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Uvod 
Splošno znano je, da govorno-jezikovni razvoj današnjih otrok sledi drugačni periodiki in dinamiki kot je sledil, na primer, govor njihovih staršev. 
Danes lahko opazimo, da so sodobni otroci "pozno govoreči otroci" - jezikovne spretnosti razvijejo šele v kasnejši dobi ali pa se zaradi slabšega obvladovanja jezika poslužujejo komunikacijskih sredstev, kot so jok, izbruhi jeze, neartikuliran govor itd. Kljub temu je treba upoštevati, da bi otroci morali usvojili jezikovne kompetence, ki jim omogočajo uspešno sporazumevanje v maternem jeziku (prvem jeziku) ali v jeziku obeh staršev, če živijo v dvojezični družini, do konca tretjega leta starosti. 
V nasprotnem primeru gre za zaostanek v razvoju komunikacije, kar pa ni nepomembno in ne smemo pričakovati, da bo to otrok med odraščanjem premagal po naravni poti - pravzaprav bi to lahko vplivalo na njegov celoten razvoj - psihične procese, komunikacijske sposobnosti, sposobnosti učenja, čustven razvoj in vedenje. Jezikovne in govorne težave vplivajo na otrokovo sposobnost sprejemanja, razumevanja, ustvarjanja ter izražanja verbalnih, neverbalnih in grafičnih informacij, zato lahko v kasnejšem obdobju motenje govora, jezika in komunikacije vplivajo na pridobivanje izobrazbe, slabše zaposlitvene možnosti in težave z družbeno prilagoditvijo. Zato sta učinkovito in zgodnje odkrivanje govorno-jezikovnih težav, pa tudi spodbujanje, preprečevanje in pedagoška podpora ključnega pomena za otrokov osebnostni razvoj in njegovo socialno delovanje kot odrasle osebe. 
Sodelavci projekta Speech Pathology Tools verjamejo, da lahko pravočasno ukrepanje ustvari boljše priložnosti za otroke motnjami govora, jezika in komunikacije in da takšni otroci potrebujejo ustrezno podporo, ki jim omogoča, da se lahko socialno udejstvujejo in so v celoti vključeni v izobraževalni proces. Za ta namen so sodelavci projekta ustvarili sveženj sredstev za učitelje v zgodnjem izobraževanju, ki vključuje informacije o govornih in jezikovnih motnjah ter kako lahko le-te vplivajo na šolsko življenje otrok, informacije o strategijah ocenjevanja, ukrepih in uporabnih virih. Glavni cilj tega paketa orodij je povečanje zaupanja učiteljev v delo z učenci, ki imajo težave z govorom in/ali jezikom.  



1. Zakaj so komunikacijske sposobnosti tako pomembne?
Otrok v prvih letih življenja svoje želje izraža le z obrazno mimiko, kretnjami in glasovi. Z odraščanjem postajajo njegove želje bolj "razumljive" za druge - besede in intonacija prevzamejo vodilno vlogo, pred obrazni mimiki ter kretnjah. "Moč" komunikacije postane edini način za izmenjavo smiselnih sporočil z drugimi posamezniki. Od tega trenutka dalje je komunikacija osnovni družbeni proces, ki določa vsako aktivnost posameznikovega družbenega vedenja. Dobre komunikacijske sposobnosti so torej zelo pomembne tako za naš osebni razvoj kot za razvoj medosebnih odnosov. Dobre komunikacijske sposobnosti so sestavni del posameznikovega celovitega družbenega udejstvovanja, saj je le s komunikacijo sposoben prenašati in prejemati znanje, misli, občutke, izkušnje, dostopati do kulturno prenosljivega znanja, razvijati svojo miselno sposobnost in občutek o sebi, sodelovati v družbenih interakcijah in odnosih - vzpostavljati in vzdrževati močne družinske, vrstniške odnose ter odnose v skupnosti. 

2. Kaj so motnje govora, jezika in komunikacije?
Govor in jezik navadno obravnavamo kot rutinsko spretnost, ki se razvija samodejno, zato včasih pozabimo, da so komunikacijske sposobnosti izjemno kompleksen proces. Vendar pa na to pomislimo takoj, ko srečamo otroka ali odraslega, čigar govorni in jezikovni razvoj je iz kateregakoli vzroka omejen. Razširjenost motenj govora, jezika in komunikacije je pri otrocih približno je 25% - 1 od 4 otrok se sooča z motnjami, ki vplivajo na njegovo sposobnost govora in/ali razumevanja (Cf. Robb, 2020:12).
2.1. Pojem "motnje govora, jezika in komunikacije" 
Izraz "motnje govora, jezika in komunikacije" se nanašajo na oteženo zmožnost izmenjave pomena z drugimi ljudmi pri pošiljanju in/ali prejemanju informacij (prim. Prelock & Hutchins, 2018: 1) in se običajno nanaša na eno ali več motenj govora, glasu, jezika, kar pomeni da se oseba sooča s težavami v komunikaciji zaradi naslednjih težav:
	sesljanje
	zamenjavanje ali izpuščanje glasov v besedah (npr.: reče “kjava” namesto “krava” reče “nana” namesto “banana”)
	napake pri izgovorjavi
	nerazumljiv govor
	krajšanje besed
	uporaba napačnih zaimkov 
	skromen besedni zaklad
	nezmožnost razumevanja

	nezmožnost sledenja in razumevanja ustnih navodil 
	napačni vrstni red besed 
	glasovne težave (hripavost, spreminjanje glasu ali izguba glasu) 
	netekoč govor itd.

