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Mama in vzgojiteljica kot ocenjevalki otrokove
govorne kompetentnosti
Urka Fekonja Peklaj* in Ljubica Marjanoviè Umek
Univerza v Ljubljani, Oddelek za psihologijo, Ljubljana

Povzetek: Otrokovi stari so pogosto ocenjevalci otrokovega govornega razvoja, saj so se njihove ocene
v mnogih tudijah pokazale kot veljavne in zanesljive mere otrokovega govora. V prièujoèi vzdolni
raziskavi naju je zanimalo ali lahko, poleg otrokove mame, tudi vzgojiteljica v vrtcu poda veljavno oceno
otrokove govorne kompetentnosti. V vzorec je bilo vkljuèenih 80 slovenskih otrok, ki so obiskovali
vrtec. Ob prvem ocenjevanju so bili stari 3;1 let, ob drugem pa 4;1 let. Govorno kompetentnost otrok sva
ocenjevali individualno, in sicer neposredno v testni situaciji z Lestvico govornega razvoja in Preizkusom
pripovedovanja zgodbe ter posredno z Vpraalnikom o otrokovi govorni kompetentnosti za stare in
vzgojiteljice, s katerim so govor otrok ocenile mame in vzgojiteljice. Dobljeni rezultati so pokazali, da sta
ocena mame in vzgojiteljice veljavni meri otrokove govorne kompetentnosti, vendar nizko stabilni v
èasu. S pomoèjo mamine in vzgojiteljièine ocene lahko pojasnimo majhen dele v variabilnosti dosekov
otrok na Lestvici govornega razvoja in Preizkusu pripovedovanja zgodbe.
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Mother and preschool teacher as assessors of the
childs language competence
Urka Fekonja Peklaj and Ljubica Marjanoviè Umek
University of Ljubljana, Department of psychology, Ljubljana, Slovenia

Abstract: Many researchers include childs parents as assessors of his/her language development as the
results of many studies suggest their assessments to be valid and reliable measures of childs language
competence. In the longitudinal study, presented in this paper, we examined whether childs mother and
his/her preschool teacher can provide a valid estimation of childs language development. The sample
included 80 Slovenian children from different preschool institutions, aged 3;1 years at first and 4;1 years
at second assessment. Childrens language competence was assessed individually, directly by the testators
using Language Development Scale and Storytelling Test and indirectly by mothers and preschool
teachers using the Childs Language Competence Questionnaire for Parents and Preschool Teachers.
The achieved results showed that the estimates given by mothers and preschool teachers represent valid
measures of childs language competence but not stable in time. The estimations given by mothers and
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preschool teachers explain a small share in variability of childrens achievements on the Language
Development Scale and Storytelling Test.
Key words: language development, assessment, early childhood, mothers, preschool teachers
CC = 2820

Znaèilnosti govornega razvoja lahko preuèujemo tako, da beleimo otrokov
prosti govor med razliènimi dejavnostmi, otroka neposredno preizkusimo s
standardiziranimi lestvicami govornega razvoja ali pa podatke o otrokovi govorni
kompetentnosti pridobimo od njegovih starev. Z vsakim izmed natetih pristopov
lahko raziskovalec pridobi veljavne podatke o znaèilnostih otrokovega govora v
doloèenem kontekstu, v katerem otrok vstopa v govorne interakcije z razliènimi
posamezniki, npr. v druinskem okolju, vrtcu, testni situaciji. Prav tako pa ima vsak
izmed pristopov tudi svoje pomanjkljivosti, saj omogoèa vpogled v omejen vidik
otrokovega govora (Bornstein in Haynes, 1998). Tako v naravnem okolju kot tudi v
strukturirani ali testni situaciji lahko raziskovalec podatke o otrokovi govorni
kompetentnosti belei in zbira posredno ali neposredno. Neposredno zbiranje podatkov
predstavlja analizo otrokovega vedenja ali govora, npr. z lestvico govornega razvoja
ali z neposrednim beleenjem otrokovega govora v druinskem okolju. Posredno zbiranje
podatkov pa predstavlja pridobivanje ocene o otrokovi govorni kompetentnosti od
posameznikov, ki z otrokom vstopajo v govorne interakcije med razliènimi dejavnostmi
in v razliènih socialnih kontekstih, npr. otrokova mama odgovarja na vpraanja o obsegu
otrokovega besednjaka (Pellegrini in Galda, 1998). Pellegrini in Galda (1998) poudarjata,
da predvsem v strukturiranih situacijah, ko se otroci v veèji meri zavedajo, da testator
ocenjuje njihov govor, nekateri izmed njih govorijo manj kot v vsakodnevnih govornih
interakcijah z drugimi. Avtorja poudarjata tudi, da lahko opazovalec navadno belei
otrokov govor le v omejenem delu vsakodnevnega ivljenja, zato so rezultati analize
otrokovega govornega izraanja, ki jo tako dobi, omejeni in veljavni le v okviru
doloèenega konteksta. Spontana igra z vrstniki lahko otroka spodbuja k rabi drugaènih
izjav kot npr. rutinska ali naèrtovana dejavnost, zato beleenje otrokovega govora v
razliènih situacijah in med razliènimi vsakodnevnimi dejavnostmi nudi bolj celostno in
poglobljeno sliko o otrokovi govorni kompetentnosti (Fekonja, Marjanoviè Umek in
Kranjc, 2005; Lewedag, Oller in Lynch, 1994; OBrien in Nagle, 1987; Stevenson,
Leavitt, Roach, Chapman in Miller, 1986, v: Bornstein in Haynes, 1998). Kombinacija
zapisovanja otrokovega spontanega govora in uporabe strukturiranih pristopov
predstavlja celoviteji pristop, ki omogoèa natanènejo analizo otrokovega govora in
govornega razvoja. Strukturirani pristopi raziskovalcu omogoèajo, da npr. ugotovi, ali
otrok doloèeno besedo ali slovnièno pravilo, ki ju rabi v doloèenem naravnem kontekstu,
razume in pravilno rabi tudi v drugih kontekstih ali pa ju zgolj ponavlja in e ne razume
popolnoma (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001). iro interpretacijo otrokovih
rezultatov, dobljenih z analizo prostega govora ali s standardiziranimi lestvicami
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govornega razvoja, omogoèajo tudi ocene, ki jih o otrokovem govoru podajo njegovi
stari (Dale, Bates, Reznick in Morisset, 1989).

