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Czy ludzie, którzy nie słyszą dźwięków mowy lub mają poważne ogra-
niczenia w słuchowej percepcji słów, mogą kształcić się razem ze słyszącymi 
prawidłowo? Czy mogą osiągać taki sam poziom wykształcenia jak ich sły-
szący rówieśnicy? Czy mogą uzyskać nie tylko wykształcenie zawodowe, ale 
pełne wykształcenie akademickie? W ciągu ponad dwóch stuleci od czasu, gdy 
zaczęło powstawać i rozwijać się szkolnictwo specjalne dla niesłyszących1, na 
różne sposoby ujawniał się dylemat dotyczący tej grupy osób: z jednej strony 
stawało się coraz bardziej niewątpliwe, że sam brak wrażliwości na dźwięki 
nie ma bezpośredniego wpływu na sprawność intelektualną i uzdolnienia 
człowieka, z drugiej zaś strony okazywało się, że absolwenci szkół specjalnych 
w większości osiągali niewysoki poziom edukacji, zdecydowanie odbiega-
jący od poziomu rówieśników po takiej samej liczbie lat kształcenia. Jeszcze 
w osiemdziesiątych latach ubiegłego stulecia większość pedagogów pracują-
cych w szkołach specjalnych w Polsce wyrażała przeświadczenie, że najwła-
ściwszym rodzajem szkół dla niesłyszących są szkoły zawodowe, natomiast 
szkoły średnie kończące się egzaminem maturalnym nie są dla nich dostępne 
z uwagi na nieuniknione niedostatki umiejętności językowych. Wykształce-
nie wyższe osiągały wówczas tylko bardzo nieliczne osoby, z lżejszymi ubyt-
kami słuchu lub otoczone od najwcześniejszego dzieciństwa indywidualnie 
szczególnie troskliwą opieką rodzicielską, logopedyczną i pedagogiczną. 

Dla osób niesłyszących uzyskanie wyższego wykształcenia, odpowiedniego 
do zdolności i umożliwiającego pełne urzeczywistnienie własnego potencjału, 

1  Pierwszą w Europie szkołę publiczną dla niesłyszących założył ks. Charles Michel de l’E-
pée (1712 – 1789) w Paryżu w 1770 r.; jako druga powstała w 1778 r. szkoła w Lipsku, 
której założycielem był Samuel Heinicke (1727 – 1790); pierwszą na ziemiach polskich 
szkołę dla niesłyszących – Instytut Głuchoniemych w Warszawie założył w 1817 r. ks. Ja-
kub Falkowski.
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jest celem szczególnie trudnym do osiągnięcia, ponieważ studiowanie wymaga 
biegłego władania językiem naukowym w mowie i piśmie oraz sprawnego 
komunikowania się ze społecznością akademicką, a konsekwencją uszkodze-
nia słuchu jest utrudnienie rozwoju umiejętności lingwistycznych w języku 
dźwiękowym. Właśnie dlatego w Polsce, podobnie jak w innych krajach eu-
ropejskich, aż do końca XX wieku studiujące osoby z głębokim prelingwal-
nym uszkodzeniem słuchu należały do wyjątków. Nie zdarzały się przypadki 
podejmowania studiów wyższych przez absolwentów szkół specjalnych, nie 
tylko dlatego, że stosowane tam wówczas metody nauczania i warunki edu-
kacji nie dawały możliwości przygotowania się do samodzielnego studiowa-
nia, ani też nie rozwijały aspiracji i motywacji do dalszego kształcenia się, ale 
przede wszystkim dlatego, że nie istniała powszechna wczesna opieka audio-
logiczna, psychopedagogiczna i logopedyczna nad dziećmi z uszkodzonym 
słuchem w okresie wczesnego dzieciństwa, tj. w wtedy, gdy dokonuje się roz-
wój zrębu kompetencji językowej i rozwój mowy. 

Na przełomie XX i XXI wieku sytuacja ta szybko i korzystnie się zmieniła. 
Postęp w technologii wytwarzania urządzeń elektronicznych wspomagających 
słuch (aparatów słuchowych, implantów ślimakowych i urządzeń do bezprze-
wodowego przesyłania dźwięków), rozwój metod i urządzeń służących do wy-
krywania uszkodzeń słuchu u noworodków, wczesna opieka audiologiczna i lo-
gopedyczna oraz nowoczesne metody nauczania języka dźwiękowego zmieniły 
sytuację osób dotkniętych uszkodzeniem słuchu. Dzięki temu coraz większa 
liczba dzieci i młodzieży z tym rodzajem niepełnosprawności uczęszcza do szkół 
ogólnodostępnych. Szkoły specjalne również zmieniają organizację kształcenia, 
programy i metody pracy. Przemiany w zakresie rehabilitacji przyczyniają się 
też do tego, że coraz liczniejsi maturzyści z uszkodzeniami słuchu nie poprze-
stają na wykształceniu średnim i dążą do zdobycia wykształcenia wyższego.

Jednakże zastosowanie doskonałych protez oraz wieloletnia rehabilitacja 
słuchu i mowy nie sprawiają, że ludzie z uszkodzeniami słuchu funkcjonują 
zupełnie tak samo jak słyszący. Pomagają im uczyć się rozumieć i mówić, 
zdobywać wiedzę i różne umiejętności, ale nie usuwają wszystkich barier 
w komunikowaniu się z innymi ludźmi. Osoba z uszkodzonym słuchem, aby 
mogła kształcić się, a potem wykonywać zawód wymagający wysokich kwa-
lifikacji i pełnić wszystkie role społeczne, potrzebuje specjalnego ułatwienia 
w porozumiewaniu się z innymi ludźmi i tolerancji dla tych cech jej sposobu 
odbierania wypowiedzi i wypowiadania się, które stanowią nieuniknione, in-
dywidualne (w każdym przypadku inne) konsekwencje uszkodzenia słuchu. 