Čeprav uporabljamo izraz "motnje govora, jezika in komunikacije", ki se nanaša na invalidnost/okvaro, ima le majhen odstotek vseh otrok z govorno-jezikovnimi motnjami dovolj resne težave, da jih razvrstimo kot otroke s posebnimi potrebami. Seveda to velja samo za tiste skupine otrok, katerih motnje govora, jezika in komunikacije so primarne narave in jih ne pripisujemo drugemu zdravstvenemu stanju, kot so cerebralna paraliza, Downov sindrom itd.
Izraz "motnje govora, jezika in komunikacije" se uporablja v kontekstu invalidnosti, vendar to ne pomeni nujno oviranosti pri dostopu in udejstvovanju v vsakodnevnih dejavnostih (prim. Gillam, Marquardt, & N. Martin, 2010: 4–7). Pomeni le, da so posameznikove komunikacijske sposobnosti drugačne od običajnih. 
Vsak otrok z omejenimi jezikovnimi zmožnostmi nima motenj govora, jezika in komunikacije. Na primer, od otroka, katerega materni jezik je drugačen od tistega v državi, v kateri živi, se ne pričakuje, da se bo z enako lahkoto, kot domači govornik, učil nacionalni jezik. Romski otrok, ki mu je bolgarščina drugi jezik, bo najverjetneje potreboval več časa in pomoči pri učenju jezika, kot pa bolgarski otrok, zlasti v socialnem in izobraževalnem kontekstu. Če pa ima romski otrok motnje govora, jezika in komunikacije moramo pri opredeljevanju motenj paziti na morebiten vpliv bolgarščine, saj gre lahko le za razliko v komunikaciji. 
3. Klasifikacija motenj govora, jezika in komunikacije
Analize in klasifikacija motenj govora, jezika in komunikacije temeljijo na dveh osnovnih teoretičnih modelih – medicinskem in lingvistično-behaviorističnem. Najprej se je razvil medicinski model. Njegov pristop je sledeč: iskanje vzrokov bolezni in njihovih simptomov, določeno zdravljenje in predviden izid. Bolezen so diagnosticirali na podlagi razmerja vzrok-simptom-zdravljenje-rezultat. V drugi polovici 70. let prejšnjega stoletja se je krepil jezikovni pristop k motnjam govora, jezika in komunikacije, kot posledica uporabe jezikoslovja in večjega obsega študij o otrokovem jezikovnem razvoju. Tako je nastal nov teoretični model, ki ga nekateri avtorji imenujejo vedenjski, saj temelji na behaviorističnih znanostih in je namenjen analizi komunikacijskega vedenja, nekateri avtorji pa jezikovni, ker temelji na jezikovni analizi pri diagnosticiranju in terapiji motenj govora, jezika in komunikacije. Ker oba izraza enako odražata isti pojav, se je za model uveljavilo ime lingvistično-behavioristični.

3.1. Klasifikacija motenj govora, jezika in komunikacije na osnovi medicinskega modela
Po tem modelu so motnje govora, jezika in komunikacije razdeljene v dve skupini - pridobljene in razvojne motnje. Ta delitev temelji na podlagi etioloških vidikov motnje, kar se odraža v času nastanka motenj (prim. Cenova, 2019: 34–40).
	 Pridobljene motnje: vse motnje, ki se pojavijo, ko je govor že popolnoma razvit (na primer zaradi travmatske poškodbe možganov, meningitisa itd.). Zanje je značilno poslabšanje, ali izguba sposobnosti govornega in jezikovnega izražanja (dizartrija).

	Razvojne motnje: vse motnje, ki se pojavijo pred razvojem govora (na primer motnja govora zaradi cerebralne paralize). Gre za nerazvitost govora ali šibko razvite sposobnosti govornega in jezikovnega izražanja (razvojna dizartrija).

Po medicinskem modelu razvrščamo govorne in jezikovne motnje še v dve skupini, odvisno od etiologije pojava motenj (prim. Prelock & Hutchins, 2018: 1-3).
I. skupina
Primarna: motnja ne izhaja iz posameznikovega splošnega zdravstvenega stanja (npr. cerebralna paraliza, Downov sindrom, okvara sluha, možganska kap). 
	Sekundarna: motnja je lahko posledica drugega zdravstvenega stanja, na primer možganskega tumorja.
II. skupina
Organske motnje govora, jezika in komunikacije: kažejo na organski vzrok, na primer izgubo sluha ali poškodbo možganov. 
	Funkcionalne motnje govora, jezika in komunikacije: nakazujejo neznan vzrok (npr. specifična jezikovna motnja).
3.2. Klasifikacija motenj govora, jezika in komunikacije na osnovi lingvistično-behaviorističnega modela 
Po lingvistično-behaviorističnem modelu razdelimo motnje govora, jezika in komunikacije v dve skupini, odvisno vrste motnje - govorne ali jezikovne. Izraz "govor" se nanaša na kompleksno usklajeno gibanje človekovega govornega aparata, ki proizvaja smiselne glasove (izgovorjava). Vsaka motnja pri gibanju vpliva na ustvarjanje fonemov v besedah, besednih zvezah in povedih, tako da postane komunikacija poslušalcem delno ali popolnoma nerazumljiva. Jecljanje, na primer, je oblika govorne motnje, kjer gre za motnje v hitrosti in/ali tekočnosti govorjenja zaradi podaljševanja in ponavljanja glasov, besed in/ali besednih zvez. Elementi govora so:
• Artikulacija: kako nastajajo glasovi oz. izgovorjava (npr. glas “m” nastane tako, da stisnemo ustnice skupaj in pustimo, da zrak uhaja skozi nos) 
• Fonologija: kako se glasovi sestavljajo (otroci se, na primer, morajo naučiti, kako izgovarjati ne le [s] v besedi »sova«, ampak tudi s v besedi »streha« “ kar je težje, ker se pojavlja v soglasniškem sklopu)
• Glas: koordinacija dihanja in vibracije glasilk za tvorjenje zvoka (imenovano tudi fonacija) 
• Tekočnost: tekoča tvorba govora, vključno z ritmom (pri jecljanju gre za motnjo tekočnosti) 
"Jezik" je sistem simbolov, ki predstavljajo ideje v različnih modalitetah, vključno z razumevanjem (doumevanjem) in govorjenjem, branjem in pisanjem. Jezik je torej urejen sistem simbolov in družbeno uveljavljenih pravil. Motnje sposobnosti šifriranja in dešifriranja vplivajo na jezikovno izražanje in razumevanje, kar se lahko kaže kot težave pri usvajanju besedišča (besed), besednih končnic in stavčnih struktur ali kot izjemne težave pri pravilni uporabi besed in slovnice, težave pri razumevanje itd. Elementi jezika so: 
• Semantika: pomen besed (npr. beseda »prst« se lahko nanaša na zemljo ali del telesa) 
• Morfologija: pravila ustvarjanja novih besed (npr., življenje, živeti) 
• Sintaksa: vrstni red besed v stavku (npr. "Moja soseda Anja rada poje")  
• Pragmatika: družbeno primerna raba jezika (npr. razumevanje sarkazma, raba vljudnostnih izraziv – prosim, hvala, razumevanje, kako sodelovati v pogovoru, kako začeti in končati pogovor) 
3.2.1. Motnje govora
Pri govornih motnjah je prizadeta zunanja oblika izražanja skozi govor. Govorne motnje so primanjkljaji, ki lahko v celoti ovirajo nastajanje govora, ali pa gre za nerazumljiv oz. kako drugače odstopajoč govor. 
Po lingvistično-behaviorističnem modelu lahko govorne motnje razdelimo v sledeče podskupine (prim. Cenova, 2019: 34–38): 
Motnje
govora 
Delna motnja govora
Popolna motnja govora