Stari kot ocenjevalci otrokovega govora
Ocena, ki jo o otrokovi govorni kompetentnosti podajo njegovi stari, predstavlja
pomemben in veljaven podatek o otrokovem govoru in razvoju le tega (Dale, 1991).
Vkljuèevanje starev kot ocenjevalcev otrokove govorne kompetentnosti je pomembno
predvsem v zgodnjem obdobju otrokovega govornega razvoja, ko je otrokov govor v
veliki meri omejen na socialni in fizièni kontekst druinskega okolja (Dale idr., 1989).
Stari se s svojimi otroki vkljuèujejo v govorne interakcije v tevilnih in zelo razliènih
naravnih situacijah (Feldman, 2005). Znaèilnosti zgodnjih ravni otrokovega govornega
razvoja raziskovalci pogosto teko preuèujejo s pomoèjo beleenja prostega govora
ali standardiziranih lestvic govornega razvoja, saj je vedenje, ki ga opazujejo, novo,
nepredvidljivo in se redko pojavlja. Dojenèka in malèka zaradi veèje odkrenljivosti in
krajega trajanja usmerjene pozornosti tee preizkusimo z daljo lestvico govornega
razvoja (Bates in Carnevale, 1993; Feldman, 2005; Rescorla in Alley, 2001). Ker
dojenèkovi in malèkovi stari, ki z njim preivijo veèino èasa in vstopajo z njim v
govorne interakcije med razliènimi dejavnostmi, lahko podajo veljavne in zanesljive
ocene o ravni njegovega govornega razvoja, jih tevilni avtorji pogosto vkljuèujejo v
proces ocenjevanja otrokovega govora (Bates in Carnevale, 1993; Bornstein in Haynes,
1998; Dale idr., 1989). Ocene, ki jih o otrokovi govorni kompetentnosti podajo njegovi
stari, imajo velik pomen za iro interpretacijo in razumevanje otrokovih ocen, dobljenih
s standardiziranimi lestvicami govornega razvoja tudi v obdobju zgodnjega otrotva
(Dale idr., 1989). Veliko starev poroèa, da njihov otrok med testiranjem ne pove
vsega, kar sicer pove, ko se pogovarja z njimi (Bornstein in Haynes, 1998).
Dnevniki zapisi otrokovega govora, ki ga stari tudi sicer pogosto zapisujejo,
so lahko zelo natanèni in informativni, vendar pa so lahko hkrati tudi nesistematièni in
retrospektivni, vkljuèujejo lahko tevilne objektivne, prav tako pa tudi subjektivne
podatke, ki so odvisni tudi od nekaterih znaèilnosti otrokovih starev (npr. stopnje
izobrazbe, usmerjenosti k doseku, ekstravertnosti). Dodatno pomanjkljivost dnevnikih
zapisov otrokovega govora predstavlja pomanjkljivo razvojnopsiholoko in jezikovno
znanje starev, kar lahko uèinkuje na to, da stari npr. neupravièeno interpretirajo
otrokove glasove kot besede ali pa spregledajo majhne napredke v slovnièni strukturi
otrokovih izjav, ki bi jih za to usposobljen opazovalec prepoznal. Stari prav tako
najpogosteje nimajo èasa ali monosti, da bi otrokove izjave zapisovali takrat, ko jih
otrok izreèe, zato jih zapisujejo po spominu, pri tem pa lahko nekatere izmed njih tudi
pozabijo (Bornstein in Haynes, 1998). Dnevniki zapisi starev predstavljajo uèinkovit
naèin beleenja znaèilnosti otrokovega govora zlasti v zgodnjem obdobju njegovega
razvoja, ko je malèkov besednjak e relativno majhen, sami pa so visoko motivirani za
zapisovanje prvih besed in izjav, ki se jim zdijo pomembne, in si jih zato tudi lae
zapomnijo (Reznick in Goldfield, 1994). S hitrim naraèanjem obsega besednjaka pa
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dnevniko zapisovanje otrokovih besed in izjav postaja vse bolj zahtevna naloga, ki jo
stari zaradi pomanjkanja èasa in omejenega obsega spomina najverjetneje postopno
opustijo.
Raziskovalci so pomanjkljivosti dnevnikega zapisovanja, ki od starev zahteva,
da si besede, ki jih otrok razume ali govori, po doloèenem èasu priklièejo v spomin,
poskuali odpraviti z oblikovanjem strukturiranih vpraalnikov in èek-list, ki od starev
zahtevajo zgolj prepoznavo teh besed. Strukturirani vpraalniki ali èek-liste staru
omogoèajo hitreje in preprosteje beleenje ter omogoèajo lajo analizo in ocenjevanje
otrokovega govora (Reznick in Goldfield, 1994). Za veljavne in objektivne vpraalnike
in èek-liste je znaèilno, da vkljuèujejo postavke, ki so jasne in konkretne, hkrati pa se
nanaajo na otrokovo trenutno in aktualno komunikacijo. Prav tako je pomembno, da
odgovori starev na vpraanja oz. postavke zahtevajo prepoznavo in ne priklica ter
vkljuèujejo konkretne primere otrokovih izjav (Dale idr., 1989; Bates in Carnevale,
1993).
Avtorji (npr. Dale, 1991; Dale idr., 1998; Fenson idr., 1994) poroèajo o pomembni
povezanosti med merami otrokovega govornega razvoja, dobljenimi z oceno starev,
in ocenami, dobljenimi z analizo malèkovega prostega govora ter standardiziranih lestvic
govornega razvoja. Skupina amerikih avtorjev (Tomblin, Shonrock in Hardy, 1989) je
ugotovila, da so ocene starev o govornem izraanju dveletnih otrok, dobljene z Minnesota Child Development Inventory (MCDI), dober napovedovalec srednje doline
izjav, ki so jih otroci rabili v prostem govoru. E. Bates in njeni sodelavci (Bates,
Bretherton in Snyder, 1988; Bretherton, McNew, Snyder in Bates, 1983; Snyder,
Bates in Bretherton, 1981) so v raziskavi, v katero je bilo vkljuèenih 27 severnoamerikih
malèkov, starih 1;8 leta, za ocenjevanje njihove govorne kompetentnosti uporabili
vpraalnik za stare, ki vkljuèuje seznam 404 besed. Ugotovili so, da se je ocena