Wstęp
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Trzeba podkreślić, że dobre wykształcenie stanowi niewątpliwie war-
tość szczególnie istotną dla człowieka niepełnosprawnego. Przyczynia się do 
wzrostu poczucia własnej godności, do osiągnięcia samodzielności ekono-
micznej i autonomii osobowej oraz poprawy jakości życia. Na podstawie bez-
pośredniej obserwacji losów wielu ludzi dotkniętych ułomnością organizmu 
można stwierdzić, że mądre kierowanie ich edukacją decyduje o skuteczności 
rehabilitacji i o ukierunkowaniu życia na wartości dające poczucie sensu i sa-
tysfakcji. Warto więc pokonywać bariery utrudniające osiągnięcie tego celu. 
Jednakże w przypadku osób z uszkodzonym słuchem bariery te są szczegól-
nie trudne do pokonania, ponieważ są zlokalizowane w ludzkich umysłach 
i ujawniają się w relacjach międzyosobowych w postaci trudnych do usunię-
cia uprzedzeń i nawyków, lęków i obaw, a czasem – najtrudniejszych do prze-
zwyciężenia – niezrozumienia istoty problemów i poczucia bezradności wo-
bec nich. Dlatego konieczne jest tworzenie środowisk przyjaznych osobom 
z uszkodzeniami słuchu. 

Przykładem takiego środowiska jest wspólnota akademicka Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w którym od kilkunastu lat kształcą 
się studenci z uszkodzeniami słuchu. Warunkiem wysokiej jakości kształce-
nia niesłyszących jest obecność w środowisku akademickim osób umiejętnie 
komunikujących się z nimi. Bez wsparcia ze strony środowiska osoby z naj-
głębszymi uszkodzeniami słuchu nie mają szansy na podjęcie i ukończenie 
studiów wyższych. Natomiast jakość wsparcia zależy od sposobu, częstości 
i skuteczności komunikowania się.

Celem niniejszego wydawnictwa jest przedstawienie Czytelnikom in-
formacji oraz przemyśleń wynikających z doświadczenia zespołu osób zaan-
gażowanych w tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się studentów 
niesłyszących do wspólnoty akademickiej i pokonywaniu trudności, jakie 
napotykają w czasie studiowania. Autorzy postawili sobie zadanie ukazania 
trudnych problemów pojawiających się przed pracownikami i wolontariu-
szami działającymi w Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także przed wszystkimi profeso-
rami, adiunktami, wykładowcami, asystentami, pracownikami administracji 
i studentami, których życzliwość i wysiłek przyczyniają się do stopniowego 
zmniejszania bariery zamykającej młodzieży z głębokimi uszkodzeniami słu-
chu dostęp do świata kultury, do wiedzy zapisanej w słowie, do myśli filozo-
ficznej i naukowej, do literatury pięknej i sztuki oraz do wartości duchowych 
stanowiących posag należny każdemu człowiekowi.

Wstęp





Wprowadzenie1

Słuch służy ludziom do utrzymywania bliskiej łączności między sobą. 
Umożliwia wzajemne oddziaływanie i współdziałanie. Dzięki niemu ludzie 
mogą komunikować swoją obecność, a także swoje emocje, uczucia, spo-
strzeżenia, idee, pragnienia i życzenia, przy użyciu sygnałów dźwiękowych, 
przede wszystkim w mowie – za pośrednictwem znaków językowych. Słuch 
dostarcza informacji o stanie psychicznym drugiego człowieka, ujawniają-
cym się w barwie i sile jego głosu oraz melodii mowy. Pozwala więc ludziom 
rozwijać zdolność do empatii oraz budować więzi emocjonalno-uczuciowe 

1 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie wieków, Kraków: Wydawnictwo 
Znak 2005, s. 172.

Każde ludzkie cierpienie, każdy ból, każda słabość 
kryje w sobie obietnicę wyzwolenia, obietnicę radości […] całe to cierpie-

nie jest w świecie również po to, 
żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego 

„ja” na rzecz tych, których dotyka cierpienie 1.

Kazimiera Krakowiak, Łukasz Krakowiak

Trudności niesłyszących 
jako wyzwanie do odpowiedzialności

i ustawicznego dialogu
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między sobą. Słuch daje też dostęp do wiedzy i doświadczenia innych ludzi, 
pozwalając rozmawiać z nimi, słuchać ich opowieści i świadectw, dyskutować, 
poznawać ich przemyślenia zakodowane w różnego rodzaju wypowiedziach. 
Zmysł słuchu pomaga też człowiekowi kontrolować własną aktywność i kie-
rować nią w taki sposób, aby nie powodować hałasu i nie wywoływać dźwię-
ków zbędnych lub przykrych dla innych. Umożliwia też świadome i celowe 
kierowanie własnym głosem i mową. Słuch otwiera i wyznacza przestrzeń ko-
munikacyjną każdej pary rozmówców i każdej wspólnoty społecznej, takiej 
jak rodzina, grupa rówieśnicza czy przyjacielska, zespół uczniów jednej klasy 
szkolnej czy grupa studencka, zespół pracowników jednej firmy czy instytu-
cji itp. Dzięki niemu ludzie pozostają w wielorakich dynamicznych relacjach 
bezpośrednich: intymnych, osobistych i rodzinnych, bytowych i społeczno-
ekonomicznych, edukacyjnych, zawodowych, kulturalnych, towarzysko-ro-
zrywkowych i duchowo-religijnych. Dzięki temu zmysłowi, żyjąc wśród lu-
dzi, człowiek pomnaża swoje wewnętrzne zasoby i wzrasta jako jednostka 
zakorzeniona we wspólnocie, do której należy, bogata w wiedzę i inne dobra 
wypracowane przez tę wspólnotę.