Glasovne motnje
disfonija
	afonija
	rinofonija

Motnje artikulacije 
	specifične 
	sekundarne 
	organske

Prozodične motnje 
bradilalija
	tahilalija
	jecljanje
	pljuvanje
Dizartrija
pridobljena 
	razvojna 
Apraksija
Organske razvojne govorne motnje
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3.2.1.1. Delne motnje govora
Gre za motnjo enega od elementov govora - fonacije ali artikulacije. Delne motnje govora razdelimo na glasovne in artikulacijske motnje:
Glasovne motnje: 
	disfonija: patološke spremembe v višini, glasnosti in tonu glasu
	afonija: izguba glasu
	rinofonija: patološke spremembe glasovne resonance (govorjenje skozi nos)

Motnje artikulacije: nesposobnost pravilnega oblikovanja določenih glasov (izpuščanje, dodajanje, popačenje ali zamenjevanje glasov)
specifične motnje artikulacije: nepravilna artikulacija glasov pri normalno psihofizično razvitih otrocih in brez nepravilnosti v strukturi govornih organov
sekundarne motnje artikulacije: sočasna motnja, eden od simptomov intelektualne ali senzorične motnje
organske motnje artikulacije: motena artikulacija zaradi prirojenih nepravilnosti govornih organov
3.2.1.2. Popolne motnje govora: motnje dveh ali več elementov govora. Splošno jih delimo na prozodične motnje, dizartrijo in apraksijo. 
Prozodične motnje:
bradilalija: patološko počasen govor
	tahilalija: patološko hiter govor
	pljuvanje: občasne prozodične motnje, ki lahko vodijo v jecljanje
	jecljanje: motena tekočnost govora, za katero je značilno ponavljanje glasov, zlogov, besed, podaljševanje zlogov, krči in blokade govornih mišic 
Dizartrija:
Pridobljena dizartrija: motnja artikulacije, dihanja, fonacije in prozodije kot posledice centralne možganske okvare. Glede na lokalizacijo poškodbe jo delimo na bulbarno dizartrijo in psevdobulbarno dizartrijo. 
	Razvojna dizartrija: povezana s cerebralno paralizo
Apraksija (pridobljena in razvojna apraksija)
Motnja govora, ki je posledica lokalnih okvar osrednjega živčnega sistema, za katere je značilna motena tekočnost govora in artikulacija. 
Organske govorne motnje 
Motnje v dihanju, fonaciji, artikulaciji in prozodiji kot posledica prirojenih nepravilnosti v govornih organih (npr. prirojena razcepna ustnica in/ali razcepno nebo). 

3.2.2. Jezikovne motnje
Označujejo jih motnje jezikovnega kodiranja in dekodiranja informacij. Jezikovne motnje so heterogena skupina motenj pri jezikovnem razumevanju ali izražanju. Ta heterogenost se kaže v resnosti motnje, nekateri otroci imajo blage slovnične težave, drugi nimajo skladenjskega znanja ter tretji izraznega jezika. 
Po lingvistično-behaviorističnem modelu lahko jezikovne motnje razdelimo na naslednje podvrste (Cf. Cenova, 2019:38-40):



Jezikovne motnje
Jezikovne motnje govorjenega jezika
Jezikovne motnje pisanega jezika
Afazija
Brocajeva motorična afazija
Wernickejeva senzorična afazija
	Globalna (skupna) afazija
Transkortikalna motorična afazija
Transkortikalna senzorična afazija
	Kondukcijska afazija
Anomična, amnestična afazija
	Otroška afazija 
Pridobljene motnje pisnega jezika
	Agrafija
	Afazija


Motnje v razvoju pisnega jezika
Specifična disleksija 
	Sekundarna disleksija
Motnje v razvoju govorjenega jezika
Specifične jezikovne motnje
	Sekundarne jezikovne motnje
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3.2.2.1. Motnje govorjenega jezika: 
Prizadete so jezikovne funkcije izražanja in razumevanja besednih sporočil. Motnje govorjenega jezika delimo na pridobljene motnje govorjenega jezika in motnje v razvoju govorjenega jezika.
Pridobljene motnje govorjenega jezika (afazija): razpad jezikovnega sistema kot posledica organske poškodbe možganov:
	Brocajeva motorična afazija
Znana tudi kot ekspresivna afazija, za katero je značilna delno izgubljena sposobnost za tvorjenje jezika, medtem ko je razumevanje lahko razmeroma dobro. 

	Wernickejeva senzorična afazija
Globalna (skupna) afazija

Transkortikalna motorična afazija
Transkortikalna senzorična afazija
Kondukcijska afazija
Anomična, amnestična afazija
Otroška afazija 
Motnje v razvoju govorjenega jezika: 
	Specifične jezikovne motnje
Zaznamujejo jih pomembni primanjkljaji na različnih jezikovnih nivojih - fonološke, slovnične, semantično-pragmatične težave brez očitnih spremljajočih zdravstvenih težav ali nevroloških okvar.
	Sekundarne jezikovne motnje
Pomemben primanjkljaj govornih sposobnosti zaradi intelektualnih nezmožnosti, senzoričnih pomanjkljivosti, motenj avtističnega spektra, motenj pozornosti in hiperaktivnosti itd. 