malèkovega besednjaka, ki so jo podali njegovi stari, visoko pozitivno povezovala (r
= 0,83) z oceno malèkovega besednjaka, ki so jo na podlagi posnetkov otrokovega
prostega govora v druinskem okolju podali raziskovalci. Ocena obsega malèkovega
besednjaka, ki so jo podali njegovi stari, je prav tako napovedovala malèkove rezultate
na testu besednjaka (Peabody Picture Vocabulary Test) (r = 0,51) in povpreèno
dolino otrokovih izjav (r = 0,83) pri starosti dveh let in tirih mesecev. Najveèje
razlike med ocenami starev in ocenami raziskovalcev, ki so jih podali na podlagi
posnetkov malèkovega prostega govora, so bile v tevilu funkcijskih besed, ki jih malèek
rabi v svojem govoru. E. Bates in njeni sodelavci (Bates idr., 1988) menijo, da se
ocene starev v veèji meri nanaajo na to, kar otrok ve ali zna, ocene raziskovalcev
pa na besede, ki jih otrok najpogosteje rabi v svojem govoru. Fenson in njegovi sodelavci
(Fenson idr., 1993) so oblikovali pripomoèek MacArthur-Bates Communicative
Development Invetories (CDI), s katerim stari ocenjujejo otrokov govor in njegove
komunikacijske spretnosti. Vpraalnik vsebuje dve lestvici, in sicer Lestvico gest in
besed, ki omogoèa ocenjevanje dojenèkovih in malèkovih gest ter razumevanja in
rabe besed v obdobju med 8. in 16. mesecem, ter Lestvico besed in izjav, ki omogoèa
ocenjevanje malèkove rabe besed in usvajanja razliènih vidikov slovnice jezika v obdobju
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med 16. in 30. mesecem. Tako dobljena ocena starev se je v veè raziskavah (npr.
Dale, 1991; OHanlon in Thal, 1991; Ring in Fenson, 2000) pokazala kot veljavna
mera otrokove govorne kompetentnosti, ki se pomembno pozitivno povezuje z rezultati
malèkov na standardiziranih lestvicah govornega razvoja in merami, dobljenimi z analizo
prostega govora. L. Rescorla (1989) je oblikovala èek-listo Language Development
Survey (LDS), s katero stari ocenijo govorno kompetentnost otroka in ki predstavlja
presejalni pripomoèek za ugotavljanje razvojnih teav v obdobju malèka. LDS vkljuèuje
èek-listo 310 besed in omogoèa ocenjevanje obsega malèkovega besednjaka.
Povezanost med ocenami starev o obsegu malèkovega besednjaka in rezultati, ki so
jih malèki dosegli na nekaterih lestvicah za ugotavljanje besednjaka, je pomembna in
pozitivna (npr. z Lestvico Bayley: r = 0,56; s Podlestvico govornega razumevanja
Reynell: r = 0,78; s Podlestvico govornega izraanja Reynell: r = 0,71) (Rescorla
in Alley, 2001). Reznick in B. Goldfield (1994) ugotavljata, da se ocene o obsegu
besednjaka malèkov, starih od 1;2 do 1;10 leta, dobljene z dnevnikimi zapisi starev,
pozitivno povezujejo z ocenami starev, dobljenimi s èek-listami. Rezultati tudije E.
Bates in Carnevale (1993) kaejo visoko povezanost med starevimi ocenami pravilnosti
malèkove izgovarjave posameznih besed, dobljenimi s èek-listami ter laboratorijskim
opazovanjem in beleenjem obsega otrokovega besednjaka (r = 0,600,80).
Severnoameriki avtorji (Chaffee, Cunningham, Secord-Gilbert, Elbard in Richards,
1990) pa so v raziskavi, v katero so bili vkljuèeni otroci, stari od 24 do 87 mesecev,
ugotovili zmerno povezanost med ocenami, ki so jih o otrokovi govorni kompetentnosti
podali njegovi stari, in rezultati, ki so jih otroci dosegli na standardizirani Lestvici
govornega razvoja Reynell (RDLS) (r = 0,500,52).
Avtorji (Thal, OHanlon in Clemmons, 1999) ugotavljajo, da je ocena starev
veljavna mera tudi za ocenjevanje govorne kompetentnosti otrok z zaostanki v govornem
razvoju. Otroci, katerih govorno kompetentnost so stari s pomoèjo LDS ocenili z zelo
nizkimi ocenami, predstavljajo rizièno skupino za motnje v govornem razvoju (Rescorla
in Alley, 2001). Podobno ugotavlja tudi E. Dromi (2003), da tudi stari otrok z motnjami
sluha podajo zanesljive ocene otrokovih predjezikovnih zmonosti z neposrednim
opazovanjem v druinskem okolju.
D. Boudreau (2005) je v svoji raziskavi, v kateri je preuèevala veljavnost stareve
ocene porajajoèe se in zgodnje pismenosti pri otrocih z zaostanki v govornem razvoju,
ugotovila pomembno povezanost med oceno starev in oceno testatorja, pridobljeno s
standardizirano lestvico govornega razvoja.
Z otrokovim govornim razvojem so ocene starev o otrokovi govorni
kompetentnosti vedno manj zanesljive, zato je potrebno njegovo govorno razumevanje,
rabo daljih izjav in usvajanje zapletenih slovniènih pravil jezika preuèiti tudi s
standardiziranimi lestvicami govornega razvoja.
Namen raziskave je bil preuèiti veljavnost ocene, ki sta ju o otrokovi govorni
kompetentnosti podali njegova vzgojiteljica in mama. Zanimala naju je povezanost
med ocenami, ki so jih o razvojni ravni otrokovega govora podali testatorka, vzgojiteljica
in mama, ki so govor ocenjevale v razliènih socialnih kontekstih, in sicer v testni
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situaciji, vrtcu in druinskem okolju. Prav tako sva eleli ugotoviti, kako dobro lahko
na osnovi ocene mame in vzgojiteljice napovemo otrokov rezultat na Lestvici
govornega razvoja ter Preizkusu pripovedovanja zgodbe.