Uszkodzenie narządu słuchu stanowi dotkliwe utrudnienie życia, 
ponieważ jest przyczyną zakłócenia łączności między człowiekiem obar-
czonym tym rodzajem niepełnosprawności a innymi ludźmi. Nie ma ono 
wprawdzie bezpośredniego wpływu na sprawność umysłową człowieka ani 
na jego potencjał rozwojowy, stanowi jednak utrudnienie w porozumiewa-
niu się, tworząc barierę między nim a ludźmi słyszącymi prawidłowo, co 
utrudnia uczenie się społeczne i poznawanie rzeczywistości za pośrednic-
twem języka. W niektórych przypadkach powoduje także zaburzenia czyn-
ności mówienia, ponieważ nie tylko utrudnia odbiór wypowiedzi innych 
osób, ale ogranicza zdolność słuchowego kontrolowania dźwięków mowy 
wytwarzanych przez siebie.

Trudności we wzajemnym rozumieniu się przeżywają wszyscy ludzie, 
również doskonale słyszący, ale osoby z uszkodzonym słuchem mają tych trud-
ności znacznie więcej i są one bardziej dotkliwe, niełatwe do przezwyciężenia. 
Są one tym większe, im poważniejsze jest samo uszkodzenie narządu zmysłu. 
Uszkodzenia słuchu nie są bowiem jednakowe i nie jednakowe są problemy 
dotkniętych nimi osób. Istotę tych trudności najtrafniej wyraża metafora ba-
riery – niewidzialnego klosza lub szyby pancernej, która odgradza człowieka 
z uszkodzonym słuchem od ludzi słyszących i mówiących, sprawiając, że jest 
on odizolowany od środowiska społecznego, zamknięty, osamotniony, uwię-

Kazimiera Krakowiak, Łukasz Krakowiak
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ziony w przestrzeni wypełnionej przedmiotami, nierozumiany przez otaczają-
cych go ludzi i nierozumiejący tego, co dzieje się między nimi. 

Doświadczanie trudności w komunikowaniu się, zmaganie się z nimi, 
doznawanie niepowodzeń i upokorzeń oraz poszukiwanie sposobów po-
konywania barier stanowi główną treść przeżyć człowieka z uszkodzonym 
słuchem. Trudności i przykre doznania są również udziałem jego bliskich, 
zwłaszcza rodziców oraz wszystkich ludzi, którzy starają się z nim komuni-
kować. Uszkodzenie słuchu jednego rozmówcy sprawia bowiem, że zwykłe 
mówienie do niego jest niewystarczające i niesatysfakcjonujące dla obydwu 
stron. Jeśli jeden z rozmówców nie słyszy, to drugi nie umie mówić do niego 
we właściwy sposób. Ten drugi zatem także odczuwa ograniczenie własnej 
sprawności, przeżywa swoją bezsilność wobec bariery odgradzającej go od 
pierwszego. Między rozmówcami pojawia się dramatyczne napięcie towarzy-
szące próbom nawiązania łączności. Napięcie to, polegające na pobudzeniu 
emocji, często negatywnych, wywołuje stres. Jeśli rozmówcy nie radzą sobie 
z trudnościami, może dojść do zablokowania rozwoju pozytywnych więzi 
uczuciowych, to z kolei powiększa barierę między nimi i przyczynia się do 
powstawania dystansu, obojętności, a nawet wrogości i wtórnych trudności 
w komunikowaniu się.

Zadaniem, które stawiają sobie autorzy niniejszego artykułu, jest syn-
tetyczne przedstawienie najważniejszych problemów przeżywanych przez 
ludzi z uszkodzonym słuchem i przez osoby im najbliższe, zwłaszcza rodzi-
ców i innych członków rodzin, ale także przez wszystkich, którzy wchodzą 
w relacje społeczne z nimi w szkole, na uczelni, w miejscu pracy i wszę-
dzie tam, gdzie konieczne jest wzajemne rozumienie się. Artykuł zawiera 
wspólne refleksje powstałe w dialogu osoby niesłyszącej i słyszącej, oparte na 
bezpośredniej, wieloletniej obserwacji problemów przeżywanych osobiście 
oraz przez kilkadziesiąt osób niesłyszących w różnych środowiskach: w ro-
dzinach, grupach przedszkolnych, szkołach specjalnych i ogólnodostępnych 
różnego stopnia (podstawowych, średnich, zawodowych i wyższych) oraz 
w zakładach pracy. Przewodnim motywem rozważań będzie poszukiwanie 
odpowiedzi na następujące pytania: Czy trudności niesłyszących są nieunik-
nione i nieuchronnie muszą powodować dyskomfort, cierpienie i ogranicze-
nie potencjału rozwojowego człowieka? Czy można je złagodzić lub w jakiś 
sposób im zapobiec? Jakie wartości ludzkiego życia odsłania i potwierdza 
doznawanie niesprawności słuchu i jakich korzyści duchowych przysparza 
zmaganie się z tą przypadłością?

Trudności niesłyszących jako wyzwanie do odpowiedzialności…
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Tematykę rozmów, które stały się podstawą syntetycznie ujętych reflek-
sji, określają następujące pytania: Jakie są przyczyny trudności przeżywanych 
przez osoby z uszkodzonym słuchem? Jakie trudności, utrapienia i udręki 
związane z ograniczeniem sprawności przeżywają ludzie niesłyszący w po-
szczególnych okresach życia? Jaki wpływ na funkcjonowanie rodziny ma 
uszkodzenie słuchu u dziecka? Jakie trudne doświadczenia są udziałem jego 
rodziców? Jakich trudności i ograniczeń doznają niesłyszący w relacjach spo-
łecznych w głównych środowiskach swojego życia: rodzinnym, szkolnym, 
kościelnym, lokalnym i zawodowym? Jak można zmniejszać trudności życia 
i łagodzić utrapienia niesłyszących w życiu rodziny i wspólnoty ludzi komu-
nikujących się? Jakie wartości pozytywne mogą wynikać z doświadczania 
trudności związanych z uszkodzeniem słuchu i z ich pokonywania dzięki 
wzajemnej miłości rodzinnej, przyjacielskiej i wspólnotowej?

