojnim draţljajem, preden se sproţi 

pogojna reakcija. Druga faza v razvoju KVT je večinoma zaznamovana z delom 

B. F. Skinnerja
41

, ki ga je gradil na Watsonovi zapuščini. Skinnerjev teoretični pogled na svet 

kaţe, da imajo ljudje lahko najbliţji pribliţek “svobode” z reorganizacijo, tako da jo je 

mogoče nadzorovati in oblikovati v svoji kulturi in druţini, če se le odločijo tako (prav tam, 

str. 265). To pomeni, da lahko manipuliramo s spremenljivkami lastnega obnašanja prav tako 

kot s spremenljivkami obnašanja drugih ljudi in ţivali (op. a.). Ta njegova perspektiva se 

imenuje operativno pogojevanje. Operativno pogojevanje temelji na prepričanju, da lahko 

izberemo, katero vedenje je treba v našem ţivljenju okrepiti.  

 

V skladu s teorijo vedenja ločimo štiri vrste operativnega pogojevanja: 

‒ pozitivna ojačitev,  

‒ negativna ojačitev,  

‒ kaznovanje, 

‒ ugasnitev. 

 

                                                           
41

Skinnerjeva teorija operativnega pogojevanja:Pri pozitivni ojačitvi se določeno vedenje okrepi zaradi 

pozitivnega stanja. Kot je Skinner v svoji raziskavi zapisal, je lačna podgana pritisnila na vzvod v kletki in tako je 

dobila hrano. Hrana v tem primeru za lačno podgano pomeni pozitivna ojačitev. Ko je podgana ponovno 

pritisnila na isti vzvod, je ponovno dobila hrano. Njeno vedenje se je ponavljalo vedno pogosteje (pritisk na 

pravi vzvod) s posledico pridobiti hrano. Po teoriji operativnega pogojevanja se je podgana naučila obvladovati 

ali usmerjati svoje vedenje, da si zagotovi, da bo ponavljajoče se vedenje še naprej prinašalo pozitivne rezultate 

ali razmere. Negativna ojačitev je na drugi strani rezultat določenega vedenja, ki je okrepljeno s posledico 

ustavitve ali izogibanja negativnemu stanju. Siknner opiše to obliko učenja na preizkusu reakcij podgan, ki so 

kazale določeno vedenje, ko so jim na tačke dali blag električni tok, ko so jih postavili v kletke. Električni tok je 

negativna ojačitev, vendar so podgane bile sposobne pritisniti na pravi vzvod in s tem prekiniti električni tok. 

Ponovno so dobile v tačke električni tok in ponovno so pritisnile na vzvod in s tem prekinile električno napetost. 

Skinner je prišel do zaključka, da so se podgane naučile vzpostaviti povezavo med pritiskom na vzvod v kletki z 

zmanjšanjem negativnega stanja. 

Skinner tudi zapiše, da kazen pogosto prispeva k učenju. Iz perspektive teorije operativnega učenja pojem 

kaznovanje opiše tista vedenja, ki so oslabljena zaradi doživljanja negativnih razmer v okolju. Skinner opiše 

primer, ko podgana prejme blagi električni tok, ko potegne za vzvod v kletki. Ta električni tok je negativna 

ojačitev za podgano. Podgana sicer ponovno potegne za vzvod in ponovno prejme blagi električni tok. Po 

nekajkratnih ponovitvah negativne ojačitve podgana opusti tovrstno vedenje. 

Zadnja od oblik operativnega pogojevanja je ugasnitev. Skinner je v eksperimentu opazoval, kaj se zgodi, če 

podgana ob pritisku na vzvod ne dobi niti pozitivne niti negativne ojačitve. Eksperiment pokaže, da 

po nekajkratnem potegu za vzvod podgana opusti vedenje, saj ne prejme ne negativne ne pozitivne ojačitve 

(Ivy, D'Andrea, Ivy 2012, str. 265–267). 
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Tretja faza v razvoju teoretične paradigme KVT pa je socialno učenje. Najpomembnejši 

predstavnik socialnega učenje je Albert Bandura
42

. Čeprav so na nanj pomembno vplivali vsi 

dotedanji teoretični pogledi prej omenjenih behavioristov, je opazil, da posameznikovo 

vedenje pogojuje več dejavnikov kot le pozitivna in negativna ojačitev. Pri iskanju celovitejše 

razlage za takšno posameznikovo vedenje, je Bandura začel z vrsto eksperimentov na 

Univerzi Stanford leta 1953. Iz teh svojih študij je oblikoval svojo teorijo socialnega učenja in 

agresije (prav tam). Njegova najbolj znana študija modelnega učenja je vključevala napihljivo 

lutko Bobo. Otroci, ki so sodelovali v “Bobodoll” študiji, so bili razvrščeni v dve skupini. 

V prvi skupini so otroci bili priča nasilnemu vedenju do lutke, v drugi skupini pa je bilo 

ravnanje z lutko nenasilno. Otroci, ki so opazovali nasilno vedenje modela do lutke, so 

posledično izkazovali nove oblike agresije proti lutki. Nasprotno so otroci, ki so opazovali 

nenasilni vzor vedenja, redko izkazovali nasilno vedenje, ko so bili prepuščeni nenadzorovani 

igri z lutko Bobo. Rezultat te študije je pomagal potrditi Bandurov koncept učenja z 

opazovanjem, kjer je pokazal, da se otroci učijo novega vedenja tudi preko opazovanja 

modelov. Dela Alberta Bandure so vodila do spoznanja, da spremembe v miselnih vzorcih 

lahko povzročijo spremembe v vedenju, tako kot lahko na novo naučeno vedenje spremeni 

naše miselne vzorce. Pomembna predstavnika pri promociji kognitivno-vedenjskega gibanja 

sta bila tudi Albert Ellis in William Glasser, ki sta glavni poudarek namenila mišljenju, 

medtem ko se je od vedenja pričakovalo, da se bo spremenilo kot rezultat razvoja novih 

spoznanj. Ne smemo pa pozabiti na Aarona Becka – “očeta” kognitivne terapije in 

avtomatskih misli. Osebno moč in toplino Aarona Becka najlaţje opišemo s primerom iz 

njegove dobro poznane knjige Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, v kateri opiše 

primer depresivnega klienta, ki ţe dlje časa ni mogel vstati iz bolniške postelje. Ko ga je Beck 

vprašal, če bi lahko prehodil pot od postelje do vrat njegove spalnice, mu je ta odgovoril, da 

ne, ker bo doţivel kolaps. Beck pa mu je odgovoril: “Jaz te bom ujel.” Počasi, korak za 

korakom pa vse do daljšega hoda, je klient bil zmoţen prehoditi celotno bolnišnico in v 

mesecu dni je bil odpuščen iz nje. Ključ do klientovega uspeha, da je vstal iz postelje in se 
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V raziskavi z asocialnimi mladostniki iz neločenih, ekonomsko privilegiranih družin sta Bandura in Walters 

ugotovila, da imajo hiperagresivni najstniki pogosto starše, ki ne tolerirajo agresivnega vedenja doma, hkrati pa 

zahtevajo, da so njihovi otroci trdoživi in svoje spore z vrstniki rešijo z nasilnim vedenjem, če je to potrebno. Ko 

se je to rezultiralo s težavami njihovih sinov v šoli, so se starši postavili na stran svojih otrok, proti šolskemu 

osebju. Ti starši so pokazali agresijo proti šolskemu osebju in tudi proti ostalim mladostnikom, za katere so 

verjeli, da povzročajo težave njihovim sinovom. Na podlagi te raziskave je Bandura zaključil, da agresivno 

vedenje teh mladostnikov bolje pojasnjuje vzorec starševskega sovražnega odnosa in agresivnega vedenja kot 

pa princip klasičnega in operativnega pogojevanja. Bandurova raziskava na tem področju je privedla do 

izoblikovanja teorije modelnega učenja (Ivy, D'Andrea, Ivy 2012, str. 268). 
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lotil depresije, sta bila prepričanje, da to zmore, in da je verjel v svoj odnos s terapevtom 

Beckom, kar je sam pozneje poimenoval “čudeţ”. Klienti so te “čudeţe” lahko dosegli, ker je 

Beck močan in skrben posameznik, ki sam verjame, da je sprememba mogoča, in je 

pripravljen ponuditi samega sebe kot sopotnika za dosego klientovih specifičnih ciljev 

vedenja. Od kratkih pa do vedno daljših sprehodov z Beckovo pomočjo so klienti spremenili 

svoja vedenja. Ta primer nam ponazarja, kako pomembno je zgraditi pozitiven odnos do 

klienta, da usmerimo pozornost tako na vedenje kot tudi na kognitivne spremembe. Kar 

pomeni, da se mora terapevtsko delo iz pisarne seliti tudi v klientovo okolje. Beckov pristop 

dela je, da naj se s klienti dela v različnih okoljih, tako da bodo terapevti dostopni čim 

večjemu številu pomoči potrebnih posameznikov. Takšna fleksibilnost izraţa iskrenost in 

predanost terapevta, da pomaga še tako dvomljivemu klientu pri kognitivnih spremembah, z 

odraţanjem premika misli od “Jaz ne morem” do “Jaz lahko”. Osnovno vedenjsko delo je, da 

se prepozna pomembnost majhnih korakov za doseganje uspeha. Nekje na premici sprememb 

svojega vedenja bo klient spoznal, da si lahko pomaga sam. To je odnos “Jaz lahko”, ki je 

osnova za posplošitev novonaučenega vedenja in novih načinov razmišljanja, ki se jih je 

naučil na urah terapije, za prenos teh znanj v vsakodnevne situacije (prav tam). 

 

Zaključim lahko, da je za svetovalca koristno, da razume različne načine uporabe 

tradicionalnih vedenjskih strategij, ki se lahko uporabijo v različnih svetovalnih in 

terapevtskih situacijah. Na tem mestu bom naštela najpomembnejše strategije, ki se 

uporabljajo v procesu KVT: 

Uporaba analize vedenja, ki zahteva: 

‒ zgraditi dober odnos klient – svetovalec, 

‒ jasna opredelitev vedenjskega problema klienta v specifičnih situacijah, 

‒ popolno razumevanje celotne vsebine, kjer se problematično vedenje pojavlja, 

‒ postavitev jasnih ciljev v procesu svetovanja in terapije skupaj s klientom. 

Operacionalizacija klientovega vedenja: 

‒ jasno opredeliti problem in klienta usmeriti na specifično problematično vedenje. 

Uporaba ABC-modela
43

: 

‒ Človek ne trpi (C) zaradi nezgode (A), ampak zaradi svoje presoje (B) tega dogodka. 

                                                           
43

ABC-model – A(antecedents) dogodek, situacija, ki sproži emocionalni odziv; B(beliefs) misli, prepričanja; 

C(consequences) posledice, razpoloženje. ABC-model enostavno in prepričljivo pokaže, kako misli in prepričanja 

porajajo čustva. Pomaga nam, da razumemo, zakaj mislimo na stvari, tako kot mislimo, zakaj čutimo stvari, kot 

čutimo, in zakaj se odzivamo oz. se obnašamo, kot se obnašamo (povzetek s predavanj doc. dr. Janeza Mlakarja 

2017). 
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Določitev ciljev za spreminjanje vedenja: 

‒ Določiti je treba, kako se bo ocenjeval in meril napredek, cilji morajo biti enostavni in 

realistični ter časovno dosegljivi. 

Določanje vedenja: 

‒ pozitivna in občasna krepitev vedenja, 

‒ merjenje – evidentirati je treba, ali prihaja do napredka sprememb vedenja, 

‒ sprostitvene tehnike, 

‒ "biofeedback" (odziv telesa) in samonadzor nad njim, 

‒ recipročna inhibicija in sistematična desenzibilizacija, 

‒ oblikovanje in pridobivanje socialnih veščin(prav tam). 

 

3.3.3 Dostopnost psihoterapevtske in svetovalne prakse 

Psihoterapevtska in svetovalna praksa imata glede na zgoraj napisano dolgoletno tradicijo in 

sta se skozi celotno zgodovino razvili do ravni samostojnih poklicev in akademskih področij. 

Glede na to da so danes v razvitih druţbah duševne motnje in stiske, psihosomatske bolezni in 

druge čustvene stiske vse pogostejše ter za uspešno vsakodnevno ţivljenje moteče, so potrebe 

po psihosocialnem svetovanju in psihoterapiji, ki naj ju tako za preventivne kot kurativne 

namene izvajajo primerno izobraţeni in usposobljeni, specializirani strokovnjaki, vse večje. 

Normativne ureditve psihoterapije po evropskih drţavah v različni meri promovirajo razvoj 

psihoterapije kot poklica, bodisi da omogočajo psihoterapevtsko izobraţevanje neposredno 

po srednji šoli ali kot izobraţevanje za drugi poklic ljudem različnih predhodnih izobrazb 

bodisi da priznavajo različne psihoterapevtske pristope. V nekaterih drţavah (npr. Nemčija, 

Italija, Nizozemska) je psihoterapija pravno urejena kot specializacija za psihologe in 

psihiatre, v drugih pa kot multiprofesionalna dejavnost, to pomeni kot poklic, do katerega 

imajo dostop različni profili (npr. Avstrija, Finska, Francija, Nizozemska, Švedska). 

V Avstriji je lahko psihoterapija tudi prvi poklic, kjer so zakon o psihoterapiji sprejeli ţe leta 

1990 in je primer dobre normativne ureditve psihoterapije. Kljub relativni razvitosti Slovenija 

na področju psihoterapije v primerjavi s psihoterapevtsko razvitejšimi drţavami (npr. 

Avstrija, Nemčija, Anglija, Italija, Nizozemska itn.) še vedno precej zaostaja, saj primanjkuje 

psihoterapevtov, poklic psihoterapevta ni registriran in ni reguliran, obseg psihoterapevtskih 

storitev je veliko premajhen glede na potrebe, razlike v kakovosti in ceni ponujenih 

psihoterapevtskih storitev so velike, dostopnost do psihoterapevtskih storitev je slaba, 

za paciente ni preglednega sistema informiranja o vrsti in kakovosti psihoterapevtskih storitev 

in zato niso zaščiteni pred šarlatansko ponudbo samooklicanih terapevtov. Prav tako nimamo 



Spark, Natalija. 2018. »Gluhota v psihoterapiji.« Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne druţbene 

študije v Novi Gorici 

42 
 

urejenega pravnega okvirja za celostno in dolgoročno zasnovano izvajanje psihoterapije in 

svetovanja na vseh teh področjih. Naslednji izziv je, da se psihoterapijo, ki je preslabo 

integrirana v sistem javnega zdravstva, saj jo trenutno lahko opravljajo v tem okviru samo 

psihiatri in klinični psihologi, kar pa je veliko premajhen obseg glede na potrebe, integrira v 

njen sistem. V Sloveniji je trenutno okoli 300 psihoterapevtov, ki izpolnjujejo evropske 

kriterije za poklicnega psihoterapevta. Glede na kriterije Svetovne zdravstvene organizacije, 

ki zahtevajo enega psihoterapevta na 1000 prebivalcev, pa bi jih potrebovali 2000. Večina 

psihoterapevtov je zaposlena v svojem prvotnem poklicu, npr. kot (klinični) psihologi, 

psihiatri, socialni delavci, pedagogi, in ima zelo različne moţnosti za psihoterapevtsko delo. 

Tako posvečajo psihoterapiji samo manjši del svojega delovnega časa ali pa le del svojega 

prostega časa. Psihoterapijo in psihosocialno svetovanje je moţno integrirati v sistem javnega 

zdravstva na ravni primarne, sekundarne in terciarne preventive, kar bi bilo dobro predvsem 

zato, ker se je poleg obravnavanja tradicionalnih duševnih motenj (anksioznih, depresivnih, 

prilagoditvenih in stresnih motenj, motenj osebnosti) psihoterapija pokazala kot uspešna 

pri obravnavanju širokega spektra komorbidnosti
44

 pri somatskih
45

 boleznih. 

 

V poročilu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za leto 2002 je ugotovljeno, da ima 

po vsem svetu dostop do psihoterapije le okrog 250 milijonov ljudi in da pribliţno enako 

število ljudi nima dostopa do psihoterapevtske pomoči. Najpogostejši razlogi za tako stanje 

so: pomanjkanje psihoterapevtskega izobraţevanja, napačne prioritete, ki jih sprejemajo 

nosilci politike zdravstvenega varstva, pomanjkanje znanja o moţnostih, ki jih psihoterapija 

lahko nudi. Po drugi strani pa povsod po svetu narašča pomen psihoterapije tudi zaradi 

lahkega dostopa do informacij preko svetovnega spleta. V glavnem pa velja, da je 

psihoterapija danes dostopna samo tistim, ki so zelo bolni, in tistim, ki so zelo bogati. 

Po trenutno obstoječi regulativi v zdravstvu danes pri nas opravljajo psihoterapevtske storitve 

psihiatri in klinični psihologi (in so za to plačani s strani zavarovalnice) in to tudi, če nimajo 

celotne psihoterapevtske izobrazbe. Po drugi strani psihoterapevti s popolno psihoterapevtsko 

izobrazbo, ki po osnovni izobrazbi niso psihiatri ali klinični psihologi, ne morejo priti 

do koncesije za opravljanje psihoterapevtskih storitev (Kolegij fakultet in strokovnih zdruţenj 

na področju psihoterapije in psihosocialnega svetovanja 2016). 
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 Pojavnosti več duševnih motenj hkrati (op.a.).  
45

 Telesnih (op. a.). 
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3.3 Gluhota v psihoterapiji – pilotni projekt v Kanadi 

V Britanski Kolumbiji
46

 so strokovnjaki na področju duševnega zdravja ter skupnost gluhih in 

naglušnih Britanske Kolumbije izkoristili edinstveno kombinacijo danih okoliščin in 

pripravili projekt, čigar posledica je dolgoročna interakcija stroke in marginalizirane 

skupnosti. Kot so zapisali, je bilo v času izvajanja projekta zbranih ogromno modrosti in 

spretnosti in bi bilo sramotno, da ne bi doseţkov tega projekta delili z drugimi. Morda tudi kot 

pomoč drugim marginaliziranim skupnostim in strokovnjakom pri njihovem učenju in 

pridobivanju informacij, ki jih ponuja lastna izkušnja udeleţencev projekta (Green, Hawkins, 

Malcolm in Stewart 2001). 

 

Program, imenovan Program dobrega počutja (The Well Being Program), je bil osnovan 

za spodbujanje druţbenega, duševnega in socialnega zdravja za gluhe, naglušne in gluho 

slepe. Poudarek je bil na zdravljenju od spolnih zlorab in s tem povezanimi čustvenimi in 

druţbenimi posledicami celotne gluhe skupnosti. Bil je pionirski koncept – zagotoviti trajni 

dostop do psihoterapije vsem gluhim uporabnikom, ki se v procesu posluţujejo slišečih 

terapevtov v spremstvu tolmačev ameriškega znakovnega jezika (ASL). Kot zapišejo (Green, 

Hawkins, Malcolm in Stewart 2001), ni bilo knjig ali priročnika z navodili, kako to storiti. 

Prav tako so se ob ustvarjanju programa pojavljala številna teţavna vprašanja, ki so zahtevala 

tehten premislek stroke. Razvoj terapevtske skupine pri delu z gluhimi in naglušnimi je bil 

intenziven, naporen, včasih zaskrbljujoč, vendar sta na koncu projekta bila doseţena ogromna 

rast in polje učenja za vse tiste, ki so s tem delom nadaljevali tudi po koncu projekta. To, kar 

se je razvilo, ker so terapevti in tolmači delali drug ob drugem, je terapija, ki je potekala na 

najbolj bikulturen način, ki je najbolj ustrezal klientu. Tisto, kar je “delovalo”, je bilo za 

vsako triado terapevta, klienta in tolmača edinstveno, zato tega ne moremo posploševati. Cilj 

projekta je bil opisati, kaj se je zgodilo, ne pa, kaj bi se moralo zgoditi. Kljub temu pa  se niso 

mogli izogniti teoretičnim in ideološkim vprašanjem stroke, vendar so se skozi delo videli 

premiki od osredotočanja na teorijo in ideologijo, na osredotočenje na prakso in dobljene 

rezultate. Sčasoma so se mnogi spori preprosto “raztopili” in ne reševali. To pa je vodilo 

k pozitivnim rezultatom, ki so se začeli kopičiti kot “telo modrosti” (prav tam).  
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Britanska Kolumbija s 4.400,057 milijoni prebivalstva je ena od desetih kanadskih provinc. Leži na jugozahodu 

države, njeno glavno mesto je Victoria. Največje mesto je Vancouver. (www.britannica.com) 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://sl.wikipedia.org/wiki/Victoria,_Britanska_Kolumbija
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“Upamo, da bodo naše izkušnje lahko vodilo in morda navdih za vse, ki delajo na področju 

zagotavljanja duševnega zdravja delu prebivalstva, ki je bilo v preteklosti marginalizirano in 

ţal slabo preskrbljeno” (prav tam, str. 2). 

 

3.3.1 Program dobrega počutja 

Storitve duševnega zdravja za omenjeno populacijo so se začele leta 1987, po preiskavi zlorab 

deţelne šole za gluhe Jericho Hill, z lastnim študentskim domom za vse študente, ki so ţiveli 

zunaj mesta. 

 

3.3.1.1 Perspektiva terapevta in proces terapije 

 

V letih 1982, 1987 in 1992 so bile izvedene ločene preiskave o domnevnih zlorabah, ki so 

razkrile obseţno spolno, fizično in čustveno zlorabo. To je imelo globok čustveni vpliv 

na posameznike, njihove druţine in širšo skupnost gluhih. Ta psihološki vidik pa lahko vpliva 

tudi na drugo in tretjo generacijo. 

 

Kratek povzetek g. Bergerja (Green, Hawkins, Malcolm in Stewart 2001, str. 3): 

Te ugotovitve dajejo verodostojnost stališču, da so pritoţbe, posredovane intervencijski 

skupini Jericho Hill, v veliki meri resnične in odraţajo pogoj za razširjene in prodorne 

spolne zlorabe otrok na Jericho Hillu, ki se raztezajo ţe več let. 

 

Zgodovina zlorabe v nekaterih [internatih] […] je razkrila vzorec spolne zlorabe osebja in 

študentov; v nekaterih od teh institucij pa se je razvila kultura spolne zlorabe. To se je 

zgodilo na Jericho Hillu. 

 

[...] Tu ne najdem nobenih ugotovitev glede posameznih primerov. Namesto tega sem se 

omejil na navedbo mojih ugotovitev, ki se na splošno nanašajo na stanje na šoli 

Jericho Hill, da je od petdesetih let prejšnjega stoletja, v pribliţno 35-letnem obdobju, 

prišlo do spolne zlorabe nekaterega osebja, zadolţenega za varstvo otrok, spolne 

zlorabe starejših otrok nad mlajšimi otroki in da so nekateri mlajši otroci (ko so 

postali starejši študentje) spolno zlorabljali nove učence. 

 

Glede na zgoraj zapisano, ni bilo nobenega dvoma, da bi bile nujno potrebne storitve 

duševnega zdravja za gluhe, naglušne in gluhe slepe, ki jih jim je treba zagotoviti. 
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3.3.1.2 Delovno srečanje terapevtov in tolmačev 

 

Skozi vsa leta so terapevti in tolmači, ki so bili vključeni v Program dobrega počutja in so 

izvajali individualne terapije, imeli redna delovna srečanja. Namen srečanj je prvotno bil 

omogočiti terapevtom, da se seznanijo s kulturo gluhih, in ponuditi tolmačem moţnost, da se 

naučijo in razumejo celoten terapevtski proces, kar se je smatralo za kritičen del poklicnega 

razvoja. Kar se je zgodilo na teh delovnih srečanjih skozi leta, je bilo veliko spoznanje 

o specifiki gluhe skupnosti in njihovi različni kulturi. Učili so se tudi ob številnih terapevtskih 

vprašanjih, ki so se pojavljala; zapletih, ki so nastali zaradi tretje osebe v sobi (tolmača); ali 

vprašanjih o prevodih pomena in namere v jezikovni uporabi in kako se razlaga (poteka 

prevod, op. a.) iz enega jezika v drugega. Proces razpravljanja in učenja je bil pogostokrat 

vznemirljiv in zdelo se je, da so deleţniki bili motivirani z nadaljevanjem srečanj, saj so imeli 

moţnost razmišljanja ob pojavljanju vedno večjega števila vprašanj. 

 

“Terapevt/tolmač” srečanja so trajala pribliţno sedem let, v različnih oblikah. Jeseni 1999 je 

več terapevtov in tolmačev sodelovalo v fokusni skupini, ki je bila povezana s pregledom 

storitev za duševno zdravje gluhih, naglušnih in gluho slepih. Med tem srečanjem se je 

izkazalo, da se je s pomočjo artikuliranih, skrbnih in pretehtanih odzivov terapevtov in 

tolmačev skupina preoblikovala na bolj izpopolnjeno raven spretnosti in razumevanja. Eden 

od postavljenih ciljev tega projekta je bil delati na premostitvi vrzeli med slišečimi terapevti 

in gluhimi klienti v procesu psihoterapije (Green, Hawkins, Malcolm in Stewart 2001). 

 

3.3.1.3 Razprava o vprašanjih, ki se nanašajo na perspektivo terapevtov in postopek terapije 

 

Za terapevta, ki se je prvič pripravljal na delo s tolmačem, je bilo ključnega pomena, da se 

pred terapevtskim srečanjem z gluho osebo sreča s tolmačem. Terapevt mora razumeti vlogo 

tolmača in mu mora biti jasen protokol pogovora s klientom, v katerem je prisoten tolmač. 

Na primer, terapevt mora neposredno govoriti in ohranjati očesni stik z gluhim klientom. 

Morda obstajajo vprašanja, ki jih ima terapevt o kulturi gluhih, na katera lahko tolmač 

odgovori, morda ţeli terapevt tolmaču povedati o svojem posebnem pristopu k terapiji in o 

vrsti vprašanj, s katerimi se bodo ukvarjali. Vzpostavljanje odprte komunikacije od samega 

začetka pomeni, da se lahko v prihodnosti o morebitnih problemih pogovori in se jih reši, 

preden poseţejo v terapijo. Tolmač bi se moral biti sposoben počutiti udobno; na primer pri 

dajanju povratnih informacij terapevtom glede elementov njihovega sloga komunikacije, ki 
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predstavljajo tehnične teţave za tolmača oz. ta ne deluje dobro, če jih prevedemo v znakovni 

jezik (Green, Hawkins, Malcolm in Stewart 2001). 

Pomembno se je zavedati, da terapevtski proces lahko izzove močne občutke tako pri klientu 

kot pri terapevtu in tolmaču. Mnogi terapevti vidijo svojo čustveno reakcijo kot sestavni del 

dela in obravnavajo svoja čustva kot pomemben vir informacij o dinamiki med seboj in 

klientom ter kaj se dogaja znotraj klienta samega. Terapevt, odvisno od terapevtskega 

pristopa, lahko razkrije, ali pa tudi ne, kaj čuti. Po drugi strani pa tolmač v okviru srečanja 

nima moţnosti, da izrazi ali obdeluje, kar se z njim lahko dogaja v času tolmačenja 

terapevtskega srečanja. Poleg tega njegovo usposabljanje morda ni vključevalo razvijanja 

zavesti o potrebah po skrbi za lastna čustva, ki je ponavadi del usposabljanja terapevta. 

Terapevt lahko vpraša, kako se tolmač počuti po srečanju, in s tem ozavesti in potrdi, kakšna 

je izkušnja tolmača. Ta stopnja skrbi in vpletenosti pomaga vzpostaviti razmerje, ki je 

potrebno za dobro delo tima terapevt – tolmač. Terapevt lahko zagotovi to ozaveščanje in 

potrjevanje občutkov tolmača, vendar ne sme prestopati linije v “početje terapije” s tolmačem. 

Če bi se pri tolmaču izzvala resnično globoka in ţalostna čustva, lahko terapevt spodbudi 

tolmača k temu, da si poišče kakršno koli dodatno pomoč. Na drugi strani pa tolmač lahko 

daje terapevtu podatke o tem, kaj se dogaja s klientom, s perspektive kulture gluhih. Terapevt 

se mora zavedati, da tolmač ni tam kot klinični svetovalec ali da daje konstruktivne kritike 

na terapevtove probleme s klientom. Terapevt mora pred začetkom procesa psihoterapije 

z novim klientom preveriti, ali sta tolmač in klient imela kakršen koli predhodni stik oz. ali 

obstaja kakšen razlog, da ne bi bilo primerno, da bi tolmač delal s klientom, seveda pa mora 

tudi klient sodelovati pri odločanju, kdo bo tolmač (prav tam). 

 

3.3.1.4 Ranljivost in zaupanje v prisotnosti tolmača 

 

Terapevti večino dela, ki ga opravljajo, naredijo za zaprtimi vrati v zasebnosti svojih pisarn. 