Metoda
Udeleenci
V vzdolno raziskavo je bilo vkljuèenih 80 nakljuèno izbranih otrok (39 deklic in
41 deèkov), katerih stari so podali pisno soglasje za sodelovanje v raziskavi. Otroci
so obiskovali enega izmed 13 vrtcev iz razliènih regij Slovenije. Pri prvem ocenjevanju
so bili otroci v povpreèju stari 3;1 let, pri drugem ocenjevanju pa 4;1 let (SD = 2,7
leta). V raziskavo je bilo vkljuèenih tudi 80 mam (9 % mam z osnovnoolsko izobrazbo,
55 % mam s poklicno ter srednjeolsko izobrazbo ter 36 % mam z vijo, visoko
strokovno in univerzitetno izobrazbo ter magisterijem in doktoratom) ter 31 vzgojiteljic
(40 % s srednjeolsko in 60 % z visokoolsko izobrazbo) iz vrtèevskih oddelkov, ki so
jih obiskovali otroci.

Pripomoèki
Avtorici sva, na podlagi uveljavljenih govornih lestvic, npr. Reynell Developmental Language Scale - RDLS III (Edwards idr., 1997) in VaneL (Vane, 1975),
oblikovali Lestvico govornega razvoja (Marjanoviè Umek in Fekonja, 2002). Lestvica
je sestavljena iz dveh podlestvic, in sicer podlestvice govornega razumevanja in
govornega izraanja (razpolovitveni koeficient zanesljivosti, ugotovljen na vzorcu 269
slovenskih otrok, starih 3;1 let, je znaal 0,68, na vzorcu 298 slovenskih otrok, starih
4;1 let, pa 0,67). Podlestvica govornega razumevanja vkljuèuje 22 nalog, s katerimi
ocenjujemo otrokovo razumevanje prostorskih odnosov, lastnosti in udeleenskih vlog.
Podlestvica govornega izraanja pa je sestavljena iz 44 nalog, s katerimi ocenjujemo
otrokov besednjak, sposobnost spreganja glagolov (3. oseba in pretekli èas), sposobnost
sklanjanja (mnoina in dvojina) ter sposobnost ponavljanja izjav. Lestvica omogoèa
oceno otrokovega govornega razumevanja (najveèje mono tevilo toèk je 22) in
izraanja (najveèje mono tevilo toèk je 44). Skupni rezultat (najveèje mono tevilo
toèk je 66) predstavlja splono oceno otrokove govorne kompetentnosti.
Otrokovo kompetentnost pragmatiène rabe jezika sva ugotavljali s Preizkusom
pripovedovanja zgodbe ob slikanici Maruka Potepuka (Amalieti, 1987). Slikanica
je brez besedila in vsebuje ilustracije, ki so realistiène in med seboj logièno povezane
v zgodbo. Za analizo koherentnosti povedanih zgodb sva uporabili merila, ki smo jih
oblikovale slovenske avtorice (Marjanoviè Umek, Kranjc in Fekonja, 2003) in ki hkrati
predstavljajo razvojne ravni zgodbe: 1. Zgodba brez strukture (1 toèka); 2. Zgodba
s strukturo, ki vsebuje preproste opise oseb, predmetov ali ilustracij (2 toèki); 3.
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Zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno èasovno nizanje dogodkov (3 toèke);
4. Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in èustev junakov in odnosov med
njimi (4 toèke); 5. Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzroèno-poslediènih
odnosov (5 toèk). Pri ocenjevanju koherentnosti zgodbe se pri doloèanju razvojne
ravni zgodbe upoteva najvija raven, ki jo je otrok dosegel v svojem pripovedovanju.
Oblikovana merila za ocenjevanje otrokove zgodbe so objektivna, saj so koeficienti
ujemanja od 0,84 do 0,95 za razliène pogoje pripovedovanja.
Za analizo slovniène strukture povedanih zgodb sva oblikovali merila, ki se
nanaajo na otrokovo rabo razliènih besednih vrst in slovniènih pravil: tevilo vseh
samostalnikov, razliènih samostalnikov, razliènih samostalnikov v dvojini, vseh glagolov,
razliènih glagolov, glagolov v pretekliku, glagolov v prihodnjiku, vseh pridevnikov,
razliènih pridevnikov, vseh zaimkov, razliènih zaimkov, veèbesednih izjav, podredno
zloenih izjav, priredno zloenih izjav, vpraalnih izjav, nikalnih izjav, velelnih izjav, izjav
v premem govoru ter izjav v odvisnem govoru.
Mame in vzgojiteljice so govorno kompetentnost otrok ocenile z Vpraalnikom
o otrokovi govorni kompetentnosti za stare in vzgojiteljice (razpolovitveni
koeficient zanesljivosti se giblje od 0,73 do 0,78 za oceno mame in od 0,69 do 0,70 za
oceno vzgojiteljice) (Fekonja, 2004). Vpraalnik vsebuje 10 skupin postavk, ki opisujejo
razliène vidike otrokovega govora, in sicer rabo veèbesednih, vpraalnih in nikalnih
izjav, rabo ednine, dvojine in mnoine, spreganje glagolov in besednjak. Stari in
vzgojiteljica ocenijo otrokov besednjak tako, da ob vsaki besedi oznaèijo, ali otrok
besedo razume (1 toèka) ali jo tudi izgovarja (2 toèki), na ostale postavke pa odgovarjajo
tako, da oznaèijo, ali za otroka opisano vedenje velja ali ne, npr. »Otrok v svojem
govoru rabi vpraalne stavke«. Skupno tevilo toèk na vpraalniku zavzema vrednosti
od 0 do 44.
Pridobili sva tudi podatke o izobrazbi mame, starosti ter spolu otroka.

Postopek
Zbiranje podatkov je potekalo vzdolno, in sicer v èasovnem razmaku enega
leta med prvim in drugim ocenjevanjem. Usposobljene testatorke so govorno
kompetentnost otrok ocenile z Lestvico govornega razvoja in Preizkusom
pripovedovanja zgodbe. Vsak otrok je bil v prostoru, ki je bil loèen od igralnice,
preizkuen individualno. Preizkuanje je v povpreèju trajalo 30 minut. Naloge, ki jih
vsebuje Lestvica govornega razvoja, je testatorka izvajala s pomoèjo igralnega
materiala in slikovnih predlog. Otrokove odgovore je zapisovala na odgovorni list ter
jih nato po ustreznih kriterijih tudi ovrednotila. Nato je otroku pokazala slikanico
Maruka Potepuka in ga prosila, naj ji ob slikah pove zgodbo. Otrok je med
pripovedovanjem lahko prosto listal po slikanici in pripovedoval ob tistih ilustracijah,
ob katerih je sam elel. Testatorka otroka med pripovedovanjem ni prekinjala, prav
tako pa mu ni zastavljala vpraanj, ki bi lahko vplivala na raven njegovega
pripovedovanja. Otrokovo zgodbo je posnela in nato dobesedno zapisala. Zgodbe so,
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s pomoèjo opisanih meril za analizo koherentnosti in slovniène strukture zgodb,
analizirale tri usposobljene ocenjevalke.
Testatorke so ob prihodu v vrtec v èasu obeh ocenjevanj vzgojiteljicam prinesle
Vpraalnike o otrokovi govorni kompetentnosti za stare in vzgojiteljice, ki so
jih le-te izpolnile tako, da so za vsakega otroka posebej ocenile njegovo govorno
kompetentnost, preostale pa so posredovale mamam otrok. Mame so izpolnjene
vpraalnike vrnile v zaprtih kuvertah.

