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Znakuj mi...   ljubav



Roditeljstvo je izazov, 
avantura, cjeloživotno 
učenje, zahtjevna 
plovidba… no roditeljstvo 
djeteta s oštećenjem sluha 
osobito je izazovno. 

Kod gluhih je roditelja 
rođenje gluhog djeteta 
dočekano s manje iznena-
đenja, no u gluhim se 
obiteljima rađa samo 10% 
gluhe djece. 

Čujući roditelji koji dobiju 
gluho dijete najčešće 
dotad u životu nisu susreli 
nijednu gluhu osobu.

Od trenutka doznavanja 
dijagnoze, poslije prvotnoga 
šoka i nevjerice, potom 

neprihvaćanja nove 
situacije, katkad i zatvaranja 
očiju i ignoriranja, nerijetko 
su prepušteni sami sebi, 
bez podrške obitelji, 
prijatelja i sustava. 

Normalno je...

• imati pitanja

• tražiti odgovore i savjete 
   na sve strane

• katkad se osjetiti 
   bespomoćno i nemoćno

• željeti “čarobni štapić” koji 
   će vaše dijete učiniti 
   čujućim

Roditeljstvo djeteta s oštećenjem sluha
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• što prije prihvatiti dijagnozu 

• svaki savjet, odgovor 
    i preporuku primiti 
   “sa zrnom soli”

• ne čekati “čarobni štapić” 
    i pokušati što prije i što 
    kvalitetnije ostvariti 
    komunikaciju s djetetom 

• svakodnevno, uporno i 
    beskompromisno razvijati 
    komunikaciju – tražite 
    pomoć u tome, ali to 
    ne može i ne treba 
    nitko umjesto vas

• nastojati na USVAJANJU 
JEZIKA što je prije moguće 

    – jezični razvoj postaviti 
    kao prioritet

PAZITE:

Nužno je...

JEZIK
≠

GOVOR!

Za normalan razvoj 
dijete do pete 
godine treba u 
potpunosti svladati 
barem jedan jezik. 
Jezik je preduvjet za 
ostvarivanje prava 
na obrazovanje i 
postizanje uspjeha.



• budite vizualno zanimljivi 
    da zadobijete djetetovu 
    pozornost (lagano tapša-
    nje po ramenu, mahanje,
    kucanje po stolu)

• dok govorite, budite u istoj 
    razini s djetetom - sjednite 
    na pod, čučnite ili ga 
    posjednite u krilo

• dok govorite ili znakujete, 
    vaše lice treba biti 
    usmjereno prema 
    djetetovom

• pripazite da vam je lice 
osvijetljeno tj. da nije u 

    sjeni. Izbjegavajte 
    leđima biti okrenuti 
    prozoru ili izvoru
    rasvjete 

• kad govorite, gledajte 
    ravno u dijete

• govorite sporije i razgovjet-
    nije nego inače da dijete 
    može dobro očitati s 
    usana ako ne uspije razu-
    mjeti govor. 

    Imajte na umu da dijete 
    neće moći očitati s usana 
    njemu nepoznate 
    pojmove.

    Nemojte se kretati dok 
    govorite i nikako nemojte 
    okrenuti leđa djetetu  

• nastojte govoriti u okvirima 
    normalnog -  ni presporo 
    ni prebrzo 

Kako komunicirati?
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• koristite se popratnim 
    znakovima koje će 
    poduprijeti vaš govor. 
    
    Npr. kad želite dijete 
    pozvati da jede, možete 
    mu mahnuti žlicom i 
    pokazati da dođe jesti. 

• nastojte pronaći mirno 
    mjesto za razgovor, 
    učenje ili igru. 
    Dijete koje ima slušni
    aparatić ili kohlearni
    implantat trebat će 
    više koncentracije da bi 
    moglo i čuti i razumjeti 
    vaš glas ako se nalazi
    u bučnoj okolini 

Čujući bi roditelji tre-
bali biti spremni učiti 
znakovni jezik što je 
prije moguće
- znakovni je jezik 
najprirodniji način 
učenja jezika kad je 
dijete gluho. 