Zasebnost in zaupnost sta bistvenega pomena za raven varnosti in zaupanja, ki ju večina 

klientov potrebuje za terapevtsko delo. Redko je, da drugi opazujejo, kaj se dogaja znotraj 

procesa, razen če se določi, da bo terapevtsko delo opravljeno z namenom nadzora ali 

poučevanja. Poleg tega si terapevt prizadeva razviti odnos s svojimi klienti kot del procesa 

zdravljenja – podpore, negovanja in empatije drugega, ki je dosledno čustveno prisoten v 

notranjem procesu klienta. Prisotnost opazovalca v sobi lahko vpliva na dinamiko tega odnosa 

tako za klienta kot za terapevta. Tako lahko pri terapevtu pride do tesnobe pri njegovem delu, 

še posebej kadar ni navdušen nad prisotnostjo tolmača. To se lahko izrazi kot nerodnost, 
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zaskrbljenost nad sodbami, ki jih tolmač lahko naredi ob delu terapevta in posledično se to 

vidi v pomanjkanju spontanosti pri terapevtovih odzivih. Do tega pa lahko pride tudi, ker del 

terapevtskega repertoarja (npr. pri intonaciji in barvi glasu ali pri uporabi vodene fantazije) ni 

na voljo za uporabo pri gluhih ali gluhih slepih klientih. Terapevt pogosto vključuje uporabo 

osebnih občutkov inreakcij, ki vodijo terapijo; odvisna je od terapevtove strokovnosti in 

osebnega nivoja udobja. Terapevtovo izraţanje reakcije šoka in bolečine pri nekaterih 

izkušnjah zlorab, ki jih ima klient, ali njegovo soočanje z odpornostjo klienta, da se premakne 

v globljo čustveno stanje, pokaţe tudi terapevtov karakter. Terapevt se mora osebno vključiti 

v proces, a se v primeru prisotnosti tolmača izpostavlja njegovemu obsojanju. To lahko 

povzroči zadrţanost v terapevtskem procesu, čemur sledi opravljanje le tistega, kar bi moral, 

ne pa tudi sledenje spontanim instinktom, kar lahko povzroči občutek mehaničnosti procesa. 

Ta problem lahko terapevt reši tako, da nekaj časa preţivi s tolmačem in se pogovorita o 

prisotnih čustvih na srečanju in pridobivanju občutka, kdo tolmač kot oseba je. Ko se med 

terapevtom in tolmačem pojavi občutek odnosa, se lahko resnično sprostita in premakneta v 

izkušnjo dela kot tima. Če ima terapevt močne negativne občutke glede tolmača, je najbolje, 

da zaprosi za drugo osebo. Tako kot je pomembno, da se klient počuti udobno s tolmačem, se 

mora tudi terapevt počutiti udobno s tolmačem, da opravi svoje delo strokovno. Za terapevte 

pa je pomembno, da se tako soočijo z lastnim občutkom neustreznosti in strahovi ter sodbami 

kot tudi da si pridobijo podporo in zagotovilo od sodelavcev, da delajo dobro. 

 

Pri klientih, ki začenjajo s terapijo, se pogosto pojavljajo številni občutki sramu, strahu in 

ranljivosti zaradi novosti situacije in zaradi vsebine, s katero se ukvarjajo. Ţe samo narediti 

korak in se odločiti za pogovor z nekom je teţko – ko pa je prisotna še tretja oseba, postane 

odločitev še teţja. V raziskavi se je pokazalo, da večina naglušnih klientov raje vstopi v 

proces psihoterapije brez tolmača, hkrati pa so gluhi klienti običajno navajeni in se strinjajo, 

da je v procesu terapije prisoten tolmač. Prisotnost tolmača pa lahko postane večja teţava, ko 

se mora klient pogovoriti o nečem, kar zbuja globok sram ali občutke, kot so ţalost ali jeza. 

Ker so tolmači pogosto vključeni v druge aktivnosti skupnosti gluhih, ima klient lahko 

informacije o tolmaču, kot je njegova vera ali spolna orientacija, kar lahko vpliva na podatke, 

ki jih klient deli znotraj procesa terapije. V projektu se je pri dveh primerih izkazalo, da je 

bilo treba zamenjati tolmača. V prvem primeru klient pri svojih odgovorih ni bil jasen in se je 

izogibal vprašanju spolnega problema, ki ga je imel. Pogledoval je tolmača na neobičajno 

vznemirjen način, zato je bilo treba klientove skrbi glede sodb tolmača obravnavati, preden so 

se začeli pogovarjati o klientovih kompulzivnih spolnih navadah. V drugem primeru se je 
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spolno zlorabljen klient ukvarjal s krivdo in sramom. Tega, kar je doţivel kot mladostnik, ni 

ţelel obravnavati z enim od tolmačem, za katerega je vedel, da je močno religiozen. 

 

Pomembno je, da se v procesu terapije klient počuti varno in udobno in da vsa svoja občutja 

obravnava odkrito, zato ni primerno, da je klientu neprijetno ob tolmaču, saj to krepi 

obrambni mehanizem. Dejstvo pa je, da včasih klienti potrebujejo le malo prostora in časa, da 

odkrito spregovorijo, včasih pa potrebujejo drugega tolmača (prav tam). 

 

3.3.1.5 Terapevtska triada: ali tolmači preprosto izvajajo svojo vlogo ali so še kaj več? 

 

Vsaka terapevtska situacija je edinstven in zelo individualiziran niz dinamike, ki vključuje 

terapevta, klienta in tolmača. Ne moremo reči, da tolmač ne vpliva na proces. Ţe samo 

prisotnost druge osebe, ki je priča mislim in občutkom klienta, je sama po sebi močna in 

zagotavlja validacijo teh misli in občutkov. Poleg tega je tolmač medij, prek katerega se 

sporočilo prenaša. Tolmač je tisti, ki posreduje negovalne in podporne trditve in posreduje 

dovoljenje, da se izrazi tisto, kar je bilo zadrţano zase. Gre torej za odnos s terapevtom ali za 

odnos s tolmačem?! 

 

Kadar je klient, ki vstopi v terapijo, imel veliko predhodnega stika s tolmačem v drugih 

ţivljenjskih situacijah, bo morda močnejša povezava s tolmačem kot s terapevtom. Na tej 

stopnji si mora terapevt vzeti čas in vloţiti vso svojo energijo v razvoj lastnega odnosa 

s klientom. Problem lahko nastane, če se sporočila naslavljajo na tolmača namesto na 

terapevta, kar lahko vpliva na razvoj terapevtskega odnosa. Hkrati pa klient, ki ima močno 

pozitivno povezavo s tolmačem, lahko pripomore k laţjemu zaupanju v terapevta, še posebej 

če lahko klient vidi, da terapevt in tolmač dobro delata. Naslednji problem nastane tudi takrat, 

ko klienti poskušajo nadaljevati terapevtsko razpravo s tolmačem po koncu terapevtske ure ali 

ko se druţijo drug z drugim. To je problematično, zato ker terapevt (ki je na koncu odgovoren 

za zdravljenje) ni del tega pogovora in se tolmača obremenjuje z vsebino, za katero ni 

strokovno usposobljen. Zato mora tolmač vzpostaviti jasno mejo v trenutku, ko klient poskuša 

začeti pogovor s področja“terapije” (npr.: “Ne morem govoriti s tabo o tem, moraš počakati 

do naslednjega zdravljenja ali kontaktirati svojega terapevta.”) v času, ko nista 

na terapevtskem srečanju. 
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Dejstvo je, da je v zgodnji fazi terapije klient običajno bolj povezan s tolmačem kot 

terapevtom. Pri tem gre za večji stik z očmi s tolmačem ali za izraţanje klinične vsebine 

tolmaču ali pa postavljanja vprašanj tolmaču. Sčasoma se to razmerje spremeni in se klient 

obrača na terapevta, tako da čeprav je to zadnja moţna izbira, če tolmač v zadnjem trenutku 

odpove, se lahko z uporabo znakov, pisanjem in risbo izvede terapevtska ura. Izkazalo se je, 

da prihaja do raznolikosti izkušenj v terapevtskem odnosu, ki se razvija ob prisotnosti 

tolmača. Nekateri razvijejo čustveno raven le s terapevtom, drugi pa imajo jasno vez 

s tolmačem in terapevtom. Zdi se, da se pojavijo najmočnejše vezi, ko je tolmač dosledno 

prisoten od prve terapevtske ure naprej. Lahko pa se zgodijo zapleti, kot na primer, da tolmač 

klienta spominja na osebo, ki ga je zlorabila, ali da je klient globoko navezan na tolmača, ga 

idealizira in goji romantične občutke, ali pa klient vse “idealne” atribute pripiše tolmaču in 

razvrednoti terapevta. Zgodilo se je tudi, da tolmač ni ţelel nadaljevati dela s klientom, saj je 

zaradi različnih razlogov teţko vzdrţeval empatičnost in sprejemljivo stališče do klienta. 

Jasno pa je, da tolmač prevzame vlogo v številnih terapevtskih situacijah, ki presegajo to, kar 

se tradicionalno od njega pričakuje (prav tam). 

 

3.3.1.6 Komunikacija: vprašanje ujemanja jezika z namenom 

 

V vsaki komunikaciji govornik ţeli doseči impliciten ali ekspliciten rezultat. Ko rezultat 

identificiramo, moramo izbrati najučinkovitejši način, da ga preko jezika sporočimo tako, da 

ga dobimo. Predpostavljamo,da je terapevtska namera enaka kot namera natančnega 

komuniciranja. Toda to morda ni vedno tako. Terapevt morda ţeli izzvati informacije, ki jih 

zahteva situacija znotraj klienta. S komunikacijskega stališča so razlike, od kod prihajajo 

informacije. Povedati gluhim, da je “odgovor” enako učinkovit, kot ga je iztisnilo sokratsko 

spraševanje ..., dokler gluhi dobijo “to”, to je vse, kar je pomembno. Drugače povedano, 

predpostavke, ki strukturirajo terapevtski pogovor, so drugačne kot tiste,ki urejajo druţbeno 

komunikacijo. To pomeni, da si terapevti prizadevajo pridobiti informacije, medtem ko je 

namen tolmača posredovati informacije. Na primer terapevt lahko vpraša klienta: “Kako si?” 

To je nejasno dvoumno vprašanje in je namerno, ker terapevta zanima,kako se bo klient na 

tako vprašanje odzval. Tolmač je “druga roka” in bi ţelel, da bi bila komunikacija bolj 

specifična in konkretnejša, kar bi omogočilo klientu laţjo vstopno točko za pogovor. Morda 

bi lahko postavil vprašanje: “Kako vi?” Vprašanje kot: “Kako vi počutite danes; kakšno 

razpoloţenje vi danes; ali vi veseli/ţalostni danes?” Vse te razlage omejujejo razpon moţnih 

odgovorov,ki jih bo klient verjetno dal, saj tovrstno postavljena vprašanja zoţijo seznam 
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moţnih odgovorov. Še temeljnejša razlika med terapevtsko potrebo in potrebo po tolmačenju 

je povezana z zaporedjem idej. Mnogi tolmači bi začeli z bistvom sporočila. Terapevt pa 

morda ţeli graditi svoje sporočilo, ne da bi “napovedal” bistvo prezgodaj. Pogosto takrat 

terapevt vključuje ustvarjanje sporočil, ki imajo učinek, podoben haiku pesmi. Takšna pesem 

ne razreši svojega pomena do zadnjih dveh ali treh besed. Te besede imajo moč preoblikovati 

vsako besedo, ki je prejela – pomen, ki ga reši konec, in na začetku ni prisotna. Na primer, 

skupina najstnikov je imela vprašanja glede spolnosti. Njihovo vedenje je pokazalo, da se niso 

zavedali tveganj ali socialnih posledic svojega vedenja. Če bi terapevt napovedal, da gre za 

“seksualnost”, bi bil tolmač usmerjen. To pa bi skupina začela doţivljati kot nerodnost, ki 

pogosto spremlja formalne govore o seksualnosti. Namesto da bi se ukvarjal s spolnostjo, bi 

se ukvarjal z njihovim predsodkom o “še ena odrasla oseba nam govori o seksu”. Da bi se 

temu izognili, se je pogovor začel z naslednjim “Veš, da je večina odraslih razvila amnezijo 

za svoja najstniška leta? Odrasli se ne spomnimo največjih odločitev, kot so – kakšno 

delo/kariero ţelimo? Bomo našli prijatelje? Bomo našli pravega partnerja? Če ne naredimo 

pravih odločitev, na koncu opravljamo delo (ali menjamo veliko delovnih mest), ki ga 

sovraţimo; ali končamo v zakonu brez ljubezni, kjer se stalno kregamo in ustvarjamo 

nesrečno obdobje za svoje otroke. Seveda boste pazljivi, kakšne odločitve boste naredili ... in 

vzeli si boste čas. Vaši starši so ţe sprejeli te odločitve. Zdaj se odločajo o tem, kdaj bodo 

pokosili travnik, oprali avto, vzeli kredit. Mimogrede, kateri je edini dogodek, ki bi se lahko 

zgodil in bi vzel vse to odločanje iz vaših rok?” “Neţelena nosečnost. Pomeni konec vašega 

otroštva. Ali izgubiš svojo nedolţnost in izgubiš svoja najstniška leta, ker predčasno 

napreduješ v odraslo dobo s prihodom svojega otroka?” 

 

Terapevt poskuša priti na temo skozi zadnja vrata. Ali pa poskuša postaviti temo o spolnosti v 

večji, bolj eksistencialni kontekst. Terapevt se odloči za eliptični način, ker ne ţeli spodbuditi 

svojih določenih idej o spolnosti ali njihovem odporu na otroke, ki razpravljajo o spolnosti 

z odraslo osebo. Tovrstno tolmačenje pa je izredno teţko (op. a.) (prav tam). 

 

3.3.1.7 Doslednost tolmačev 

 

Idealno bi bilo, da je isti tolmač na voljo za celotno zdravljenje za posameznega klienta. V 

resnici se to le redko zgodi, tako da se morajo klienti ukvarjati z novim tolmačem, kadar 

njihov redni tolmač ni na voljo. Nekateri klienti se celo odločijo, da bodo odpovedali svojo 

terapevtsko sejo, kadar je njihov tolmač bolan ali odsoten, ker se ne ţelijo ukvarjati s tem, da 
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bi imeli nekoga novega v terapiji. Drugi klienti pa so se pripravljeni prilagoditi, da bi ohranili 

kontinuiteto zdravljenja (prav tam). 

 

3.3.1.8 Odpovedi terapevtskih srečanj 

 

Eno od vprašanj, ki se pojavlja, se dotika tudi odpovedi terapevtskih srečanj. To se nanaša na 

tiste časovne razporede, ki so bili načrtovani, pa se klient ni pojavil ali pa jih je odpovedal s 

kratkim odpovednim rokom. Povsem razumno je, da tolmači zahtevajo 48-urno obvestilo 

o odpovedi, terapevti pa 24-urno obvestilo pred odpovedjo srečanja (prav tam). 

 

3.3.2 Perspektiva tolmačev in njihova praksa 

Tolmači pomagajo pri premagovanju komunikacijskih ovir med gluhimi osebami, ki 

uporabljajo znakovni jezik, in slišečimi osebami, ki uporabljajo govorjeni jezik. Tolmači 

govorijo v dveh jezikih, angleškem govorjenem jeziku in ameriškem znakovnem jeziku 

(ASL). 

 

3.3.2.1 Razumevanje tolmačenja v procesu terapije 

 

Tolmači pomagajo pri premagovanju komunikacijskih ovir med gluhimi osebami, ki 

uporabljajo znakovni jezik, in slišečimi osebami, ki uporabljajo govorjeni jezik. Tolmači 

govorijo v dveh jezikih, angleškem govorjenem jeziku in ameriškem znakovnem jeziku 

(ASL). Tolmači neprestano poskušajo razumeti pomen tega, kar je rečeno ali prekretano, in ta 

pomen prenesti v drugi jezik na način, ki ima enak učinek na sprejemnika, kot če bi razumel 

jezik originalnega govorca. Tolmačenje ne vključuje ujemanja posameznih znakov za 

posamezno besedo. Treba je razumeti in posredovati celotno sporočilo, vključno s tonom 

glasu, vplivom, implicitnim in eksplicitnim pomenom. Ta proces vključuje znanje tolmačev 

o različnih kulturah. Preprost primer kulturnih razlik je, kako ljudje pogosto uporabljajo ime 

osebe med pogovorom, da vzpostavijo zvezo, medtem ko gluhi ljudje ohranijo očesni stik in 

opozarjajo (kaţejo kazalni zaimek, op. a.) na osebo (prav tam). 

 

3.3.2.2 Kaj naredi tolmačenje terapevtskega procesa drugačno? 

 

Kot v vseh okoljih si tolmači tudi v procesu terapevtskih srečanj prizadevajo razumeti klienta 

in te njegove pomene povsem in natančno pretolmačiti. V procesu tolmačenja terapevtskega 

srečanja je raven odločanja tolmača intenzivnejša. Medtem ko si še vedno ţeli izraziti pomen, 
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mora tolmač upoštevati tudi številne subtilne dejavnike, ki imajo lahko terapevtski pomen. 

Tolmač je usposobljen, da razume in se trudi razumeti, kaj ljudje govorijo. Toda včasih 

tolmač ne potrebuje smisla. Če je gluha oseba razdrobljena v svojem jeziku ali da kreta 

nenavadno, je to treba pretolmačiti tako, kot gluha oseba pove, zato da terapevt ali zdravnik 

razume, kaj se dogaja z gluhim klientom. Pojavi se lahko problem, ker so tolmači tako zelo 

navajeni, da oblikujejo smiselne stavke, da se jim zdi narobe, da bi pretolmačili kretnje, ki se 

zdijo nesmiselne. Zato mora biti tolmač zelo izkušen, da lahko prepozna, kakšne so 

posamezne različice uporabe jezika. Za tolmača je pomembno, da ve, da je včasih za terapevta 

najboljše, da si sam prizadeva razumeti smisel klientovega pripovedovanja. V procesu terapije 

poskuša biti tolmač čim bolj nevsiljiv in poskuša ohraniti iluzijo, da gluhi klient in terapevt 

neposredno komunicirata. Na drugi strani pa je partnerstvo med terapevtom in tolmačem 

ključno za uspeh terapije. To pa je še ena točka, kjer se tolmačenje v procesu terapije razlikuje 

od večine tolmačenj na ostalih področjih ţivljenja in dela.  

 

3.3.2.3 Področja duševnega zdravja, kjer tolmač opravlja svoje delo 

 

Tolmači tolmačijo na različnih področjih duševnega zdravja. Terapevtski proces lahko poteka 

individualno ali kot terapija za pare, druţinska terapija in skupinsko svetovanje. Tolmači so 

poklicani tudi v psihiatrične oddelke in ambulante. Tolmačijo svetovanja o alkoholu in drogah 

ter v skupinah za samopomoč, kot so anonimni alkoholiki ali narkotiki Anonymous. Tolmači 

tolmačijo tudi pri oceni psihološkega in psihiatričnega mnenja. 

 

3.3.2.4 Kakšne so lastnosti dobrega tolmača, ki tolmači na področju duševnega zdravja 

 

Tolmači, ki tolmačijo na področju duševnega zdravja, morajo imeti boljše interpretacijske 

sposobnosti in močan občutek ustreznih meja. Poznati morajo različne terapevtske pristope in 

filozofijo posameznega pristopa. Pomembno je, da tolmač jasno pove, kje so njegove meje in 

katerih problemov ni sposoben pretolmačiti. Na primer tolmač, ki je doţivel spolno zlorabo 

kot otrok, lahko začne doţivljati lastno čustvovanje ob razlaganju gluhega klienta, ki 

predeluje podobne probleme, do takšne mere, da ni več sposoben nadaljevati s tolmačenjem. 

V pomoč je, če je tolmač prešel skozi svoj terapevtski proces, tako zaradi poznavanja procesa 

na splošno kot za prepoznavanje in reševanje osebnih vprašanj. Prav tako pa morajo biti 

tolmači odprte, neobsojajoče, zrele osebnosti, ki ohranjajo zaupnost do gluhih klientov. Ne 

nazadnje pa so pri dobrem tolmaču potrebne kakovostne medosebne in komunikacijske 

spretnosti ter sposobnost dela v timu s terapevtom (prav tam). 
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3.3.2.5 Tolmači kot zagovorniki 

 

Medtem ko se tolmače obravnava kot člane gluhe skupnosti, jih gluhe osebe ne vidijo kot 

osrednjih članov. Čeprav tolmači razumejo norme in vrednote gluhe kulture, ne doţivljajo 

vsakdanjih izkušenj gluhih oseb. Zaradi tega gluhi ljudje raje vidijo, da so oni tisti, ki 

predstavljajo svojo skupnost, in da zagovarjajo potrebe in ţelje svoje gluhe skupnosti. 

Tolmači to spoštujejo in ne govorijo v javnosti o potrebah gluhih namesto njih. Lahko 

ponudijo razlago, vendar ţelijo podpreti gluhe ljudi, da se zagovarjajo v svojem imenu. Tako 

tolmači ne učijo znakovnega jezika, saj sta to kultura in jezik gluhe skupnosti. Raje napotijo 

ljudi h kvalificiranim gluhim inštruktorjem, čeprav nato pomagajo slišečim pri razlagi, kako 

gluhi komunicirajo med seboj. 

 

Gluhi ljudje se razlikujejo glede na svojo stopnjo izkušenj, vsakodnevnega delovanja in 

ţivljenja v slišečem svetu ter v svojem razumevanju, kaj slišečim ni jasno, njim pa je 

samoumevno. Tolmači razvijejo občutek, da omogoči gluhi osebi, da se ukvarja z vprašanji 

glede svojih izkušenj in to preprosto razlaga v svojem znakovnem jeziku. Kadar je gluha 

oseba z razlago svojih izkušenj nerazumljiva terapevtu ali je tako zmedena, da tega ne more 

storiti, bo tolmač prevzel zagovorniško vlogo in delil nekatere informacije s terapevtom s 

ciljem, da bi prišlo do komunikacije. Izrednega pomena za tolmača in terapevta je čas pred in 

po terapevtskem srečanju, kjer si podelita nekatera od vprašanj, ki se postavljajo, ter si tako 

zagotovita komunikacijo. Ker terapevt in tolmač razvijeta razmerje in postaneta tim, lahko 

skupaj z boljšim poznavanjem gluhega klienta laţje sprejemata odločitve o tem, kdo bo 

razjasnil komunikacijske šume, ki se zgodijo zaradi razlik v kulturi in izkušnjah ter jeziku 

(op. a.) (prav tam). 

 

3.3.3 Delo s terapevti z različnimi psihoterapevtskimi pristopi 

Za uspešno razlago katerega koli terapevtskega pristopa mora tolmač razumeti namero 

govornika. V okolju duševnega zdravja to razumevanje vključuje nekaj razumevanja 

terapevtskega teoretičnega okvira, da se lahko razume sporočilo terapevta in se ga pretolmači. 

Osebni stili terapevtov in teoretični pristopi se razlikujejo, zato se morajo tolmači prilagoditi 

tem razlikam. Prav tako potrebujejo nekaj ozadja pri terapevtskih pristopih in potrebujejo 

odprt dialog s terapevtom, da bi razumeli namen terapevtskih besed in dejanj. Tolmač, ki je 

delal predvsem s terapevtom s kognitivnim vedenjskim pristopom, je lahko nezmoţen 
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opravljati svoje delo pri gestalt terapiji ter ovira uporabo EMDR
47

. Zavedati se je treba, da 

tolmač nikoli ne bo imel enake ravni znanja, kot ga ima terapevt, vendar s splošno osnovo v 

različnih teoretičnih pristopih lahko tolmači pri različnih terapevtskih pristopih. Odprt dialog 

s terapevtom glede terapevtskih ciljev bo pomagal tolmaču uspešno posredovati namen 

prejemniku –klientu. 

 

Na splošno velja, da so tolmači navajeni, da prenašajo sporočila iz raznolike skupine 

govornikov, ki odraţajo široko paleto mnenj, vrednot in prepričanj. V okolju duševnega 

zdravja ta izkušnja velja tako, da se tolmači s pripravo in posvetovanjem lahko udobno 

premikajo med različnimi teoretičnimi pristopi. Obstajajo lahko pristopi, kjer se tolmač čuti 

bolj domačega kot pri drugih. Lahko pa tolmač spozna, da se neudobno počuti ob določenem 

pristopu (npr.: umetniška ali plesna terapija) ali pa ni prepričan o učinkovitosti uporabe 

Jungskih arhetipov, zato je dobro, da se nauči zavrniti delo, kjer bodo ti pristopi uporabljeni 

(prav tam). 

 

3.3.4 Zagotavljanje storitev za oba – terapevta in klienta 

Ljudem je ponavadi jasno, da tolmač zagotavlja storitve gluhim osebam. Gluha oseba ne sliši 

govora slišeče osebe in slišeča oseba ne razume znakov, s katerimi se izraţa gluha oseba. 

V procesu terapije tolmač skrbno posluša tisto, kar pripoveduje terapevt, in si prizadeva najti 

način za izraţanje enakega pomena v ASL, kar pomeni, da bi imele kretnje enak vpliv na 

kliente, kot bi jih imele neposredne besede terapevta. Včasih ni tako očitno, vendar tolmač 

zagotavlja storitev tudi za terapevta. Terapevt ne razume znakovnega jezika, zato tolmač 

interpretira sporočilo v angleščino (govorjeni jezik, op. a.), znova s ciljem natančnega 

sporočanja sporočila. Poleg vsebine (dejstev ali komentarja) tolmač poskuša posredovati tudi 

čustvo, ki je prisotno pri gluhem klientu. Cilj tolmača je, da terapevta doseţe podoben učinek, 

kot bi se zgodil, če bi terapevt razumel sporočilo neposredno v ASL (prav tam). 

 

                                                           
47

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) je metoda, ki se je prvotno razvila pri terapiji 

travme (PTSD), danes pa se uspešno uporablja tudi pri vrsti drugih težav. Močni, emocionalno nabiti, 

travmatski doživljaji so lahko tako siloviti, da se v naše možgane vkodirajo na  drugačen način kot običajna 

doživetja. Zato se lahko zgodi, da se takšne težke izkušnje ne morejo povezati z ostalimi, bolj adaptivnimi 

izkušnjami in ostanejo na nek način zamrznjene v nas. V tem primeru se zgodi, da se posamezni segmenti 

tega spomina na različnih nivojih pod vplivom kakšnih zunanjih sprožilcev aktivirajo. Nenadoma občutimo 

neke silovite emocije, senzacije, neracionalne misli, ki nas preplavijo in nam otežujejo funkcionalno 

reagiranje in polno doživljanje sedanjosti (www.tjasakos.net).  
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3.3.5 Vicarious Trauma
48

 in pomembnost čustvene podpore 

Tolmači, ki delajo v polju duševnega zdravja, so včasih izpostavljeni travmatičnim zgodbam, 

ki lahko v njih povzročijo čustvene reakcije. Klienti razkrivajo grozljive izkušnje s spolno in 

telesno zlorabo, otroškimi nezgodami ali zanemarjanjem in marginalizacijo v njihovih 

druţinah, kjer nihče od druţinskih članov ni gluh. Klienti lahko govorijo o nasilnih dejanjih in 

spolnih napadih, ki so jih storili. Nekateri gluhi klienti, ki so prišli v Kanado kot begunci, 

pripovedujejo, da so v svojih matičnih drţavah ţiveli v času vojn in nasilja. 

Včasih se vsebina morda ne zdi grozljiva sama po sebi, pa vendar kumulativni učinki vplivajo 

na tolmača. Več tednov tolmač dela z enim klientom, ki se ukvarja z vprašanji občutka 

zanemarjenosti v druţini zaradi svoje gluhote, drugi se trudi prepričati delodajalca, da lahko 

opravlja zahtevnejše delo, tretji pa je jezen zaradi neustrezne izobrazbe, ki jo ima, ker so bili 

učitelji mnenja, da se gluh študent ne more naučiti prav veliko. Za kakovostno tolmačenje 

bistva klientovega pripovedovanja morajo tolmači skozi svojo domišljijo doţiveti 

pripovedovano, da bi resnično razumeli, kaj je oseba preţivela. Tako lahko tolmač občuti 

nekaj travm. To doţivljanje “posredne” travme se intenzivira s tolmačevim delom: govorijo in 

kretajo, kot da so oni sami govornik. Namesto da bi rekli: “Pravi, da se njeno ţivljenje zdi 

nesmiselno in prazno in si samo ţeli končati vse,” tolmač pravi: “Moje ţivljenje se zdi 

nesmiselno in prazno in si samo ţelim končati vse.” Tolmač posluša svoj glas in izraţa, kaj je 

klient pravkar pokazal v znakovnem jeziku; tolmač vidi in čuti svoje telo, ko sporoča 

sporočilo v ASL. Zato pa se morajo tolmači usposabljati, da prikrivajo osebne reakcije, po 

drugi strani pa je za tolmača izrednega pomena, da prepozna, da uspešno prikrivanje ne 

pomeni, da ga to ne bi prizadelo. 

 

Kadar tolmačenje dobro poteka, tolmač samega sebe postavi v ozadje. Tolmači povedo, da 

pogosto občutijo, da se je njihova lastnost skrčila v miniaturno različico njih samih, zato da bi 

omogočila drugim ljudem, da zavzamejo svoj prostor in se tako laţje izrazijo skozi njih same. 