1. Ustalenia terminologiczne

Zacząć należy od niezbędnych ustaleń terminologicznych oraz infor-
macji podstawowych i ogólnych. Niesłyszący to człowiek, który na skutek 
trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia narządu słuchu jest pozbawiony 
wrażliwości na bodźce akustyczne lub doświadcza jej ograniczenia w stopniu 
uniemożliwiającym percepcję dźwięków ważnych dla czynności życiowych, 
a zwłaszcza dźwięków mowy. Dawniej używano terminów głuchy (łac. sur-
dus – niewrażliwy, nieczuły, głuchy) i głuchoniemy (łac. surdimuti). Obec-
nie stosowane są terminy łagodzące drastyczność określeń: człowiek/osoba 
z uszkodzeniem narządu słuchu (z uns), z uszkodzeniem słuchu, z wadą słu-
chu, z niedosłuchem, z dysfunkcją słuchu/słuchową, z niepełnosprawnością 
słuchu/słuchową.

Przyczyny uszkodzenia narządu słuchu mogą mieć charakter genetyczny 
albo wiązać się z chorobami, działaniem substancji toksycznych (w tym le-
ków), urazami mechanicznymi lub akustycznymi przebytymi przez dziecko 
w okresie rozwoju płodowego, w okresie porodu lub w kolejnych okresach 
życia. Przypadki zupełnego braku wrażliwości słuchowej („głuchoty całko-
witej”) zdarzają się rzadko. Większość osób z uszkodzonym narządem słuchu 
zachowuje dający się określić stopień zdolności słyszenia, która może być wy-
korzystana za pomocą różnego typu protez słuchowych, np. aparatów elek-
troakustycznych, wzmacniających dźwięki lub wszczepianych chirurgicznie 
implantów, czyli urządzeń przetwarzających fale akustyczne na impulsy elek-
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tryczne. Protezy słuchowe modyfikujące dźwięki używane są już od ponad pół 
wieku, jednakże żadne z dotychczas stosowanych nie przywracają sprawności 
narządu zmysłu. Ich działanie polega na tym, że pozwalają nauczyć się wy-
korzystywać narząd, mimo jego ograniczonej wrażliwości. Nawet niewielka 
poprawa słyszenia przynosi człowiekowi nieocenione korzyści. Skuteczność 
stosowania protez zależy jednak od właściwości uszkodzenia samego na-
rządu oraz od wielorakich czynników biologicznych i psychospołecznych, 
które sprawiają, że populacja osób z tym uszkodzeniem jest zróżnicowana 
pod względem możliwości korzystania ze słuchu i sposobów komunikowania 
się. Dlatego właśnie nie jest wskazane używanie terminu niesłyszący w od-
niesieniu do całej populacji, a zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży 
w okresie rozwoju czynności słuchowych i sprawności językowych. Wska-
zana jest natomiast troska o to, by każda osoba z uszkodzonym słuchem mo-
gła otrzymać jak najlepsze protezy słuchowe i rozwijać swoją zdolność słysze-
nia, nawet wówczas, gdy jest ona bardzo ograniczona. Trzeba też pamiętać, 
że jeśli ktoś używa aparatów słuchowych, to nie znaczy, że słyszy tak samo 
doskonale, jak ludzie słyszący.

Ograniczenie wrażliwości słuchowej nie ma bezpośredniego wpływu na 
sprawność intelektualną człowieka, stanowi jednak utrudnienie w porozu-
miewaniu się, tworząc barierę między nim a ludźmi słyszącymi prawidłowo, 
co utrudnia uczenie się i poznawanie rzeczywistości za pośrednictwem ję-
zyka. W niektórych przypadkach powoduje również zaburzenia czynności 
mówienia, ponieważ ogranicza zdolność kontrolowania słuchowego wytwa-
rzanych przez siebie dźwięków mowy. Uszkodzenie narządu słuchu u dziecka 
w okresie rozwoju mowy (zwłaszcza w okresie prenatalnym i pierwszych 
trzech latach życia) opóźnia lub nawet blokuje naturalny proces przyswajania 
języka narodowego w postaci dźwiękowej, co – przy braku specjalistycznej 
pomocy pedagogicznej – może spowodować poważne zaburzenia rozwoju 
emocjonalnego i poznawczego, doprowadzając do głuchoniemoty, tj. braku 
zdolności używania języka dźwiękowego. Nieznajomość tego języka powo-
duje również niemożność czytania tekstów pisanych i pisania. Brak mowy nie 
jest jednak nieuniknionym skutkiem uszkodzenia narządu słuchu u dziecka.