3.2.2.2.  Jezikovne motnje pisnega jezika:
Pridobljene motnje pisnega jezika 
Agrafija
Pridobljena motnja pisanja, ki nastane kot posledica poškodbe katerega koli kognitivnega, jezikovnega ali senzomotoričnega procesa, ki je odgovoren za sposobnost črkovanja in pisanja.
	Aleksija
Pridobljena nesposobnost branja: periferne (abecedna aleksija, abecedno branje, prostorska aleksija, pozornostna aleksija) in centralne (leksikalna aleksija, semantična aleksija, fonološka aleksija, globoka aleksija)
Motnje v razvoju pisnega jezika
Prirojene ali zgodaj pridobljene motnje usvajanja branja in pisanja kot posledica organske poškodbe možganov. 
	Specifična disleksija

Sekundarna disleksija
4. Zakaj so komunikacijske sposobnosti tako pomembne za otrokovo uspešnost? 
Govorne in jezikovne spretnosti, ki jih otroci pridobijo s poslušanjem in govorjenjem, so temeljnega pomena za razvoj njihovih bralnih in pisnih sposobnosti, pismenost pa je ključna za učenje in kasnejši družbeni razvoj. Dobre govorne spretnosti hkrati pripomorejo k lažjemu vzpostavljanju osebnih in poklicnih odnosov ter neodvisnemu udejstvovanju v družbi.
Govorne in jezikovne motnje bi lahko predstavljale resno oviro, ki bi dolgoročno vplivala na kognitivni in socialno-čustveni razvoj ter na pismenost in akademske dosežke ter bi lahko imele vseživljenjske ekonomske in socialne učinke. Motnje govora, jezika in komunikacije se kažejo v povečanem tveganju za učne težave in motnje vedenja, s tem povezana psihiatrična stanja pa imajo lahko precej negativen vpliv na otrokovo uspešnost.
4.1. Vpliv na pismenost in akademske dosežke 
Težke govorne in jezikovne motnje so povezane z motnjami branja in splošnimi težavami pri opismenjevanju (glej Fletcher-Campbell, Reid in Soler, 2009). Pri branju gre v bistvu za preslikavo grafičnih simbolov (črk) v jezikovne oblike (besede). Ko je usvajanje in obvladovanje govorjenega besedišča moteno, je pričakovati, da bo motena tudi povezava črka-glas. Poleg tega lahko postane, zaradi večjih jezikovnih in govornih motenj, obdelava grafičnih simbolov manj učinkovita in ovira njihovo preslikavo v pomen. Tudi ko otrok usvoji besedišče, se lahko kognitivne težave pri prevajanju besedila v jezik nadaljujejo. Pri jezikih, kot je angleščina, ki uporablja fonetično besedilo, lahko težke motnje govora prav tako vplivajo na fonološko obdelavo, povezano z branjem (glej Pennington & Bishop, 2009). Če povzamemo, težke govorne in jezikovne motnje imajo pogosto neposredne ali posredne negativne učinke na razvoj pismenosti in tekočnost branja. Poleg neposrednega vpliva na pismenost lahko negativno vplivajo tudi na druge učne dosežke. Za ponazoritev, v 15-letni raziskavi otrok z govornimi in jezikovnimi motnjami je imel visok delež (52 %) otrok, ki so jim bile na začetku prepoznane takšne motnje, ostale motnje učenja in kasneje slabši akademski uspeh (prim. King , Jones, & Lasky, 1982). Tudi splošni dolgoročni dosežki pri otrocih z jezikovnimi motnjami so slabši (prim. Hall in Tomblin, 1978). Pred kratkim je študija nedonošenčkov z jezikovnimi motnjami pokazala več motenj v dosežkih kasneje v življenju. Stoeckel in sodelavci (2013) poročajo o močni korelaciji med zgodnjimi jezikovnimi težavami in poznejšo diagnozo motenj pisnega jezika.
4.2. Kako govorno-jezikovne motnje vplivajo na otroke v različnih vzgojno-izobraževalnih okoljih?
Šolska leta zajemajo širok razvojni obseg, jezikovne motnje v adolescenci pa so prav tako pomembne za prepoznavanje, kot motnje, ki se pojavljajo v zgodnejšem obdobju. Vendar pa je jezikovni razvoj pri mladostnikih bolj postopen in individualen kot pri mlajših otrocih, zato je prepoznavanje tovrstnih motenj lahko še posebej zahtevno. Poznejši jezikovni razvoj, kot je usvajanje figurativnega jezika (npr. metafor in frazemov), napredne leksikalne in skladenjske spretnosti (npr. določanje abstraktnih besed, uporaba zapletenih stavkov), analogno sklepanje in učinkovite pogovorne veščine (pogajanje in prepričevanje), se razvijajo daljše obdobje. Hkrati so te jezikovne kompetence bistvene za učinkovito obvladovanje izobraževalnega in socialnega življenja v osnovni šoli. Mladostniki z jezikovnimi motnjami so izpostavljeni tveganju, da bodo opustili šolanje ali da, tako ali drugače, ne bodo uspešno prehodili poti od srednje šole do univerze oz. zaposlitve. Zatorej je vedno večji poudarek na funkcionalni usposobljenosti mladostnikov v socialni komunikaciji. 
4.3. Jezikovne motnje v šolskem obdobju 
Čeprav bi se naj simptomi in resnost otrokovih govornih motenj sčasoma spremenili, so jezikovne motnje po navadi kronične. Predšolski otroci z diagnosticiranimi jezikovnimi motnjami so v času šolanja precej ogroženi zaradi doživljanja sebe, prav tako pa tudi zaradi izobraževalnih, socialnih in poklicnih težav, ki pogosto spremljajo te motnje. Za šoloobvezne otroke z jezikovnimi motnjami je značilna njihova heterogenost – od blagih slovničnih težav do nerazvitega jezika. Za otroke s hudimi jezikovnimi motnjami lahko predstavlja govorjen jezik velike težave. V teh primerih lahko otroci uporabljajo nadomestne oblike komunikacije, kot so grafični pripomočki, ročni znaki in elektronske naprave za govor, da olajšajo jezikovni razvoj ali služijo kot alternativne oblike komunikacije. 