Včasih, ko resnično “padejo” v tolmačenje, pozabijo, da imajo glavobol ali bolečine v hrbtu, 

vse dokler ne zaključijo s tolmačenjem in se jih šele takrat ponovno zavedo. Povedo tudi, da 

se počutijo skoraj dezorientirane, ko se intenzivno osredotočajo na tolmačenje, in kot da bi 

potrebovali nekaj časa, da ponovno vzpostavijo stik s samim seboj. Tolmači morajo nameniti 

                                                           
48

VICARIOUS TRAUMA – kumulativen učinek klientovih travmatičnih zgodb na strokovnjake, ki mu pomagajo. 
Posredna travma vpliva takrat, ko se vzpostavi empatična povezava z ljudmi, ki so doživeli grozljive življenjske 
dogodke. Za tistega, ki nudi pomoč, lahko to povzroči spremembo pogleda na svet, somatsko, motečo 
metaforiko in napor v odnosih s klienti in sodelavci. Drugi simptomi so še cinizem, obup in depresija 
(www.deafwellbeing.vch.ca). 
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pozornost tem občutkom in reakcijam. Opozorila, ki lahko govorijo o posredni travmi, so 

lahko: stalni glavobol po tolmačenju, stalen občutek zaspanosti, čeprav je bilo dovolj spanja, 

jokanje brez očitnega razloga, občutek strahu pred tolmačenjem. Tolmači potrebujejo varno 

mesto, da predelajo stanje, ki ga lahko povzroči posredna travma. Terapevt, s katerim delajo, 

lahko ponudi empatičen odziv med evalvacijskim sestankom, a on/ona ni najprimernejša 

oseba za razrešitev teţave. Odnos tolmač/terapevt bi bil omadeţevan in terapevt bi se lahko 

počutil odgovornega, da skrbi za tolmača, kar pa bi pomenilo slabši terapevtski odnos 

s klientom. Lahko pa dela z drugim terapevtom, da razreši teţave, ki so nastale zaradi 

vključenosti v terapevtske odnose gluhih, a pogosto se izkaţe, da je dovolj, da ima zaupanja 

vredno čustveno oporo. Tolmača skrbi ohranjanje zasebnosti klienta, zato je lahko dovolj, da 

o stvareh ne govori, ampak se le zanese na čustveno oporo. V primeru, da se je treba 

podrobno pogovoriti o tolmačevih reakcijah, je ključnega pomena, da se vpleteni zavedajo 

izjemnega pomena zaupnosti povedanega. Ne smemo pa izključiti moţnosti, da lahko tolmač 

doseţe točko, ko ni več sposoben ali voljan nadaljevati s tolmačenjem v takšnih okoliščinah. 

V takšnem primeru se mora tolmač pogovoriti o svoji ţelji, da se umakne iz procesa, in 

s terapevtom narediti načrt za pridobitev zamenjave in minimaliziranje motenj med menjavo 

tolmačev v največji meri, kot je le mogoče (prav tam). 

 

3.3.6 Odnos med terapevtom in tolmačem kot del tima 

V omenjenem projektu so poskušali razsvetliti dileme na nekaj vprašanj in izzivov, ki se 

pojavijo, ko morata dve različni strokovni skupini sluţiti istemu naročniku – psihoterapevt in 

tolmač gluhemu ali naglušnemu klientu. Sprva so se osredotočili na pragmatična vprašanja, ki 

so izzivna, a kljub temu podana s konkretnimi rešitvami. Najprej se postavlja vprašanje 

usklajevanja razporedov treh različnih ljudi, da bi lahko opravili terapevtski proces. Drugo, še 

pomembnejše, pa je vprašanje psihološke in komunikacijske dinamike, ki se pojavi med 

konfliktom ali nesporazumom med dvema strokovnjakoma, kjer ni jasne hierarhije, s katero bi 

rešili spor. Na primer psihoterapevt ne more reči tolmaču: “Jaz sem šef in to bomo storili na 

tak način.” Tudi tolmač ne more povleči čina, da bi rešil konflikt. 

 

3.3.7 Težave s časovnim načrtovanjem 

Zdi se, da je usklajevanje urnikov za tri osebe eksponentno teţje kot za dve. To še posebej 

velja za začetni razgovor, ko je skupina komaj zgrajena. Pogosto terapevt določi dan in čas, ki 

ga ima za klienta. Nato se začne iskanje tolmača oz. klient predlaga tolmača ali pa klient na 

prvo srečanje ţe pride s tolmačem (op. a.). Nato sledi usklajevanje preko telefonskega klica, 
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se povabi tolmača, se usklajujejo termini, morda celo, kateri tolmač bi bil sprejemljiv za 

tolmačenje terapevtskega procesa itd.  

Ko se tim oblikuje, se ta anksioznost, ki spodbuja in jemlje ogromno časa, močno zmanjša. 

Vendar pa se iste skrbi lahko ponovno vrnejo, ko gre tolmač na počitnice, se udeleţuje 

različnih konferenc, spreminja kariero itd. Tako je proces terapije in njenega delovanja, ki 

sluţi zagotavljanju varnega mesta za klienta, da razišče svoje probleme, občutljiv na 

potencialno dvakrat toliko motenj ali zlomov. Nekateri terapevti zelo dobro vedo, kako 

postopati, ko se pojavijo motnje v terapevtskem procesu, medtem ko se zdi, da drugi terapevti 

obravnavajo te probleme kot ovire, ki jih je treba premagati, da se lahko lotijo “resničnega 

dela” (prav tam). 

 

3.3.8 Razlike v predpostavljenem Svetu 

Številne razprave, ki so potekale tako med posameznimi tolmači kot med skupinami 

terapevtov in tolmačev, so pokazale, da se veliko nesporazumov in celo nesoglasij ustvarja iz 

različnih stališč med obema skupinama. Na primer terapija se začne s pojmom, da je osebna 

rast v naročniku optimizirana, kadar je terapevt “optimalno frustrirajoč”. To pomeni, da 

terapevt ne da klientu, kar ţeli, temveč mora biti terapevt malo pomanjkljiv. Da bi zapolnili to 

vrzel, klient mobilizira svoja lastna čustva. Tako lahko pri klientu pride do osebne rasti. 

Terapevti običajno razumejo, da delo tolmačev temelji na predpostavki zagovarjanja. Menijo, 

da je poudarek bolj na “delanju” za stranko, da bi tako nadomestili sistemsko diskriminacijo 

prevladujoče kulture. Z drugimi besedami, terapevt frustrira klienta, medtem ko tolmač naredi 

kombinacijo obeh stanj (frustracije in nadomestitev sistemske diskriminacije). Seveda je to 

poenostavitev. Tako terapevti kot tolmači opravijo kombinacijo ali razmerje med tema 

relacijskima stanjema. Razmerje je edinstveno za vsakega posameznika. Kot generalizacijo 

lahko zapišemo, da terapevti teţijo k optimalni frustraciji, medtem ko tolmači dajejo večji 

pomen dopolnitvi klientovi kulturi (prav tam). 

 

3.3.9 “Osebnost" in "kemija” 

Ko uporabljamo te izraze, poskušamo ugotoviti, kaj vpliva na osebnost v terapevtskem 

procesu. To je nad strokovnimi veščinami terapevtov in tolmačev, ki jih prenesejo v svoje 

delo, saj tudi njihove osebnosti vplivajo na terapevtski potek. Vendar je jasno, da je primarno 

orodje psihoterapevta, ki ga uporablja, on sam. To pomeni, da se terapevti vsaj teoretično 

zavedajo, da bo njihova osebnost močno vplivala na terapevtski proces. V okviru 
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terapevtskega usposabljanja se od njih zahteva, da ta vpliv upoštevajo ves čas svojega 

delovanja. Seveda je to teţek in zahteven proces, vendar se nanj navajamo skozi obdobje 

terapevtskega dela. Povsem druga stvar je natančno preučiti vpliv osebnosti tolmača na 

terapevtski proces. To bi bilo veliko bolj obremenjeno z anksioznostjo in zato ostaja preteţno 

neraziskano področje. Učinek tolmača se implicitno razkrije, ko vstopi nadomestni tolmač v 

triado. Več terapevtov je poročalo, da se je čustveni ton, kadar se je to zgodilo, občutno 

spremenil. Drugi so rekli, da imajo drugega klienta, ko je “tuji” tolmač tolmačil terapevtsko 

srečanje. 

 

O tem vplivu pa se ni razpravljalo v okviru tega projekta, ker niso imeli orodij, da bi to lahko 

naredili. Niso imeli nobenega dogovora ali podpisane pogodbe, da bi lahko tovrstno vsebino 

pogovora naredili legitimno. S tolmači tako ni bilo mogoče izpeljati pogovorov o njihovih 

zasebnih vedenjih, mislih in čustvih, zato ni moč domnevati o recipročnosti. Tudi ni bilo 

nobenega takega dogovora, da bi lahko s klientom začeli pogovor o vplivu osebnosti tolmača 

na terapevtovo delo. Prav tako se je zdelo, da je osebnost tolmača “izven meja” za pogovore 

po terapevtskih srečanjih. Morda obstajajo izjeme, ki se jih niso zavedali. In če so, bi se vsi 

lahko naučili iz primera, ki bi ga lahko zagotovili. Nedvoumno ima tudi “kemija” 

med terapevtom in tolmačem vpliv na sam terapevtski proces. Če se terapevt in tolmač 

izključujeta med seboj in se usmerita le na klienta, hkrati pa vzdrţujeta toge poklicne meje 

med njima, bo terapevtsko vzdušje manj optimalno (prav tam). 

 

3.3.10 Reševanje konfliktov in “team building” 

Lahko bi rekli, da vsako terapevtsko srečanje predstavlja priloţnost in nujnost, da tolmač in 

terapevt delujeta kot tim. To je bilo implicitno sredstvo, s katerim so upali, da bodo dosegli 

glavno nalogo: zagotavljanje dobre terapije za svoje kliente, kar pomeni zagotavljanje dobre 

terapije in dobre interpretacije. Skozi projekt je bilo veliko nesporazumov in morda nekaterih 

nesoglasij, ko so odkrili, da “drugi” v tem trikotniku ni bil tisto, kar so domnevali, da je. 

 

Obe strani sta se strinjali, da bi si lahko odgovorili na dve vprašanji, ki bi prinesli koristne 

rezultate: 

1. Kako lahko povem njej/njemu, da imam drugačno mnenje, ne da bi jo/ga uţalil? 

2. Katere vrste teţav lahko rešuje ta terapevtski proces? Ali lahko govorimo o konkurenčnosti 

ali moramo omejiti svoje pogovore s kodeksom etičnih razprav? 
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Pristopom, ki so bili uporabljeni v drugih kontekstih, ki pomenijo rešitev konfliktov, sta na 

primer podobna asertivnost in aktivno poslušanje. Asertivna izjava bi morala imeti obliko: 

“Ko delaš _____, potem jaz čutim _____. Jaz bi raje, če bi ti _____.” Aktivno poslušanje 

vključuje refleksijo druge osebe, tako da se prepričate, da razumete njihov poloţaj, preden 

odgovorite z lastnim odgovorom.  

 

Dejstvo je, da opravljanje storitve tolmačenja v polju duševnega zdravja daje priloţnost in 

zahtevo za razvoj boljših delovnih odnosov. To je proces, ki potrebuje veliko časa in je 

opremljen s spretnostmi, kot so asertivne spretnosti in spretnosti aktivnega poslušanja. Seveda 

pa ne gre samo za delovne odnose. Dobri prijatelji so razvili svoje lastne edinstvene oblike ali 

metode za reševanje konfliktov ... s prijateljskim poglabljanjem oziroma z vsakim uspešnim 

srečanjem. Vsakdo od nas lahko na podlagi teh izkušenj opozori na znanje, spretnosti in 

odnose, ki bi bili v pomoč pri naših delovnih razmerjih. 

 

Ker tolmači in terapevti niso predvideli potreb po takšnih spretnostih, so na začetku trčili drug 

ob drugega, ali bolje, drug ob drugega sta trčila dva različna svetova. In to trčenje je 

povzročilo, da se je vsaka skupina začela zavedati predpostavk, ki jih imata druga o drugi. Ko 

so naleteli na resničnost drugih (ki so v nasprotju z lastnimi pričakovanji), so se lastne 

predpostavke o drugih začele brisati. Treba jih je bilo zamenjati z videnjem in poslušanjem. 

Krivda je vedno alternativa raziskovanju in tudi v projektu so izbrali to pot. Krivda je pogosto 

tisto, kar naredimo, ko odkrijemo razkorak med predvidevanjem in resničnostjo. Krivimo 

druge, da niso to, kar pričakujemo, da so. Kot da bi lahko z vzbujanjem krivde dosegli, da 

postanejo tisto, kar mi mislimo, da so. Eden izmed začetnih načinov, kako lahko preprečimo 

krivdo, je, da jo pričakujemo ali pa da se navezujemo na svojo profesionalno ideologijo. 

 

To, kar je omogočilo udeleţencem v projektu premagati oviro, je bil klient. Neobičajna 

prisotnost tretje osebe s svojo celotno kompleksnostjo in izzivi. To pozornost so vrnili klientu, 

vendar sedaj z manj predpostavkami o “drugem” v sobi terapevta. Začeli so se učiti drug od 

drugega, medtem ko so se učili o klientu. Ta vrsta dogodka je privedla do osebnega in 

individualnega znanja. To pomeni, da se je vsaka ekipa terapevtov in tolmačev pomaknila 

navzgor po poti do dobrega delovnega razmerja. Če iz nekega razloga “kemija” ne deluje, 

potem imamo pravico reči “ne” in raje razčleniti ekipo, namesto da bi jo izčrpavali. 

Na drugem koncu pa se je treba zavedati poloţaja, v katerem medsebojno uţivata tako 
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terapevt kot tolmač, in da je preveč sodelovanja med njima boljše kot med 

terapevtom/tolmačem in klientom. 

 

Tretji dejavnik zaupanja, ki je bil razviden iz teh razprav, je bilo vprašanje terapevta, ki varuje 

meje tolmačev. Na primer, terapevt mora poseči v proces, če klient začne naslavljati osebna 

vprašanja na tolmača. Če mora tolmač narediti spremembo v urniku in o tem govori 

s terapevtom, potem mora terapevt to tudi obravnavati na naslednjem srečanju. In kot zadnje, 

če obstajajo kakršna koli varnostna vprašanja, kot na primer, da klient prikrito ali odkrito 

grozi tolmaču, mora terapevt pojasniti, da tako ravnanje ni dovoljeno. To so resnična 

vprašanja, ki jih je treba obravnavati – namesto imeti določila, kako pravilno ravnati z njimi. 

 

Na koncu projekta pa so imeli v mislih tudi delavnico, ki bi lahko pospešila učni proces 

znotraj teh dveh opisanih skupin. Učenje bi potekalo prek videa in razprav, nato pa bi sledila 

terapevtska diskusija o vprašanjih, strategijah in izvedbah. Tolmač bi opazoval to izmenjavo 

strokovnih mnenj in bi na koncu imel priloţnost postaviti vprašanja. Tudi tolmači bi imeli 

razpravo o tem, kako je bilo posamezno sporočilo razloţeno; katere so alternativne izbire, ki 

bi morda delovale, kakšen je proces samega tolmačenja (tj. duševna obdelava, ki jo tolmač 

opravlja med nalogo), in bi terapevti na koncu razprave postavljali vprašanja. Vse to bi 

olajšalo poglobljeno razumevanje in vrednotenje vsake vloge in funkcije tima znotraj 

terapevtskega procesa (prav tam). 

 

 

4 EMPIRIČNI DEL 

 

V empiričnem delu, ki sledi, sem opredelila problem, cilje, raziskovalno vprašanje, opisala 

metodo raziskovanja in na koncu podala ugotovitve in interpretacijo. 

4.1 Opredelitev problema 

Gluhota je nevidna invalidnost, saj jo okolica zazna šele ob poskusu vzpostavitve 

komunikacije s posameznikom. Tako okolica ugotovi, da je treba komunikacijo prilagoditi 

prejemniku. Ob tem pa se pogosto pojavlja zmota slišeče okolice, da gluhe osebe samo slabše 

slišijo in da komunikacija steče, če z njimi glasneje govorijo, ali pa da lahko komunikacija 

poteka pisno (v prepričanju, da gluhe osebe obvladajo slovenski pisni jezik). Posledično 

menijo: “Saj je gluh, bere pa lahko.” Ta stereotip se pogostokrat pojavlja, ko se slišeči 

prvikrat srečajo z gluho osebo in gluhoto nasploh (Spark 2014). Zato nam kratek uvid 
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po premici zgodovine razvoja znakovnega jezika kot zakonitosti razvoja govorjenega jezika 

razjasni, da posledica gluhote ne pomeni le odsotnosti (razumljivega) govora, ampak to, da si 

posameznik ni mogel ustvariti jezikovnega sistema, ki je mogočen in zapleten, kot osnove za 

sporazumevanje. 

 

Pomembno dejstvo, ki ga nikakor ne smemo spregledati, je, da izguba sluha vpliva na razvoj 

besednega jezika in govora, kar posledično vpliva na posameznikov nadaljnji razvoj. Gluhi 

otroci pridobijo prva jezikovna izkustva precej pozneje kot njihovi slišeči vrstniki, kar vpliva 

na usvajanje materinega jezika in na zmoţnost razumevanja in izraţanja v znakovnem jeziku. 

Gluhe osebe govorjenega jezika nikoli ne osvojijo do te mere, da bi lahko neodvisno 

premagovale vsakodnevne izzive v ţivljenju. Vse jezikovno znanje, ki ga pridobivajo, poteka 

usmerjeno, preko učenja govornega jezika, v obsegu, ki jim ga slišeče osebe posredujejo 

(Spark 2014). 

 

V pričujoči magistrski nalogi, ki je razdeljena na teoretični in empirični del, sem preučevala 

pomen prisotnosti tolmača pri psihoterapevtskih in svetovalnih storitvah. V teoretičnem delu 

sem najprej predstavila gluhoto in pomen sluha, jezik, razvoj govora gluhih oseb, znakovni 

jezik (v nadaljnjem besedilu ZJ) in komunikacijo skozi čas v svetu in našem prostoru, 

posebnost jezikovnega razvoja gluhih, opredelila pravni status, predstavila razvoj 

psihoterapije skozi čas, kognitivno-vedenjsko svetovanje ter terapijo in dostopnost do 

psihoterapije in svetovalne prakse. Opozorila sem predvsem na pomembna dejstva, do katerih 

je prišlo skozi zgodovino razvoja rabe njihovega – znakovnega – jezika, ter občo zmoto 

o zmoţnosti kakovostne komunikacije brez tolmača. Zanimalo me je, čemu negativen odnos 

do prisotnosti tolmača v procesu psihoterapije in svetovanja. V nadaljevanju magistrske 

naloge sem predstavila moţnost vključevanja gluhih oseb v psihoterapijo in svetovanje ter 

opisala primer iz Vancouvra, kjer so strokovnjaki za duševno zdravje in skupnost gluhih in 

naglušnih v Britanski Kolumbiji izvedli projekt Psychotherapy with Deaf Clients: The 

Evolving Process of a Therapist/Interpreter Team (Psihoterapija z gluhimi klienti: razvojni 

proces ekipe terapevtov/tolmačev). 

 

V empiričnem delu magistrske naloge sem s polstrukturiranim intervjujem preverila 

učinkovitost obiskovanja psihoterapije in svetovanja brez tolmača za znakovni jezik 

pri posameznikih, ki so koristili tovrstno storitev. Prav tako sem s polstrukturiranim 

intervjujem preverila učinkovitost psihoterapije in svetovanja s strani stroke. Rezultati bodo 
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sluţili kot podlaga za razmislek o tem, kako naj strokovnjaki ravnajo pri svojem delu. V 

poglavju Ugotovitve in interpretacija pa sem svoje ugotovitve primerjala z ugotovitvami 

predstavljenega projekta Program dobrega počutja iz Vancouvra. 

 

4.2 Cilj in raziskovalno vprašanje 

Cilj magistrske naloge je skozi teoretični del osvetliti pomembna dejstva, do katerih je prišlo 

skozi zgodovino razvoja gluhe skupnosti in njihovega naravnega jezika, ki je znakovni jezik. 

Izpostavljene bodo zgodovinske prelomnice, zaradi katerih sta današnje stanje in razumevanje 

znakovnega jezika v primerjavi z govorno besedo v razkoraku v prid govorjeni besedi. 

Predstavila bom pomen jezika in pokazala, da je gluhota v procesu psihoterapije in svetovanja 

res “gluha”. Šele ko posameznik (terapevt/svetovalec) pozna in razume zgodovinsko ozadje 

znakovnega jezika, lahko razume, zakaj je potrebno, lahko rečem celo nujno, da 

terapija/svetovanje poteka v troje. Le tako terapevt/svetovalec lahko razume in sprejme 

dejstvo, da ob prisotnosti tolmača nista spodkopani njegova strokovnost in verodostojnost. 

Najpomembnejše je dejstvo, da se v prvi vrsti terapevt/svetovalec zaveda, da je tolmač 

prisoten zaradi gluhe osebe in ne zaradi njega samega.  

 

V ta namen sem v magistrski nalogi postavila glavno raziskovalno vprašanje: “Kolikšna je 

dostopnost do obravnav psihoterapije in svetovanja pri gluhih osebah?” 

 

Poleg glavnega raziskovalnega vprašanja sem si zastavila še naslednja podvprašanja: 

1. Kaj menijo terapevti/svetovalci o prisotnosti tolmača slovenskega znakovnega jezika 

pri obravnavi? 

2. Kako terapevti/svetovalci ocenjujejo uspešnost terapije/svetovanja pri gluhih klientih? 

3. Kakšna je po mnenju gluhih oseb končna uspešnost terapije/svetovanja, če so 

na obravnavah same, brez tolmača znakovnega jezika? 

 

4.3 Metoda raziskovanja 

V nadaljevanju opisujemo osnovno raziskovalno metodo, izbor enot raziskovanja, zbiranje 

empiričnega gradiva in urejanje ter obdelavo podatkov. 

4.3.1 Opis osnovne raziskovalne metode 

V pojmovnem – teoretskem izhodišču sem s pomočjo deskriptivne metode opisala 

zgodovinski razvoj znakovnega jezika, pomembnost razumevanja načina komunikacije 
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z gluho osebo in (ne)dostopnost storitve psihoterapije in svetovanja pri obravnavani ciljni 

skupini. V empiričnem delu magistrske naloge bom s pomočjo polstrukturiranega intervjuja 

naredila analizo rezultatov in preverila postavljeno glavno raziskovalno vprašanje. Pri 

raziskovanju postavljenega raziskovalnega vprašanja bom uporabila še tri podvprašanja za 

namen globljega uvida dostopnosti gluhih oseb do storitev psihoterapije in svetovanja. Gre 

za triangulacijo metod z namenom, da bi prišla do čim veljavnejših podatkov glede dostopa 

psihoterapevtskih/svetovalnih storitev za osebe z okvaro sluha. O triangulaciji govorimo 

takrat, ko raziskovalec pri proučevanju določenega problema uporablja čim več različnih 

virov podatkov. Kot piše Vogrinc (2008), gre za kombiniranje različnih raziskovalnih 

pristopov, metod, tehnik, znanstvenih disciplin, virov, podatkov, raziskovalcev in teorij v isti 

raziskavi z namenom pridobiti čim celovitejši vpogled v proučevani poloţaj. 

 

Odločila sem se za študijo primera, ki jo po Sagadinu (2004) štejemo med deskriptivne 

metode empiričnega pedagoškega raziskovanja. Deskriptivna študija primera se giblje 

na ravni opisovanja pojavov, vključuje pa tudi oblikovanje hipotez o vzročno-posledičnih 

odnosih. Kot osnovo za raziskovanje in oblikovanje moje raziskovalne naloge z naslovom 

Dostopnost psihoterapije/svetovanja za osebe z okvaro sluha sem vzela kvalitativni pristop 

k raziskovanju, čigar izhodišče, kot zapiše Mesec (1998), so predvsem stvarni, praktični, 

vsakdanji problemi, ki so pomembni za ljudi, ki so udeleţeni v raziskavi. Kakšno je stanje 

na področju dostopa do psihoterapije/svetovanja za osebe z okvaro sluha, sem ugotavljala 

s pomočjo odprtega intervjuja. Mesec (prav tam) zapiše, da pri tej obliki spraševanja ne 

uporabljamo vnaprej do potankosti pripravljenega vprašalnika, ampak zgolj seznam okvirnih 

tem. 

 

4.3.2 Izbor enot raziskovanja 

V kvalitativno raziskavo je bilo vključenih devet intervjuvancev, ki imajo različne izkušnje na 

področju psihoterapije/svetovanja. Sodelovala sta dva tolmača SZJ, ki ju poimenujem tolmač 

1 in tolmač 2. Terapevti, ki so sodelovali v moji raziskovalni nalogi, so bili trije; poimenovala 

sem jih terapevt 1, terapevt 2 in terapevt 3. Gluhe osebe, ki so uporabniki slovenskega 

znakovnega jezika, sem poimenovala klient 1, klient 2, klient 3 in klient 4. Starost 

intervjuvancev je med 34 in 60 let. 

Tolmač 1 in tolmač 2 sta bila pomemben vir informacij o doţivljanju svojih izkušenj 

pri sodelovanju v procesu psihoterapije/svetovanja. Gluhe osebe pa so bile pomemben vir 

pri razlagi in razumevanju pomena komunikacije z gluhimi osebami v procesu 
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psihoterapije/svetovanja. Prav tako pa je za moje raziskovanje bila pomembna perspektiva s 

strani psihoterapevtov/svetovalcev. 

 

OSEBE KRATICA 

Magistra prava, psihoterapevtka relacijske 

druţinske terapije in vzgojiteljica predšolskih otrok 

T1 

Profesor defektologije, tolmač SZJ, svetovalec 

realitetne terapije in coach 

T2 

Diplomirana univerzitetna psihologinja, 

psihoterapevtka, doktorica psiholoških znanosti 

T3 

Tolmačica slovenskega znakovnega jezika TOL1 

Tolmačica slovenskega znakovnega jezika TOL2 

Uporabniki SZJ, vsi so bili v procesu svetovanja 

(klienti). 

Opomba: K3 in 4 sta bila zakonski par. 

K1 

K2 

K3 in 4 

Opomba: kodirne tabele so del prilog. 

 

4.3.3 Zbiranje empiričnega gradiva 

Vprašanja za intervjuje, s katerimi sem zbirala podatke za proučevanje svojega problema 

(priloga A), sem pripravila vnaprej. Vprašanja sem pustila odprta in s tem dala moţnost 

intervjuvancem, da se razgovorijo o raziskovalnem problemu, poleg tega pa sem imela 

moţnost postavljanja podvprašanj glede na potek intervjuja (Mesec 1998). Vsak intervju 

(priloga C) je bil predhodno osebno dogovorjen z intervjuvanci, takrat so dobili pojasnila 

o namenu intervjuja, vsebini magistrske naloge in trajanju intervjuja. Pojasnila sem jim tudi, 

da bodo podatki, ki bodo pridobljeni z intervjujem, namenjeni izključno za magistrsko 

nalogo. Intervjuji so potekali individualno, na različnih lokacijah. 
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V ţelji pridobiti osebna razmišljanja intervjuvancev sem pripravila vprašanja odprtega tipa, ki 

so bila sestavljena na osnovi raziskovalnih vprašanj. Poleg tega pa sem s podvprašanji 

spodbujala intervjuvance k temeljitejšemu razmisleku o obravnavanem problemu. 

 

4.3.4 Urejanje in obdelava gradiva 

Vsi intervjuvanci so bili seznanjeni s snemanjem intervjujev na diktafon in/ali na video 

kamero. Intervjuji so potekali v sproščenem vzdušju. Po koncu sem naredila transkripte vseh 

intervjujev. Zaradi majhnega števila enot dobljenih podatkov ne bom mogla posploševati na 

osnovno mnoţico, je pa vseeno mogoče narediti zaključke glede ne(zaţelenosti) tolmača 

na psihoterapevtskih/svetovalnih srečanjih. 

 

Z razčlenitvijo posameznega intervjuja sem poiskala podatke, ki so za raziskavo pomembni, 

in jih izpostavila (podčrtane izjave v intervjujih). Z razčlenitvijo besedila sem določila enote 

kodiranja – pojme, ki sem jih povezala z deli besedila (priloga Č). Uporabila sem odprto 

kodiranje, ki omogoča razvrstitev in označevanje zasnov v procesu analize kvalitativnih 

podatkov. To sem naredila tako, da sem podčrtane izjave uvrstila v določene teme. Nato sem 

naredila kodiranje znotraj posameznih tem (priloga D), tako da sem posameznim izjavam 

pripisala ključne kode. Na koncu sem uredila izjave v kategorije po pridobljenih kodah 

(priloga E). Pri medsebojnem povezovanju kategorij in oblikovanju teorije sem uporabila 

paradigmatski model, ki sta ga izdelala Glaser in Strauss. Njuna shema kategorije razvrsti v 

domnevne odnose in oblikuje teoretični okvir. Kategorije so povezane po naslednjem vrstnem 

redu: vzročni pogoji-pojav-kontekst, intervenirajoči pogoji-strategije akcije ali interakcije-

posledice (Mesec 1998). Mesec (1998) zapiše, da z odprtim kodiranjem pripravimo vse 

potrebno, da na koncu povemo zgodbo o tem, kar smo spoznali. To ni “velika” teorija, pač pa 

teorija kratkega ali srednjega dosega, včasih zgolj konstatacija določenih kategorij, 

klasifikacij, taksonomija ipd. V idealnem primeru dobimo zgodbo, ki pojmovno pojasnjuje 

pojav (prav tam). S pridobljenimi podatki sem po ugotovitvah in interpretaciji oblikovala 

poročilo, kjer sem odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja in oblikovala sklepne 

ugotovitve. Postopek kodiranja je priloţen v prilogi. 