Rezultati
Povezanost med posameznimi merami govornega razvoja otrok sva ugotavljali
s Pearsonovim in Spearmanovim korelacijskim koeficientom.
Rezultati prvega ocenjevanja, ko so bili otroci stari 3;1 let, kaejo, da se doseki
na Lestvici govornega razvoja visoko pozitivno povezujejo z doseki otrok na obeh
podlestvicah, tj. podlestvicah govornega razumevanja in izraanja, medtem ko je njihova
povezanost z razvojno ravnjo koherentnosti in slovniène strukture zgodbe, ki so jo
otroci povedali ob slikanici, statistièno pomembna, vendar nizka do zmerno visoka.
Otroci, ki so na Lestvici govornega razvoja dosegli vije rezultate, so uspeneje
reevali tudi naloge na podlestvicah govornega razumevanja in izraanja ter pripovedovali
bolj koherentne in slovnièno zapleteneje zgodbe kot otroci, ki so dosegli nije rezultate.
Prav tako se zmerno pozitivno povezujejo rezultati, ki so jih otroci dosegli na obeh
podlestvicah, tj. podlestvici govornega razumevanja in podlestvici govornega izraanja.
Tabela 1. Povezanost med posameznimi merami govornega razvoja otrok pri prvem in
drugem ocenjevanju.
g. lestvica
lestvica A
lestvica B
zgodba A
zgodba B
ocena M

lestvica A
r1 = 0,80**
r2 = 0,84**

lestvica B
r1 = 0,82**
r2 = 0,81**
r1 = 0,41**
r2 = 0,39**

zgodba A
rho1 = 0,32**
rho2 = 0,30**
rho1 = 0,21
rho2 = 0,15
rho1 = 0,31**
rho2 = 0,36**

zgodba B
r1 = 0,29**
r2 = 0,20
r1 = 0,19
r2 = 0,12
r1 = 0,29**
r2 = 0,25*
rho1 = 0,58**
rho2 = 0,39**

ocena M
r1 = 0,23*
r2 = 0,28**
r1 = 0,32**
r2 = 0,29**
r1 = 0,11
r2 = 0,17
rho1 = 0,23*
rho2 = 0,14
r1 = –0,01
r2 = 0,10

ocena V
r1 = 0,23*
r2 = 0,28*
r1 = 0,36**
r2 = 0,16
r1 = 0,04
r2 = 0,28*
rho1 = 0,15
rho2 = 0,28**
r1 = –0,12
r2 = 0,13
r1 = 0,39**
r2 = 0,07

Opombe: g. lestvica = doseek na Lestvici govornega razvoja; lestvica A = doseek na Podlestvici govornega
razumevanja; lestvica B = doseek na Podlestvici govornega izraanja; zgodba A = koherentnost zgodbe;
zgodba B = slovnièna struktura zgodbe; ocena M = ocena mame; ocena V = ocena vzgojiteljice; r1, rho1 =
koeficient povezanosti pri 1. ocenjevanju; r2, rho 2 = koeficient povezanosti pri 2. ocenjevanju.
* p < 0,05; ** p < 0,01.
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Rezultati, ki so jih otroci dosegli na Lestvici govornega razvoja in Podlestvici
govornega razumevanja so prav tako statistièno pomembno pozitivno, a nizko do
zmerno povezani z ocenami, s katerimi so otrokov govor ocenile mame in vzgojiteljice.
Rezultati, ki so jih otroci dosegli na Podlestvici govornega izraanja, se pomembno,
vendar nizko pozitivno povezujejo z obema merama govornega razvoja, dobljenima s
Preizkusom pripovedovanja zgodbe, in sicer z razvojno ravnjo koherentnosti in
slovniène strukture otrokove zgodbe, ki pa sta med seboj tudi zmerno pozitivno povezani.
Otroci, ki so pripovedovali bolj koherentne zgodbe, so oblikovali tudi slovnièno
zapleteneje zgodbe od otrok, katerih zgodbe so bile manj koherentne. Raven
koherentnosti povedane zgodbe pa se prav tako pomembno pozitivno povezuje z oceno
mame. Mame so namreè z vijo oceno ocenile govor tistih otrok, ki so v testni situaciji
pripovedovali bolj koherentne zgodbe. Mame in vzgojiteljice so pri prvem ocenjevanju
istega otroka ocenile s podobnimi ocenami, saj so njihove ocene pomembno pozitivno
povezane med seboj.
Skupni rezultati na Lestvici govornega razvoja pri drugem ocenjevanju so
statistièno pomembno in visoko pozitivno povezani z delnimi rezultati na Podlestvicah
govornega razumevanja in izraanja ter zmerno pozitivno z razvojno ravnjo
koherentnosti zgodbe in z ocenami, s katerimi so govor otrok ocenile njihove mame in
vzgojiteljice. Otroci, ki so dosegli vije rezultate na Lestvici govornega razvoja, so
pripovedovali bolj koherentne zgodbe od otrok z nijim skupnim dosekom na Lestvici
govornega razvoja, prav tako pa so njihov govor z vijimi ocenami ocenile mame in
vzgojiteljice. Rezultati, doseeni na Podlestvici govornega razumevanja, se statistièno
pomembno pozitivno povezujejo z ocenami, s katerimi so govor otrok ocenile njihove
mame, medtem ko so rezultati na Podlestvici govornega izraanja pomembno
pozitivno povezani z razvojno ravnjo koherentnosti in slovniène strukture povedanih
zgodb ter z ocenami, s katerimi so govor otrok ocenile vzgojiteljice. Razvojne ravni
koherentnosti zgodb so zmerno pozitivno povezane z ravnmi slovniène strukture
povedanih zgodb, prav tako pa tudi z oceno vzgojiteljice. Ocene mam in vzgojiteljic se
pri drugem ocenjevanju ne povezujejo statistièno pomembno med seboj.
Rezultati na Lestvici govornega razvoja ter na Podlestvicah govornega
razumevanja in izraanja, ki so jih otroci dosegali pri prvem in drugem ocenjevanju,
so se zmerno pozitivno povezovali. Otroci, ki so dosegli vije rezultate na celotni
lestvici govornega razvoja in na obeh podlestvicah pri prvem, so dosegali vije rezultate
tudi pri drugem ocenjevanju. Podobno obstaja pomembna, vendar nizka pozitivna
povezanost med razvojno ravnjo slovniène strukture zgodbe, ki so jo otroci pripovedovali
pri prvem in pri drugem ocenjevanju. Otroci, ki so pri prvem ocenjevanju ob slikanici
pripovedovali zgodbe z zapletenejo slovnièno strukturo, so tudi pri drugem ocenjevanju
pripovedovali zgodbe na vijih razvojnih ravneh slovniène strukture. Nasprotno pa so
dobljeni rezultati pokazali, da povezanost med razvojnimi ravnmi koherentnosti zgodb,
ki so jih otroci pripovedovali ob slikanici pri prvem in drugem ocenjevanju, ni bila
pomembna. Prav tako ni bila pomembna povezanost med ocenami, s katerimi so
mame in vzgojiteljice pri prvem in drugem ocenjevanju ocenile govor otrok.
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Tabela 2. Stabilnost posameznih mer govornega razvoja otrok.
g. lestvica
lestvica A
lestvica B
zgodba A
zgodba B
ocena M
ocena V