2. Zróżnicowanie uszkodzeń słuchu

Zrozumienie problemów osób z uszkodzonym słuchem wymaga uświa-
domienia sobie faktu, że są one zróżnicowane i nie można ich opisać przy 
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użyciu jednego prostego schematu ani wskazać prostego ich rozwiązania. 
Wynika to ze zróżnicowania samych uszkodzeń, a także ze zróżnicowania 
funkcjonowania psychospołecznego dotkniętych nimi osób. Nic też dziw-
nego, że w ciągu wieków powstały różne definicje i sposoby interpretowania 
tych zjawisk przez specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe2. 
Definicje zmieniają się wraz z rozwojem wiedzy medycznej i osiągnięciami 
nauk o funkcjonowaniu neuropsychologicznym i językowym człowieka. 
W definicjach starszych, pochodzących z czasów, gdy nie istniały skuteczne 
protezy słuchowe, odróżniano ludzi pozbawionych wrażliwości słuchowej 
od urodzenia, którzy wskutek tego nie mogli w sposób normalny opanować 
mowy, wobec czego byli głuchoniemi, od niedosłyszących, którzy mimo 
wady słuchu uczyli się mówić, ale ich mowa była zwykle wadliwa oraz od 
ogłuchłych, którzy utracili wrażliwość słuchową po opanowaniu mowy i za-
chowali umiejętność prawidłowego mówienia oraz czytania i pisania (jeśli 
opanowali te umiejętności wcześniej). We współczesnych typologiach uszko-
dzeń słuchu i dotkniętych nimi osób bierze się pod uwagę cztery grupy kry-
teriów podziału: rodzaj uszkodzenia, stopień ubytku wrażliwości słuchowej, 
czas, w którym nastąpiło uszkodzenie słuchu względem rozwoju mowy oraz 
zdolność do czynności słuchowych w komunikowaniu się językowym rozwi-
jającą się w wyniku rehabilitacji. 

Rodzaj uszkodzenia słuchu zależy od lokalizacji uszkodzenia w struk-
turze analizatora słuchowego. Uszkodzenie części ucha przewodzącej 
i wzmacniającej fale akustyczne w uchu zewnętrznym i środkowym pro-
wadzi do ograniczenia wrażliwości słuchowej określanego mianem niedo-
słuchu przewodzeniowego. Natomiast uszkodzenie części odbierających te 
drgania i przekształcających je na impulsy nerwowe, a następnie przesyła-
jących je do wyższych pięter analizatora, powoduje ograniczenie zdolności 
słyszenia, które nosi nazwę niedosłuchu typu odbiorczego, czyli nerwowo-
zmysłowego. Najczęstszą przyczyną niedosłuchu lub głuchoty odbiorczej jest 
uszkodzenie narządu Cortiego w uchu wewnętrznym lub nerwu słuchowego. 
Wśród uszkodzeń odbiorczych wyróżnia się uszkodzenia szlaków i ośrodków 
słuchowych w mózgu, powodujące zaburzenia percepcji sygnałów dźwięko-
wych, nazywane niedosłuchem pochodzenia centralnego (lub głuchotą cen-

2 Zob. O. Périer, Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, 
socjologiczne i psychologiczne, przeł. T. Gałkowski. Warszawa: WSiP 1992; B. Szczepankow-
ski, Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa: WSiP 1999.
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tralną). W przypadkach uszkodzenia obydwu części narządu słuchu mówi 
się o niedosłuchu lub głuchocie mieszanej (przewodzeniowo-odbiorczej). 

Niedosłuch typu przewodzeniowego powoduje ograniczenie percepcji 
bodźców akustycznych na drodze przewodnictwa powietrznego, a zatem 
przede wszystkim ogranicza percepcję sygnałów mowy wytwarzanych przez 
inne osoby i dźwięków wytwarzanych przez przedmioty znajdujące się w pew-
nej odległości od uszkodzonego ucha. Z uwagi na zwykle niezbyt duży sto-
pień ubytku słuchu i na zachowaną zdolność słyszenia drogą przewodnictwa 
kostnego, pozwala on na dosyć sprawne słyszenie dźwięków dochodzących 
z bliska oraz kontrolowanie własnego głosu i artykulacji, nie doprowadzając 
do poważnych zaburzeń mowy. Powoduje poważne uciążliwości w komuni-
kowaniu się z innymi ludźmi w mowie, ale nie zagraża głuchoniemotą. Uszko-
dzenia słuchu typu odbiorczego lub przewodzeniowo-odbiorczego powodują 
zaburzenia mowy o różnym nasileniu – w zależności od stopnia, w którym 
ograniczona jest wrażliwość słuchowa i od wieku, w którym nastąpiło uszko-
dzenie – począwszy od nieznacznych zniekształceń barwy głosu, a kończąc 
na zablokowaniu rozwoju umiejętności mówienia i wtórnym ograniczeniu 
zdolności do porozumiewania się językowego oraz do różnego stopnia nie-
doboru kompetencji językowej, aż do zupełnego braku znajomości języka 
dźwiękowego i głuchoniemoty. 

Określenie stopnia ograniczenia wrażliwości słuchowej (ubytku słu-
chu) polega na pomiarze ograniczenia wrażliwości słuchowej w porównaniu 
z wrażliwością normalnie słyszącego człowieka. Z uwagi na komunikowanie 
się językowe ważne jest ustalenie, czy dana osoba może odbierać i rozpozna-
wać dźwięki mowy. Ze względu na stopień ubytku wrażliwości, czyli pod-
wyższenia progu reakcji słuchowej ocenianego w decybelach (dB), Między-
narodowe Biuro Audiofonologii wyróżnia uszkodzenie: lekkie (20 – 40 dB), 
umiarkowane (40 – 70 dB), znaczne (70 – 90 dB) i głębokie (powyżej 90 dB). 
Uszkodzenie lekkie uniemożliwia słyszenie szeptu i innych cichych dźwię-
ków. Uszkodzenie umiarkowane sprawia, że nie wszystkie dźwięki mowy są 
słyszane, dlatego trudno rozpoznawać słowa i rozumieć zdania. W tej sytu-
acji zastosowanie aparatów słuchowych może zlikwidować problem. Nato-
miast przy uszkodzeniu znacznym i głębokim dźwięki mowy są zupełnie 
niesłyszane bez użycia protez słuchowych. Z ich użyciem można osiągnąć 
zdolność częściowego odbierania dźwięków, a nawet częściowego rozpozna-
wania słów i rozumienia zdań, pod warunkiem, że zna się język. Warto też 
uświadomić sobie, że osoby z uszkodzonym słuchem mają też ograniczoną 
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zdolność słyszenia muzyki. Niektórzy słyszą tak mało, że zupełnie nie od-
czuwają przyjemności obcowania z nią. Inni doznają przyjemnych wrażeń, 
chociaż ich percepcja jest inna niż u ludzi ze sprawnym narządem słuchu. 
Często zdarza się, że częściowo słyszą dźwięki instrumentów i ludzki głos, ale 
nie rozumieją słów pieśni i piosenek. Zdarza się też, że mimo bardzo zubożo-
nego słyszenia dźwięków człowiek z uszkodzonym słuchem z przyjemnością 
obcuje z muzyką, ma doskonałe poczucie rytmu i pięknie tańczy.