 

4.4 Ugotovitve in interpretacija 

V nadaljevanju bom predstavila ugotovitve, do katerih sem prišla z intervjuji. Ugotovitve bom 

tudi interpretirala. 
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4.4.1 Strokovno usposabljanje 

Terapevta, ki sta imela stik z gluho osebo v procesu psihoterapije/svetovanja, sta svoje znanje 

ZJ pridobila na podlagi večletnega izobraţevanja, ki so ga verificirali na komisiji za NPK. 

Poleg strokovnega izobraţevanja na lastnem strokovnem področju pridobivata tudi znanja ZJ. 

Terapevt pove: 

 

T1:“Sem se učila na Zavodu za gluhe in naglušne več let, kar pomeni, da sem vse tečaje 

opravila.” 

 

T1:“To moje znanje sem verificirala na Zavodu zdruţenja tolmačev za slovenski znakovni 

jezik in sem postala asistentka za komunikacijo za slovenski znakovni jezik.” 

 

Iz intervjujev lahko razberemo, da intervjuvanca menita, da je znanje ZJ obvezno za uspešen 

potek psihoterapevtskega/svetovalnega procesa. Dejstvo je, da če terapevt/svetovalec ne 

obvlada ZJ, terapija ne bo stekla, zato so gluhim osebam te storitve nedostopne. Terapevtka 1 

nam ponazori: 

 

T1:“Terapije jim niso dostopne, zato ker terapevti nimamo tako zelo dobrega znanja 

znakovnega jezika. Jaz imam NPK asistentka za komunikacijo, ampak jaz ne obvladam jezika 

do te mere, da bi lahko zadela čustvene note, ki jih terapevt mora začutiti in zadeti v tem 

kontekstu.” 

 

V projektu Program dobrega počutja so tovrstni problem rešili tako, da so terapevti in 

tolmači, ki so sodelovali v njem, imeli redna delovna srečanja. Skozi leta so terapevti dobili 

veliko spoznanje o specifiki gluhe skupnosti in njihovi različni kulturi. Dobili so znanje, kako 

razumeti vlogo tolmača v procesu, in jasen jim je bil protokol pogovora s klientom, kjer je bil 

prisoten tolmač. 

 

4.4.2 Vzpostavitev komunikacije 

 

Kot sem zgoraj zapisala, v nasprotju s slišečimi otroki, ki usvajajo jezik ţe v materinem 

trebuhu, spontano, brez truda, ne glede na njihov kognitivni razvoj, so gluhi otroci zaradi 

gluhote prikrajšani tako v jezikovnem sporazumevanju kot pozneje v reševanju 

kompleksnejših nalog.  



Spark, Natalija. 2018. »Gluhota v psihoterapiji.« Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne druţbene 

študije v Novi Gorici 

67 
 

T1: “Naglušen fantek je imel moţnost, ali se ne igra z ostalimi otroki ali pa mora dati slušni 

aparat dol in ne bo nič slišal.” 

 

Besede z različnimi pomeni, abstraktni pojmi, pregovori in fraze predstavljajo gluhemu 

otroku (pa tudi gluhemu odraslemu) nepremagljive ovire. Gluhe osebe v svojem ţivljenju 

nikoli ne usvojijo slovenščine do te mere, da bi jo lahko samostojno uporabljale. Usvojijo jo 

samo toliko, kot jo posredujejo starši in/ali učitelji v šoli, kar pa je veliko premalo, da bi 

usvojili jezikovno zgradbo in besedišče govorjenega jezika. Slovenski knjiţni jezik je za 

gluhe tuj jezik, saj temelji na glasovno-pisnem govoru. 

 

T1:“Starši naglušnega otroka, ki ne more imeti stalno slušnega aparata, se ne znajo 

sporazumevati na noben drug način.” 

 

Ker se večina gluhih otrok rodi slišečim staršem, ki ne poznajo ne gluhote ne ZJ in se tega do 

kritičnega obdobja otrokovega razvoja ne naučijo, je večinoma komunikacija med njimi 

močno okrnjena. Tako otroci ZJ ne usvojijo kot svoj materni jezik, ampak se ga naučijo kot 

zakasneli materni jezik. 

 

T1:“Če slišeča oseba nima znanja znakovnega jezika, v bistvu teţko vzpostavi komunikacijo.” 

 

Pogoj za govor je sluh, pri gluhih pa je najpomembnejši vidni način izraţanja, zato otrok ne 

more posnemati akustičnih signalov, saj mu nič ne pomenijo. Posledica tega je, da se govora 

ne morejo v polnosti naučiti oz. ne govorijo razločno, problem se pokaţe tudi pri pisanju in 

razumevanju napisanega, saj si niso mogli ustvariti besednega jezikovnega sistema kot osnove 

sporazumevanja (Bauman idr. 2009). 

 

Tolmač 1 pove: 

 

“Gluha oseba ne sliši in branje iz ustnic je samo morda 20 odstotkov razumevanja, s tem, da 

se gluha oseba matra, ker mora vso pozornost in koncentracijo usmeriti na premikanje 

ustnic.” 
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Znakovni jezik je za gluhe osebe najpomembnejše sredstvo sporazumevanja, ki ga uporabljajo 

za sporočanje najrazličnejših namenov in vsebin, zato se je treba zavedati, da gluhim osebam 

slovenski govorni jezik ni naravni jezik, kot meni večina slišečih. Njihov naravni jezik je 

znakovni jezik, kar pomeni, da si pojme razlagajo na podlagi svojega jezika, ki ima tako kot 

vsi jeziki tega sveta svoje zakonitosti in pravila. Klient 1 pove: 

 

K1: “Sem takoj povedala, da jih ne razumem in da potrebujem tolmača in da je tolmač samo 

prevajalec mene.” 

 

Znakovni jezik je samostojen z visoko razvitim manualno-vizualnim načinom izraţanja. Ima 

drugačno skladnjo, drugačna oblikoslovna in besedotvorna pravila in se ne more uporabljati 

hkrati z govorjeno slovenščino, kar nam klient 1 lepo razloţi: 

 

K1:“Morda malo ujamem kakšno besedo, samo ne razumem celega stavka. Potem samo po 

moji domišljiji sestavim stavek. Ali je prav ali ne, pa ne vem. Pa tudi ne morem gledati samo 

usta. Ne, ne bi mogla brez tolmača.” 

 

In doda: 

 

K1: “Mnogi pravijo, da lepo, jasno govorim, a se je izkazalo, da me terapevti ne razumejo.” 

 

Gluhe osebe se posluţujejo znakovnega jezika in predstavljajo ciljno skupino s skupnim 

jezikom, kulturo in identiteto. Pravilno bi bilo, da terapevti/svetovalci spoštujejo razlike med 

ljudmi, še posebej, če si niso prostovoljno izbrali določenega poloţaja, saj človek ne more 

ţiveti brez komunikacije, pa naj bo verbalna in/ali znakovna. Za proces 

psihoterapije/svetovanja pa bi bilo najbolje, kot pove tolmač 1: 

 

“Najbolj idealno bi bilo, če bi svetovalec/terapevt bil tolmač slovenskega znakovnega jezika. 

Tako ne bi bilo nobenih komunikacijskih šumov.” 

 

Tolmač, ob zavedanju, da ni moţno pričakovati, da bodo vsi terapevti obvladali ZJ, pove: 

 

TOL2: “Svetovalci in terapevti bi morali imeti zvrhan koš empatije. In če bi jo imeli in kot 

strokovnjaki, ki nudijo pomoč, bi razumeli in se ne bi branili tolmačev.” 
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Na drugi strani pa moramo biti pozorni tudi na namero natančnega komuniciranja s strani 

terapevta. Kot so ugotovili v projektu Program dobrega počutja,morda terapevt ţeli izzvati 

informacije, ki jih zahteva situacija znotraj klienta. Iz komunikacijskega stališča so razlike, od 

kod prihajajo informacije. Problem nastane, saj si terapevt prizadeva pridobiti informacije, 

medtem ko je tolmačev namen posredovanje informacij. 

 

Morda se je zgoraj opisana trditev pokazala kot problem pri intervjuvancih te naloge, saj so 

razmišljali kot: 

 

K1: “Nisem imela zadrţkov, sem pa zaznala nesigurnost iz strani terapevta.” 

 

In nadalje: 

 

K1: “Povsod so bili terapevti prijazni, samo meni se je zdelo, da niso bili sproščeni.” 

 

Tolmač je “druga roka” in bi ţelel, da bi bila komunikacija bolj specifična in konkretnejša, 

kar bi omogočilo klientu laţje razumevanje za nadaljnji pogovor. Še temeljnejša razlika, ki jo 

izpostavijo v ugotovitvah, pa je povezana z zaporedjem idej. Terapevt ţeli graditi svoje 

sporočilo tako, da ne bi takoj “napovedal” bistva sporočila. Terapevt namenoma poskuša priti 

na temo skozi zadnja vrata. Tako tolmač ni usmerjen v bistvo problema oz. sporočila in je 

tako tolmačenje za tolmača izredno teţko. Teţko pa je tudi za gluho osebo, saj je v stalnem 

pričakovanju, kaj je osrednja tema terapevtove razlage. Zato je izrednega pomena, da terapevt 

ob srečanju z gluho osebo dopusti prisotnost tolmača, kot so to uspešno izvedli v projektu 

Program dobrega počutja, in v ţelji, da bi slišali čim manj izjav, kot so: 

 

K1: “Pogovor ni stekel. Strah jih je bilo. Res so vsi rekli, da so se prvič srečali s tako 

situacijo.” 

 

K2: “Terapevtka je tolmača odslovila in rekla, da naj kar v čakalnici počaka. Kot da mene ni 

tam. Sploh me ni vprašala, kaj si jaz ţelim. Jaz pa nisem imel moči oz. si nisem upal reči, da 

brez tolmača ne grem na terapijo.”  

 

In zadnja misel klienta 2: 
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K2: “Človek, ki naj bi razumel 'drugačne' ljudi, je zatajil.” 

 

Menim, da bi terapevti morali dopustiti, da se lahko gluha oseba sama odloči, kako bo 

vstopila v proces psihoterapije/svetovanja. Tolmači sluţijo pri premagovanju komunikacijskih 

ovir med gluhimi osebami, ki uporabljajo znakovni jezik, in slišečimi osebami, saj govorijo 

oba jezika. Terapevti se morajo zavedati, da tolmačenje ne vključuje ujemanja posameznih 

znakov za posamezno besedo. Treba je razumeti in posredovati celotno sporočilo, vključno 

s tonom glasu, vplivom, implicitnim in eksplicitnim pomenom. Terapevt, ki ima izkušnje 

z gluhimi osebami, pove: 

 

T2: “Gluha oseba včasih misli, da lahko sama opravi proces svetovanja, in tudi 

svetovalec/psihoterapevt meni, da lahko sam opravi to svetovanje.” 

 

In nadaljuje s svojim razmišljanjem: 

 

T2: “Ne glede na to, kakšna je govorna sposobnost gluhe osebe, pravo svetovanje ne more 

biti med gluho osebo in med slišečim svetovalcem/psihoterapevtom, če gluha oseba uporablja 

znakovni jezik.” 

 

Dejstvo je, da se gluhe osebe zaradi izgube sluha posluţujejo znakovnega jezika in 

predstavljajo ciljno skupino s skupnim jezikom, kulturo in identiteto. Pravilno bi bilo, da se 

spoštuje razlika med ljudmi, še posebej, če si niso prostovoljno izbrali določenega poloţaja, 

saj človek ne more ţiveti brez komunikacije, pa naj bo verbalna in/ali znakovna.  

 

Tolmač 2:  

 

TOL2: “Je pomembno, kaj gluha oseba ţeli. Kakšno komunikacijo ona ţeli. Imamo peščico 

gluhih, ki se sporazumevajo pisno in odgledujejo.” 

 

In odločno pove: 

 

TOL2: “Če gluha oseba pride s tolmačem, naj bo terapija s tolmačem. Če pa gluha oseba ne 

pride s tolmačem, pa naj bo brez. To naj bo izključno osebna odločitev gluhe osebe.” 
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Včasih, čeprav ni tako očitno, tolmač zagotavlja razumevanje gluhe osebe tudi terapevtu. Ker 

terapevt ne razume znakovnega jezika, mu tolmač interpretira sporočilo v govorjeni jezik. 

Pomembno pa je, da tolmač terapevtu sporoča tudi tisto, česar gluha oseba z rokami ne 

sporoča. To pa pomeni, da tolmač poleg vsebine posreduje tudi čustvo, ki je prisotno pri 

gluhem klientu, kar lahko razberemo iz naslednje izjave: 

 

T1: “Terapevt, ki nima znanja znakovnega jezika, ne bo mogel prepoznati pomembnosti 

izraţanja gluhih oseb.” 

 

Tolmač 2 doda: 

 

TOL2: “Gluhota in s tem povezana komunikacija je res nekaj posebnega. In da slišeči, ki niso 

imeli nikoli stika z gluho osebo, ne morejo, ali bolje, ne smejo določati, kako bo gluha oseba 

komunicirala.” 

 

Terapevti večino dela, ki ga opravljajo, naredijo za zaprtimi vrati v zasebnosti svojih pisarn. 

Zasebnost in zaupnost sta bistvenega pomena za raven varnosti in zaupanja, ki ju večina 

klientov potrebuje za terapevtsko delo. V procesu terapije si mora terapevt vzeti čas in vloţiti 

vso svojo energijo, da vzpostavi odnos s klientom, saj se na začetku terapevtskega procesa 

klient obrača k tolmaču, kar pa lahko vpliva na sam proces. Zato bi resnično bilo, kot pove 

terapevt 2: 

 

T2: “Idealno …, če bi svetovalec/psihoterapevt govoril isti jezik.” 

 

Terapevt 2, ki obvlada ZJ, pove: 

 

T2: “Če je gluha oseba uporabnik znakovnega jezika, potem jo vedno jaz prevzamem.” 

 

In terapevtka 1, ki ima naziv asistentka za komunikacijo v ZJ, doda: 

 

T1: “Če ne bi imela znanja znakovnega jezika, ne bi mogla sprejeti gluhe osebe.” 
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Zavedati se moramo, da so si gluhe osebe glede obvladovanja svojega naravnega jezika – 

znakovnega jezika – zelo različne, zato je izrednega pomena, da terapevt preveri klientov 

način komuniciranja in se mu prilagodi. Zato terapevta menita: 

 

T2: “Jaz osebno ocenjujem, da je 99 odstotkov gluhih, ki imajo poklicno in strokovno 

izobrazbo, funkcionalno nepismenih, tisti odstotek gluhih z višjo izobrazbo pa je pismenih.” 

 

T3: “Ja. Ker znajo slovensko, znajo brati, kajne?! Zato si lahko pišemo ali preko računalnika, 

na list papirja.” 

 

Tolmač 2 doda: 

 

TOL2: “Svetovalci in terapevti bi morali imeti zvrhan koš empatije. In če bi jo imeli in kot 

strokovnjaki, ki nudijo pomoč, bi razumeli in se ne bi branili tolmačev.” 

 

Tolmači sledijo strokovni usposobljenosti in poklicnemu etičnemu kodeksu, ki vrednoti 

zaupnost, nevtralnost, avtonomnost klientov. Sodelujejo v poklicnih zdruţenjih in še naprej 

razvijajo kompetence na svojem področju. V 8. členu Kodeksa poklicne etike za tolmače 

znakovnega jezika je zapisano, da je dolţnost tolmača, da zagotovi pravilen prevod oziroma 

sporazumevanje, pri čemer se ne sme spuščati v vsebino ter ničesar odvzemati ali dodajati. 

Pri tem mora odmisliti morebitne svoje občutke, pomisleke, rešitve, stališča, mnenja in 

podobno. V drugem odstavku istega člena je še zapisano, da mora tolmač tolmačiti točno in 

nepristransko v celoti vse, kar je bilo povedano, saj ni odgovoren za vsebino, ampak le za 

točno tolmačenje. Pri tem mora odmisliti vsakršen morebiten občutek nelagodja, ki bi lahko 

izviral iz vsebine povedanega (Zavod Zdruţenje tolmačev za slovenski znakovni jezik). 

 

Kot povesta klient 1 in 2, sta morala terapevtu razlagati, kdo sta in kdo je tolmač: 

 

K1: “Sem takoj povedala, da jih ne razumem in da potrebujem tolmača in da je tolmač samo 

prevajalec mene.” 

 

K2: “Ko sem prišel tja, sem razloţil, da sem gluh in da komuniciram s pomočjo tolmača. 

Terapevtka ni bila navdušena, da je zraven tolmač.” 
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Klienta 3 in 4 dodata: 

 

K2 in 3: “Vedno sva imela tolmača s seboj. Midva brez tolmača nisva sposobna 

komunicirati.” 

 

Tolmač 1 pove, kako se je situacija glede razumevanja povedanega obrnila, ko terapevtka ni 

razumela gluhe osebe in se je znašla v stiski in se je šele takrat obrnila na tolmača za pomoč.  

 

Tolmač 1 pove: 

 

TOL1: “Šele ko terapevtka ni razumela gluhe osebe, saj sem ji morala pretolmačiti, je 

popustila.” 

 

Dejstvo pa je, da tudi sam terapevt 1 pove: 

 

T2: “Če pa bi imel moţnost izbire, pa je seveda bolje, da tolmača ni.” 

 

Terapevt 2 pa izpostavi samokritičnost terapevtov v našem prostoru: 

 

T2: “Če oseba z okvaro pride do svetovalca/psihoterapevta, ki ima visoka strokovna 

teoretična znanja in svetuje, da bo terapija potekala preko pisane besede, in zavrne prisotnost 

tolmača, bi podvomil v njegovo strokovnost.” 

 

V projektu Program dobrega počutja so prišli do ugotovitve, da je partnerstvo 

med terapevtom in tolmačem ključno za uspeh terapije. To je še ena točka, kjer se tolmačenje 

v procesu terapije razlikuje od večine tolmačenj na ostalih področji ţivljenja in dela. 

V procesu terapije poskuša biti tolmač čim bolj nevsiljiv in poskuša ohraniti iluzijo, da gluhi 

klient in terapevt neposredno komunicirata. 

 

4.4.3 Znakovni jezik 

Znakovni jezik ni samo posamezna kretnja. Ko govorimo o znakovnem jeziku, govorimo 

o prepletu različnih dejavnikov, ki skupaj tvorijo jezik – znakovni jezik. Kretnja je kamenček 

v mozaiku znakovnega jezika. Pomembno je vedeti, da je znakovni jezik sestavljen tudi iz 

vizualnih vplivov; kazalnic in klasifikatorjev ter tujk in izposojenk; iz neverbalne 
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komunikacije, iz znakovnih jezikov (toponimi), iz govorjenih jezikov, kot so izgovarjava, 

začetnice in črkovanje. Tolmač 2 pove: 

 

TOL2: “Jaz menim, da ne. Gluha oseba se izraţa v znakovnem jeziku. Njemu je slovenščina 

'tuja'. Res je, da se jo učijo v šoli in da govorijo, vendar to ni na tej stopnji, da rečemo, da 

govorijo pravilno slovenščino.” 

 

Nadalje je pomemben znakovni red. Ljudje avtomatično sklepamo, da v krajevnem stavku 

prvi udeleţenec predstavlja predmet, drugi udeleţenec pa predstavlja podlago. V slovenskem 

znakovnem jeziku (v nadaljevanju SZJ) je znakovni red drugačen, pa kljub temu ga kretalci 

pravilno razumejo. Tolmač 2 pove: 

 

TOL2: “Gluhi uporabljajo drugačen vrstni red besed v stavku. Mašil ne uporabljajo, prav 

tako ne veznikov. Ne uporabljajo vrinjenih stavkov. Vprašanja se postavijo drugače in še bi 

lahko naštevali.” 

 

To pa zato, ker spremembe znakovnega reda nakazujejo z mimiko, pavzo in dvignjenimi 

obrvmi. Zato tolmači v svojem delu stalno prenašajo pomene v drugi jezik na način, ki ima 

enak učinek na sprejemnika, kot če bi razumel jezik originalnega govorca. Ta proces 

vključuje znanje tolmačev o različnih kulturah. Preprost primer kulturnih razlik je, kako ljudje 

pogosto uporabljajo ime osebe med pogovorom, da vzpostavijo zvezo, medtem ko gluhi ljudje 

ohranijo očesni stik in opozarjajo (kaţejo kazalni zaimek) na osebo. Terapevt, ki je ţe imel 

stik z gluho osebo, pove: 

 

T1: “Gluhe osebe v vsakdanjem ţivljenju skomunicirajo tam, kjer morajo brez tolmača. To 

pomeni, ko pridejo v trgovino, nekako skomunicirajo, kaj ţelijo. Ko pa gredo k zdravniku, pa 

ţe imajo tolmača s seboj.” 

 

V projektu Program dobrega počutja so zapisali, da je tolmač usposobljen, da razume in se 

trudi razumeti, kaj ljudje govorijo. Toda včasih tolmač ne potrebuje smisla. Če je gluha oseba 

razdrobljena v svojem jeziku ali če kreta nenavadno, je to treba pretolmačiti tako, kot gluha 

oseba pove, zato da terapevt ali zdravnik razume, kaj se dogaja z gluhim klientom. Tolmači so 

tako zelo navajeni, da oblikujejo smiselne stavke, da se jim zdi narobe, da bi pretolmačili 
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kretnje v besede, ki se zdijo nesmiselne. Zato mora biti tolmač zelo izkušen, da lahko 

prepozna, kakšne so posamezne različice uporabe jezika. Terapevt 1 celo pove, da: 

 

T1: “Ni mogoče uporabljati druge komunikacijske poti, da bi gluha oseba dobila popolno 

informacijo s strani terapevta.” 

 

Nadalje razmišlja, da: 

 

T1: “Računalnik je neoseben in računalnik je vmes. Pri terapiji gre za govorico telesa, gre za 

bolj subtilne zadeve. Pri eni travmi, ki jo klient razlaga, npr.: da je bil zlorabljen, ne moreš 

vsega napisati, če pišeš na računalnik, in se obenem izraţati.” 

 

Razpršena nevednost slišeče večine o znakovnem jeziku vzbuja predsodke do njega, pa tudi 

njegovo diskriminacijo, saj slišeči le redko pridejo v stik z gluhoto, zato gluhe še vedno 

usmerjajo k izključni rabi govornih jezikov in na ta način oţivljajo preţivete oralistične 

pristope (Pavlič 2016). Tolmač 2 pove: 

 

TOL2: “S 'siljenjem', da pišejo, jim pravzaprav prepovedujejo rabo lastnega, materinega 

jezika.” 

 

In klient 2 nadaljuje: 

 

K2: “Vsaka gluha oseba naj se sama odloči, ali bo s tolmačem ali ne. Terapevt tu ne sme 

odločati.” 

 

Intervjuvanci povedo, da terapevti niso seznanjeni s posebnostmi gluhote in rabe ZJ in da je to 

njihova osebna in zakonska pravica. Pravica do rabe slovenskega znakovnega jezika temelji in 

je zapisana v 14. členu Ustave Republike Slovenije, ki zagotavlja“enake človekove pravice in 

temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 

prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni poloţaj, invalidnost ali katero koli 

drugo osebno okoliščino” (Ustava Republike Slovenije). 
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4.4.4 (Ne)dostopnost psihoterapije in svetovanja 

Pravica gluhih do tolmača je odprla neomejene razseţnosti, kamor gluhe osebe lahko 

poseţejo. Snovalci zakona so razmišljali, da bodo s pravico komuniciranja v znakovnem 

jeziku, ki je od leta 2002 tudi zakonska pravica sleherne gluhe osebe, porušene bariere 

v komunikaciji in jim bodo dostopne vse storitve. Ţal pa se je pokazalo, da temu le ni tako. 

Problem, ki se pojavi, je komunikacija, saj terapevti ne obvladajo ZJ in, kot povedo 

intervjuvanci, zavračajo prisotnost tolmača. 

 

T1: “Terapije jim niso dostopne zato, ker terapevti nimamo tako zelo dobrega znanja 

znakovnega jezika.” 

 

Terapevtka 1 poda samokritiko: 

 

T1: “Imam NPK asistentka za komunikacijo, ampak jaz ne obvladam jezika do te mere, da bi 

lahko zadela čustvene note, ki jih terapevt mora začutiti in zadeti v kontekstu.” 

 

Nadalje nastane problem, da je gluha skupnost izredno majhna skupnost, kjer se vsi poznajo 

med seboj. 

 

T2: “Se je posluţila zunanjega svetovanja, ker v skupnosti gluhih vsi vse poznajo.” 

 

Naslednji problem, ki se je pokazal, je, da gluhim – zaradi njihovega slabega socialnega 

statusa – storitve psihoterapije in svetovanja na prostem trgu niso dostopne. 

 

K1: “Terapevta, ki bo cenovno ugoden.” 

 

T2: “Cenovna postavka za gluhe, ki izhajajo iz niţjih poklicnih profilov in niso pripravljeni 

oz. zmoţni plačevati storitve svetovanja in psihoterapije.” 

 

4.4.5 Prisotnost tolmača 

V intervjujih z intervjuvanci izvemo, da tolmači in klienti menijo, da je edina pravilna pot do 

popolne komunikacije terapevtski proces s tolmačem. Gluhi osebi povesta: 

 

T1: “Gluha oseba sama izbira tolmača, ki je njemu pomembna zadeva.” 
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T1: “Gluha oseba si 'izbere' tolmača, tistega, ki mu do potankosti vse zaupa in se mu odpre.” 

 

To nam lepo opiše klient 2:  

 

K2: “100-odstotno s tolmačem. No, zame. Jaz sem ostal sam s svojimi stiskami naprej.” 

 

Tolmač 1 pove svojo izkušnjo: 

 

TOL1: “Obe gluhi osebi sta mi povedali, da brez tolmača ni moč vzpostaviti popolne 

komunikacije do te mere, da bi se lahko odprli in dobili pomoč.” 

 

Terapevt 2 pove: 

 

T2:“Sistemsko pa bi bilo dobro, da bi obstajala moţnost izbire in da bi se to zasidralo 

v sistem, da gluh lahko izbira.” 

 

Menim, da nas zgornje izjave napeljujejo k razmišljanju, kaj gluhe osebe doţivljajo, ko 

poiščejo pomoč terapevta/svetovalca, in pri osebi, pri kateri iščejo pomoč, naletijo na novo 

stisko zaradi odločitve terapevta. To ponazarjajo naslednje izjave: 

 

K2: “Je še rekla, da bova naslednjič sama in da si bova pisala na računalnik.” 

 

K2: “Pomoč terapevtke sem poiskal samo enkrat v ţivljenju do sedaj. Ni se dobro končalo.” 

 

TOL1: “Terapevtka je takoj rekla, da tolmača ne potrebuje, da se bo kar sama sporazumela 

z gluho osebo.” 

 

TOL2: “S 'siljenjem', da pišejo, jim pravzaprav prepovedujejo rabo lastnega, materinega 

jezika.” 
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4.4.6 Strokovno sodelovanje 

Pri kodiranju posameznih izjav, pridobljenih z intervjuji, se je izkazalo, da so intervjuvanci 

podali enotna razmišljanja glede strokovnega sodelovanja med terapevtom in gluhim 

klientom. Njihova razmišljanja so: 

 

T1: “Bi moral terapevt posvetiti na začetku nekaj časa tolmaču. Tako da bi nastal odnos, da 

bi skupaj delovala kot tim.” 

 

T1: “Terapevt razloţi, na katere stvari je potrebno biti pozoren, kaj bom jaz delala, kaj bom 

govorila, kakšne stvari bom uporabila.” 

 

T2: “Model iz Gauladeta, kjer se vnaprej pove, kakšna je vloga tolmača. Svetovalec, tolmač 

in klient so skupaj sedli in se dogovorili, kdo ima kakšno vlogo. In najbolj ključna vloga je 

bila vloga tolmača.” 

 

T2: “Prvo pravilo je, da se tolmača ne pozna, se z njim ne komunicira in se tudi ne druţi.” 

 

Da bi lahko tolmači posegali na različna področja dela in ţivljenja, so izrednega pomena 

delovnospecifične spretnosti. Muršak (2002) zapiše, da so poklicne spretnosti tiste spretnosti, 

ki so značilne in potrebne za opravljanje dela v nekem poklicu in omogočajo kompetentnost 

v tem poklicu. Tolmač pove: 

 

TOL1: “Bi se morala terapevt in tolmač natančno dogovoriti, kako bosta sodelovala. In 

predvsem je pomembno zavedanje, da je tolmač samo prenosnik informacij tako slišeči osebi 

– terapevtu – kot gluhi osebi – klientu.” 

 

Kompetenca se izkaţe, kadar pridobljeno znanje (teoretično ali praktično) znamo uporabiti 

s svojim stilom, zaradi katerega bodo usvojeno znanje in spretnosti samo še nadgrajeni. Zato 

lahko trdimo, da kompetenca ne obstaja brez človeka, ki je njen nosilec (Muršak 1999). 