r1,2 =
r1,2 =
r1,2 =
rho1,2 =
r1,2 =
r1,2 =
r1,2 =

0,59**
0,36**
0,43**
0,14
0,27**
0,13
0,09

Opombe: g. lestvica = doseek na Lestvici govornega razvoja; lestvica A = doseek na Podlestvici govornega
razumevanja; lestvica B = doseek na Podlestvici govornega izraanja; zgodba A = koherentnost zgodbe;
zgodba B = slovnièna struktura zgodbe; ocena M = ocena mame; ocena V = ocena vzgojiteljice; r1,2, rho1,2 =
koeficient povezanosti med merami govornega razvoja pri 1. in 2. ocenjevanju.
** p < 0,01.

Zanimalo naju je tudi, kako dobro ocena vzgojiteljice in mame napovedujeta
doseke otrok na Lestvici govornega razvoja in Preizkusu pripovedovanja zgodbe.
Pri izraèunu regresijskih koeficientov je bila uporabljena metoda ENTER. Doseek
na Lestvici govornega razvoja predstavlja setevek dosekov na obeh podlestvicah,
doseek na Preizkusu pripovedovanja zgodbe pa predstavlja zapletenost slovniène
strukture zgodbe z vidika besednih vrst in slovniènih pravil. Rezultati regresijske analize
so pokazali, da lahko z oceno mame (β = 0,16; p = ,17) in vzgojiteljice (β = 0,17;
p = ,17) pri prvem ocenjevanju pojasnimo 8 % variabilnosti v dosekih otrok na Lestvici
govornega razvoja (F = 3,13; p = ,05) in 2 % variabilnosti v dosekih na Preizkusu
pripovedovanja zgodbe (F = 0,07; p = ,51; βmama = 0,07; p = ,55; βvzgojiteljica = 0,11;
p = ,27). Pri drugem ocenjevanju lahko z oceno mame (β = ,26; p = ,01) in vzgojiteljice
(β = ,26; p = ,01), pojasnimo 15 % variabilnosti v dosekih otrok na Lestvici govornega
razvoja (F = 6,63; p = ,01) in 3 % variabilnosti v dosekih na Preizkusu
pripovedovanja zgodbe (F = 1,27; p = ,29; βmama = 0,10; p = ,38; βvzgojiteljica = 0,15;
p = ,21).