Czas, w którym nastąpiło uszkodzenie słuchu względem stadium rozwoju 
mowy u dziecka, jest istotny ze względu na zaburzenie dalszego przebiegu tego 
procesu. Uszkodzenie słuchu u osoby, która w pełni przyswoiła język w mowie 
i piśmie, opanowując wszystkie sprawności posługiwania się nim w komu-
nikowaniu, nazywane postlingwalnym późnym3, nie zagraża zaburzeniami 
mowy i poważnymi konsekwencjami dla rozwoju poznawczego, jakkolwiek 
utrudnia bezpośrednie komunikowanie się z innymi ludźmi i zdobywanie 
wiedzy w jego toku. Natomiast uszkodzenie słuchu, które nastąpiło wcześniej, 
utrudnia zarówno rozwój mowy, jak również rozwój społeczno-emocjonalny 
i poznawczy oraz edukację. Gdy uszkodzenie słuchu nastąpi wówczas, kiedy 
dziecko już sprawnie mówi i wymawia poprawnie wszystkie głoski (post-
lingwalne wczesne), na ogół nie wpływa na samą zdolność mówienia, ale 
utrudnia naukę czytania i pisania, gromadzenie wiedzy oraz kontakty spo-
łeczne (zwłaszcza z rówieśnikami). Znacznie poważniejsze konsekwencje ma 
uszkodzenie słuchu w okresie wcześniejszym. Prelingwalne, czyli takie, które 
nastąpiło przed osiągnięciem umiejętności używania słów w komunikowaniu 
się (przed urodzeniem lub w pierwszym roku życia), powoduje najpoważ-
niejsze zagrożenia dla rozwoju mowy. Nieco większe szanse dla pomyślnej 
terapii logopedycznej daje uszkodzenie perilingwalne wczesne, które nastą-
piło w okresie, gdy dziecko już używało pierwszych słów, chociaż nie umiało 
jeszcze budować zdań (w drugim roku życia), a jeszcze pomyślniejsze roko-
wanie daje uszkodzenie perilingwalne późne, które nastąpiło po osiągnięciu 
umiejętności budowania zdań (w trzecim i następnych latach życia), chociaż 
dziecko zwykle nie wymawia jeszcze prawidłowo wszystkich głosek. Warto 
uświadomić sobie, że każdy rodzaj uszkodzenia powoduje dotkliwe trudno-
ści, ale w każdym przypadku nieco inne i wymagające innych strategii radze-

3 Zob. K. Krakowiak, Pedagogiczna typologia uszkodzeń słuchu i osób nimi dotkniętych, [w]: 
„Nie głos, ale słowo…”. Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu, 
red. K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s.255 – 288; zob. 
również: O. Perier, op. cit.; B. Szczepankowski, op. cit. 
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nia sobie z nimi. Bardzo ważne jest unikanie generalizacji w podejściu do 
indywidualnych problemów osób z uszkodzonym słuchem i postrzeganie ich 
w całej złożoności biologicznej, psychologicznej i społecznej.

3. Troski rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem

Kiedy w rodzinie, w której wszyscy słyszą i mówią, przychodzi na świat 
dziecko z uszkodzonym słuchem, albo gdy małe dziecko traci wrażliwość słu-
chową w konsekwencji przebytej choroby, rodzice doznają szoku, a następnie 
przeżywają cały ciąg negatywnych emocji, których skład i nasilenie zależy od 
czynników osobowościowych, a sposoby radzenia sobie z nimi i przezwycię-
żania stresu zależą od wsparcia, które otrzymują od otoczenia społecznego4. 
Jest wśród tych przeżyć złość, gniew, żal, poczucie krzywdy i osamotnienia 
oraz cała gama emocji pośrednich i pochodnych. Najtrudniejsze do przezwy-
ciężenia są: bezsilność wobec nieodwracalności nieszczęścia oraz lęk o roz-
wój dziecka i o jego przyszłość. Te dwa uczucia towarzyszą rodzicom stale. 
Przykrych doznań przysparzają im także burzliwe uczucia związane z po-
szukiwaniem metod terapii i kontakty ze specjalistami, którzy ‒ dostarcza-
jąc informacji o ograniczeniach dziecka i o potrzebie pracy rehabilitacyjnej 
‒ przyczyniają się do pogłębienia świadomości bolesnych faktów. Niemniej 
dotkliwe są doznania towarzyszące kontaktom z ludźmi, którzy wyrażają – 
nie zawsze szczere – współczucie i oczekują wyjaśnień dotyczących przyczyn 
niepełnosprawności. Z czasem rodzice uczą się radzić sobie ze stresem i mó-
wić o swoich kłopotach. Na początku jednak nie jest im łatwo znosić zarówno 
obojętność, jak i nadmierne zainteresowanie „innością” ich dziecka. Przykro-
ści przeżywane przez rodziców mają wpływ na klimat emocjonalny panujący 
w rodzinie i mogą powodować zaburzenia w rozwoju dziecka.