V intervjujih nekateri intervjuvanci razmišljajo, da odločilni dejavnik za terapijo/svetovanje 

v troje predstavljajo kompetenca terapevta/svetovalca in tolmača, njuno strokovno 

povezovanje ter kakovostno delo. Glede na zahtevnost in raznolikost področja dela morata 

terapevt/svetovalec in tolmač pridobiti in razviti splošna in specifična znanja in veščine, da 

lahko terapija v troje steče. 
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Terapijo v troje intervjuvanci utemeljijo z naslednjimi izjavami: 

 

T1: “Po mojih izkušnjah s terapevtskim delom in mojem vedenju in znanju na področju 

gluhote in prakse z njimi mislim, da ja.” 

 

T1:“Terapija s tolmačem je boljša kot nič. Potrebno jim je dati dostopnost do te storitve, ki je 

sedaj niso deleţni.” 

 

TOL2: “Vem pa, da zagotovo ni šlo, saj so me po nekem času poklicali, da pridem 

na terapijo.” 

 

TOL2: “Poskusili smo v troje, pa tudi s skupinsko terapijo, in je steklo.” 

 

TOL2: “Po mojem mnenju in osebni izkušnji, da – terapija/svetovanje v troje.” 

 

TOL2: “Lahko rečem, zato ker se je gluha oseba odprla, izraţala se je v svojem – znakovnem 

jeziku in opazni so bili premiki oz. napredek pri reševanju njegovega problema.” 

 

TOL2: “Začela je sodelovati, kar se je še posebej opazilo pri skupinski terapiji.” 

 

TOL2: “Sledila je vsebini, povedala svoje razmišljanje, postavila vprašanje.” 

 

K1: “Jaz sem govorila z znakovnim jezikom na terapiji, tolmač me je prevajal, terapevt 

poslušal.” 

 

K2: “Nekaj je govorila, in ker ni šlo, je prosila tolmača, da ta pomaga pretolmačiti protokol 

terapije.” 

 

K3 in 4: “Svetovalec je ţe imel izkušnjo z gluho osebo in znakovnim jezikom, zato ni bilo 

problema. Brez tolmača ne bi šlo.” 

 

S to tematiko so se ukvarjali tudi v projektu Program dobrega počutja. V evalvaciji projekta 

so zapisali, da so na delovnih srečanjih skozi leta terapevti prišli do spoznanja o specifiki 

gluhe skupnosti. Pravzaprav so se učili ob zapletih, ki so nastali zaradi tretje osebe v sobi 
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(tolmača), ali ob vprašanjih o prevodih pomena in namere v jezikovni uporabi in kako se 

razlaga iz enega jezika v drugega. Prav tako, kot razmišljajo intervjuvanci magistrske naloge, 

so tudi v projektu (Green, Hawkins, Malcolm in Stewart 2001) spoznali, da je za terapevta, ki 

se prvič pripravlja na delo s tolmačem, ključnega pomena, da se pred terapevtskim srečanjem 

z gluho osebo sreča s tolmačem. Terapevt mora razumeti vlogo tolmača in mu mora biti jasen 

protokol pogovora s klientom, v katerem je prisoten tolmač. Na primer terapevt mora 

neposredno govoriti in ohranjati očesni stik z gluhim klientom. Vsaka terapevtska situacija je 

edinstven in zelo individualiziran niz dinamik, ki vključujejo terapevta, klienta in tolmača. 

Prav tako so prišli do ugotovitev, da je v zgodnji fazi terapije klient običajno bolj povezan 

s tolmačem kot s terapevtom. Pri tem gre za večji stik z očmi s tolmačem ali za izraţanje 

klinične vsebine tolmaču ali pa postavljanje vprašanj tolmaču. To pa se sčasoma spremeni in 

se klient vse pogosteje obrača na terapevta. Nadalje se je pokazalo, da je najbolje, da je en isti 

tolmač prisoten skozi celoten proces terapevtskega dela in da se terapevt in tolmač vsaj 

teoretično zavedata, da bo njuna osebnost vplivala na terapevtski proces. 

 

V ugotovitvah so še zapisali, da vsako terapevtsko srečanje predstavlja priloţnost in nujnost, 

da tolmač in terapevt delujeta kot tim. To je implicitno sredstvo, s katerim upamo, da bomo 

dosegli glavno nalogo: zagotavljanje dobre terapije svojim klientom, kar pomeni 

zagotavljanje dobre terapije in dobro interpretacijo. Skozi projekt so imeli veliko 

nesporazumov in nesoglasij, ko so odkrili, da “drugi” v tem trikotniku ni bil tisto, kar so 

domnevali, da je. Ugotovili pa so, da je opravljanje storitve tolmačenja v polju duševnega 

zdravja dalo priloţnost in zahtevo za razvoj boljših delovnih odnosov, opremljenih 

z asertivnimi spretnostmi in spretnostmi aktivnega poslušanja. 

 

4.4.7 Razumevanje specifike gluhote 

Ule (2000) zapiše, da smo ljudje kot najrazvitejša bitja na Zemlji tudi bolj odvisni 

od nenehnega pretoka informacij in od tega, kako spretni smo v sprejemanju in njihovi 

predelavi. Način sprejemanja in predelave informacij v veliki meri določa človekovo vedenje, 

kognicije, motivacije in dejanja. Vsak posameznik je nenehno izpostavljen obseţnemu toku 

različnih informacij. Na osnovi sprejetih informacij iz okolja gradimo, konstruiramo svet, 

v katerem ţivimo (prav tam). Zato ne smemo spregledati dejstva, da so gluhi posamezniki 

zaradi okvare sluha prikrajšani za ogromen tok različnih informacij in si posledično 

konstruirajo “svoj” svet z informacijami, pridobljenimi po vidnem kanalu, saj jih ne morejo 

pridobivati po avditivni poti, kar slišeči pogosto spregledajo. Mnogokrat se zgodi, da gluha 
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oseba popolnoma napačno razume podano informacijo s strani slišeče osebe ali obratno. In če 

terapevt to spregleda, lahko rečem, da ne razume specifike gluhote in zakonitosti ZJ. 

Intervjuvanca sta povedala: 

 

T1: “Terapevtskega procesa brez tolmača ne vidim, saj so to tako subtilne zadeve, da ne 

moreš kar vklopiti računalnika in preko njega izliti čustva in zraven pisati.” 

 

TOL1: “Terapevtka je ves prvi svetovalni razgovor vodila, kot da ne obstajam.” 

 

TOL1: “Na vprašanje, kako bo vzpostavila komunikacijo, mi je odgovorila, da bo pisala na 

papir, če pa je gluha oseba vešča računalnika, pa bo s klientom vzpostavila pisno 

komunikacijo.” 

 

Nadalje je pomembno, da imamo stalno v zavesti, da je komuniciranje temeljni element 

socialnih procesov v druţbi in je pogoj obstanka ter razvoja človeškega bitja na evolucijski in 

socializacijski strani. Kot opiše Vreg (1995), je komunikacijska moč jezika nedvomno tisto, 

kar opredeljuje sporazumevanje. Nema govorica obraza, izrazi na obrazu, gibi rok ali telesa, 

dotiki niso le “spremljajoče” izrazno sredstvo govorca; lahko so tudi povsem samostojno 

pogovorno sredstvo. Ker je bistvo problema povezano z jezikom, so tolmači znakovnega 

jezika “most” v komunikaciji med slišečim in gluhim svetom. Naj zgornjo misel naveţem na 

razmišljanje intervjuvancev o zakonitosti ZJ: 

 

T1: “Ta jezik je jezik, ki ima drugačno strukturo stavkov. Ima drugačne zakonitosti izraţanja. 

In oni se mučijo ţe z branjem knjig, in kako bo potem nekdo iz stroke, ki je lahko še tako 

blazno dober, uspel gluhi osebi razlagati, če ne pozna znakovnega jezika.” 

 

T1: “Gluha oseba ne zmore napisati v pravilni slovenščini, kaj ga tare. Itak pa vmes, če bi 

pisal, ţe izzveni čustvo, ki je bilo prisotno.” 

 

T2: “Da svetovalec uporablja znakovni jezik, to ni tisto, da govori in zraven nekaj kreta. To 

ni znakovni jezik. Naj se ne piše.” 
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TOL1: “Pisanje, v katero sta bili prisiljeni, ni njun način komuniciranja in se teţko izraţata v 

pravilni slovenščini oz. pišeta tako, da ni pravih sklonov, pravilno postavljenega časa, 

uporaba dvojine, uporaba različnih pojmov in pravilne sestave slovenskega stavka.” 

 

TOL2: “Slišeči bi se res morali, preden kar tako vsepovprek rečejo, da gluhi ţe berejo in 

znajo pisati, malce bolj poglobiti v posebnost komunikacije in jezika gluhih oseb.” 

 

K3 in 4: “Razumeva posamezne besede, ne pa celega stavka ali več.” 

 

Vsak posameznik, naj bo slišeč ali gluh, si s teţavo prizna, da potrebuje pomoč. 

 

TOL2: “Ja, se je, ker je 'morala'.” 

 

K1: “Najprej sem vprašala na CSD za pomoč. No, oni so mi predlagali, da naj obiskujem 

terapevta.” 

 

K2: “Sem bil v stiski in mi je tudi osebni zdravnik priporočil, da si poiščem pomoč. Ni pa bilo 

tako hudo, da bi dobil napotnico.” 

 

K2: “Sem bil v stiski, potreboval sem pomoč.” 

 

K3 in 4: “Na svetovanje sva šla zaradi izboljšanja najinega odnosa.” 

 

In če posameznik naleti še na negativen odnos s strani terapevta, lahko glede na spodnje 

izjave intervjuvancev zapišem, da terapevtski proces ne bo uspešen. 

 

TOL1: “Terapevtka je tako naglas govorila, da sem celoten njun pogovor slišala ven. Potem 

mu je tipkala na računalnik in ga spraševala: A razumete, a razumete?” 

 

TOL1: “Gluha oseba pa mi je tudi kmalu za tem sporočila, da ne obiskuje več terapevtke.” 

 

TOL1: “Nista videla smisla v matranju samega sebe.” 
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TOL1: “Pisanje, v katero sta bili prisiljeni, ni njun način komuniciranja in se teţko izraţata v 

pravilni slovenščini.” 

 

K1: “Jaz ne razumem slišeče osebe. Jaz nič ne slišim in samo gledam, kako nekdo odpira 

usta.” 

 

K1: “Tudi pri tretji je bil problem čas. Iste dneve, iste ure. To meni ne gre. Pa še otroci.” 

 

K2: “Nisem razumel terapevtke. Tja sem prišel po pomoč in sem jo od nje pričakoval. Dobil 

pa sem samo še večjo stisko, da me ne razume.” 

 

K2: “Počutil sem se stisnjen v kot. Nisem je slišal, razumel sem iz njenih ust vsako drugo, 

tretjo besedo.” 

 

K2: “Neprijetno, mučil sem se, nisem razumel, še bolj sem bil nervozen.” 

 

K2: “Jaz pa sem razmišljal, kako bova delala na mojih stiskah, če se pri osnovi, kako bodo 

srečanja potekala in kdaj ter kako poteka terapija, ne razumeva brez tolmača.” 

 

K2: “Nisem se več odločil za nadaljevanje.” 

 

Skozi celotno raziskovalno nalogo sta najbolj izrazita dva problema. Prvi je ta, da 

z gotovostjo lahko rečem, da je gluhota ena izmed najteţjih invalidnosti, ki je očem nevidna. 

Opazimo jo šele takrat, ko ţelimo vzpostaviti komunikacijski stik z osebo, ki ne sliši. Drugi 

problem pa je ta, da psihoterapevti/svetovalci niso naklonjeni terapevtskemu procesu v troje, 

pri čemer gluhega klienta puščajo v še večji stiski, kot jo ţe celo ţivljenje občuti zaradi svoje 

nevidne invalidnosti. 

 

5 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Prelingvalno gluhim osebam je komunikacija onemogočena ţe s spočetjem v maternici, 

ob dejstvu, da ima sposobnost zaznavanja ţe 26 tednov star zarodek. Tako so gluhi otroci 

zaradi tega prikrajšani tako pri jezikovnem sporazumevanju kot pozneje pri reševanju 

kompleksnejših nalog. Raziskave so pokazale, da imajo gluhi otroci do pet let zaostanka 



Spark, Natalija. 2018. »Gluhota v psihoterapiji.« Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne druţbene 

študije v Novi Gorici 

84 
 

v govoru. Kot zapiše Bauman idr. (2009), predstavljajo gluhemu otroku (pa tudi gluhemu 

odraslemu) besede z različnimi pomeni, abstraktni pojmi, pregovori, fraze nepremagljive 

ovire. Tako gluhe osebe v svojem ţivljenju nikoli ne usvojijo slovenščine do te mere, da bi jo 

lahko samostojno uporabljale. Usvojijo jo samo toliko, kot jo posredujejo starši in/ali učitelji 

v šoli, kar pa je veliko premalo, da bi usvojili jezikovno zgradbo in besedišče govorjenega 

jezika. Zato je slovenski knjiţni jezik za gluhe tuj jezik, saj temelji na glasovno-pisnem 

govoru. Dejstvo je, da je pogoj za govor sluh, pri gluhih pa je najpomembnejši vidni način 

izraţanja, zato otrok ne more posnemati akustičnih signalov, saj mu ničesar ne pomenijo. 

Posledica tega pa je, da se govora ne morejo v polnosti naučiti oz. ne govorijo razločno. Ta 

problem se pokaţe tudi pri pisanju in razumevanju napisanega, saj si niso mogli ustvariti 

besednega jezikovnega sistema kot osnove sporazumevanja. Košir (1999) zapiše, da besede 

z različnimi pomeni, abstraktnimi pojmi, figurativni jezik, pregovori in fraze predstavljajo 

gluhemu nepremagljive ovire in da je pomanjkljivost govora in jezika pri gluhih osebah 

sorazmerna stopnji in času nastanka okvare sluha. Večja ko je stopnja izgube in bolj zgodaj 

ko je v razvoju otroka do okvare prišlo, teţje so posledice za razvoj govora. Zato je znakovni 

jezik za gluhe osebe najpomembnejše sredstvo sporazumevanja, ki ga uporabljajo za 

sporočanje najrazličnejših namenov in vsebin. Prav tako se je treba zavedati, da za gluhe 

osebe slovenski govorni jezik ni njihov naravni jezik, kot meni večina slišečih, ki tega 

področja ne pozna dobro. Pavlič (2016) pojasni, da kretalci pri uporabi znakovnega jezika ne 

izhajajo iz slovnice govorjenega jezika; to pomeni, da ne zamenjujejo posameznih besed 

s kretnjami. Vsak znakovni jezik ima svojo lastno slovnico. Seveda pa lahko ob stiku 

govornega jezika in znakovnega jezika prihaja do medjezikovnih izposojanj, saj je večina 

uporabnikov znakovnih jezikov dvojezična, poleg tega pa imajo znakovni jeziki v primerjavi 

z govorjenimi jeziki manjvreden status, kar pripomore k večjemu izposojanju. Nadalje 

pojasni, da tudi jezikoslovci s svojimi raziskovanji dokazujejo, da ni nobene osnove 

za predsodke do znakovnih jezikov. Potrjujejo, da so znakovni jeziki polnokrvni človeški 

jeziki s samostojnimi slovnicami. Ţal, ne glede na dejstvo, da so gluhim zakonsko priznali 

pravico do rabe znakovnega jezika v vsakodnevnem delovanju, je še dandanes večina 

znakovnih jezikov v primerjavi z govornimi jeziki zapostavljena. Nepoznavanje znakovnih 

jezikov v javnosti obnavlja in vzdrţuje stare predsodke, ki so se pojavljali skozi zgodovino, in 

Slovenija pri tem ni nobena izjema, saj tudi v našem prostoru še nismo ozavestili, da je 

slovenski znakovni jezik polnokrvni naravni človeški jezik s samostojnimi in kompleksnimi 

slovničnimi pravili (prav tam). 
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Ljudje so ţe v času pred Kristusom postavljali temeljna vprašanja vsega bivajočega, kar 

pomeni začetek razvoja današnje psihoterapije. Najpomembnejši filozofi tistega časa so bili 

Parmenid (ki se je spraševal, koliko je svet dostopen spoznanju), Sokrat (za katerega 

upravičeno rečemo, da je utemeljitelj psihoterapije; osrednja tema njegovega razmišljanja je 

“arete”) in v obdobju helenistične Grčije in pozneje rimskega imperija filozof Zenon in 

rojstvo “Stoe” ter Mark Avrelij. Nadalje je treba izpostaviti PhilippeaPinela, ki se je prvi 

ukvarjal s študijem duševnih bolezni in je prvi prepovedal uporabo verig pri delu s pacienti. 

Koncept “norca” je preoblikoval v pacienta, ki potrebuje nego in razumevanje, in z njim 

vzpostavlja polje, ki bi ga sčasoma imenovali psihiatrija. Dvajseto stoletje pa zaznamuje eden 

najpomembnejših mislecev Sigismund Schlomo Freud, ki je z razvojem psihoanalize dosegel 

svetovni uspeh. Ne smemo pa zapostaviti tudi dveh pomembnih predstavnikov svetovanja in 

psihoterapije Alfreda Adlerja in Carla Gustava Junga. 

 

Psihoterapevtska in svetovalna praksa imata dolgoletno tradicijo in sta se skozi celotno 

zgodovino razvili do ravni samostojnih poklicev in akademskih področij. V današnjih razvitih 

potrošniških druţbah so duševne motnje in stiske, psihosomatske bolezni in druge čustvene 

stiske vse pogostejše ter za uspešno vsakodnevno ţivljenje moteče. Potrebe 

po psihosocialnem svetovanju in psihoterapiji, tako za preventivne kot kurativne namene, so 

vse večje. Kljub razvitosti Slovenije na področju psihoterapije v primerjavi s psihoterapevtsko 

razvitejšimi drţavami še precej zaostajamo, tako v številu psihoterapevtov kot tudi v 

registraciji in regulaciji poklica psihoterapevta. Obseg psihoterapevtskih storitev je veliko 

premajhen glede na potrebe, razlike v kakovosti in ceni ponujenih psihoterapevtskih storitev. 

Nadalje je problem, da trenutno lahko samo psihiatri in klinični psihologi opravljajo storitev v 

okviru javnega zdravstva, kar pa je veliko premajhen obseg, saj imamo okoli 300 

psihoterapevtov, potrebovali pa bi jih 2.000. Večina psihoterapevtov je zaposlena v svojem 

prvotnem poklicu in le manjši del časa posveti psihoterapiji in psihosocialnemu svetovanju. 

Zaradi pomanjkanja psihoterapevtov in psihosocialnih svetovalcev in zaradi napačne 

zdravstvene politike, ki ne vključuje teh dveh profilov v sistem javnega zdravstva, je v 

poročilu Svetovne zdravstvene organizacije ugotovljeno, da pribliţno 250 milijonov ljudi 

nima dostopa do tovrstne pomoči v okviru javnega zdravstva. Zato velja, da sta psihoterapija 

in psihosocialno svetovanje danes dostopna samo tistim, ki so bogati. Paradoks celotne 

zgodbe je, da po trenutno obstoječi regulativi v zdravstvu danes pri nas opravljajo 

psihoterapevtske storitve psihiatri in klinični psihologi, ki so za to plačani s strani 

zavarovalnice, in to tudi v primeru, da nimajo celotne psihoterapevtske izobrazbe. Po drugi 



Spark, Natalija. 2018. »Gluhota v psihoterapiji.« Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne druţbene 

študije v Novi Gorici 

86 
 

strani psihoterapevti s popolno psihoterapevtsko izobrazbo, ki po osnovni izobrazbi niso 

psihiatri ali klinični psihologi, ne morejo pridobiti koncesije za opravljanje psihoterapevtskih 

storitev. Posamezniki, ki pa potrebujejo pomoč, pa je ne morejo dobiti oz. so v javnem 

zdravstvu dolge čakalne vrste, plačila zasebnih storitev (svetovanja) pa si večina ne more 

privoščiti in tako ostanejo s svojimi stiskami in teţavami še naprej sami. 

 

Pri tem pa niso nobena izjema gluhe osebe, ki poleg vseh zgoraj opisanih problemov trčijo še 

ob problem vzpostavitve komunikacije s terapevtom in njegovo zavrnitvijo prisotnosti tretje 

osebe – tolmača v psihoterapevtskem procesu. Gluhe osebe zaradi specifike v komunikaciji 

potrebujejo ob sebi tolmača, ki pretolmači govorjeni jezik v znakovni jezik in obratno. Pri tem 

mora tolmač upoštevati vse zakonitosti znakovnega jezika. Kot sem ţe zgoraj zapisala, je 

znakovni jezik kompleksen sistem in kretnja predstavlja le kamenček v mozaiku znakovnega 

jezika, ki je sestavljen tudi iz vizualnih vplivov; kazalnic in klasifikatorjev ter tujk in 

izposojenk; iz neverbalne komunikacije, iz znakovnih jezikov (topomini), iz govorjenih 

jezikov, kot so izgovarjava, začetnice in črkovanje. Pomemben je znakovni red, saj govorci 

avtomatično sklepajo, da npr. v krajevnem stavku prvi udeleţenec predstavlja predmet, drugi 

udeleţenec pa predstavlja podlago. Vendar je v slovenskem znakovnem jeziku znakovni red 

drugačen, pa kljub temu ga kretalci pravilno razumejo. To pa pomeni, da kretnja ne sledi 

vsaki izgovorjeni besedi, ampak spremembe znakovnega redakretalci nakazujejo z mimiko, 

pavzo in dvignjenimi obrvmi.  

 

Menim, da bi morali v prvi vrsti spoštovati posebnosti komunikacije gluhih oseb in bi moral 

terapevt, če ima v terapevtskem procesu gluho osebo, na njeno ţeljo sprejeti tudi tolmača. Kot 

so zapisali v projektu Program dobrega počutja in kot se je izkazalo skozi moje raziskovanje, 

je izrednega pomena odnos terapevt – tolmač. Med njima se mora vzpostaviti odnos in šele 

takrat bo lahko stekel terapevtski proces v troje.  

 

Terapevt mora razumeti vlogo tolmača in mu mora biti jasen protokol pogovora s klientom, 

v katerem je prisoten tolmač. Ne glede na prisotnost tolmača mora terapevt neposredno 

govoriti in ohranjati očesni stik z gluhim klientom. Glede na to, da lahko terapevtski proces 

izzove močna čustva, lahko terapevt vpraša tolmača, kako se počuti, saj ta stopnja skrbi in 

vpletenosti pomaga vzpostaviti razmerje, ki je potrebno za dobro delo ekipe terapevt – tolmač. 

Terapevt pa ob tem ne sme pozabiti, da ne sme prestopiti meje v “početje terapije” 

s tolmačem. Če pa so se pri tolmaču izzvala resnično globoka in ţalostna čustva, naj ga 
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terapevt usmeri, da si poišče kakršno koli dodatno pomoč. Tudi za terapevte je pomembno, da 

se soočijo z lastnim občutkom neustreznosti in s svojimi strahovi ter sodbami in si pridobijo 

podporo in zagotovilo svojih sodelavcev, da delajo dobro. Ko se med terapevtom in tolmačem 

pojavi občutek odnosa, se lahko resnično sprostita in premakneta v izkušnjo dela kot tim. 

 

Najpomembnejše je, da se v procesu terapije klient počuti varno in udobno in da vsa svoja 

občutja obravnava odkrito. Včasih klienti potrebujejo le malo prostora in časa, da odkrito 

spregovorijo, lahko pa se zgodi, da je treba zamenjati tolmača. Gluha oseba naj bo tista, ki 

odloča, kdo bo tolmač, saj se v procesu sooča s številnimi občutki sramu, strahu in ranljivosti 

zaradi novosti situacije in zaradi vsebine, s katero se ukvarja. In če se ob tolmaču ne počuti 

varno in udobno, se obrambni mehanizem le krepi. In tako, kot je pomembno, da se klient 

počuti udobno s tolmačem, se mora tudi terapevt počutiti udobno s tolmačem, da lahko opravi 

svoje delo strokovno. 

 

Tolmač je medij, prek katerega se sporočilo prenaša. Njegovo delo je, da stalno prenaša 

pomene v drug jezik na način, ki ima enak učinek na sprejemnika, kot če bi razumel jezik 

originalnega govorca, kar je izredno teţko. Problem nastane ţe pri strukturiranju 

terapevtskega pogovora in postavljanju vprašanj. Včasih terapevt namerno postavi dvoumno 

vprašanje, ker ga zanima, kako se bo gluha oseba odzvala. Tu pa tolmač, ki je “druga roka”, 

ţeli, da bi bila komunikacija bolj specifična in konkretnejša, zato da bo gluha oseba razumela. 

Zato je treba razumeti celotno terapevtovo namero sporočila. Po drugi strani pa ni potrebno, 

da tolmač vedno razume smisel. Včasih, kadar gluha oseba kreta nenavadno, jo je treba 

pretolmačiti tako, kot to pove, zato, da terapevt razume, kaj se z njo dogaja. Tolmača pa ne 

potrebuje le gluha oseba. Tudi terapevt potrebuje tolmača, saj ne razume znakovnega jezika, 

kot se je izkazalo v mojem raziskovanju in opisanem projektu. Sami terapevti sicer tega niso 

priznali, so pa gluhe osebe odkrito povedale, kaj so doţivljale skozi komunikacijske šume 

s terapevtom. V procesu pomoči gluhi osebi ni pomembno, kdo je višje na hierarhični lestvici, 

pomembno je vprašanje usklajevanja različnih ljudi, da terapevtski proces steče. 

 

Partnerstvo med terapevtom in tolmačem je ključno za uspeh terapije, zato je pomemben čas 

pred in po terapevtskem srečanju, kjer si podelita vprašanja, ki se postavljajo, ter si tako 

zagotovita komunikacijo. Ker terapevt in tolmač razvijeta razmerje in postaneta tim, lahko 

skupaj z boljšim poznavanjem gluhega klienta laţje sprejemata odločitve o tem, kdo bo 
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razjasnil komunikacijske šume, ki se zgodijo zaradi razlik v kulturi in izkušnjah ter jeziku. 

Filozof Ludwig Wittgenstein, ki se je ukvarjal s problemi jezika, pa je dejal: 

 

“Meje mojega jezika so meje mojega sveta.”
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PRILOGE 

 

Priloga A: Vprašanja za svetovalce/terapevte in tolmače 

 

1. Kakšna je vaša izobrazba? 

2. Kje ste pridobili znanje znakovnega jezika in ali ste ga verificirali? 

3. Kako se lahko vzpostavi komunikacija z gluhimi osebami? 

4. Ali lahko gluhe osebe samostojno in suvereno ţivijo s svojim jezikom (znakovnim 

jezikom) v slišečem svetu? 

5. Ali lahko slišeča oseba vzpostavi komunikacijo tako, da se pogovarja z gluho osebo, 

nima pa slišeča oseba znanja znakovnega jezika? 

6. Kaj je tisto, kar predstavlja teţavo pri komunikaciji? 

7. Ali gluhe osebe povedo, kaj je tisto teţko pri vzpostavitvi komunikacije? 

8. Kakšna je dostopnost gluhih oseb do svetovanja/psihoterapije? 

9. Če ne bi imel/-a znanja znakovnega jezika ali bi sprejel/-a gluho osebo v proces 

svetovanja/psihoterapije? 

10. Če bi sprejela gluho osebo v proces svetovanja/terapije, ali je moţno uporabljati tudi 

druge komunikacijske poti, da bi gluha oseba dobila popolno informacijo s strani 

terapevta? 

11. Ali misliš, da gluhe osebe razumejo vsebino napisano s strani terapevta do te mere, da 

razumejo, kaj jih ţeli terapevt vprašati oz. jim povedati? 

12. Ali je moţna terapija  v "troje"? 

13. Terapija s tolmačem ali brez? 



 

 
 

 

Priloga B: Vprašanja za intervju z gluhimi osebami, ki so obiskovale 

svetovalca/terapevta 

 

1. Kakšna je vaša izobrazba? 

2. V katerem sektorju delate? 

3. Koliko časa ste obiskovali svetovalca/terapevta? 

4. Kakšna je vaša izkušnja? 

5. Ali bi lahko obiskovali svetovalca/terapevta brez tolmača? 

6. Koliko časa ste obiskovali svetovalca/tolmača?



 

 
 

 

Priloga C: Intervju s terapevtom 1 

 

Terapevtka 1 je magistra prava, psihoterapevtka relacijske druţinske terapije in vzgojiteljica 

predšolske vzgoje. 

 

Kot sem seznanjena, obvladaš osnove znakovnega jezika, se pravi sporazumevanje z gluhimi 

osebami. Prosim, da mi poveš, kako to, da si se odločila za učenje tega jezika, zakaj in kje si 

pridobila tovrstno znanje in če si to svoje znanje kje verificirala. 