Kad usvoji jedan jezik, 
lako će kasnije učiti i 
druge jezike.



• usmjerite se na usvajanje 
i učenje jezika, bez obzira 
na to je li riječ o hrvat-
skom, znakovnom ili oba 
jezika istodobno

• imajte na umu da svako 
dijete preferira određeni 
način komunikacije – ne-
mojte govor postaviti kao 
prioritet 

• promatrajte i reagirajte 
kod uključivanja djeteta 
u svakodnevne obiteljske 
aktivnosti. Ne čekajte da 
dijete samo progovori ili 
znakuje. Promatrajte ga 
dok se igra. Pokaže li odu-
ševljenje primjerice balo-
nom, uspostavite kontakt 
očima, recite “balon” i po-

kažite znak za balon. Po-
novite situaciju s balonom 
u različito vrijeme. Nije 
važno ako pokaže druga-
čiji znak - budite dosljedni 
u znakovanju i govoru 

• pronađite zanimljivu igru 
ili aktivnost kojima ćete 
se koristiti za učenje novih 
znakova ili riječi. 

   Ponekad je dobro koristi-
ti prirodne situacije koje 
okupiraju dijete poput 
hranjenja ili maženja psa, 
izvođenja dnevne rutine, 
rituala prije spavanja - to 
su prostori i situacije za ra-
zvoj novih riječi i znakova 
ili usvajanje novih rečenič-
nih struktura

Kako potaknuti jezični razvoj?
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• za proširivanje i razvoj 
vokabulara i učenje novih 
pojmova koristite poznate 
sadržaje ili omiljeno okru-
ženje – voli li dijete igru 
vlakovima, upotrijebite 
vagone različitih boja i 
veličina kako biste naučili 
boje, brojeve, prostorne 
odnose… 

• birajte znakove koji su pre-
poznatljivi ili lako pamtljivi, 
poput znakova “spavati”, 
“piti”, “jesti”, “hodati”, “pli-
vati” i sl. 

• prilagodite se djetetovim 
promjenama raspoloženja 
– ponekad je nemoguće 
uspostaviti komunikaciju 
ako je dijete neraspolo-
ženo. Prihvatite to, ali ne 
prečesto. Napredak pro-

matrajte u duljim vremen-
skim razmacima (tjedno, 
mjesečno..)

• dok zajedno gledate crtić 
(npr. Miffy ili Maša i Medo - 
djeca koja ne čuju, naime, 
ne vole crtiće u kojima 
se puno govori) istodob-
no govorite i pokazujte 
djetetu znakove “zeko”, 
“medo”, “lopta”, “cvije-
će”, rečenice poput ”zeko 
leti, balon leti” i sl. Za to su 
idealni crtići s malo spori-
jom radnjom i vremenom 
u kojem dijete može skre-
nuti pogled na vas 

• budite uporni i dosljedni, 
ali ne i naporni. Prekinite 
na prvi znak premorenosti 
ili prezasićenosti pa nasta-
vite kasnije



• pobrinite se da osnovne 
upute i preporuke koriste 
i ostali ukućani ili osobe s 
kojima je dijete u čestom 
kontaktu

• Izložite dijete raznim isku-
stvima; kad dijete čuje, 
puno toga jednostavno 
usvaja slušanjem. Kad ne 
čuje, potrebno mu je što 
više vizualnih podražaja i 
iskustava kako bi moglo 
razumjeti situaciju. Putujte, 
šećite, vozite bicikl, idite u 
zoo.... svaka nova situacija 
može se koristiti za lakše 
učenje novih znakova ili 
riječi, učenje novih pojmo-
va, razumijevanje različitih 
situacija....