Najdotkliwsza trudność i przykrość jaka dotyka rodziców, to ogranicze-
nie możliwości przekazania dziecku pozytywnych, ciepłych uczuć, czułości 
i miłości oraz własnej wiedzy o najważniejszych zjawiskach otaczającego 

4 D. Kornas-Biela, Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu u dziecka. Doświadczenia ro-
dziców, pomoc profesjonalistów, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła 
miłości, Lublin: Wydwnictwo KUL 2000, s. 459 – 477; zob. również: A. Kucharczyk, Pro-
blemy rodzin wychowujących dzieci z uszkodzeniami słuchu, praca doktorska napisana 
w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL, 2007; A. Borowicz, Stres rodzicielski jako pod-
stawa programu pomocy psychopedagogicznej dla rodziców dzieci z uszkodzeniami słuchu, 
praca doktorska napisana w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL, 2011.
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świata za pośrednictwem mowy. Jeśli rodzice są świadomi tych trudności, sta-
rają się znaleźć inne sposoby ekspresji i emocjonalnego kontaktu z dzieckiem. 

Brak mowy i ograniczenie znajomości języka dźwiękowego nie jest – 
co trzeba z całą mocą podkreślić – ostatecznym i nieodwracalnym skut-
kiem uszkodzenia słuchu u dziecka. Rodzice jednak muszą bardzo wcześnie 
uświadomić sobie, że konieczne jest specjalne postępowanie pedagogiczne, 
a mianowicie wychowanie językowe. Postępowanie to tradycyjnie jest nazy-
wane rehabilitacją albo terapią logopedyczną. Z samymi pojęciami rehabili-
tacji i terapii wiążą się wyobrażenia przykrych doznań i męczącego wysiłku. 
Istotnie, najwyraźniej widoczne kłopoty rodziców związane są z rehabilitacją 
dziecka. Wymaga ona znalezienia kompetentnych specjalistów, obdarzenia 
ich zaufaniem i poddania się ich kierownictwu. Następnie zaś potrzebna jest 
długotrwała, systematyczna, dobrze zorganizowana praca. Absorbuje ona 
wiele czasu, wymaga wysiłku i odbywa się kosztem innych zajęć, a zwłaszcza 
kosztem wypoczynku i rozrywki, a często także pracy zarobkowej, co nieko-
rzystnie odbija się na warunkach materialnych życia rodziny. Połączenie roli 
matki lub ojca z rolą nauczyciela mowy wymaga roztropnego zrównoważe-
nia podejmowanych zadań, doskonałej organizacji dnia, a także rozwijania 
zdolności i umiejętności wychowawczych oraz kształcenia cech charakteru: 
pracowitości, wytrwałości i szczególnej cierpliwości połączonej ze zrówno-
ważeniem emocjonalnym, które pozwalają znosić niepowodzenia, doceniać 
małe osiągnięcia i mieć zaufanie do specjalistów kierujących procesem re-
habilitacji dziecka. 

4. Doznania niemowlęcia – niedostatek  
czułego kontaktu

Nowo narodzone dziecko, które wyłoniło się z ciepłego i bezpiecznego 
środowiska wód płodowych, z pewnością nie czuje się bezpiecznie. Uspokaja 
je dopiero znajomy głos matki i odgłos bicia jej serca ‒ dźwięki, które towa-
rzyszyły mu od chwili, kiedy zaczął działać jego narząd słuchu. Jak czuje się 
noworodek, który już w łonie matki miał ograniczony dostęp do dźwięków? 
Czy troskliwy dotyk i czuły macierzyński uśmiech wystarczy, żeby dziecko 
czuło się bezpieczne, kochane i mogło rozwijać się bez przeszkód w środowi-
sku rodzinnym? Niemowlęciu, które nie słyszy mowy do rozwoju konieczne 
jest pozostawanie w jak najbliższym kontakcie z rodzicami oraz ich troska 
i miłość wyrażana w „rozmowie” dostępnej dla wszystkich zmysłów. Nie-
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zbędna jest też interwencja audiologiczna i jak najwcześniejsze zastosowanie 
dobrze dobranej protezy słuchowej, która może być pomocna w dostępie do 
sygnałów akustycznych. Trzeba zauważyć, że zarówno samo zakładanie pro-
tez (zwłaszcza chirurgiczne), jak i codzienne ich używanie wiąże się z róż-
nego rodzaju doznaniami lęku, bólu i dyskomfortu.

Używając protez, dziecko nie staje się dzieckiem słyszącym, ale stale po-
zostaje dzieckiem doznającym niedostatku bodźców i niedogodności w ko-
munikowaniu się. Dźwięki docierające do niego za pośrednictwem protez nie 
są kompletne, często są nieprzyjemne, nie łatwo je rozpoznać i zapamiętać. 
Możliwość korzystania z nich jest uzależniona od wysiłku wkładanego w ćwi-
czenia rehabilitacyjne i od pomocy, której udzielają najbliżsi. Przed maleń-
kim dzieckiem stają trudne zadania, czeka je wysiłek i wytężona praca nad 
rozwojem własnych zdolności. 

5. Przeżycia dziecka w wieku przedszkolnym – przymus terapii 
logopedycznej i zagrożenie „przemocą rehabilitacyjną”

Rehabilitację można porównać do ustawicznej walki. Jest to walka o roz-
wój mowy. Uszkodzenie słuchu u dziecka opóźnia bowiem lub nawet blokuje 
naturalny proces rozwoju jego języka w postaci dźwiękowej, co – przy braku 
specjalistycznej pomocy pedagogicznej – może doprowadzić do głuchonie-
moty, tj. braku zdolności używania języka fonicznego. Nieznajomość języka, 
w którym porozumiewa się wspólnota ludzi mówiących, powoduje przede 
wszystkim ograniczenie bezpośredniej łączności z najbliższymi osobami5. 
Dalszą konsekwencją może być niemożność czytania tekstów pisanych i pisa-
nia z użyciem alfabetu. Ograniczenie możliwości czytania i pisania, zwłaszcza 
czytania, powoduje dodatkowe utrudnienie w utrzymywaniu łączności z in-
nymi ludźmi oraz uzyskiwaniu dostępu do ich doświadczenia zakodowanego 
w tekstach pisanych. Sprawnego i satysfakcjonującego czytania nie można 
jednak nauczyć się bez umiejętności posługiwania się językiem w mowie. 
Dlatego dziecko z uszkodzonym słuchem powinno być otoczone specjalną 
opieką wychowawczą i terapią logopedyczną, polegająca na metodycznym 
nauczaniu mowy. 