 

Za to sem se odločila, ker…No, imam dva sina, in ko sta bila v vrtcu, je bil tam en naglušen 

otrok. In v nekem trenutku smo imeli skupen piknik, in ker so se otroci z vodo šprical in je ta 

naglušen fantek imel moţnost, ali se ne igra z ostalimi otroci ali pa mora dati slušni aparat dol 

in ne bo nič slišal. Njegova starša sta se odločila, da mu bosta dala slušni aparat dol, ker se ne 

sme zmočiti in on je jokal, mami dej mi slišat, dej mi slišat ...In takrat sem si rekla, tole pa ni 

dobro, da starši naglušnega otroka, ki ne more imeti stalno slušni aparat, se ne znajo 

sporazumevati na noben drugi način. No, in takrat je padla misel, da se bom jaz ta jezik gluhih 

naučila. 

In sem se učila na Zavodu za gluhe in naglušne, več let, kar pomeni, da sem vse tečaje 

opravila in na koncu sem to moje znanje verificirala na Zavodu zdruţenja tolmačev za 

slovenski znakovni jezik in sem postala asistentka za komunikacijo za slovenski znakovni 

jezik, prva v Sloveniji. 

 

Kaj pa to pomeni? Kaj ti ta naziv omogoča? 

 

Ta naziv mi omogoča, recimo, glede na to da sem terapevtka, psihoterapevtka, da lahko in 

bom začela na poslovnem področju svojo novo zgodbo, ki bom mamicami z majhnimi otroki, 

da bom lahko pomagala tudi gluhim mamicam, ker sem osvojila znanje do te mere, da lahko 

komuniciram stvari za vsakdanje ţivljenje. 

 

Glede na to, da poznaš znakovni jezik, in glede na to,da si sama slišeča oseba, ki ţivi 

v prevladujočem slišečem svetu, kako ti vidiš vzpostavljanje komunikacije z gluhimi osebami 

in/ali lahko gluhe osebe samostojno in suvereno ţivijo s svojim jezikom (znakovnim jezikom) 

v slišečem svetu? 



 

 
 

 

Kot sama Jaz, jaz lahko vzpostavim z njimi stik. Kolikor imam osebnih izkušenj z njimi, 

imam izkušnje z dijaki in se mi zdijo čisto luštni in fajn, ampak oni so zaprta skupina in 

delujejo getoizirano v slišečem svetu. Teţko navezujejo stike v slišečem svetu in slišeči teţko 

navezujejo stike z njimi, ker ne obvladajo vsi tega jezika. Mislim tudi, da nekoga, ki ga ne 

poznajo, teţko spustijo v svoje ţivljenje. No, spustijo ga zraven, da malo poklepetajo z njim. 

Jaz imam dobre izkušnje, ampak, da bi …no, ne zaupajo takoj, teţko zaupajo, ja, tako. 

 

Kako se lahko vzpostavi komunikacija in če je ta komunikacija z gluho osebo enostavna. Ali 

lahko slišeč vzpostavi komunikacijo tako, da se pogovarja z gluho osebo, nima pa slišeča 

oseba znanja znakovnega jezika? 

 

V bistvu teţko.  

 

Kaj po tvojem vedenju in videnem je tisto teţko? Kaj je tisto, kar predstavlja teţavo 

pri komunikaciji? 

 

Gluhe osebe v vsakdanji komunikaciji skomuniciraja tam, kjer morajo brez tolmača. To 

pomeni, ko pridejo v trgovino, nekako skomunicirajo, kaj ţelijo, ko pa gredo k zdravniku, pa 

ţe imajo tolmača s seboj. Jaz mislim, da tudi slišeči na nek način nimajo potrebe, da bi 

vzpostavili komunikacijo z gluho osebo. Nisem še videla nekoga, ki sliši, da bi nagovoril 

nekoga, ki kreta. 

 

Če sem te prav razumela, si rekla, da gluha oseba lahko vzpostavi s slišečim svetom 

komunikacijo na primarni ravni. Se pravi na preţivitveni ravni; treba je kruh kupiti, tankati 

avto … V obratni smeri, da bi slišeči začeli komunicirati, pa ne? 

 

Ja, tako. Jaz mislim, da ne. Po mojih izkušnjah ne. Jaz še nisem videla, da bi slišeč začel 

s komunikacijo. 

 

Ali ti je ţe katera od gluhih oseb povedala, kaj je tisto teţko pri vzpostavitvi komunikacije? 

 

Kolikor imam jaz izkušnje, večina od njih odgleduje, ker drugače ne gre. Teţava 

pri vzpostavljanju komunikacije je pri tem, hm, ne vem, kako bi se izrazila… Oni se varne 



 

 
 

počutijo med sebi enakimi. Če bi vzpostavili komunikacijo s slišečimi, se bi počutili preveč 

izpostavljeni, preveč ranljive, bojijo se, da bi jih kdo prizadel – tako so mi povedali. 

 

Glede na to da si psihoterapevtka, me zanima, po tvojem mnenju, kakšna je dostopnost gluhih 

oseb do psihoterapije? 

 

Nimajo dostopa. Ţal. 

 

Zakaj niso dostopne? 

 

Terapije jim niso dostopne, zato ker terapevti nimamo tako zelo dobrega znanja znakovnega 

jezika. Jaz imam NPK asistentka za komunikacijo, ampak jaz ne obvladam jezika do te mere, 

da bi lahko zadela čustvene note, ki jih terapevt mora začutiti in zadeti v tem kontekstu. 

 

Ok. Si terapevtka in asistentka za komunikacijo slovenskega znakovnega jezika in obvladaš 

osnove znakovnega jezika. Rekla pa si, da ne moreš zadeti odtenkov čustvenih izraţanj? 

 

Ali je moţno, da kot psihoterapevtka, če ne bi imela znanja, ali bi lahko sprejela gluho osebo? 

 

Ne. 

 

Z znanjem znakovnega jezika, ki pa ga imaš, pa bi jo lahko sprejela in bi jo razumela, kaj ţeli, 

in bo jo napotila naprej ali pa bi jo imela pri sebi. In če bi jo obdrţala pri sebi v procesu 

terapije, ali je moţno uporabljati tudi druge komunikacijske poti, da bi gluha oseba dobila 

popolno informacijo s strani terapevta? 

 

Jaz mislim, da ne. 

 

Jaz sem mislila druge komunikacijske poti, kot so pisanje po računalniku ali na list papirja … 

 

Ne, gluha oseba rabi tolmača. Rada bi to pojasnila. Računalnik je neoseben in je računalnik 

vmes. Pri terapiji gre za govorico telesa, gre za bolj subtilne zadeve. Pri eni travmi, ki jo 

klient razlaga, npr.: da je bil zlorabljen, ne moreš vse izraziti, če pišeš na računalnik in se 

obenem izraţat. 



 

 
 

Ali misliš, da gluhe osebe razumejo vsebino napisanega s strani terapevta do te mere, da 

razumejo, kaj jih ţeli terapevt vprašati oz. jim povedati? 

 

Ne. Jaz mislim, da ne, zato ker terapevt, ki nima znanja znakovnega jezika, ne bo mogel 

prepoznati pomembnosti izraţanja gluhih oseb. Ţe samo pojem ljubosumje je teţko razloţiti 

in vse emocije, ki se zraven pojavljajo… Ne, jaz mislim, da ne. Problem je, da gluhi ne 

poznajo pojme, kot so emocija … 

 

Kot terapevtka, če bi sprejela gluho osebo s tolmačem? Sprašujem zato, ker je, kot terapevti 

radi poudarjajo, to odnos med dve osebama … 

 

Res je, da gre za odnos med dvema osebama. Res pa je, da si gluha oseba sam izbira tolmača, 

ki mu tolmači njemu pomembne zadeve. Gluha osebe ne izbere tolmača, ki je terapevtu 

v redu …No, mislim, da bi bilo to zelo narobe, da bi mu terapevt določil, kateri tolmač mu bo 

tolmačil. Gluha oseba si "izbere" tolmača, tistega, ki mu do potankosti vse zaupa in se mu 

odpre. Ja, tolmač in terapevt bi morala biti kompatibilna. 

 

Potem je moţnost terapije  v "troje"? 

 

Je moţno, samo da bi moral terapevt posvetiti na začetku nekaj časa tolmaču. Tako da bi 

nastal odnos, da bi skupaj delovala kot tim. In tako bi terapije potekala v troje in se noben ne 

bi počutil odveč. Jaz ne vidim nobenega problema, če je tolmač pripravljen na to. Če mu 

terapevt razloţi, na katere stvari je biti pozoren, na kaj je potrebno biti pozoren, kaj bom jaz 

delala, kaj bom govorila, kakšne stvari bom uporabila … Potem sploh ne bo problema. 

 

Potemtakem bi terapija lahko stekla? 

 

Moje mnenje je, da ja. Priznam pa, da se s tem še nisem srečala v praksi. Nimam osebne 

izkušnje. Ampak po mojih izkušnjah s terapevtskim delom in mojem vedenju in znanju 

na področju gluhote in prakse z njimi mislim, da ja. 

 

Terapija s tolmačem ali brez? 

 



 

 
 

Terapija s tolmačem je boljša kot nič. Potrebno jim je dati dostopnost do te storitve, katera 

sedaj niso deleţni. Mislim, da z eno novo doktrino bi lahko začeli pisati eno lepo novo 

zgodbo, dostop do terapije gluhim osebam. Oni so popolnoma iste osebe kot slišeči z istimi 

problemi; depresija, stiske … 

 

Bi za konec še rada kaj dodala? 

 

To bi bil lahko en dober projekt, krasna stvar, ki bi apelirala na drţavo, da bi lahko na tem 

področju kaj naredili. Bi pa bilo tudi dobro kaj narediti, neko sodelovanje, da bi bila 

terapevtsko delo bolj dostopno gluhim osebam. 

Moram povedati, da terapevtski proces brez tolmača ne vidim, saj so to tako subtilne zadeve, 

da ne moreš vklopiti računalnik in preko njega izliti čustva in zraven pisat. Oni uporabljajo 

govorico, ki je prikrajšana za mašila, za strokovne izraze … ta jezik je jezik, ki ima drugačno 

strukturo stavkov. Ima drugačne zakonitosti izraţanja. In oni se mučijo ţe z branjem knjig, in 

kako bo potem nekdo iz stroke, ki je lahko še tako blazno dober, uspel gluhi osebi razlagati, 

če ne pozna zakonitosti znakovnega jezika. Ne more. Ne more prevesti svoje misli na način, 

da bi gluha oseba razumela, kaj ţeli povedati. In tudi gluha oseba ne zmore napisati v pravilni 

slovenščini napisati, kaj ga tare. Itak pa vmes, če bi pisal, ţe izzveni čustvo, ki je bilo 

prisotno. 

Na primer, da ima panični napad…gluh bo napisal sedaj slabo… kaj slabo, bo terapevt 

vprašal … In predno bosta prišla do bistva, bo ţe terapevtska ura mimo. 

 

KVALITATIVNA ANALIZA 

 

Priloga Č: KODIRANJE POSAMEZNIH IZJAV PRIDOBLJENIH 

Z INTERVJUJEM 

 

Intervju z terapevtom 1 Pojmi kategorije 

 Sem se učila na Zavodu za gluhe in 

naglušne več let, kar pomeni, da sem 

vse tečaje opravila.  

Učenje znakovnega 

jezika 

Strokovno 

usposabljanje 

 To moje znanje verificirala na Zavodu 

zdruţenja tolmačev za slovenski 

znakovni jezik in sem postala 

asistentka za komunikacijo za 

slovenski znakovni jezik. 

Izobraţevanje Strokovno 

usposabljanje 



 

 
 

 Naglušen fantek imel moţnost, ali se 

ne igra z ostalimi otroci ali pa mora 

dati slušni aparat dol in ne bo nič slišal. 

Ali se ne igra ali pa ne 

bo nič slišal. 

Vzpostavitev 

komunikacije 

 Starši  naglušnega otroka, ki ne more 

imeti stalno slušni aparat, se ne znajo 

sporazumevati na noben drug način. 

Se ne znajo 

sporazumevati na 

noben drug način. 

Vzpostavitev 

komunikacije 

 Ta naziv mi omogoča, recimo, glede na 

to, da sem terapevtka, psihoterapevtka, 

da lahko in bom začela na poslovnem 

področju svojo novo zgodbo. 

Znanje znakovnega 

jezika 

Poklicna kompetenca 

 Oni so zaprta skupina in delujejo 

getoizirano v slišečem svetu. Teţko 

navezujejo stike v slišečem svetu in 

slišeči teţko navezujejo stike z njimi, 

ker ne obvladajo vsi tega jezika. 

Teţko naveţejo stike 

v slišečem svetu. 

Gluha skupnost 

 Nekoga ki ga ne poznajo, teţko 

spustijo v svoje ţivljenje. 

Teţko spustijo v svoje 

ţivljenje. 

Gluha skupnost 

 Spustijo ga zraven, da malo 

poklepetajo z njim. Jaz imam dobre 

izkušnje, ampak da bi … No, ne 

zaupajo takoj, teţko zaupajo. 

Teţko naveţejo stike, 

teţko zaupajo. 

Gluha skupnost 

 Če slišeča oseba nima znanja 

znakovnega jezika, v bistvu teţko 

vzpostavi komunikacijo. 

Slišeča oseba nima 

znanja znakovnega 

jezika. 

Vzpostavitev 

komunikacije 

 Gluhe osebe v vsakdanjem ţivljenju 

skomunicira tam, kjer morajo brez 

tolmača. To pomeni, ko pridejo 

v trgovino, nekako skomunicirajo, kaj 

ţelijo. Ko pa gredo k zdravniku, pa ţe 

imajo tolmača s seboj. 

Skomunicirajo 

v vsakdanjem ţivljenju 

brez tolmača. 

Znakovni jezik 

 Nisem še videla nekoga, ki sliši, da bi 

nagovoril nekoga, ki kreta. 

Slišeča oseba ne 

nagovori gluhe osebe. 

Vzpostavitev 

komunikacije 

 Oni se varne počutijo med sebi 

enakimi. Če bi vzpostavili 

komunikacijo s slišečimi, se bi počutili 

preveč izpostavljeni, preveč ranljivi, 

bojijo se, da bi jih kdo prizadel – tako 

so mi povedali. 

V komunikaciji 

s slišečimi bi se 

počutili preveč 

izpostavljeni. 

Znakovni jezik 

 Terapije jim niso dostopne, zato ker 

terapevti nimamo tako zelo dobrega 

znanja znakovnega jezika. 

(Ne)znanje 

znakovnega jezika 

(Ne)dostopnost 

psihoterapije/svetovanja 

 Imam NPK asistentka za komunikacijo, 

ampak jaz ne obvladam jezika do te 

mere, da bi lahko zadela čustvene note, 

ki jih terapevt mora začutiti in zadeti 

v kontekstu. 

(Ne)znanje 

znakovnega jezika 

(Ne)dostopnost 

psihoterapije/svetovanja 

 Če ne bi imela znanja znakovnega 

jezika, ne bi mogla sprejeti gluhe 

osebe. 

(Ne)znanje 

znakovnega jezika 

Poklicna kompetenca 

 Ni mogoče uporabljati druge 

komunikacijske poti, da bi gluha oseba 

dobila popolno informacijo s strani 

terapevta. 

Ni moč uporabljati 

druge komunikacijske 

poti. 

Znakovni jezik 



 

 
 

 

 Računalnik je neoseben in računalnik 

je vmes. Pri terapiji gre za govorico 

telesa, gre za bolj subtilne zadeve. Pri 

eni travmi, ki jo klient razlaga, npr.: da 

je bil zlorabljen, ne moreš vse napisati, 

če pišeš na računalnik, in se obenem 

izraţati. 

Pisanje preko 

računalnika 

 

Pri terapiji gre 

za govorico telesa. 

Znakovni jezik 

 Terapevt, ki nima znanja znakovnega 

jezika, ne bo mogel prepoznati 

pomembnosti izraţanja gluhih oseb. 

Neznanje znakovnega 

jezika s strani 

terapevta 

Poklicna kompetenca 

 Problem je, da gluhi ne poznajo pojme, 

kot so emocija … 

Razumevanje 

posameznih besed 

Pojmi 

 Gluha oseba sam izbira tolmača, ki je 

njemu pomembne zadeve. 

Osebna odločitev Prisotnost tolmača 

 Gluha oseba si "izbere" tolmača, 

tistega, ki mu do potankosti vse zaupa 

in se mu odpre. 

Osebna odločitev Prisotnost tolmača 

 Bi moral terapevt posvetiti na začetku 

nekaj časa tolmaču. Tako, da bi nastal 

odnos, da bi skupaj delovala kot tim.  

Odnos med terapevtom 

in tolmačem 

Strokovno sodelovanje 

 Terapevt razloţi, na katere stvari je 

potrebno biti pozoren, na kaj je 

potrebno biti pozoren, kaj bom jaz 

delala, kaj bom govorila, kakšne stvari 

bom uporabila. 

Biti pozoren, kaj bom 

jaz delala in kaj bom 

govorila, kakšne stvari 

bom uporabila. 

Strokovno sodelovanje 

 Po mojih izkušnjah s terapevtskim 

delom in mojem vedenju in znanju na 

področju gluhote in prakse z njimi, 

mislim, da ja. 

Terapija s prisotnostjo 

tolmača 

Strokovno sodelovanje 

 Terapija s tolmačem je boljša kot nič. 

Potrebno jim je dati dostopnost do te 

storitve, katere sedaj niso deleţni. 

Treba jim je dati 

dostopnost. 

Strokovno sodelovanje 

 Terapevtski proces brez tolmača ne 

vidim, saj so to tako subtilne zadeve, 

da ne moreš vklopiti računalnik in 

preko njega izliti čustva in zraven 

pisati. 

Terapevtski proces 

brez tolmača 

Razumevanje specifike 

gluhote 

 Ta jezik je jezik, ki ima drugačno 

strukturo stavkov. Ima drugačne 

zakonitosti izraţanja. In oni se mučijo 

ţe z branjem knjig, in kako bo potem 

nekdo iz stroke, ki je lahko še tako 

blazno dober, uspel gluhi osebi 

razlagati, če ne pozna znakovnega 

jezika. 

Jezik ima drugačno 

strukturo stavkov. 

 

Oni se mučijo ţe 

z branjem knjig 

Razumevanje specifike 

gluhote 

 Gluha oseba ne zmore napisati 

v pravilni slovenščini, kaj ga tare. Itak 

pa vmes, če bi pisal, ţe izzveni čustvo, 

ki je bilo prisotno. 

Ne zmore napisati 

v pravilni slovenščini. 

Razumevanje specifike 

gluhote 



 

 
 

 

Priloga D: KODIRANJE ZNOTRAJ POSAMEZNIH TEM 

 

OZNAKA IZJAVA POJMI 

STROKOVNO USPOSABLJANJE 

T1: “Sem se učila na Zavodu za gluhe in naglušne več let, kar 

pomeni, da sem vse tečaje opravila.” 

Izobraţevanje 

 

T1: 

“To moje znanje verificirala na Zavodu zdruţenja tolmačev 

za slovenski znakovni jezik in sem postala asistentka 

za komunikacijo za slovenski znakovni jezik.” 

Izobraţevanje  

T2: “ Jaz uporabljam elemente svetovanja in coachinga.” Izobraţevanje  

VZPOSTAVITEV KOMUNIKACIJE 

T1: “Naglušen fantek imel moţnost, ali se ne igra z ostalimi 

otroci ali pa mora dati slušni aparat dol in ne bo nič slišal.” 

Znanje znakovnega jezika 

 

T1: 

“Starši  naglušnega otroka, ki ne more imeti stalno slušni 

aparat, se ne znajo sporazumevati na noben drug način.” 

Znanje znakovnega jezika 

 

T1: 

“Če slišeča oseba nima znanja znakovnega jezika, v bistvu 

teţko vzpostavi komunikacijo.” 

Znanje znakovnega jezika 

T1: “Nisem še videla nekoga, ki sliši, da bi nagovoril nekoga, ki 

kreta.” 

Znanje znakovnega jezika 

T1: “Ta naziv mi omogoča, recimo, glede na to, da sem 

terapevtka, psihoterapevtka, da lahko in bom začela 

na poslovnem področju svojo novo zgodbo.” 

Poklicna kompetenca 

T1: “Če ne bi imela znanja znakovnega jezika, ne bi mogla 

sprejeti gluhe osebe.” 

Poklicna kompetenca 

T1: “Terapevt, ki nima znanja znakovnega jezika, ne bo mogel 

prepoznati pomembnosti izraţanja gluhih oseb.” 

Poklicna kompetenca 

 

T2: 

“Pribliţno 50 odstotkov svetovanja je po e-mailih, ampak to 

niso klasična svetovanja, ampak v smislu iskanja prvih 

 

Svetovanje 



 

 
 

informacij na tem področju.” 

 

T2: 

“Klasično svetovanje pa se moraš naročiti, pribliţno opisati 

probleme in potem se pri nas odločimo, ali ga sprejmemo ali 

ga napotimo drugam.” 

 

Svetovanje 

 

T2: 

“Gluha oseba včasih misli, da lahko sama opravi proces 

svetovanja in tudi svetovalec/psihoterapevt meni, da lahko 

sam opravi to svetovanje.” 

 

Osebna odločitev 

 

T2: 

“Ne glede na to, kakšna je govorna sposobnost gluhe osebe, 

da pravo svetovanje ne more biti med gluho osebo in 

med slišečim svetovalcem/psihoterapevtom, če gluha oseba 

uporablja znakovni jezik.” 

 

Osebna odločitev 

T2: “Jaz kot svetovalec/psihoterapevt tega ne bi zavrgel, jaz bi 

sprejel tolmača.” 

Empatija  

T2: “Najpomembnejšega kriterija, ki pa je, da je gluha oseba 

v procesu svetovanja deleţna obravnave v svojem jeziku.” 

Empatija  

T2: “Če imaš visoko stopnjo odnosa, lahko kaj napišeš, vendar ta 

komunikacija ne sme biti temelj komunikacije v procesu.” 

Empatija  

T2: “Jaz osebno ocenjujem, da 99 odstotkov gluhih, ki imajo 

poklicno in strokovno, so funkcionalno nepismeni, tisti 

odstotek z višjo izobrazbo pa so pismeni.” 

Funkcionalna nepismenost 

T2: “Če je gluha oseba uporabnik znakovnega jezika, potem jo 

vedno jaz prevzamem.” 

Poklicna kompetenca 

 

T2: 

“Ne znam odgovorov, potem jaz pridobim potrebne 

informacije in te informacije posredujem gluhi osebi ali pa 

povabim strokovnjaka k meni in jaz tolmačim.” 

 

Pridobivanje informacij in 

ali napotitev drugam 

T2: “Idealno bi bilo, če bo svetovalec/psihoterapevt govorila isti 

jezik.” 

Poklicna kompetenca 

T2: “Če se terapevt nauči 5 stopenj znakovnega jezika, kar je 

trenutno najvišja stopnja, zagotovo nima toliko kompetenc, 

da bi samostojno opravil proces samostojno.” 

 

Znanje znakovnega jezika 

T2: “Bi obvladal tekoče znakovni jezik. Glede na to, da teh 

psihoterapevtov ni, imamo enega ali dva svetovalca, potem 

Pridobivanje informacij in 

ali napotitev drugam 



 

 
 

je druga najboljša opcija s tolmačem.” 

T2: “Imel moţnost izbire, pa je seveda bolje, da tolmača ni.” Pridobivanje informacij in 

ali napotitev drugam 

T2: “Če oseba z okvaro pride do svetovalca/psihoterapevta, ki 

ima visoka strokovna teoretična znanja in svetuje, da bo 

terapija potekala preko pisane besede in zavrne prisotnost 

tolmača, bi podvomil v njegovo strokovnost.” 

 

Pridobivanje informacij in 

ali napotitev drugam 

T2: “To kaţe, da svetovalec/psihoterapevt ne razume osnovnih 

konceptov svetovanja.” 

Empatija  

 

T3: 

“Ja. Ker znajo slovensko, znajo brati, kajne?! Zato si lahko 

pišemo ali preko računalnika, na list papirja.” 

 

Funkcionalna nepismenost 

 

T3: 

“Na prvem srečanju opazila, da ga kar dobro razumem, da je 

on tudi nekaj bral iz ustnic in da mu bom pisala 

po računalniku, on pa mi bo odgovarjal isto nazaj.” 

 

Empatija  

 

TOL1: 

“Gluha oseba ne sliši in da branje iz ustnic je samo morda 

20 odstotkov razumevanje, s tem, da se gluha oseba matra, 

ker mora vso pozornost in koncentracijo usmeriti na 

premikanje ustnic.” 

Znanje znakovnega jezika 

TOL1: “Terapevtka ni razumela gluhe osebe, saj sem ji morala 

pretolmačiti, je terapevtka popustila.” 

Tolmač  

TOL1: “Bo s klientom vzpostavila pisno komunikacijo, saj zna tako 

ali tako brati.” 

Razumevanje vsebine 

TOL1: “Ona ne more komunicirati drugače kot v znakovnem 

jeziku.” 

Razumevanje vsebine 

 

TOL1: 

“Najbolj idealno, če bi svetovalec/terapevt bil tolmač 

slovenskega znakovnega jezika. Tako ne bi bilo nobenih 

komunikacijskih šumov.” 

Znanje znakovnega jezika 

 

TOL2: 

“Je pomembno, kaj gluha oseba ţeli. Kakšno komunikacijo 

ona ţeli. Imamo peščico gluhih, ki pa se sporazumevajo 

pisno in odgledujejo.” 

Osebna odločitev  

 “Če gluha oseba pride s tolmačem, da terapija s tolmačem. 

Če pa gluha oseba ne pride s tolmačem, pa naj bo brez. To 

Osebna odločitev 



 

 
 

TOL2: naj bo izključno osebna odločitev gluhe osebe.” 

 

TOL2: 

“Gluhota in s tem povezana komunikacija je res nekaj 

posebnega. In da slišeči, ki niso imeli nikoli stika z gluho 

osebo, ne morejo, bolje, ne smejo določati, kako bo gluha 

oseba komunicirala.” 

 

Osebna odločitev 

 

TOL2: 

“Svetovalci in terapevti bi morali imeti zvrhan koš empatije. 

In če bi jo imeli in kot strokovnjaki, ki nudijo pomoč, bi 

razumeli in se ne bi branili tolmačev.” 

Empatija  

K1: “Niso znali vzpostaviti komunikacijo v troje.” Prvi stik 

K1: “Sem takoj povedala, da jih ne razumem in da potrebujem 

tolmača in da je tolmač samo prevajalec mene.” 

Tolmač  

K1: “Mnogi pravijo, da lepo, jasno govorim, se je izkazalo, da 

me terapevti ne razumejo.” 

Prvi stik 

 

K1: 

“Morda malo ujamem kakšno besedo, samo ne razumem 

celega stavka. Potem samo po moji domišljiji sestavim 

stavek. Ali je prav ali ne, pa ne vem. Pa tudi ne morem 

gledati samo usta. Ne, ne bi mogla brez tolmača..” 

Razumevanje vsebine 

 

K1: 

“Nisem imela teţav. Sem pa opazila, da so se terapevti 

počutili nelagodno.” 

Pridobivanje informacij in 

ali napotitev drugam 

 

K1: 

“Nisem imela zadrţkov, sem pa zaznala nesigurnost iz strani 

terapevta.” 

Pridobivanje informacij in 

ali napotitev drugam 

 

K1: 

“Povsod so bili terapevti prijazni, samo meni se je zdelo, da 

niso bili sproščeni.” 

Pridobivanje informacij in 

ali napotitev drugam 

 

K1: 

“Pogovor ni stekel. Strah jih je bilo. Res so vsi rekli, da so se 

prvič srečali s tako situacijo.” 

Pridobivanje informacij in 

ali napotitev drugam 

 

K2: 

“Prišel tja, sem razloţil, da sem gluh in da komuniciram 

s pomočjo tolmača. Terapevtka ni bila navdušena, da je 

zraven tolmač.” 

Tolmač  

 “Terapevtka je tolmača odslovila in rekla, da naj kar 

v čakalnici počaka. Kot da mene ni tam. Sploh me ni 

Empatija  



 

 
 

K2: vprašala, kaj si jaz ţelim. Jaz pa nisem imel moči oz. si 

nisem upal reči, da brez tolmača ne grem na terapijo.” 

 

K2: 

“Človek, ki naj bi razumel 'drugačne' ljudi, je zatajil.” Empatija  

K3 in 4: “Vedno sva imela tolmača s seboj. Midva brez tolmača nisva 

sposobna komunicirati.” 

Tolmač  

GLUHA SKUPNOST 

 

T1: 

“Oni so zaprta skupina in delujejo getoizirano v slišečem 

svetu. Teţko navezujejo stike v slišečem svetu in slišeči 

teţko navezujejo stike z njimi, ker ne obvladajo vsi tega 

jezika.” 

 

Teţko naveţejo stike 

v slišečem svetu. 

T1: “Nekoga, ki ga ne poznajo, teţko spustijo v svoje ţivljenje.” Teţko naveţejo stike 

v slišečem svetu. 

 

T1: 

“Spustijo ga zraven, da malo poklepetajo z njim. Jaz imam 

dobre izkušnje, ampak da bi … No, ne zaupajo takoj, teţko 

zaupajo.” 

Teţko naveţejo stike, 

teţko zaupajo. 

ZNAKOVNI JEZIK 

 

T1: 

“Gluhe osebe v vsakdanjem ţivljenju skomunicira tam, kjer 

morajo brez tolmača. To pomeni, ko pridejo v trgovino, 

nekako skomunicirajo, kaj ţelijo. Ko pa gredo k zdravniku, 

pa ţe imajo tolmača s seboj.” 