• ne trebate se bojati da 
ćete previše znakovati - i 

dijete koje čuje nepresta-
no je izloženo zvukovima iz 
okoline

• neka dijete što prije poč-
ne čitati i pisati – ispravan 
razvoj govora počinje s 
početkom čitanja

U dobi između 18 
mjeseci i 2. godine 
života dijete upije 50 
riječi ili znakova, a 
potom slijedi usva-
janje jednostavnih 
dvočlanih i tročlanih 
rečenica. 
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• zbunjujuće ili 
   dvosmislene poruke

• prekidanje govora, 
   skretanje s teme, 
   nezavršene rečenice 
   ili poruke

• neodgovaranje na 
   djetetova pitanja

• ignoriranje djetetovih 
   znakova

• nepostavljanje pravila 
   i granica

Što izbjegavati?

Svako je dijete s ošte-
ćenjem sluha (gluho, 
nagluho ili gluhoslije-
po dijete) jedinstve-
no. Svako dijete ima 
različite stupnjeve 
oštećenja sluha, razli-
čite obiteljske poza-
dine, različite apara-
tiće, različite pristupe 
jeziku i informacija-
ma, ali i različite nači-
ne komunikacije. 

No, bez komunikaci-
je, nema razvoja.
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Savez Dodir pokrenuo je uz 
potporu Grada Zagreba 
2014. godine pilot projekt 
«Prevoditelj u vrtiću» u vrtiću 
Mali princ - osiguravanjem 
kvalitetne komunikacijske 
podrške - prevoditelja zna-
kovnog jezika - djeci s ošte-
ćenjem sluha u predškolskoj 
dobi omogućuje se ravno-
pravno uključivanje u sustav 
obrazovanja, izjednačavanje 
mogućnosti i postizanje boljih 
obrazovnih rezultata u kasnijoj 
dobi. 

Rezultati:

• bolja socijalizacija

• bolja priprema za školu

• bolji jezično-kognitivni ra-
zvoj 

• čujuća djeca u skupini uče 
o prihvaćanju i empatiji

• čujuća djeca u skupini 
usvajaju novi jezik kroz igru 
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Iz kuta djeteta:       VOLIM

• ići u vrtić, igrati se s prijateljima, učiti ih nove znakove

• ići na rođendane

• ići na klizanje s prijateljima iz vrtića

• razgovarati s čujućim vršnjacima

• kad imam prevoditeljicu ako želim razgovarati s nekim tko 
ne zna znakovni jezik

             NE VOLIM

• kad se svi oko mene smiju, a ja ne razumijem čemu

• kad viču na mene

• kad oko mene razgovaraju i ne koriste znakove

• kada mama i tata puno pričaju, a ja ne znam što 



Iz kuta odgojiteljice: 

“Rekla bih da je I. jedna od omiljene djece u skupini. Čim je 
nema, pitaju gdje je, zašto nije došla, gledaju na sat iako ne 
znaju na sat, ali primjećuju da toga dana kasni. 
I ja sam završila tečaj znakovnog jezika jer sam htjela imati ne-
posredni kontakt s njom. Želim vidjeti njezine reakcije, emocije 
na licu, želim s njom razgovarati.”

(B.B. odgajateljica u vrtiću Mali princ)

Iz kuta roditelja:  

“Primjećujemo svakodnevni napredak. Otkako je dobila 
prevoditeljicu, ona se savršeno socijalizirala. Djeca su je od-
lično prihvatila, bez ikakvih predrasuda. Počela je surađivati 
s djecom u skupini, komunikacija je sve bolja, vokabular se 
proširio...” 

(I.T., majka gluhe djevojčice koja ide u vrtić s prevoditeljicom)
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“Supruga i ja smo gluhi. Kad smo bili djeca, vršnjaci su nas 
izbjegavali. Uglavnom smo bili usamljeni i zatvoreni u vlastitoj 
sobi. Zato za svojeg sina želimo drugačije – upisali smo ga u 
redovan vrtić uz prevoditeljicu. Već nakon nekoliko mjeseci 
primjećujemo koliko je napredovao i koliko se promijenio. 
Vjerujem da će imati bolje uvjete nego mi, da će završiti ško-
lovanje i donijeti bolju budućnost za gluhe osobe u Hrvatskoj.” 