Razprava
Dobljeni rezultati so pokazali, da je ocena mame, podobno kot to velja za oceno
otrokove vzgojiteljice, veljavna, vendar v èasu nestabilna mera otrokove govorne
kompetentnosti za obdobje med tretjim in èetrtim letom otrokove starosti. Ocene, s
katerimi so govor otrok ocenile mame in vzgojiteljice, so se tako pri prvem kot tudi pri
drugem ocenjevanju pozitivno povezovale z doseki otrok na Lestvici govornega
razvoja, saj so mame in vzgojiteljice z vijimi ocenami ocenile govorno kompetentnost
tistih otrok, ki so dosegali vije rezultate na Lestvici govornega razvoja v testni
situaciji. K pozitivni povezanosti med opisanimi merami otrokovega govornega razvoja
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je verjetno prispevala vse vija govorna kompetentnost, ki jo otroci v obdobju med
tretjim in èetrtim letom starosti izraajo v vse veèjem tevilu razliènih kontekstov in jo
zato lahko tako mame kot vzgojiteljice in testatorka ocenijo s podobnimi ocenami.
Dobljeni rezultati se ujemajo z rezultati nekaterih raziskav, v katerih so avtorji preuèevali
povezanost med ocenami, ki so jih o otrokovem govoru podali stari, in rezultati, ki so
jih otroci dosegali na lestvicah govornega razvoja (npr. Dale, 1991; Dale idr., 1998,
Fenson idr., 1994). Mame so pri obeh, vzgojiteljice pa pri prvem ocenjevanju z vijimi
ocenami ocenile govor tistih otrok, ki so dosegali vije rezultate na Podlestvici
govornega razumevanja, ne pa tudi na Podlestvici govornega izraanja. Mona
razlaga dobljenih rezultatov je v tem, da so otroci, ki doma in v vrtcu izraajo vijo
govorno kompetentnost, v testni situaciji bolj uspeno odgovarjali na naloge govornega
razumevanja, ki od otroka zahtevajo zgolj prepoznavo ali izvedbo doloèenega navodila,
medtem ko so bili pri odgovarjanju na naloge govornega izraanja, zaradi nove situacije
in nepoznane testatorke, tudi oni bolj zadrani in nanje niso odgovarjali. Bornstein in
Haynes (1998) navajata, da otroci pred testatorjem pogosto ne povedo vsega, kar
sicer povedo v pogovoru s svojimi stari. Predvsem za prvo merjenje, ko so bili otroci
stari tri leta, je bilo znaèilno, da so se nekatere slovniène oblike, npr. glagoli v preteklem
èasu, samostalniki v dvojini, ki so znaèilni za slovenski jezik ipd., v otrokovem govoru
ele zaèele pojavljati, zato je mono, da jih je otrok doma ali v vrtcu med razliènimi
vsakodnevnimi situacijami e rabil, ne pa tudi v testni situaciji. Vzgojiteljice so pri
drugem ocenjevanju z vijimi ocenami ocenile govor otrok, ki so vije rezultate dosegali
na Podlestvici govornega izraanja.
Razvojna raven koherentnosti povedanih zgodb se je pri prvem ocenjevanju
prav tako pomembno pozitivno povezovala z ocenami, s katerimi so govor otrok ocenile
njihove mame, pri drugem ocenjevanju pa z ocenami, ki so jih o govoru otrok podale
njihove vzgojiteljice. Triletni otroci, ki so v testni situaciji ob slikanici pripovedovali bolj
koherentne zgodbe, morda tudi doma pogosteje pripovedujejo koherentne zgodbe ter
pri tem rabijo tudi veè besed in slovnièno zapletenih izjav, kar mami omogoèa, da slii
otrokov govor in ga tudi oceni z vijo oceno. Vzgojiteljice so z vijimi ocenami ocenile
govor tistih tiriletnih otrok, ki so v testni situaciji ob slikanici pripovedovali bolj
koherentne zgodbe, in z nijimi ocenami govor tistih otrok, ki so pripovedovali manj
koherentne zgodbe. Dobljeni rezultati morda kaejo na to, da stareji predolski otroci
vedno pogosteje tudi v vrtcu, in ne le doma, samostojno pripovedujejo zgodbe ob
slikanici ali pa se aktivno vkljuèujejo v govorno interakcijo z vzgojiteljico, v èasu ko jim
le-ta bere otroko literaturo. Govor tistih otrok, ki v vrtcu pogosteje sami pripovedujejo
zgodbe, npr. ob slikanici ali pri igri z vrstniki, ali se pogosteje vkljuèujejo v pogovor o
prebrani vsebini, vzgojiteljica verjetno oceni z vijimi ocenami.
Pozitivna povezanost med ocenami mam in vzgojiteljic je bila pomembna le pri
prvem, ne pa tudi pri drugem ocenjevanju. Govor triletnih otrok, ki so v domaèem
okolju izraali vijo govorno kompetentnost, so pri prvem ocenjevanju tudi vzgojiteljice
v vrtcu ocenile z vijimi ocenami. Pri drugem ocenjevanju pa povezanost med mamino
in vzgojiteljièino oceno otrokovega govora ni bila veè statistièno pomembna, kar lahko
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pomeni, da so tudi tisti tiriletni otroci, katerih govor so mame ocenile z nijimi ocenami,
v vrtcu vstopali v razliène govorne interakcije z vrstniki ali vzgojiteljico ter govor rabili
na podobno visokih razvojnih ravneh kot otroci, katerih govor so mame ocenile z
vijimi ocenami. Otrok se v obdobju med tretjim in èetrtim letom vkljuèuje v vse veèje
tevilo razliènih govornih interakcij, ki mu jih omogoèa druinsko okolje in vrtec, ki pa
se med seboj tudi razlikujejo, npr. komunikacijo z mamo, oèetom ali sorojenci doma ali
komunikacijo z vrstniki med rutinsko dejavnostjo ali prosto igro. Spontana komunikacija
med otrokom in njegovimi vrstniki predstavlja pomemben vir informacij o otrokovi
govorni kompetentnosti (Rescorla in Alley, 2001), ki jih lahko v veèji meri kot mama
poda vzgojiteljica v vrtcu. Na pomen vrstnike skupine za otrokov govorni razvoj,
predvsem v kontekstu sociodramske igre, opozarja veè avtorjev (npr. Nelson, 1996;
Papalia, Olds and Feldman 2001; Reynolds in Holdgrafer, 1998; Wray in Medwell,
2002). Mame in vzgojiteljice posluajo otrokov govor v razliènih situacijah ter ga tudi
ocenjujejo v kontekstu le-teh, otroci pa lahko v razliènih situacijah izraajo razlièno
raven govorne kompetentnosti (npr. Bornstein in Haynes, 1998; Fekonja idr., 2005).
Izraèuni stabilnosti ocen v prvem in drugem ocenjevanju kaejo, da sta ocena
mame in vzgojiteljice nestabilni oceni otrokovega govora v obdobju med tretjim in
èetrtim letom starosti, medtem ko je bila testatorjeva ocena, dobljena z Lestvico
govornega razvoja, zmerno stabilna v èasu. Podobno velja za testatorjevo oceno na
Preizkusu pripovedovanja zgodbe, in sicer se je razvojna raven slovniène strukture
zgodbe pokazala kot zmerno stabilna ocena otrokovega govora, medtem ko to ne
velja za raven koherentnosti zgodb. Razlog za nizko povezanost med koherentnostjo
zgodb pri prvem in drugem ocenjevanju je verjetno v nizki variabilnosti v dosekih