V populaciji otrok so bile ugotovljene težave na vseh jezikovnih, semantičnih, skladenjskih in pragmatičnih področjih. Vendar sedanje razmišljanje pri motnjah govorjenega jezika ni namenjeno ločevanju posameznih veščin, temveč osredotočanju na širše vidike otrokovega jezika in učnega okolja, ki bi najbolje spodbujali otrokov trenutni in prihodnji razvoj komunikacije. To vključuje prepoznavanje povezave med jezikom, zlasti fonološko zavedanje (zavedanje zvočne strukture besed) in pismenost. 
Drugo področje, ki je bilo deležno pozornosti, je pripovedovanje, deloma zato, ker ta sposobnost temelji na drugih jezikovnih in kognitivnih spretnostih, deloma pa tudi zato, ker se zdi, da so dobre pripovedne spretnosti povezane z dobrimi  učnimi dosežki.
Otroci z jezikovnimi motnjami so ogroženi tudi zaradi maloštevilnih in manj uspešnih socialnih interakcij kot drugi otroci iste starosti. Tako so jezikovni temelji za socialno interakcijo, še posebej pogovorne spretnosti, glavno področje, ki mu je potrebno posvetiti posebno pozornost. 
4.3.1. Fonologija
Fonološke napake lahko poslabšajo razumljivost, katere se otrok dobro zaveda. Zaradi tega bi jih bilo potrebno sistematično obravnavati. Fonološke motnje pri majhnih otrocih včasih napovedujejo kasnejše težave pri učenju branja, zlasti kadar obstajajo dodatni primanjkljaji fonološkega zavedanja. Težave fonološkega zavedanja - zmožnost analiziranja in manipulacije z zvočnim jezikom - se pogosto pojavljajo pri šolskih otrocih z jezikovnimi motnjami in so osnova za njihove težave pri učenju prepoznavanju besed in črkovanju. Na žalost lahko težave pri prepoznavanju besedila predstavljajo resno oviro za otrokovo branje, tako kot težave pri črkovanju lahko ovirajo proces pisanja. 
4.3.2. Sintaksa in morfologija
Pogovorni jezik šolskih otrok z jezikovnimi motnjami pogosto prepoznamo po povedih, ki so krajše in enostavnejše od povedi vrstnikov s tipičnim jezikovnim razvojem. Podobne težave lahko opazimo tudi pri pisnem jeziku, ko morajo otroci za šolske naloge pripraviti pripovedno, prepričljivo ali opisno besedilo. Za otroke z jezikovnimi motnjami so značilna krajša besedila z manj podrobnostmi, slabša organizacija in večje število slovničnih in pravopisnih napak kot pri njihovih vrstnikih1. Pri pisanju se lahko pokažejo tudi morfološke težave. Na primer, izpuščajo lahko množino in glagole v pretekliku (“Včeraj uporabili kolo”), ali pa nepravilno uporabljajo glagole v pretekliku (‘‘Hodal je po travi’’), tudi še pri 12 letu starosti.
4.3.3. Semantika
Otroci z jezikovnimi motnjami, v primerjavi s svojimi vrstniki, pogosto kažejo omejeno leksikalno znanje, zlasti v zvezi z besedami, ki izražajo abstraktne (ponos, pogum), polisemične (globoko, vpojno) ali tehnične (enačba, parabola) pomene. Figurativni izrazi, kot so metafore (Odvetnik je bil buldožer, ki je zasliševal pričo), frazemi (vzeti si čas, brati med vrsticami) in pregovori (Za vsakim dežjem posije sonce) prav tako povzročajo težave pri razumevanju, skupaj  s slengom (plonkci), sarkazmom ("tvoja soba pa je zdaj RES čista!") in humorjem. Pogosto je moten tudi hiter priklic pravilnih besed, zlasti v povezavi z nepogogostimi (tamburin) ali abstraktnimi (religije) besedami.
Pomanjkljivosti v otrokovem semantičnem razvoju lahko precej omejijo njegovo govorno in pisno komunikacijo, kar ima velik vpliv na njegov družbeni razvoj in napredek. Na primer, težave pri priklicu besed in razumevanju humorja lahko otroku preprečujejo, da bi pripovedoval šale in uganke, kar je priljubljena zabava med šolarji. Ker učbeniki, ki se uporabljajo v šolah, pogosto vsebujejo težje besede in izraze, otroci s težavami na semantičnem področju pogosto ne razumejo slišanega in prebranega. Ti učinki so ciklični, saj sta poslušanje in branje sama po sebi pomemben vir učenja jezika v času šolanja. Posledično bodo otroci, ki pomanjkljivo poslušajo in berejo, še bolj zaostajali za vrstniki v jezikovnem razvoju. 
4.3.4. Pragmatika
Težave v pragmatiki - družbena raba jezika - so pogost pojav pri šolskih otrocih z jezikovnimi motnjami. Otroci z jezikovnimi motnjami so lahko zaradi svojih fonoloških, skladenjskih, morfoloških in semantičnih primanjkljajev podvrženi zbadanju, žaljivim komentarjem in osebnim zavrnitvam s strani svojih vrstnikov. Zaradi tovrstnih negativnih povratnih informacij se lahko otrok začne izogibati socialnim situacijam in priložnostim, ki so pomembne za jezikovni razvoj. Na primer,  v stalni interakciji z vrstniki lahko otroci opazujejo druge otroke, ki uporabljajo zapleten jezik in lahko sami vadijo uporabo ustreznih fonoloških vzorcev, skladenjskih struktur, morfemov, besed in metafor v različnih kontekstih (pozdravljanje z vrstniki, pogovor, izmenjava informacij, izražanje strinjanja in nestrinjanja, prepričevanja). Opisane so bile številne pragmatične težave pri šolskih otrocih z jezikovnimi motnjami. V interakcijah z vrstniki so to omejitve pri dostopu do obstoječih igralnih skupin, pri sodelovanju, prepričevanju in pogajanju pri vključevanju v razširjene pogovore in pri sporočanju slabih novic.
5. Govorno-jezikovne motnje (nacionalne razsežnosti) 
5.1. Govorno-jezikovne motnje
Problem govornih in jezikovnih funkcij ima, glede na svojo kompleksnost, zelo široko paleto klasifikacijskih sistemov. Na primer: po vzroku, času poročanja, lastnostih itd.
Najbolj razširjene klasifikacije, ki jih v svetovni praksi uporabljajo profesionalci, so: 
	ICD-10 (Klasifikacija podatkov o duševnih motnjah, ki jih zagotavlja Svetovna zdravstvena organizacija, zadnja izdaja - Mednarodna klasifikacija bolezni in z njimi povezanih zdravstvenih težav, Svetovna zdravstvena organizacija) 