(M.S., otac gluhog dječaka koji ide u vrtić s prevoditeljicom)

«Nisam poznavala nijednu gluhu osobu prije nego što je I. 
došla  u našu grupu. Moja M. danas zna dovoljno znakovnog 
da može razgovarati s I., dogovaraju se, dijele tajne, zafrka-
vaju se. Znaju se i posvađati na znakovnom jeziku! Mislim da 
o prihvaćanju i uključivanju osoba s invaliditetom ne možemo 
učiti na bilo koji drugi način osim – uključivanjem. Uključiva-
njem I. u redovnu skupinu napravljeno je puno ne samo za 
nju, nego i za ostalu djecu. Razvijaju toleranciju, bolje među-
ljudske odnose, i ono najvažnije, trajna prijateljstva!»

(L.V., majka čujuće djevojčice iz skupine koju pohađa 
djevojčica s prevoditeljicom)
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Prevedi mi igru...
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Prevoditelj u vrtiću pruža 
komunikacijsku podršku - 
omogućuje komunikaciju 
između gluhoslijepe, gluhe i 
nagluhe djece i njihovih 
čujućih vršnjaka, odgojitelja 
i ostalog stručnog osoblja. 

On je uši i/ili oči gluhoslijepog, 
gluhog i nagluhog djeteta.

Važno je...

• biti fluentan u oba jezika 
– hrvatskom i u hrvatskom 
znakovnom jeziku. Prevo-
ditelj za gluhoslijepu djecu 
treba znati i prilagodbe 
znakovnog jezika (taktilni 
znakovni jezik, hrvatski zna-

kovni jezik u okviru vidnog 
polja, vođeni hrvatski zna-
kovni jezik) te ostale sustave 
komunikacije gluhoslijepih, 
gluhih i nagluhih osoba 
(simultana znakovno-go-
vorna komunikacija, ručne 
abecede (dvoručna ili jed-
noručna), titlovanje ili dakti-
lografiju, očitavanje govora 
s lica i usana, pisanje po 
dlanu i tehnička pomaga-
la) 

• prije ulaska u vrtić provesti 
neko vrijeme individualno s 
djetetom izvan vrtića kako 
bi se bolje upoznali 

• tijekom adaptacije kad se 
dijete upoznaje s vršnja-
cima poželjno je svakom 

Uloga prevoditelja u vrtiću



djetetu i odgojiteljici dati 
znakovno ime (prvo slo-
vo imena, ili neki znak po 
nekom vanjskom obilježju 
djeteta ili odgojiteljice; po 
osobini…)

• od početka ulaska u vrtić 
djetetu objasniti da pravi-
la donose odgojiteljice, a 
prevoditelj ih samo provodi 
- tako se potiče i komuni-
kacija te sigurnost djeteta 
da se samo obraća okolini 
(laganim koracima, kako 
dijete raste, na taj će na-
čin sve više shvaćati ulogu 
prevoditelja)

• tijekom igre u skupini, pre-
voditelj je uvijek uz dijete

• prevoditelj uvijek radi s jed-
nim djetetom

• sve što se događa u skupini 
prevoditi na znakovni jezik 
(priče, pjesme, razgovori, 
situacije). U početku će 
dijete vjerojatno «bježati» 
od prevoditelja zbog ne-
razumijevanja (nedovoljno 
razvijen vokabular, srame-
žljivost, nesigurnost). 

   Važno je da prevoditelj, ali i 
odgojiteljice, budu strpljivi i 
uporni. Laganim koracima, 
pojašnjavanjem riječi, situa-
cija (ovdje važnu ulogu ima 
individualni rad prevoditelja 
s djetetom) proširivat će se 
djetetov vokabular i razumi-
jevanje te će s vremenom 
sve više pratiti prevoditelja, 
pa čak i samo (kada razvije 
sigurnost) postavljati dodat-
na pitanja kada nešto ne 
razumije
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• prevoditi u razini očiju dje-
teta (prevoditelj sjedi na 
podu, čuči, kleči... po po-
trebi) 

• kod prevođenja gluhoslije-
pom djetetu, prenositi i vizu-
alne informacije (opisivanje 
okoline u kojoj se nalaze) i 
pružati potporu neovisnom i 
sigurnom kretanju djeteta 