Materni jezik 

 

T1: 

“Oni se varne počutijo med sebi enakimi. Če bi vzpostavili 

komunikacijo s slišečimi, se bi počutili preveč izpostavljeni, 

preveč ranljivi, bojijo se, da bi jih kdo prizadel – tako so mi 

povedali.” 

Ranljivost pri 

komunikaciji 

T1: “Problem je, da gluhi ne poznajo pojme, kot so emocija …” Ranljivost pri 

komunikaciji 

 

T1: 

“Ni mogoče uporabljati druge komunikacijske poti, da bi 

gluha oseba dobila popolno informacijo s strani terapevta ...” 

Popolna informacija 

 

 

T1: 

“Računalnik je neoseben in računalnik je vmes. Pri terapiji 

gre za govorico telesa, gre za bolj subtilne zadeve. Pri eni 

travmi, ki jo klient razlaga, npr.: da je bil zlorabljen, ne 

moreš vse napisati, če pišeš na računalnik, in se obenem 

Popolna informacija 



 

 
 

izraţati.” 

 

TOL1: 

“Samo na uvodnem srečanju. Pa še to sem lahko ostala, ker 

je gluha bila tako močna osebnost, da se je razburila in sama 

terapevtu razlagala, kakšne zakonske pravice kot gluha oseba 

ima in da ona ne more komunicirati drugače kot v 

znakovnem jeziku.” 

 

Osebna pravica 

TOL1: “Pomembno je, da si gluha oseba sama izbere tolmača.” Osebna pravica 

 

TOL1: 

“Se poučijo, kaj gluhota je. Katere so posebnosti 

v komunikaciji in zakaj je tako. Saj so strokovnjaki, ki 

zdravijo dušo in telo, kajne.” 

Popolna informacija 

TOL2: “Gluha oseba poskušala razloţiti, da je ona tista, ki ne 

razume govora, in da ţeli imeti tolmača, ni šlo.” 

Osebna pravica 

 

TOL2: 

“Jaz menim, da ne. Gluha oseba se izraţa v znakovnem 

jeziku. Njemu je slovenščina 'tuja'. Res je, da se jo učijo v 

šoli in da govorijo, vendar to ni na tej stopnji, da rečemo, da 

govorijo pravilno slovenščino.” 

 

Materni jezik 

TOL2: “Včasih napišejo tako, da moramo dvakrat ali pa trikrat 

prebrati, kaj je sploh ţelel povedati. In isto velja obratno.” 

Pisanje 

TOL2: “Znajo prebrati, no, včasih še to pribliţno, ampak vsebine 

napisanega pa ne razumejo.” 

Pisanje 

 

TOL2: 

“Gluhi uporabljajo drugačen vrstni red besed v stavku. Mašil 

ne uporabljajo, prav tako ne veznikov? Ne uporabljajo 

vrinjenih stavkov, vprašanja se postavijo drugače in še bi 

lahko naštevali.” 

Pisanje 

TOL2: “Imajo sedmo stopnjo izobrazbe. Pa še oni koristijo storitve 

tolmačenja pri svojem izobraţevanju.” 

Osebna pravica 

 

TOL2: 

“Odgledovanje ne pomeni, da gluha oseba vse razbere iz 

ustnic. To razbere kakšnih 20 odstotkov, vse ostalo pa je 

ugibanje in sklepanje na tiste besede, ki jih je razumela.” 

Popolna informacija 

TOL2: “S 'siljenjem', da pišejo, jim pravzaprav prepovedujejo rabo 

lastnega, materinega jezika.” 

Materni jezik 

K1: “Jaz sem se počutila ok. Tolmač mi ni predstavljal oviro. Jaz Popolna informacija 



 

 
 

se počutim varno.” 

K2: “Vsaka gluha oseba naj se sama odloči, ali bo s tolmačem ali 

ne. Terapevt tu ne sme odločati.” 

Osebna pravica 

K3 in 4: Vedno sva imela tolmača s seboj. Midva brez tolmača nisva 

sposobna komunicirati.” 

Popolna informacija 

(NE)DOSTOPNOST DO PSIHOTERAPIJE IN SVETOVANJA 

T1: “Terapije jim niso dostopne, zato ker terapevti nimamo tako 

zelo dobrega znanja znakovnega jezika.” 

(Ne)znanje znakovnega 

jezika 

 

T1: 

“Imam NPK asistentka za komunikacijo, ampak jaz ne 

obvladam jezika do te mere, da bi lahko zadela čustvene 

note, ki jih terapevt mora začutiti in zadeti v kontekstu.” 

(Ne)znanje znakovnega 

jezika 

 

T2: 

“Se je posluţila zunanjega svetovanja, ker v skupnosti gluhih 

vsi vse poznajo in vedo, zato je šla na svetovanje s pomočjo 

tolmača.” 

Uporaba 

psihoterapije/svetovanja 

na trgu 

T2: “Iz tega vidika ima gluha oseba odprte moţnosti, lahko gre 

na svetovanje/psihoterapijo.” 

Uporaba 

psihoterapije/svetovanja 

na trgu 

T2: “Jaz menim, da če ţe stopi v proces, ob tem, da ima vse 

odprte moţnosti, da stopi v proces s tolmačem.” 

Terapija s tolmačem 

T2: “Ja, ja, s tolmačem.” Terapija s tolmačem 

T2: “Sistemsko pa bilo dobro, da bi obstajala moţnost izbire in 

da bi se to zasidralo v sistem, da gluh lahko izbira.” 

Moţnost izbire 

 

T2: 

“Enkrat me je kontaktirala gluha oseba, da bi ţelela koristiti 

moje storitve. Sprejela sem jo in na prvi pogovor je prišla je 

v spremstvu.” 

Terapija s tolmačem 

T2: “Terapija brez tolmača.” Moţnost izbire 

T2: “Ali je človek invalid ali neinvalid, da so storitve svetovanja 

zelo dostopne.” 

Uporaba 

psihoterapije/svetovanja 

na trgu 

T2: “Na trgu je zelo široka mreţa psihoterapevtov in 

svetovalcev, coachev.” 

Moţnost izbire 

TOL1: “Terapevtka je takoj rekla, da tolmača ne potrebuje, da se bo Moţnost izbire 



 

 
 

kar sama sporazumela z gluho osebo.” 

K1: “Za terapijo sem se odločila po ločitvi.” Uporaba 

psihoterapije/svetovanja 

na trgu 

K1: “Terapevta, ki bo cenovno ugoden.” Uporaba 

psihoterapije/svetovanja 

na trgu 

K2: “Pomoč terapevtke sem poiskal samo enkrat v ţivljenju 

do sedaj. Ni se dobro končalo.” 

Uporaba 

psihoterapije/svetovanja 

na trgu 

K2: “Poiskal sem preko spleta terapevtko. Dogovoril sem se 

za termin. S seboj sem imel tolmača.” 

Moţnost izbire 

K2: “Jaz sem ostal sam s svojimi stiskami naprej.” Moţnost izbire 

K3 in 4: “Bila sva zadovoljna.” Uporaba 

psihoterapije/svetovanja 

na trgu 

K3 in 4: “Na svetovanje sva šla dvanajstkrat. No, parkrat je bil moţ 

sam na terapiji in jaz sem dvakrat bila sama na terapiji.” 

Terapija s tolmačem 

PRISOTNOST TOLMAČA 

T1: “Gluha oseba sam izbira tolmača, ki je njemu pomembne 

zadeve.” 

Osebna odločitev 

T1: “Gluha oseba si 'izbere' tolmača, tistega, ki mu do potankosti 

vse zaupa in se mu odpre.” 

Osebna odločitev 

T2: “Imel moţnost izbire, pa je seveda bolje, da tolmača ni.” Presoja terapevta 

 

TOL1: 

“Obe gluhi osebi sta mi povedali, da brez tolmača ni moč 

vzpostaviti popolne komunikacije do te mere, da bi se lahko 

odprli in dobili pomoč.” 

Stiska klienta 

K2: “Je še rekla, da bova naslednjič sama in da bova si pisala 

na računalnik.” 

Presoja terapevta 

K2: “100-odstotno s tolmačem. No, zame. Jaz sem ostal sam 

s svojimi stiskami naprej.” 

Stiska klienta 

STROKOVNO SODELOVANJE 

T1: “Bi moral terapevt posvetiti na začetku nekaj časa tolmaču. Odnos med terapevtom in 



 

 
 

Tako, da bi nastal odnos, da bi skupaj delovala kot tim.” tolmačem 

 

T1: 

“Terapevt razloţi, na katere stvari je potrebno biti pozoren, 

na kaj je potrebno biti pozoren, kaj bom jaz delala, kaj bom 

govorila, kakšne stvari bom uporabila.” 

Odnos med terapevtom in 

tolmačem 

 

T1: 

“Po mojih izkušnjah s terapevtskim delom in mojem vedenju 

in znanju na področju gluhote in prakse z njimi, mislim, da 

ja.” 

Terapija s prisotnostjo 

tolmača 

T1: 

 

“Terapija s tolmačem je boljša kot nič. Potrebno jim je dati 

dostopnost do te storitve, katere sedaj niso deleţni.” 

Terapija s prisotnostjo 

tolmača 

 

T2: 

“Model iz Gauladeta, kjer se vnaprej pove, kakšna je vloga 

tolmača. Svetovalec, tolmač in klient so skupaj sedli in se 

dogovorili, kdo ima kakšno vlogo. In najbolj ključno vloga 

je bila vloga tolmača.” 

 

Odnos med terapevtom in 

tolmačem  

T2: “Prvo pravilo je, da se tolmača ne pozna, se z njim ne 

komunicira in se tudi ne druţi.” 

Odnos med terapevtom in 

tolmačem 

 

TOL1: 

“Bi se morala terapevt in tolmač natančno dogovoriti, kako 

bosta sodelovala. In predvsem je pomembno zavedanje, da je 

tolmač samo prenosnik informacij tako slišeči osebi – 

terapevtu – kot gluhi osebi – klientu..” 

 

Odnos med terapevtom in 

tolmačem 

TOL2: “Vem pa, da zagotovo ni šlo, saj so me po nekem času 

poklicali, da pridem na terapijo.” 

Terapija v troje 

TOL2: “Poskusili smo v troje, pa tudi skupinsko terapijo, in je 

steklo.” 

Terapija v troje 

 

TOL2: 

“ Lahko rečem zato, ker se je gluha oseba odprla, izraţala se 

je v svojem – znakovnem jeziku in opazni so bili premiki oz. 

napredek pri reševanju njegovega problema.” 

 

Sodelovanje gluhe osebe 

TOL2: “Začela je sodelovati, kar se je še posebej opazilo 

pri skupinski terapiji.” 

Sodelovanje gluhe osebe 

TOL2: “Sledila je vsebini, povedala svoje razmišljanje, postavila 

vprašanje.” 

Sodelovanje gluhe osebe 

TOL2: “Po mojem mnenju in osebni izkušnji, da – 

terapija/svetovanje v troje.” 

Terapija v troje 



 

 
 

K1: “Jaz sem govorila z znakovnim jezikom na terapiji, tolmač 

me je prevajal, terapevt poslušal.” 

Terapija v troje 

K2: “Nekaj je govorila, in ker ni šlo, je prosila tolmača, da ta 

pomaga pretolmačiti protokol terapije.” 

Terapija v troje 

K3 in 4: “Svetovalec je ţe imel izkušnjo z gluho osebo in znakovnim 

jezikom, zato ni bilo problema. Brez tolmača ne bi šlo.” 

Terapija v troje 

RAZUMEVANJE SPECIFIKE GLUHOTE 

 

T1: 

“Terapevtski proces brez tolmača ne vidim, saj so to tako 

subtilne zadeve, da ne moreš vklopiti računalnik in preko 

njega izliti čustva in zraven pisati.” 

Terapevtski proces brez 

tolmača 

 

T1: 

“Ta jezik je jezik, ki ima drugačno strukturo stavkov. Ima 

drugačne zakonitosti izraţanja. In oni se mučijo ţe z branjem 

knjig, in kako bo potem nekdo iz stroke, ki je lahko še tako 

blazno dober, uspel gluhi osebi razlagati, če ne pozna 

znakovnega jezika.” 

 

Zakonitosti znakovnega 

jezika 

 

T1: 

“Gluha oseba ne zmore napisati v pravilni slovenščini, kaj ga 

tare. Itak pa vmes, če bi pisal, ţe izzveni čustvo, ki je bilo 

prisotno.” 

Zakonitosti znakovnega 

jezika 

T2: “Svetovalec uporablja znakovni jezik, to ni tisto, da govori in 

zraven nekaj kreta. To ni znakovni jezik. Naj se ne piše.” 

Zakonitosti znakovnega 

jezika 

T2: “Če se uporablja znakovni jezik kot prvi jezik, potem je 

moţno opraviti kvaliteten proces svetovanja s tolmačem.” 

Kakovosten proces 

svetovanja s tolmačem 

 

T2: 

“Odločno proti. Argument pa je, da svetovanje ne poteka 

v tem smislu, KAJ nekaj rečeš, ampak KAKO nekaj rečeš, in 

je ta odnos veliko bolj pomemben kot KAJ nekaj rečeš.” 

Kakovosten proces 

svetovanja s tolmačem 

TOL1: “Terapevtka ni pustila podučiti, da gluhota zahteva drugačno 

komunikacijo.” 

Kakovosten proces 

svetovanja s tolmačem 

TOL1: “Gluha oseba sama ţeli mojo prisotnost, sem naletela na 

gluha ušesa terapevtke.” 

Kakovosten proces 

svetovanja s tolmačem 

TOL1: “Terapevtka ves prvi svetovalni razgovor vodila, kot da ne 

obstajam.” 

Terapevtski proces brez 

tolmača 

 “Kako bo vzpostavila komunikacijo, mi je odgovorila, da bo Terapevtski proces brez 



 

 
 

TOL1: pisala na papir, če pa je gluha oseba vešča računalnika, pa bo 

z klientom vzpostavila pisno komunikacijo.” 

tolmača 

TOL1: “Kot tolmačica nezaţelena oseba v procesu. Menda, to sta 

oba rekla, se ne more vzpostaviti odnos.” 

Kakovosten proces 

svetovanja s tolmačem 

 

TOL1: 

“Ker tolmač ni bil zaţelen s strani terapevta in ker gluha 

oseba ni zmogla komunikacije preko pisanja, ni nadaljevala s 

terapijo in je ostala s svojo stisko še naprej.” 

Kakovosten proces 

svetovanja s tolmačem 

 

TOL1: 

“Pisanje, v katero sta bili prisiljeni, ni njun način 

komuniciranja in se teţko izraţata v pravilni slovenščini, oz. 

pišeta tako, da ni pravih sklonov, pravilno postavljenega 

časa, uporaba dvojine, uporaba različnih pojmov in pravilne 

sestave slovenskega stavka.” 

 

Zakonitosti znakovnega 

jezika 

 

TOL1: 

“Če gluha oseba ţeli imeti pri sebi tolmača, bi morali prav 

svetovalci in terapevti razumeti gluhe kliente, saj naj bi bili 

strokovnjaki, empatični in tisti, ki nudijo pomoč.” 

Spoštovanje klientovih 

ţelja 

 

TOL1: 

“Svetovalci/terapevti, ki ponujajo pomoč posameznikom, 

morali razumeti in sprejeti ţelje klienta po 'popolni' 

komunikaciji za gluho osebo.” 

Spoštovanje klientovih 

ţelja 

TOL2: “Slišeči bi res morali, predno kar tako vsepovprek rečejo, da 

gluhi ţe berejo in znajo pisati, malce bolj se poglobiti v 

posebnost komunikacije in jezika gluhih oseb.” 

Zakonitosti znakovnega 

jezika 

 

K2: 

“Kljub moji razlagi ni ţelela, da je tolmač zraven. Tudi 

tolmač je razlagal, zakaj so oni z nami in kakšna je 

posebnost nas gluhih, vendar je terapevtka vztrajala, da bo 

ona sama z menoj komunicirala.” 

Kakovosten proces 

svetovanja s tolmačem 

 

K2: 

“Terapevtka je pisala na računalnik. Jaz sem bral in ji pisno 

odgovarjal. Ker je to potekalo prepočasi in sem se 

koncetriral na pisanje, je terapevtka, tako jaz mislim, to 

opazila in mi začela govoriti.” 

 

Spoštovanje klientovih 

ţelja 

K2: “Imam slušni aparat, da zaznavam zvoke. Vem, da je 

govorila zelo naglas.” 

Spoštovanje klientovih 

ţelja 

 

K2: 

“Se je vse slišalo v ordinacijo. Tako si je tolmač zunaj 

zapisoval najino srečanje. Super je to naredil, saj sem, ko 

Spoštovanje klientovih 

ţelja 



 

 
 

sem končal terapijo, prosil tolmača, če si vzame čas zame.” 

 

K2: 

“Pokazal sem mu, kaj sva si pisala (saj takrat še nisem vedel, 

kaj je tolmač delal zunaj), in ga prosil, da mi dodatno razloţi 

pisanje terapevta. S tolmačem sva bila še pribliţno pol ure 

skupaj, da sva predelala moje srečanje.” 

 

Kakovosten proces 

svetovanja s tolmačem 

K2: “Ne morem vse povedati, kot ţelim, če moram razmišljati, 

da bo moje pisanje imelo rep in glavo.” 

Spoštovanje klientovih 

ţelja 

K2: “Kako mi bo terapevtka pomagala, če me ne sprejme 

takšnega, kot sem. Moja 'pomanjkljivost' je gluhota.” 

Kakovosten proces 

svetovanja s tolmačem 

K2: “Meni se je treba prilagoditi, mislim komunikacijo. In če jaz 

rabim tolmača, ga rabim za sebe, ne za terapevtko.” 

Spoštovanje klientovih 

ţelja 

K3 in 4: “Slaba sva v pisanju in razumevanju, kar je napisano. Tudi iz 

ustnic ne razbereva.” 

Kakovosten proces 

svetovanja s tolmačem 

K3 in 4: “Razumeva posamezne besede, ne pa celi stavek ali več.” Zakonitosti znakovnega 

jezika 

PONUDBA NA TRGU 

T2: Ali je človek invalid ali neinvalid, da so storitve svetovanja 

zelo dostopne. 

Storitve svetovanja so 

dostopne. 

T2: “Na trgu je zelo široka mreţa psihoterapevtov in 

svetovalcev, coachev.” 

Široka mreţa 

 

OSEBNA STISKA 

T2: “Ne posluţujejo, verjetno pa zaradi strahu pred 

komunikacijo, pred komunikacijskimi šumi.” 

Frustracija 

 

T2: 

“Cenovna postavka, ki za gluhe, ki izhajajo iz niţjih 

poklicnih profilov, niso pripravljeni oz. zmoţni plačevati 

storitve svetovanja in psihoterapije.” 

 

Vključitev v proces 

svetovanja/psihoterapije 

TOL1: “Gluha oseba je bila ob vsem najinem 'pregovarjanju' 

zmedena in je se je podredila in šla sama v ordinacijo.” 

Frustracija  

 

TOL1: 

“Terapevtka je tako naglas govorila, da sem celoten njun 

pogovor slišala ven. Potem mu je tipkala na računalnik in ga 

spraševala: A razumete, a razumete?” 

Govor in pisanje 



 

 
 

TOL1: “Gluha oseba pa mi je tudi kmalu za tem sporočila, da ne 

obiskuje več terapevtko.” 

Prekinitev procesa 

psihoterapije 

TOL1: “Ni nadaljevala s terapijo in je ostala s svojo stisko še 

naprej.” 

Frustracija  

TOL1: “Pisanje, v katero sta bili prisiljeni, ni njun način 

komuniciranja in se teţko izraţata v pravilni slovenščini.” 

Govor in pisanje 

 

TOL1: “Nista videla smisla v matranju samega sebe.” Prekinitev procesa 

psihoterapije 

TOL2: “Ja, se je, ker je 'morala'.” Vključitev v proces 

svetovanja/psihoterapije 

TOL2: “Če mora gluh pisati, ga spremlja kup frustracij, glede 

slovnične pravilnosti, potem pravilnega zapisa besed.” 

Frustracija 

K1: “Najprej sem vprašala na CSD za pomoč. No, oni so mi 

predlagali, da naj obiskujem terapevta.” 

Vključitev v proces 

svetovanja/psihoterapije 

K1: “Na terapijo sem šla s tolmačem, ki sem ga sama izbrala.” Na terapijo s tolmačem 

 

K1: 

“Na prvi terapiji ni steklo. Bila sem dvakrat. Pa tudi nikakor 

nisem našla časa za to. Sem sama z otrokoma in je teţko 

uskladiti čas, sluţbo in otroka.” 

 

Prekinitev procesa 

psihoterapije 

 

K1: 

“Tudi pri drugi terapiji se je pojavil problem časa. Res je, da 

so mi omogočil, da sta otroka lahko v sosednji sobi, vendar 

ni šlo. Morala bi kar nekaj stvari spremenit, drugače delati... 

Po dveh srečanjih sem nehala obiskovati.” 

 

Prekinitev procesa 

psihoterapije 

K1: “Tudi pri tretji je bil problem čas. Iste dneve, iste ure. To 

meni ne gre. Pa še otroci.” 

Prekinitev procesa 

psihoterapije 

K1: “Jaz ne razumem slišeče osebe. Jaz nič ne slišim in samo 

gledam, kako nekdo odpira usta.” 

Govor in pisanje 

 

K2: “Sem bil v stiski in mi je tudi osebni zdravnik priporočil, da 

si poiščem pomoč. Ni pa bilo tako hudo, da bi dobil 

napotnico.” 

Vključitev v proces 

svetovanja/psihoterapije 

K2: “Počutil sem se stisnjen v kot. Nisem jo slišal, razumel sem 

iz njenih ust vsako drugo, tretje besedo.” 

Nerazumevanje terapevta 

 

K2: “Neprijetno, mučil sem se, nisem razumel, še bolj sem bil Nerazumevanje terapevta 



 

 
 

nervozen.” 

K2: 

 

“Je govorila, kako bodo potekala srečanja, se mi je po glavi 

vrtelo, ali se bom stalno tako mučil. Namesto da bi šel 

od terapevtke sproščen, sem bil še bolj depresiven.” 

Frustracija  

 

K2: 

“Nisem razumel terapevtke. Tja sem prišel po pomoč in sem 

jo od nje pričakoval. Dobil pa sem samo še večjo stisko, da 

me ne razume.” 

Govor in pisanje 

 

 

K2: 

“Jaz pa sem razmišljal, kako bova delala na mojih stiskah, če 

se pri osnovi, kako bodo srečanja potekala in kdaj in kako 

poteka terapija, ne razumeva brez tolmača.” 

 

Nerazumevanje terapevta 

K2: “Sem vseeno poklical tolmača, da je prišel z menoj 

na terapijo.” 

Vključitev v proces 

svetovanja/psihoterapije 

K2: “Sem bil v stiski, potreboval sem pomoč.” Vključitev v proces 

svetovanja/psihoterapije 

K2: “Jaz jo nisem razumel.” Nerazumevanje terapevta 

K2: “Nisem se več odločil za nadaljevanje.” Prekinitev procesa 

psihoterapije 

K2: “Si  nisem dovolil, da bi ljudje v ordinaciji slišali za moje 

probleme.” 

Frustracija 

K2: “Pisanje je predolgo in neosebno. Jaz se ne morem izraţati 

z vsemi čustvi, ne morem vse povedati, kot ţelim.” 

Frustracija  

K3 in 4: “Na svetovanje sva šla zaradi izboljšanje najinega odnosa.” Vključitev v proces 

svetovanja/psihoterapije 

VLOGA TOLMAČA 

 

T2: 

“In najbolj ključno vloga je bila vloga tolmača. Tolmač je 

izključno vir in posrednik informacij in dogovor je bil, da če 

se zazna, da se s tolmačem goji nek nov odnos, je potrebno 

to svetovanje prekiniti.” 

 

Posrednik informacij 

T3: “Tolmač bil tisti, ki je razlagal, zakaj naj bi bil zraven.” Razlaga  

 

T3: 

“Nekaj o zakonski pravici, da imajo gluhe osebe tolmača, pa 

da gluha oseba ne razume govora, ne pisane besede, da se 

teţko izraţa z besedami.” 

Zakonska pravica 



 

 
 

TOL1: “Tolmač samo prenosnik informacij tako slišeči osebi – 

terapevtu – kot gluhi osebi – klientu.” 

Posrednik informacij 

TOL2: “Razlagi, zakaj smo mi tolmači zraven.” Razlaga  

K2: “Tudi tolmač je razlagal, zakaj so oni z nami in kakšna je 

posebnost nas gluhih.” 

Razlaga 

K2: “100-odstotno s tolmačem. No, zame. Jaz sem ostal sam 

s svojimi stiskami naprej.” 

Zakonska pravica  

ODNOS TERAPEVT – KLIENT 

 

T2: 

“Zelo majhen odstotek gluhih, ki nas sploh ne poznajo. In 

s temi sploh ne moremo vzpostaviti stik. To nam kaţe, da 

zaupanje v terapevta zelo pomembno.” 

Zaupanje v terapevta 

T2: “Pri gluhih proces svetovanja malokrat nadaljuje več kot do 

par srečanj.” 

Število srečanj 

T3: “Sem povedala, da proces psihoterapije poteka v dvoje in da 

tolmač ne more biti prisoten. 

Vzpostavitev odnosa 

 

T3: 

“V procesu terapije se mora vzpostaviti odnos 

med terapevtom in klientom. Če ţelimo, da proces steče, 

tolmač ne more biti zraven.” 

Vzpostavitev odnosa 

 

T3: 

“Na tem uvodnem srečanju bil tolmač, kjer sem razloţila, 

kako poteka proces terapije, kaj naj bi se delalo in koliko 

časa naj bi trajala in da je storitev samoplačniška.” 

Uvodno srečanje 

svetovanja/psihoterapije 

T3: “To je zame bilo prvič.” Uvodno srečanje 

svetovanja/psihoterapije 

T3: “Sem povedala tolmaču, da ga ne potrebujem in da naj 

počaka zunaj, saj bom terapijo izvedla sama brez njegove 

pomoči.” 

Vzpostavitev odnosa 

T3: “Klient ni več prišel na terapijo, tako da o kakem uspešnem 

zaključku ne morem govoriti.” 

Število srečanj 

 

T3: 

“Menim, da mora terapija potekati v dvoje, saj le tako se 

vzpostavi odnos. Menim, da lahko je komunikacija preko 

pisanja, saj gluh lahko bere, saj zna slovensko.” 

 

Vzpostavitev odnosa 

TOL2: “Terapevtka ni ţelela, da sem prisotna.” Zaupanje v terapevta 



 

 
 

TOL2: “Terapevtka je vztrajala, da terapija ne more biti drugače kot 

v dvoje. Se pravi terapevt in klient.” 

Zaupanje v terapevta 

 



 

 
 

 

Priloga E: UREJANJE IZJAV V KATEGORIJE PO KODAH 

 

STROKOVNO USPOSABLJANJE 

a) Izobraževanje  

T1: “Sem se učila na Zavodu za gluhe in naglušne več let, kar pomeni, da sem vse tečaje 

opravila.” 

 

T1: “To moje znanje verificirala na Zavodu zdruţenja tolmačev za slovenski znakovni jezik in 

sem postala asistentka za komunikacijo za slovenski znakovni jezik.” 

 

T2: “Jaz uporabljam elemente svetovanja in coachinga.” 

 

 

VZPOSTAVITEV KOMUNIKACIJE 

b) Znanje znakovnega jezika 

T1: “Naglušen fantek imel moţnost, ali se ne igra z ostalimi otroci ali pa mora dati slušni 

aparat dol in ne bo nič slišal.” 

 

T1: “Starši  naglušnega otroka, ki ne more imeti stalno slušni aparat, se ne znajo 

sporazumevati na noben drug način.” 

 

T1: “Če slišeča oseba nima znanja znakovnega jezika, v bistvu teţko vzpostavi 

komunikacijo.” 

 

T1: “Nisem še videla nekoga, ki sliši, da bi nagovoril nekoga, ki kreta.” 

 

T1: “Če se terapevt nauči 5 stopenj znakovnega jezika, kar je trenutno najvišja stopnja, 

zagotovo nima toliko kompetenc, da bi samostojno opravil proces samostojno.” 

 



 

 
 

TOL1: “Gluha oseba ne sliši in da branje iz ustnic je samo morda 20 odstotkov razumevanje, 

s tem, da se gluha oseba matra, ker mora vso pozornost in koncentracijo usmeriti na 

premikanje ustnic.” 

 

TOL1: “Najbolj idealno, če bi svetovalec/terapevt bil tolmač slovenskega znakovnega jezika. 

Tako ne bi bilo nobenih komunikacijskih šumov.” 

 

c) Poklicna kompetenca 

T1: “Ta naziv mi omogoča, recimo, glede na to, da sem terapevtka, psihoterapevtka, da lahko 

in bom začela na poslovnem področju svojo novo zgodbo.” 

 

T1: “Če ne bi imela znanja znakovnega jezika, ne bi mogla sprejeti gluhe osebe.” 

 

T1: “Terapevt, ki nima znanja znakovnega jezika, ne bo mogel prepoznati pomembnosti 

izraţanja gluhih oseb.” 