F80-F89 Motnje psihološkega razvoja  https://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf 
	DSM-IV (Razvrstitev duševnih motenj Ameriškega združenja psihiatrov, zadnja izdaja - Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj, 4. izdaja, Ameriško psihiatrično združenje) https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/ajp.152.8.1228 

5.2. Govorno in jezikovne motnje
5.2.1. Govorno-jezikovne motnje v Združenem kraljestvu
Opredelitev govorno-jezikovnih motenj v Združenem Kraljestvu 
Konec leta 2001 se je na področju invalidnosti v evropskih državah začel izvajati prednostni program "Izobraževanje za vse". Cilj programa je bil “določiti prednostna vprašanja glede invalidnosti v razvojnih programih za spodbujanje inkluzivnega izobraževanja kot glavnega pristopa k doseganju univerzalnega izobraževanja za vse“ (UNESCO, 2017). To pobudo narekuje prepričanje, da „inkluzivno izobraževanje ponuja strategijo za uvajanje učinkovitega univerzalnega izobraževanja, saj pomeni ustanavljanje šol, ki bodo sposobne zadovoljiti dejanske razlike tako otrok in kot skupnosti.
Vzgoja in varstvo v zgodnjem otroštvu omogočata tudi zgodnje identificiranje motenj in otrok s posebnimi potrebami ter staršem, zdravstvenim delavcem in učiteljem omogočata boljše načrtovanje zadovoljevanja potreb otrok s posebnimi potrebami (World Education Forum, 2015).
V Veliki Britaniji se govorno-jezikovne motnje pogosteje nanaša na govorno in jezikovno terapijo. Royal College of Speech and Language Therapists (RCSLT) je strokovno telo, ki zagotavlja vodstvo in postavlja strokovne standarde za tovrstno terapijo. 
Logopedi zagotavljajo obravnavo, podporo in skrb za otroke in odrasle s težavami pri komunikaciji ter hranjenju, pitju ali požiranju.
Logopedi ocenjujejo in obravnavajo težave z govorom, jezikom in komunikacijo pri ljudeh vseh starostnih skupin, da jim pomagajo k boljši komunikaciji.
V šolskem obdobju učitelji opazujejo otrokovo funkcioniranje. V bližnji prihodnosti naj bi v sprejemnem obdobju v šolo (pri starosti 5 let) uvedli nov temeljni test za zgodnjo identifikacijo jezikovnih, govornih in komunikacijskih potreb. Trenutno obstajajo testi glasovnega zavedanja v prvem šolskem letu (pri starosti 6 let), preizkus “Key Stage test” (branje, matematika, slovnica, interpunkcija in pravopis) ob koncu drugega šolskega leta (pri starosti 8 let) ter še drugi “Key Stage test” ob koncu šestega šolskega leta (pri starosti 11 let). Ti testi omogočajo učiteljem spremljanje in primerjavo otrok s pričakovanimi standardi in prepoznavanje njihovih potencialnih govornih, jezikovnih in komunikacijskih potreb. 
“Beyond Measure” je dokument, ki ga je pripravila skupina Communication Trust o uporabi otrokove ocene v sprejemnem obdobju pri diagnosticiranju in podpori otrokom z govornimi, jezikovnimi in komunikacijskimi potrebami. http://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/382086/tct_beyondmeasure.pdf
	Povezave do virov za učitelje na naslednjih področjih:

Pričakovane sposobnosti otrok glede na starost (www.thecommunicationtrust.org.uk/universallyspeaking)
Strategije za zgodnje diagnosticiranje govornih, jezikovnih in komunikacijskih potreb (http://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/267020/strategies_for_every_classroom_early_identification_of_slcn.pdf ) 
Ocenjevanje znanja učiteljev in dostop do usposabljanja
????

5.2.2. Govorno-jezikovne motnje v Bolgariji
Opredelitev govorno-jezikovne motnje v Bolgariji
Logopedija obravnava tako predšolske in šolske otroke kot odrasle z težavami v govoru Glavni cilj logopedske terapije je razvoj in izvajanje z dokazi podprtih in praktično preverjenih metod za izboljšanje jezikovnega funkcioniranja , od logopedov prek specializiranih sistemov za izobraževanje in socializacijo.
 Preprečevanje motenj govora, jezika in komunikacije in učnih težav po Odloku o inkluzivnem izobraževanju vključuje3:
	preučevanje pisnega jezika učencev od začetne stopnje
	ugotavljanje potreb otrok in učencev po govorni terapiji