triletnih otrok, ki so najpogosteje pripovedovali zgodbe na prvi in drugi ravni
koherentnosti (Me = 2; Q1 = 1,25; Q2 = 3), in sicer zgodbe brez strukture in zgodbe s
strukturo, ki vsebuje preproste opise oseb, predmetov ali ilustracij. Za pripovedovanje
tiriletnih otrok je bila znaèilna nekoliko veèja variabilnost, saj so pripovedovali zgodbe
na vseh petih ravneh koherentnosti (M = 3; Q1 = 2; Q1 = 4). Triletni otroci namreè
pripovedujejo preproste zgodbe, ki e ne vkljuèujejo problema, cilja in reitve (Fein,
1995), njihovo pripovedovanje pa je vezano na konkretne pripomoèke (Scarlett in
Wolf, 1979), medtem ko se tiriletni otroci med pripovedovanjem vse pogosteje
oddaljujejo od konkretne stvarnosti in pripovedujejo koherentne zgodbe s konvencionalno
strukturo, ki vsebuje zaèetek, jedro in zakljuèek (Broström, 2002; Fein, 1995). Nizka
stabilnost mamine in vzgojiteljièine ocene verjetno kae tudi na nekatere pomanjkljivosti
Vpraalnika o otrokovi govorni kompetentnosti za stare in vzgojiteljice.
Vpraalnik je namreè vseboval enake postavke pri prvem in drugem ocenjevanju, kar
je lahko vplivalo na nizko variabilnost v maminih (M = 49,5; SD = 5,9) in vzgojiteljièinih
(M = 50,2; SD = 4,1) ocenah govora tiriletnih otrok. S spremenjeno obliko vpraalnika,
ki bi vseboval postavke, ki se nanaajo na vijo govorno kompetentnost tiriletnih v
primerjavi s triletnimi otroki, bi verjetno dobili veèjo variabilnost v ocenah mam in
vzgojiteljic tudi pri drugem ocenjevanju. Poleg tega je vpraalnik relativno kratek, saj
se nanaa na rabo in razumevanje le nekaterih besed, in sicer predmetov iz otrokovega
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neposrednega okolja, predlogov in delov telesa, kar vpliva na manj natanèno oceno
otrokovega besednjaka. Z dodajanjem veèjega tevila besed, ki jih otrok razume in
izgovarja, ter postavk, ki se nanaajo na nekatera druga pomembna podroèja
otrokovega govora v obdobju med tretjim in èetrtim letom, npr. metajezik in pragmatièno
rabo jezika, bi omogoèili natanènejo in morda tudi zanesljivejo ter bolj stabilno mero
otrokovega govora, s katero lahko tudi bolje pojasnimo otrokove doseke v testni
situaciji. Rezultati regresijske analize so namreè pokazali, da sta oceni mame in
vzgojiteljice slaba napovedovalca testatorjeve ocene, saj lahko z njima napovemo
majhen dele variabilnosti v dosekih otrok na Lestvici govornega razvoja in
Preizkusu pripovedovanja zgodbe.
Pomembne pozitivne povezanosti med razliènimi merami otrokovega govornega
razvoja pri prvem in drugem ocenjevanju kaejo, da lahko na razliène naèine  z
govorno lestvico v testni situaciji, strukturiranim vpraalnikom za mamo in vzgojiteljico
 ter v razliènih kontekstih, v katerih otrok vstopa v govorne interakcije z drugimi, npr.
s testatorjem, mamo, vrstniki in vzgojiteljico, pridobimo primerljive ocene o nekaterih
vidikih otrokovega govornega razvoja. Hkrati pa nepomembne povezanosti med
nekaterimi merami otrokovega govornega razvoja kaejo, da lahko razlièni ocenjevalci
ali en ocenjevalec v razliènih kontekstih podajo ocene, ki bolj natanèno opisujejo
specifièno podroèje otrokovega govora v doloèenem socialnem kontekstu ter
pomembno prispevajo k bolj veljavni in celoviti oceni njegovega govornega razvoja.
Podobno poudarjata Bornstein in Haynes (1998), da z razliènimi pristopi in ocenjevalci
otrokovega govora raziskovalec pridobi veljavne podatke o znaèilnostih otrokovega
govora v doloèenem kontekstu, v katerem otrok vstopa v govorne interakcije z razliènimi
posamezniki, npr. v druinskem okolju, vrtcu, testni situaciji, obenem pa se mora
zavedati, da ima vsak izmed pristopov tudi svoje pomanjkljivosti, saj omogoèa vpogled
v omejen vidik otrokovega govora, ki je vezan na doloèen kontekst. Razmisliti velja o
pomenu vkljuèevanja vzgojiteljice v proces ocenjevanja otrokovega govornega razvoja,
saj z otrokom preivi veliko èasa, z njim sodeluje pri razliènih dejavnosti, v katerih
lahko slii njegov govor ter se z njim vkljuèuje tudi v govorne interakcije v razliènih
kontekstih. Vzgojiteljice imajo pogosteje kot mame, predvsem tiste z nijo stopnjo
izobrazbe, tudi veè znanja o znaèilnostih otrokovega govornega razvoja in so, zaradi
manje subjektivne vpletenosti, lahko bolj objektivne ocenjevalke otrokove govorne
kompetentnosti. Poleg tega imajo vzgojiteljice prilonost posluati otrokov govor v
razliènih socialnih interakcijah, ki so tipiène predvsem za vrtce, npr. pri rutinskih
dejavnostih, v èasu sociodramske igre, pri vodenih dejavnostih. Pri tem je potrebno
poudariti, da so bili vsi otroci v vzorcu vkljuèeni v celodnevni program vrtca, kar
pomeni, da so v vrtcu dnevno preiveli priblino osem oz. devet ur in da je vzgojiteljica
pogosto z otrokom dnevno preivela veè otrokovega aktivnega èasa kot njegovi stari.
Kljub temu pa sta oceni mame in vzgojiteljice v veèji meri subjektivni in, kot so pokazali
dobljeni rezultati, tudi nizko stabilni meri otrokovega govora, ki pojasnita majhen dele
variabilnosti v ocenah testatorja, dobljenih z govorno lestvico, zato je za celoviteljo in
veljavnejo oceno otrokove govorne kompetentnosti smiselna kombinacija uporabe
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standardiziranih lestvic in ocene ocenjevalca v naravni situaciji. Podobno ugotavljajo
Zimmerman, Steiner in Evatt Pond (1991), ki so v lestvico govornega razvoja Preschool Language Scale (PLS-3), ki je namenjena preuèevanju govornih
kompetentnosti otrok, starih od 2 tedna do 6;11 let, poleg podlestvic govornega izraanja
in razumevanja vkljuèili tudi vpraalnik, s katerim otrokovi stari podajo informacijo o
otrokovem govornem razvoju in znaèilnostih njegovega druinskega okolja. Avtorji
poudarjajo, da podatki, dobljeni s strani starev, omogoèajo iro interpretacijo rezultatov,
ki jih je posamezen otrok dosegel na PLS-3.
Dobljeni rezultati sicer kaejo, da lahko tako otrokova mama kot vzgojiteljica v
vrtcu prispevata k celoviteji oceni otrokovega govornega razvoja, vendar pa bi veljalo
v prihodnjem raziskovalnem delu oblikovati ustrezneje merske pripomoèke, ki bi
omogoèili pridobivanje bolj veljavne in zanesljive ocene otrokove govorne
kompetentnosti s strani starev in vzgojiteljic.
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