 

T2: “Če je gluha oseba uporabnik znakovnega jezika, potem jo vedno jaz prevzamem.” 

 

T2: “Idealno bi bilo, če bo svetovalec/psihoterapevt govorila isti jezik.” 

 

d) Svetovanje 

T2: “Pribliţno 50 odstotkov svetovanja je po e-mailih, ampak to niso klasična svetovanja, 

ampak v smislu iskanja prvih informacij na tem področju.” 

 

T2: “Klasično svetovanje pa se moraš naročiti, pribliţno opisati probleme in potem se pri nas 

odločimo, ali ga sprejmemo ali ga napotimo drugam.” 

 

e) Osebna odločitev 

T2: “Gluha oseba včasih misli, da lahko sama opravi proces svetovanja in tudi 

svetovalec/psihoterapevt meni, da lahko sam opravi to svetovanje.” 

 

T2: “Ne glede na to, kakšna je govorna sposobnost gluhe osebe, da pravo svetovanje ne more 

biti med gluho osebo in med slišečim svetovalcem/psihoterapevtom, če gluha oseba uporablja 

znakovni jezik.” 



 

 
 

 

TOL2: “Je pomembno, kaj gluha oseba ţeli. Kakšno komunikacijo ona ţeli. Imamo peščico 

gluhih, ki pa se sporazumevajo pisno in odgledujejo.” 

TOL2: “Če gluha oseba pride s tolmačem, da terapija s tolmačem. Če pa gluha oseba ne pride 

s tolmačem, pa naj bo brez. To naj bo izključno osebna odločitev gluhe osebe.” 

 

TOL2: “Gluhota in s tem povezana komunikacija je res nekaj posebnega. In da slišeči, ki niso 

imeli nikoli stika z gluho osebo, ne morejo, bolje, ne smejo določati, kako bo gluha oseba 

komunicirala.” 

 

f) Empatija  

T2: “Jaz kot svetovalec/psihoterapevt tega ne bi zavrgel, jaz bi sprejel tolmača.” 

 

T2: “Najpomembnejšega kriterija, ki pa je, da je gluha oseba v procesu svetovanja deleţna 

obravnave v svojem jeziku.” 

 

T2: “Če imaš visoko stopnjo odnosa, lahko kaj napišeš, vendar ta komunikacija ne sme biti 

temelj komunikacije v procesu.” 

 

T2: “To kaţe, da svetovalec/psihoterapevt ne razume osnovnih konceptov svetovanja.” 

 

T3: “Na prvem srečanju opazila, da ga kar dobro razumem, da je on tudi nekaj bral iz ustnic 

in da mu bom pisala po računalniku, on pa mi bo odgovarjal isto nazaj.” 

 

TOL2: “Svetovalci in terapevti bi morali imeti zvrhan koš empatije. In če bi jo imeli in kot 

strokovnjaki, ki nudijo pomoč, bi razumeli in se ne bi branili tolmačev.” 

 

K2: “Terapevtka je tolmača odslovila in rekla, da naj kar v čakalnici počaka. Kot da mene ni 

tam. Sploh me ni vprašala, kaj si jaz ţelim. Jaz pa nisem imel moči oz. si nisem upal reči, da 

brez tolmača ne grem na terapijo.” 

 

K2: “ Človek, ki naj bi razumel 'drugačne' ljudi, je zatajil.” 

 

g) Funkcionalna nepismenost 



 

 
 

T2: “Jaz osebno ocenjujem, da 99 odstotkov gluhih, ki imajo poklicno in strokovno, so 

funkcionalno nepismeni, tisti odstotek z višjo izobrazbo, pa so pismeni.” 

T3: “Ja. Ker znajo slovensko, znajo brati, kajne?! Zato si lahko pišemo, ali preko računalnika, 

na list papirja.” 

 

h) Pridobivanje informacij in/ali napotitev drugam 

T2: “Ne znam odgovorov, potem jaz pridobim potrebne informacije in te informacije 

posredujem gluhi osebi ali pa povabim strokovnjaka k meni in jaz tolmačim.” 

 

T2: “Bi obvladal tekoče znakovni jezik. Glede na to, da teh psihoterapevtov ni, imamo enega 

ali dva svetovalca, potem je druga najboljša opcija s tolmačem.” 

 

T2: “Imel moţnost izbire, pa je seveda bolje, da tolmača ni.” 

 

T2: “Če oseba z okvaro pride do svetovalca/psihoterapevta, ki ima visoka strokovna 

teoretična znanja in svetuje, da bo terapija potekala preko pisane besede in zavrne prisotnost 

tolmača, bi podvomil v njegovo strokovnost.” 

 

i) Tolmač 

TOL1: “Terapevtka ni razumela gluhe osebe, saj sem ji morala pretolmačiti, je terapevtka 

popustila.” 

 

K1: “Sem takoj povedala, da jih ne razumem in da potrebujem tolmača in da je tolmač samo 

prevajalec mene.” 

 

K2: “Prišel tja, sem razloţil, da sem gluh in da komuniciram s pomočjo tolmača. Terapevtka 

ni bila navdušena, da je zraven tolmač.” 

 

K2 in 3: “Vedno sva imela tolmača s seboj. Midva brez tolmača nisva sposobna 

komunicirati.” 

 

j) Razumevanje vsebine 

TOL1: “Bo s klientom vzpostavila pisno komunikacijo, saj zna tako ali tako brati.” 

 



 

 
 

TOL1: “Ona ne more komunicirati drugače kot v znakovnem jeziku.” 

 

K1: “Morda malo ujamem kakšno besedo, samo ne razumem celega stavka. Potem samo 

po moji domišljiji sestavim stavek. Ali je prav ali ne, pa ne vem. Pa tudi ne morem gledati 

samo usta. Ne, ne bi mogla brez tolmača.” 

 

k) Prvi stik  

K1: “Mnogi pravijo, da lepo, jasno govorim, se je izkazalo, da me terapevti ne razumejo.” 

 

K1: “Niso znali vzpostaviti komunikacijo v troje.” 

 

GLUHA SKUPNOST 

a) Težko navežejo stike, težko zaupajo 

T1: “Oni so zaprta skupina in delujejo getoizirano v slišečem svetu. Teţko navezujejo stike 

v slišečem svetu in slišeči teţko navezujejo stike z njimi, ker ne obvladajo vsi tega jezika.” 

 

T1: “Nekoga, ki ga ne poznajo, teţko spustijo v svoje ţivljenje.” 

 

T1: “Spustijo ga zraven, da malo poklepetajo z njim. Jaz imam dobre izkušnje, ampak da 

bi … no, ne zaupajo takoj, teţko zaupajo.” 

 

ZNAKOVNI JEZIK 

a) Materni jezik 

T1: “Gluhe osebe v vsakdanjem ţivljenju skomunicira tam, kjer morajo brez tolmača. To 

pomeni, ko pridejo v trgovino, nekako skomunicirajo, kaj ţelijo. Ko pa gredo k zdravniku, pa 

ţe imajo tolmača s seboj.” 

 

TOL2: “Jaz menim, da ne. Gluha oseba se izraţa v znakovnem jeziku. Njemu je slovenščina 

'tuja'. Res je, da se jo učijo v šoli in da govorijo, vendar to ni na tej stopnji, da rečemo, da 

govorijo pravilno slovenščino.” 

 

TOL2: “S 'siljenjem', da pišejo, jim pravzaprav prepovedujejo rabo lastnega, materinega 

jezika.” 



 

 
 



 

 
 

 

b) Ranljivost pri komunikaciji 

T1: “Oni se varne počutijo med sebi enakimi. Če bi vzpostavili komunikacijo s slišečimi, se 

bi počutili preveč izpostavljeni, preveč ranljivi, bojijo se, da bi jih kdo prizadel – tako so mi 

povedali.” 

 

T1: “Problem je, da gluhi ne poznajo pojme, kot so emocija …” 

 

c) Popolna informacija 

T1: “Ni mogoče uporabljati druge komunikacijske poti, da bi gluha oseba dobila popolno 

informacijo s strani terapevta.” 

 

T1: “Računalnik je neoseben in računalnik je vmes. Pri terapiji gre za govorico telesa, gre 

za bolj subtilne zadeve. Pri eni travmi, ki jo klient razlaga, npr.: da je bil zlorabljen, ne moreš 

vse napisati, če pišeš na računalnik, in se obenem izraţati.” 

 

TOL1: “Se poučijo, kaj gluhota je. Katere so posebnosti v komunikaciji in zakaj je tako. Saj 

so strokovnjaki, ki zdravijo dušo in telo, kajne.” 

 

TOL2: “Odgledovanje ne pomeni, da gluha oseba vse razbere iz ustnic. To razbere kakšnih 

20 odstotkov, vse ostalo pa je ugibanje in sklepanje na tiste besede, ki jih je razumela.” 

 

K1: “Jaz sem se počutila ok. Tolmač mi ni predstavljal oviro. Jaz se počutim varno.” 

 

K2 in 3: “Vedno sva imela tolmača s seboj. Midva brez tolmača nisva sposobna 

komunicirati.” 

 

d) Osebna pravica 

TOL1: “Samo na uvodnem srečanju. Pa še to sem lahko ostala, ker je gluha bila tako močna 

osebnost, da se je razburila in sama terapevtu razlagala, kakšne zakonske pravice kot gluha 

oseba ima in da ona ne more komunicirati drugače kot v znakovnem jeziku.” 

 

TOL1: “Pomembno je, da si gluha oseba sama izbere tolmača.” 

 



 

 
 

TOL2: “Gluha oseba poskušala razloţiti, da je ona tista, ki ne razume govora, in da ţeli imeti 

tolmača, ni šlo.” 

TOL2: “Imajo sedmo stopnjo izobrazbe. Pa še oni koristijo storitve tolmačenja pri svojem 

izobraţevanju.” 

 

K2: “Vsaka gluha oseba naj se sama odloči, ali bo s tolmačem ali ne. Terapevt tu ne sme 

odločati.” 

 

e) Materni jezik 

TOL2: “Jaz menim, da ne. Gluha oseba se izraţa v znakovnem jeziku. Njemu je slovenščina 

'tuja'. Res je, da se jo učijo v šoli in da govorijo, vendar to ni na tej stopnji, da rečemo, da 

govorijo pravilno slovenščino.” 

 

TOL2: “S 'siljenjem', da pišejo, jim pravzaprav prepovedujejo rabo lastnega, materinega 

jezika.” 

 

f) Pisanje 

TOL2: “Včasih napišejo tako, da moramo dvakrat ali pa trikrat prebrati, kaj je sploh ţelel 

povedati. In isto velja obratno.” 

 

TOL2: “Znajo prebrati, no, včasih še to pribliţno, ampak vsebine napisanega pa ne 

razumejo.” 

 

TOL2: “Gluhi uporabljajo drugačen vrstni red besed v stavku. Mašil ne uporabljajo, prav tako 

ne veznikov? Ne uporabljajo vrinjenih stavkov. Vprašanja se postavijo drugače in še bi lahko 

naštevali.” 

 

(NE)DOSTOPNOST DO PSIHOTERAPIJE IN SVETOVANJA 

a) (Ne)znanje znakovnega jezika 

T1: “Terapije jim niso dostopne, zato ker terapevti nimamo tako zelo dobrega znanja 

znakovnega jezika.” 

 

T1: “Imam NPK asistentka za komunikacijo, ampak jaz ne obvladam jezika do te mere, da bi 

lahko zadela čustvene note, ki jih terapevt mora začutiti in zadeti v kontekstu.” 



 

 
 

Uporaba psihoterapije/svetovanja na trgu 

T2: “Se je posluţila zunanjega svetovanja, ker v skupnosti gluhih vsi vse poznajo in vedo, 

zato je šla na svetovanje s pomočjo tolmača.” 

 

T2: “Iz tega vidika ima gluha oseba odprte moţnosti, lahko gre na svetovanje/psihoterapijo.” 

 

T2: “Ali je človek invalid ali neinvalid, da so storitve svetovanja zelo dostopne.” 

 

K1: “Za terapijo sem se odločila po ločitvi.” 

 

K1: “Terapevta, ki bo cenovno ugoden.” 

 

K2: “Pomoč terapevtke sem poiskal samo enkrat v ţivljenju do sedaj. Ni se dobro končalo.” 

 

K3 in 4: “Bila sva zadovoljna.” 

 

b) Terapija s tolmačem 

T2: “Ja, ja, s tolmačem.” 

 

T2: “Enkrat me je kontaktirala gluha oseba, da bi ţelela koristiti moje storitve. Sprejela sem jo 

in na prvi pogovor je prišla je v spremstvu.” 

 

K3 in 4: “Na svetovanje sva šla dvanajstkrat. No, parkrat je bil moţ sam na terapiji in jaz sem 

dvakrat bila sama na terapiji.” 

 

c) Možnost izbire 

T2:“Sistemsko pa bilo dobro, da bi obstajala moţnost izbire in da bi se to zasidralo v sistem, 

da gluh lahko izbira.” 

 

T2: “Terapija brez tolmača.” 

T2: “Na trgu je zelo široka mreţa psihoterapevtov in svetovalcev, coachev.” 

 



 

 
 

TOL1: “Terapevtka je takoj rekla, da tolmača ne potrebuje, da se bo kar sama sporazumela 

z gluho osebo.” 

 

K2: “Poiskal sem preko spleta terapevtko. Dogovoril sem se za termin. S seboj sem imel 

tolmača.” 

 

K2: “Jaz sem ostal sam s svojimi stiskami naprej.” 

 

PRISOTNOST TOLMAČA 

a) Osebna odločitev 

T1: “Gluha oseba sam izbira tolmača, ki je njemu pomembne zadeve.” 

 

T1: “Gluha oseba si 'izbere' tolmača, tistega, ki mu do potankosti vse zaupa in se mu odpre.” 

 

b) Presoja terapevta 

T2: “Imel moţnost izbire, pa je seveda bolje, da tolmača ni.” 

 

K2: “Je še rekla, da bova naslednjič sama in da bova si pisala na računalnik.” 

 

c) Stiska klienta 

TOL1: “Obe gluhi osebi sta mi povedali, da brez tolmača ni moč vzpostaviti popolne 

komunikacije do te mere, da bi se lahko odprli in dobili pomoč.” 

 

K2: “100-odstotno s tolmačem. No, zame. Jaz sem ostal sam s svojimi stiskami naprej.” 

 

STROKOVNO SODELOVANJE 

a) Odnos med terapevtom in tolmačem 

T1: “Bi moral terapevt posvetiti na začetku nekaj časa tolmaču. Tako da bi nastal odnos, da bi 

skupaj delovala kot tim.” 

 

T1: “Terapevt razloţi, na katere stvari je potrebno biti pozoren, na kaj je potrebno biti 

pozoren, kaj bom jaz delala, kaj bom govorila, kakšne stvari bom uporabila.” 

 



 

 
 

T2: “Model iz Gauladeta, kjer se v naprej pove, kakšna je vloga tolmača. Svetovalec, tolmač 

in klient so skupaj sedli in se dogovorili, kdo ima kakšno vlogo. In najbolj ključno vloga je 

bila vloga tolmača.” 

 

T2: “Prvo pravilo je, da se tolmača ne pozna, se z njim ne komunicira in se tudi ne druţi.” 

 

TOL1: “Bi se morala terapevt in tolmač natančno dogovoriti, kako bosta sodelovala. In 

predvsem je pomembno zavedanje, da je tolmač samo prenosnik informacij tako slišeči osebi 

– terapevtu – kot gluhi osebi – klientu.” 

 

b) Terapija v troje 

T1: “Po mojih izkušnjah s terapevtskim delom in mojem vedenju in znanju na področju 

gluhote in prakse z njimi, mislim, da ja.” 

 

T1:“Terapija s tolmačem je boljša kot nič. Potrebno jim je dati dostopnost do te storitve, 

katere sedaj niso deleţni.” 

 

TOL2: “Vem pa, da zagotovo ni šlo, saj so me po nekem času poklicali, da pridem na 

terapijo.” 

 

TOL2: “Poskusili smo v troje, pa tudi skupinsko terapijo, in je steklo.” 

 

TOL2: “Po mojem mnenju in osebni izkušnji, da – terapija/svetovanje v troje.” 

 

K1: “Jaz sem govorila z znakovnim jezikom na terapiji, tolmač me je prevajal, terapevt 

poslušal.” 

 

K2: “Nekaj je govorila, in ker ni šlo, je prosila tolmača, da ta pomaga pretolmačiti protokol 

terapije.” 

 

K3 in 4: “Svetovalec je ţe imel izkušnjo z gluho osebo in znakovnim jezikom, zato ni bilo 

problema. Brez tolmača ne bi šlo.”



 

 
 

 

c) Sodelovanje gluhe osebe 

TOL2: “Lahko rečem zato, ker se je gluha oseba odprla, izraţala se je v svojem – znakovnem 

jeziku in opazni so bili premiki oz. napredek pri reševanju njegovega problema.” 

 

TOL2: “Začela je sodelovati, kar se je še posebej opazilo pri skupinski terapiji.” 

 

TOL2: “Sledila je vsebini, povedala svoje razmišljanje, postavila vprašanje.” 

 

RAZUMEVANJE SPECIFIKE GLUHOTE 

a) Terapevtski proces brez tolmača 

T1: “Terapevtski proces brez tolmača ne vidim, saj so to tako subtilne zadeve, da ne moreš 

vklopiti računalnik in preko njega izliti čustva in zraven pisati.” 

 

TOL1: “Terapevtka ves prvi svetovalni razgovor vodila, kot da ne obstajam.” 

 

TOL1: “Kako bo vzpostavila komunikacijo, mi je odgovorila, da bo pisala na papir, če pa je 

gluha oseba vešča računalnika, pa bo s klientom vzpostavila pisno komunikacijo.” 

 

b) Zakonitosti znakovnega jezika 

T1: “Ta jezik je jezik, ki ima drugačno strukturo stavkov. Ima drugačne zakonitosti izraţanja. 

In oni se mučijo ţe z branjem knjig, in kako bo potem nekdo iz stroke, ki je lahko še tako 

blazno dober, uspel gluhi osebi razlagati, če ne pozna znakovnega jezika.” 

 

T1: “Gluha oseba ne zmore napisati v pravilni slovenščini, kaj ga tare. Itak pa vmes, če bi 

pisal, ţe izzveni čustvo, ki je bilo prisotno.” 

 

T2: “Da svetovalec uporablja znakovni jezik, to ni tisto, da govori in zraven nekaj kreta. To ni 

znakovni jezik. Naj se ne piše.” 

 

TOL1: “Pisanje, v katero sta bili prisiljeni, ni njun način komuniciranja in se teţko izraţata 

v pravilni slovenščini, oz. pišeta tako, da ni pravih sklonov, pravilno postavljenega časa, 

uporaba dvojine, uporaba različnih pojmov in pravilne sestave slovenskega stavka.” 



 

 
 

 

TOL2: “Slišeči bi res morali, predno kar tako vsepovprek rečejo, da gluhi ţe berejo in znajo 

pisati, malce bolj se poglobiti v posebnost komunikacije in jezika gluhih oseb.” 

 

K3 in 4: “Razumeva posamezne besede, ne pa celi stavek ali več.” 

 

c) Kakovosten proces svetovanja s tolmačem 

T2: “Če se uporablja znakovni jezik kot prvi jezik, potem je moţno opraviti kvaliteten proces 

svetovanja s tolmačem.” 

 

T2: “Odločno proti. Argument pa je, da svetovanje ne poteka v tem smislu, KAJ nekaj rečeš, 

ampak KAKO nekaj rečeš in je ta odnos veliko bolj pomemben, kot KAJ nekaj rečeš.” 

 

T2: “Terapevtka ni pustila podučiti, da gluhota zahteva drugačno komunikacijo.” 

TOL1: “Gluha oseba sama ţeli mojo prisotnost, sem naletela na gluha ušesa terapevtke.” 

 

TOL1: “Ker tolmač ni bil zaţelen s strani terapevta in ker gluha oseba ni zmogla 

komunikacije preko pisanja, ni nadaljevala s terapijo in je ostala s svojo stisko še naprej.” 

 

K2: “Kljub moji razlagi ni ţelela, da je tolmač zraven. Tudi tolmač je razlagal, zakaj so oni 

z nami in kakšna je posebnost nas gluhih, vendar je terapevtka vztrajala, da bo ona sama 

z menoj komunicirala.” 

 

K2: “Pokazal sem mu, kaj sva si pisala (saj takrat še nisem vedel, kaj je tolmač delal zunaj), in 

ga prosil, da mi dodatno razloţi pisanje terapevta. S tolmačem sva bila še pribliţno pol ure 

skupaj, da sva predelala moje srečanje.” 

 

K2: “Kako mi bo terapevtka pomagala, če me ne sprejme takšnega, kot sem. Moja 

'pomanjkljivost' je gluhota.” 

 

K3 in K4: “Slaba sva v pisanju in razumevanju, kar je napisano. Tudi iz ustnic ne razbereva.” 

 

d) Spoštovanje klientovih želja 



 

 
 

TOL1: “Če gluha oseba ţeli imeti pri sebi tolmača, bi morali prav svetovalci in terapevti 

razumeti gluhe kliente, saj naj bi bili strokovnjaki empatični in tisti, ki nudijo pomoč.” 

TOL1: “Svetovalci/terapevti, ki ponujajo pomoč posameznikom, morali razumeti in sprejeti 

ţelje klienta po 'popolni' komunikaciji za gluho osebo.” 

 

K1: “Terapevtka je pisala na računalnik. Jaz sem bral in ji pisno odgovarjal. Ker je to 

potekalo prepočasi in sem se koncetriral na pisanje, je terapevtka, tako jaz mislim, to opazila 

in mi začela govoriti.” 

 

K2: “Imam slušni aparat, da zaznavam zvoke. Vem, da je govorila zelo naglas.” 

 

K2: “Se je vse slišalo v ordinacijo. Tako si je tolmač zunaj zapisoval najino srečanje. Super je 

to naredil, saj sem, ko sem končal terapijo, prosil tolmača, če si vzame čas zame.” 

 

K2: “Ne morem vse povedati, kot ţelim, če moram razmišljati, da bo moje pisanje imelo rep 

in glavo.” 

K2: “Meni se je treba prilagoditi, mislim komunikacijo. In če jaz rabim tolmača, ga rabim 

za sebe, ne za terapevtko.” 

 

OSEBNA STISKA 

a) Frustracija 

T2: “Ne posluţujejo, verjetno pa zaradi strahu pred komunikacijo, pred komunikacijskimi 

šumi.” 

 

TOL1: “Gluha oseba je bila ob vsem najinem 'pregovarjanju' zmedena in je se je podredila in 

šla sama v ordinacijo.” 

 

TOL1: “Ni nadaljevala s terapijo in je ostala s svojo stisko še naprej.” 

 

TOL2: “Če mora gluh pisati, ga spremlja kup frustracij glede slovnične pravilnosti, potem 

pravilnega zapisa besed.” 

 



 

 
 

K2: “Je govorila, kako bodo potekala srečanja, se mi je po glavi vrtelo, ali se bom stalno tako 

mučil. Namesto da bi šel od terapevtke sproščen, sem bil še bolj depresiven.” 

K2: “Pisanje je predolgo in neosebno. Jaz se ne morem izraţati z vsemi čustvi, ne morem vse 

povedati, kot ţelim.” 

 

K2: “Si nisem dovolil, da bi ljudje v ordinaciji slišali za moje probleme.” 

 

b) Vključitev v proces svetovanja/psihoterapije 

T2: “Cenovna postavka, ki za gluhe, ki izhajajo iz niţjih poklicnih profilov, niso pripravljeni 

oz. zmoţni plačevati storitve svetovanja in psihoterapije.” 

 

TOL2: “Ja se je, ker je 'morala'.” 

 

K1: “Najprej sem vprašala na CSD za pomoč. No, oni so mi predlagali, da naj obiskujem 

terapevta.” 

 

K2: “Sem bil v stiski in mi je tudi osebni zdravnik priporočil, da si poiščem pomoč. Ni pa bilo 

tako hudo, da bi dobil napotnico.” 

 

K2: “Sem vseeno poklical tolmača, da je prišel z menoj na terapijo.” 

 

K2: “Sem bil v stiski, potreboval sem pomoč.” 

 

K3 in 4: “Na svetovanje sva šla zaradi izboljšanje najinega odnosa.” 

 

c) Govor in pisanje 

TOL1: “Terapevtka je tako naglas govorila, da sem celoten njun pogovor slišala ven. Potem 

mu je tipkala na računalnik in ga spraševala: A razumete, a razumete?” 

 

TOL1: “Pisanje, v katero sta bili prisiljeni, ni njun način komuniciranja in se teţko izraţata 

v pravilni slovenščini.” 

 



 

 
 

K1: “Jaz ne razumem slišeče osebe. Jaz nič ne slišim in samo gledam, kako nekdo odpira 

usta.” 

 

K2: “Nisem razumel terapevtke. Tja sem prišel po pomoč in sem jo od nje pričakoval. Dobil 

pa sem samo še večjo stisko, da me ne razume.” 

 

d) Prekinitev procesa psihoterapije 

TOL1: “Gluha oseba pa mi je tudi kmalu za tem sporočila, da ne obiskuje več terapevtko.” 

 

TOL1: “Nista videla smisla v matranju samega sebe.” 

 

K1: “Na prvi terapiji ni steklo. Bila sem dvakrat. Pa tudi nikakor nisem našla časa za to. Sem 

sama z otrokoma in je teţko uskladiti čas, sluţbo in otroka.” 

 

K1: “Tudi pri drugi terapiji se je pojavil problem časa. Res je, da so mi omogočil, da sta 

otroka lahko v sosednji sobi, vendar ni šlo. Morala bi kar nekaj stvari spremenit, drugače 

delati ... Po dveh srečanjih sem nehala obiskovati.” 

 

K1: “Tudi pri tretji je bil problem čas. Iste dneve, iste ure. To meni ne gre. Pa še otroci.” 

 

K2: “Nisem se več odločil za nadaljevanje.” 

 

e) Nerazumevanje terapevta 

K2: “Počutil sem se stisnjen v kot. Nisem jo slišal, razumel sem iz njenih ust vsako drugo, 

tretje besedo.” 

 

K2: “Neprijetno, mučil sem se, nisem razumel, še bolj sem bil nervozen.” 

 

K2: “Jaz pa sem razmišljal, kako bova delala na mojih stiskah, če se pri osnovi, kako bodo 

srečanja potekala in kdaj in kako poteka terapija, ne razumeva brez tolmača.” 

 

K2: “Jaz jo nisem razumel.” 



 

 
 

 

VLOGA TOLMAČA 

a) Posrednik informacij 

T2: “In najbolj ključno vloga je bila vloga tolmača. Tolmač je izključno vir in posrednik 

informacij in dogovor je bil, da če se zazna, da se s tolmačem goji nek nov odnos, je potrebno 

to svetovanje prekiniti.” 

 

TOL1: “Tolmač samo prenosnik informacij tako slišeči osebi – terapevtu – kot gluhi osebi – 

klientu.” 

 

b) Razlaga 

T3: “Tolmač bil tisti, ki je razlagal, zakaj naj bi bil zraven.” 

 

TOL2: “Razlagi, zakaj smo mi tolmači zraven.” 

 

K2: “Tudi tolmač je razlagal zakaj so oni z nami in kakšna je posebnost nas gluhih.” 

 

c) Zakonska pravica 

T3: “Nekaj o zakonski pravici, da imajo gluhe osebe tolmača, pa da gluha oseba ne razume 

govora, ne pisane besede, da se teţko izraţa z besedami.” 

K2: “100-odstotno s tolmačem. No, zame. Jaz sem ostal sam s svojimi stiskami naprej.” 

 

ODNOS TERAPEVT – KLIENT 

a) Zaupanje v terapevta 

T2: “Zelo majhen odstotek gluhih, ki nas sploh ne poznajo. In s temi sploh ne moremo 

vzpostaviti stik. To nam kaţe, da zaupanje v terapevta zelo pomembno.” 

 

T2: “Terapevtka ni ţelela, da sem prisotna.” 

 

T2: “Terapevtka je vztrajala, da terapija ne more biti drugače kot v dvoje. Se pravi terapevt in 

klient.” 

 



 

 
 

b) Število srečanj 

T2: “Pri gluhih proces svetovanja malokrat nadaljuje več kot do par srečanj.” 

T3: “Klient ni več prišel na terapijo, tako da o kakem uspešnem zaključku ne morem 

govoriti.” 

 

c) Vzpostavitev odnosa 

T3: “Sem povedala, da proces psihoterapije poteka v dvoje in da tolmač ne more biti 

prisoten.” 

 

T3: “V procesu terapije se mora vzpostaviti odnos med terapevtom in klientom. Če ţelimo, da 

proces steče, tolmač ne more biti zraven.” 

 

T3: “Sem povedala tolmaču, da ga ne potrebujem in da naj počaka zunaj, saj bom terapijo 

izvedla sama brez njegove pomoči.” 

 

d) Uvodno srečanje 

T3: “Na tem uvodnem srečanju bil tolmač, kjer sem razloţila, kako poteka proces terapije, kaj 

naj bi se delalo in koliko časa naj bi trajala in da je storitev samoplačniška.” 

 

T3: “To je zame bilo prvič.” 