Logopedska diagnoza motenj govora jezika in komunikacije obsega:
1. diagnozo govornih motenj,
2. nevropsihološko diagnostiko otrok, starih od 3 do 6 let, ter učencev osnovne in srednje šole,
3. diagnozo jezikovnih kompetenc otrok od 3. do 6. leta starosti,
4. terapevtske aktivnosti z vzpostavljenimi indikacijami motenj govora jezika in komunikacije vključujejo:
4.1. individualno načrtovanje terapij,
4.2. zgodnja govorna terapija za otroke s kompleksnimi motnjami govora, jezika in komunikacije in s tveganjem za učne težave, stare od 3-4 let,
4.3. izvajanje terapije pri otrocih in dijakih z motnjami govora, jezika in komunikacije.
5. oblikovanje metodologij za izboljšanje govora, učenje in ponovno učenje govora,
6. raziskovanje faz razvoja pravilnega govora pod vplivom govorne terapije,
7. preprečevanje govornih motenj (Karagiozov I., Garbačeva A., 1996, 71).
“Nacionalni načrt za vključevanje otrok z učnimi težavami", namenjen otrokom s telesnimi, senzoričnimi, intelektualnimi, govornimi in jezikovnimi ali več motnjami, določa okvir za izvajanje inkluzivnega izobraževanja v Bolgariji. 
Strokovnjaki uporabljajo pri ocenjevanju posameznih potreb otrok in učencev metodologije, ki jih je odobrilo Ministrstvo za izobraževanje in znanost (primeri: metodologija za oceno izobraževalnih potreb otrok in učencev, metodologija funkcionalne evalvacije in dela z otroki z motnjami v duševnem razvoju in motnjami avtističnega spektra, metodologija ocenjevanja individualnih potreb otrok in učencev z več motnjami; metode verbalnega in neverbalnega ocenjevanja - sistem komunikacije z izmenjavo slik PECS, znakovni jezik MAKATON, vzajemna komunikacija, metoda Tadoma, metoda C-MAP; "Binet-Termanov" test, Wexlerjev test itd.)
5.2.3. Govorno-jezikovne motnje v Sloveniji
Opredelitev govorno-jezikovnih motenj v Sloveniji
V Sloveniji se v tem kontekstu najpogosteje uporablja izraz govorno-jezikovne motnje. Zavod republike Slovenije za šolstvo je glavna nacionalna raziskovalna, razvojna in svetovalna ustanova na področju predšolske, osnovnošolske in srednješolske izobrazbe in je strokovno telo, ki v merilih za opredelitev vrst in ravni primanjkljajev, ovir ali motenj otrok s posebnimi potrebami, določa standarde in opredelitve za govorno in jezikovne motnje. 
Govorno-jezikovno motnjo diagnosticira logoped po strokovnih standardnih kriterijih za opredelitev motenj. Motnje so lahko od lažjih do težjih motenj na enem ali več področjih: pragmatika, semantika, skladnja, fonologija, artikulacija in tekočnost govora. Pomemben dejavnik pri opredelitvi govorno-jezikovne motnje je ugotovitev, ali govorna motnja pomembno vpliva na otrokove potrebe in njegovo uspešnost v izobraževalnem procesu. 
V Sloveniji trenutno ni uradnih podatkov o razširjenosti govornih, jezikovnih in komunikacijskih motenj.
Približno 180 logopedov je odgovornih za potrebe otrok in odraslih z motnjami govora, jezika in komunikacije, ki letno obravnavajo dvajset tisoč uporabnikov, večinoma otrok in mladostnikov.
Leta 2012 so, po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 8,6 odstotku predšolskih otrok diagnosticirali govorno-jezikovne motnje. Statistični urad RS poroča, da je 1,3 odstotka otrok s posebnimi potrebami vključenih v programe predšolske vzgoje ter 5,87 odstotka otrok s posebnimi potrebami v osnovnošolsko izobraževanje, sem pa sodijo tudi otroci z motnjami govora, jezika in komunikacije. 
Sistematično ovrednotenje govornega, jezikovnega in komunikacijskega razvoja v predšolskem obdobju izvajajo specialisti v zdravstvenih ustanovah. Govor, jezik in komunikacijsko funkcijo preverjajo na splošnem zdravniškem pregledu prvič pri treh letih in drugič pri petih letih.
Otroci pri treh letih opravijo preventivni pediatrični pregled, ki vključuje psihološki pregled, kjer psiholog poleg ostalega preveri tudi govorno-jezikovno funkcijo.
Pri petih letih, pred vstopom v šolo, otroci opravijo še en preventivni pediatrični pregled, poleg tega pa ga pregleda tudi logoped, ki oceni njegovo funkcioniranje na področju govora, jezika in komunikacije. 
5.2.4. Govorno-jezikovne motnje v Belgiji (Flandrija)
Opredelitev govorno-jezikovne motnje v Belgiji (Flandrija)
Jezikovni razvoj sledi določenemu vzorcu (različnim stopnjam jezikovnega razvoja). Pri številnih otrocih je ta razvoj zakasnjen ali pa poteka netipično. V tem primeru govorijo logopedi o motnji primarnega jezikovnega razvoja. Motnja vpliva tako na razvoj jezikovnih oblik (spreganje, sklanjanje in strukturo povedi), na jezikovno vsebino (besedišče) kot na rabo jezika. Včasih kaže otrok tudi značilnosti hiperaktivnega vedenja ter motnje pozornosti in koncentracije. Če se, zaradi umske prizadetosti, motnje sluha ali duševne motnje, jezik ne razvije normalno, potem govorimo o sekundarni motnji razvoja jezika.
Omejena raziskava v Flandriji je pokazala, da se motnje govornega in jezikovnega razvoja pojavijo pri 8% fantov in 6% deklet (Scheiris J. in Desoete 2008). Vendar pa manjkajo splošni podatki o razširjenosti motenj. Domnevajo, da je razširjenost težav v jezikovnem razvoju v Flandriji približno enaka razširjenosti, omenjeni v mednarodni literaturi: 
7-10% otrok ima težave v jezikovnem razvoju. Pri določenem deležu otrok se lahko te težave odpravijo z govorno terapijo (v tem primeru govorimo o govorno-jezikovnem zaostanku). 3-5% otrok ima motnjo v primarnem razvoju jezika (Kind en Gezin, 2010). 
Po Zinku & Breulsu ima v Flandriji 3% populacije razvojno disfazijo, vse sekundarne govorno-jezikovne težave pa približno 2% populacije (Zink & Bruels, 2012).
Ugotovljeno je bilo tudi, da je pri nekaterih otrocih, ki jim je bila diagnosticirana motnja v primarnem govornem razvoju, pri treh ali štirih letih ta motnja izzvenela (Van hell & Vederburg, 2007). 
Center za pomoč v izobraževanju (CLB) je ustanova za usmerjanje osnovnošolcev in srednješolcev v Flandriji. CLB (Leerlinggebonden aanbod, 2009) je odgovoren za številne ključne dejavnosti, kot so sprejem, pojasnila, zagotavljanje informacij in nasvetov, diagnosticiranje in sodelovanje z mrežo glede skrbniških vprašanj v zvezi z govornim in jezikovnim razvojem. 
Spremljevalne dejavnosti, ki podpirajo govorno-jezikovni razvoj učencev lahko uvrstimo v štiri smernice CLB: učenje in študij, izobraževalna kariera, psihološko in socialno delovanje ter preventivno zdravstveno varstvo.