• dodatno educirati dijete, 
proširivati njegov vokabular 
i znanje, zagovarati nje-
gove potrebe te ″otvarati 
vrata″ jednakim mogućno-
stima koja imaju i čujuća 
djeca. Tijekom vremena, 
kako dijete raste i napre-
duje, tako se i količina 
odgovornosti izmjenjuje, 
odnosno postaje obrnuto 
proporcionalna i dijete 

počinje samo zagovarati 
svoje potrebe

• poticati dijete na komuni-
kaciju s vršnjacima

• tijekom čitanja priče ili raz-
govora smjestiti se blizu od-
gojiteljice kako bi dijete u 
svojem vidnom polju imalo i 
odgojiteljicu i prevoditelja

• unaprijed upoznati dijete s 
događajima, aktivnostima 
i pričama koje će slijediti. 
Zahvaljujući tome, bit će 
samouvjerenije, lakše će se 
i sigurnije uključiti u aktivno-
sti, ali i bolje pratiti prevođe-
nje

• u individualnom radu po-
boljšavati jezične i kogni-
tivne kompetencije putem 

#I ja hoću čuti igru24



#I ja hoću čuti igru 25

raznih didaktičkih materijala 
i aktivnosti

• surađivati s roditeljima

• surađivati s odgojiteljica-
ma/odgojiteljima i stručnim 
suradnicima vrtića

• neprestano se usavršavati

Znakovni je jezik cijelo vrijeme 
prisutan unutar skupine -  s 
vremenom ćete vidjeti da su 
ostala djeca spontano usvoji-
la određene znakove. Počet 
će sami koristiti znakovni u 
komunikaciji s djetetom i za-
nimati se kako pokazati odre-
đene znakove (djeca imaju 
potrebu sama komunicirati sa 
svojim prijateljima/prijateljica-
ma)

Svaka komunikacija 
uz prevoditelja 
gluhoslijepom, 
gluhom i nagluhom 
djetetu je njegov 
život, njegovo 
sjećanje, njegov 
dojam o svijetu i još 
jedan djelić u stvara-
nju slike o sebi. 

Dijete koja ne čuje
i/ili ne vidi, svijet 
doživljava kroz ruke 
prevoditelja.
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Zakon o predškolskom odgoju
i obrazovanju i Državni pedagoški
standard ne predviđaju uključivanje
prevoditelja znakovnog jezika
u rad vrtića. 

Djeca s oštećenjem sluha ne mogu
čekati izmjene zakona.
Ona imaju jednake intelektualne
sposobnosti kao i njihovi čujući vršnjaci, 
ali bez kvalitetne komunikacijske
podrške svoje potencijale ne mogu
iskoristiti, a bez kvalitetnog obrazovanja 
teško se mogu ravnopravno uključiti
u zajednicu.
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kvalitetni prevoditelji znakovnog jezika
 =

 jednake obrazovne mogućnosti za djecu s oštećenjem sluha

I ja hoću čuti igru! – projekt proveden uz podršku
Ureda za udruge Vlade RH i agencije Prorsus komunikacije

Izdavač:
Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir

Medulićeva 34, Zagreb • Tel.: 01/4875 431
www.dodir.hr

Dizajn i oblikovanje: Mrak studio
Tisak:  Kerschoffset

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured za udruge
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Zagreb, 2017.

«Prevoditelj u vrtiću» u brojkama...

2014. - godina početka provedbe projekta
          “Prevoditelj u vrtiću”
2017. - 6 djece s Dodirovim prevoditeljima pohađa
          vrtić u Zagrebu i Varaždinu
• 1500 - sati prevođenja u vrtiću za jedno dijete godišnje
• najmanje 40 novih prijateljstava
• najmanje 45 dječjih rođendanskih proslava prevedeno 

na znakovni jezik

HRVATSK I  SAVEZ
GLUHOSLIJEPIH OSOBA 

DODIR

Uključite se – podržite Dodir - skenirajte kod!

Svaka donacija korak je prema uključivanju
i ravnopravnosti gluhoslijepih osoba.