5.2.5. Govorno-jezikovne motnje v Turčiji
Opredelitev govorno-jezikovne motnje v Turčiji
Govorno-jezikovna terapija je v Turčiji novo razvijajoči se poklic.
Največja jezikovna manjšina so Kurdi na jugovzhodu Turčije, ki govorijo kurdščino. Poleg njih sta tudi judovska in armenska manjšina, ki sta obe dvojezični. 
Turščina je aglutinirajoč jezik, kar pomeni, da lahko korenu besede dodamo veliko število predpon, od katerih ima vsaka samo en pomen ali slovnično funkcijo.
S prirojeno okvaro sluha se rodita 1-2 dojenčka na 1300 živorojenih otrok, to število pa se petkrat poveča, ko otroci v Turčiji dopolnijo 5 let. Tudi blaga izguba sluha lahko vpliva na zaostanek v govorno-jezikovnem razvoju, kognitivnem, socialnem in čustvenem razvoju ter na učno uspešnost otroka.  
Raziskava Turškega statističnega inštituta TURKSTAT z naslovom "Težave in pričakovanja invalidov", objavljena leta 2010, se omejuje na osebe, ki so vpisane v Nacionalni bazi podatkov o invalidih. Po tej raziskavi je 4,9 % posameznikov z zdravniško kartoteko starih 0–6 let, 16,2 % od 7–14 let, 17,2 % pa 15–24 let. Tabela ponuja pregled invalidnosti po starostnih skupinah.http://en.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/20103/UnicefOzelGereksinimliRaporENG.08.06.16.web_.pdf" http://en.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/20103/UnicefOzelGereksinimliRaporENG.08.06.16.web_.pdf 
Kot že omenjeno, je logoped (SLP) relativno nov poklic v Turčiji. Trenutno je v celotni državi le sedem strokovnjakov z doktoratom iz področja logopedije, izobraževali so se na podiplomskem študiju v tujini, predvsem v Angliji in Združenih državah Amerike. V preteklosti so večino storitev rehabilitacije, s posebnim poudarkom na diagnosticiranju, nudili specialisti medicine. Govorno-jezikovne storitve so bile prvič uvedene na pobudo vladnih organizacij.
Otroci z govornimi težavami so vključeni v redni šolski program, kjer pa se za njih izvajajo posebne prilagoditve. To so informativni sestanki, ki jih za učitelje, upravnike zavodov in starše organizirajo usmerjevalni in raziskovalni centri ter otroška psihiatrija, o individualnih in razvojnih značilnostih otrok, smernicah, ki jih je treba izvesti v šoli, pri pouku in doma brez prekinitev izobraževalnega okolja in seminarji za strokovno usposabljanje učiteljev in staršev. Za te otroke so v centrih za usmerjanje in raziskave zagotovljene ustrezne terapevtske storitve.
5.2.6. Govorno-jezikovne motnje v Srbiji
Opredelitev govorno-jezikovnih motenj v Srbiji
Najbolj razširjeni klasifikaciji, ki jih uporabljajo profesionalci tako v svetovni praksi kot tudi v Srbiji, sta: 
ICD-10 (Klasifikacija podatkov o duševnih motnjah, ki jih je predložila Svetovna zdravstvena organizacija, zadnja izdaja - Mednarodna klasifikacija bolezni in z njimi povezanih zdravstvenih težav, Svetovna zdravstvena organizacija) 
DSM-IV (Razvrstitev duševnih motenj po Ameriškem združenju psihiatrov, zadnja izdaja - Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj, 4. izdaja, Ameriško psihiatrično združenje) 
V Srbiji, kot že omenjeno, sledijo strokovnjaki svetovni praksi. Najpogostejše artikulacijske težave v srbskem jeziku so sigmatizem (nanaša se na glasove S, Z, C, Ć, Đ, Š, Ž, Č, Dž), lambdacizem (motnja glasu L in LJ) in rotacizem (izpuščanje glasu R). 
Po podatkih Združenja logopedov Srbije, ki združuje vse logopede, ki delujejo v zdravstvu, izobraževalnem sistemu in sistemu socialne zaščite, pride v Srbiji na enega logopeda 20.000 ljudi.  
Po podatkih Inštituta za fonetiko ima več kot 60 % otrok govorno motnjo, kar je osemkrat več kot pred petdesetimi leti. 
Izvajanje govorno-jezikovne terapije v Srbiji
V Srbiji je običajna praksa, da ima vsak vrtec in osnovna šola svojega logopeda. Le-ti sodelujejo z otroki, pri katerih prepoznavajo in izvajajo terapijo morebitne govorno-jezikovne motnje. 
6. Mobilna aplikacija 
Uporaba (poučni pristop za predšolsko vzgojo in osnovno šolo)
Razvojni mejniki
	Razvojni mejniki so orientacijsko orodje za razumevanje otrokovega govorno-jezikovnega razvoja in prepoznavanje njegovih morebitnih razvojnih zaostankov ali težav. Izvaja ga lahko vzgojitelj, učitelj ali starš/skrbnik. Po vnosu datuma rojstva kalkulator starosti izračuna otrokovo starost.
	S klikom na gumb »Jezikovne spretnosti« se bodo prikazale pričakovane jezikovne spretnosti, ki ustrezajo vnešeni starosti in program navede, kdaj bi otrok lahko bil primeren za napotitev k logopedu.
	S klikom na gumb »Glasovi govora« se bodo prikazali oblački z glasovi, ki ustrezajo otrokovi starosti. Rumeni oblački predstavljajo glasove, ki bi jih moral otrok obvladati pri tej starosti, sivi oblački predstavljajo glasove, ki jih otrok še lahko nepravilno izgovarja pri njegovi starosti. 
	S klikom na gumb »Začni preizkus« se začne test artikulacije.
	Test prikazuje niz slik, ki naj jih otrok poskuša poimenovati. Izvajalec naj spodbudi otroka: „Kaj vidiš na sliki?“ Če otrok ne odgovori ali ne odgovori pravilno, mu naj sugerira z vprašanjem: „Ali je to podgana ali krt?“ Če se otrok še vedno ne odziva, ga naj izzove z vprašanjem: "Jaz rečem krt, kaj pa ti rečeš?" 
	Izvajalec mora pozorno poslušati in opazovati otrokove odgovore in nato navesti ali je otrok glas pravilno izgovoril ali ne.  

Po končanem preizkusu bodo rezultati predstavljeni na zaslonu in na voljo za shranjevanje v obliki PDF datoteke. 
Slikovne kartice 
	Slikovne kartice so namenjene vadbi izgovorjave izbranih glasov na različnih mestih besed (začetnem, sredinskem, končnim, mešanim). Upoštevajte, da so kartice ustrezne samo v primeru, če otrok obvlada glas v zlogu ("sa", "se", "su", "os"). 
	Priporočljivo je, da otrok izgovarja samo en problematičen glas naenkrat. Če se otrok trudi z več glasovi (na primer "r" in "s"), izključite vse problematične glasove, razen tistega, ki ga trenutno vadite z njim, tako da preprosto izberete glas, ki ga želite utrjevati, na naslednjem zaslonu pa izberite glas, ki ga želite izključiti.


	Delovni listi

	Delovni listi predstavljajo številne besede z glasovi na vseh mestih v besedi, preproste stavke in zgodbo, ki uporablja glas na več načinov. 
	Delovni listi se lahko uporabljajo kot gradivo za opismenjene otroke ali kot seznam besed, ki jih lahko starši vadijo z otrokom. 

	Povezava do videa: https://youtu.be/vEve9Ni7zJI   
	Povezava za prenos aplikacije (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softqnr.SpeechPathologyEN   
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Izjava o omejitvi odgovornosti:
Za dodatne informacije v zvezi s projektom “Interaktivna orodja za učitelje in otroke v zgodnjem izobraževanju” obiščite spletno mesto projekta na http://speechpathologytools.eu  ali nas obiščite na https://www.facebook.com/SpeechPathologyTools .
Prenesite si našo mobilno aplikacijo na: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softqnr.SpeechPathologyEN 