5 Około 5 – 10% dzieci z uszkodzonym słuchem ma rodziców niesłyszących. Ich sytuacja 
w najwcześniejszym okresie życia wydaje się korzystniejsza, ponieważ od samego po-
czątku mogą uczyć się języka migowego i pozostawać w bliskich relacjach ze swoimi 
rodzicami.
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Potrzeba rehabilitacji nie zawsze jest rozumiana właściwie, zarówno przez 
specjalistów, jak i rodziców. Często zapomina się, że wczesne dzieciństwo to 
czas zabawy, intensywnego rozwoju fizycznego i psychicznego, który wymaga 
swobodnej aktywności ruchowej, wielozmysłowego poznawania przedmio-
tów i zjawisk otaczającego świata, uczestnictwa w działaniach wspólnych, 
zespołowych. Mowa dziecka słyszącego rozwija się w toku działania, w rado-
snym dialogu z najbliższymi, kochającymi je ludźmi. Wychowanie językowe 
dziecka z uszkodzonym słuchem powinno więc mieć postać zabawy, celowej, 
rozwijającej, ale radosnej i nie nadmiernie obciążającej. Opóźnienia rozwo-
jowe dziecka, które wywołują lęk rodziców przed przyszłością, często jednak 
powodują nadmierne oczekiwania wobec niego, a w konsekwencji pośpiech 
i przymus w prowadzonych z nim ćwiczeniach oraz nadmierny rygoryzm 
w organizacji zajęć. Przymus ten przybiera czasem postać swoistej „przemocy 
rehabilitacyjnej”. Wówczas mogą pojawić się zaburzenia emocjonalne, bloku-
jące rozwój psychiczny dziecka i powodujące tzw. logofobię, czyli nerwicową 
niechęć do mówienia. Zdarza się, że traumatyczne przeżycia z dzieciństwa 
w kolejnych okresach życia skutkują jawną lub skrywaną patologiczną wro-
gością wobec ludzi słyszących i niechęcią do używania języka dźwiękowego. 
Konsekwencją bywa „ucieczka do świata ciszy”, czyli włączenie się do wspól-
noty osób niesłyszących i unikanie kontaktów z resztą społeczeństwa6.

6. Przeżycia dzieci starszych i młodzieży – niedostatek kontaktów 
rówieśniczych i zagrożenie odrzuceniem społecznym

Konieczność terapii logopedycznej stanowi także przyczynę wielu przy-
krości doznawanych przez dzieci w wieku szkolnym. Źródłem najdotkliw-
szych cierpień w tym okresie jest jednak zderzenie ze środowiskiem rówie-
śników. Kontakt z rówieśnikami i uczenie się funkcjonowania w różnych 
grupach społecznych jest nieodzownym czynnikiem rozwoju dziecka, a po-
tem młodego człowieka. Uszkodzenie słuchu utrudnia kontakty i przyczynia 
się do zablokowania spontanicznego rozwoju więzi koleżeńskich i przyjaciel-
skich w środowisku rówieśników słyszących i mówiących. Dziecko z uszko-
dzonym słuchem jest wśród nich narażone na skutki wzajemnego nierozu-
mienia się i wielorakich nieporozumień, w których jest stroną słabszą, mniej 

6 Zob. K. Krakowiak, Ucieczki do i ze „świata ciszy”. Uwarunkowania życiowych wyborów 
młodzieży z niepełnosprawnością słuchu w Polsce, [w:] Młodzież a kultura życia w kontek-
stach społecznych, F. W. Wawro (red.). Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008, s. 163 – 180.

Kazimiera Krakowiak, Łukasz Krakowiak



21

sprawną językowo. Często doznaje wstydu i upokorzeń, przeżywa lęk przed 
ośmieszeniem i cierpi z powodu licznych niejasnych sytuacji, których nie po-
trafi zrozumieć, bo nie ma dostępu do informacji przekazywanych mową zbyt 
cichą i niewyraźną. Te doznania wyciskają piętno na osobowości dziecka, 
wpływają na rozwój jego tożsamości i na ukierunkowanie aspiracji. Niejed-
nokrotnie dochodzi do bardzo niekorzystnych zjawisk psychicznych, które 
mogą doprowadzić do zablokowania rozwoju. Dzieciom i młodzieży z uszko-
dzeniami słuchu potrzebne jest szeroko rozumiane wsparcie społeczne oparte 
na dobrym rozumieniu ich problemów rozwojowych. Dlatego warto wyjaśnić 
istotę tych problemów.

7. Wychowanie słuchowo-językowe jako sposób przezwyciężania 
konsekwencji uszkodzenia słuchu

Większość dzieci z uszkodzonym słuchem, mając sprawne narządy ar-
tykulacyjne i dysponując zdolnościami umysłowymi, które pozwalają po-
sługiwać się symbolami językowymi, może przyswoić sobie język narodowy 
przy zastosowaniu specjalnych metod wychowania językowego. Od XVI w. 
istnieją i są doskonalone pedagogiczne i logopedyczne metody kształtowania 
mowy u dzieci niesłyszących, a współcześnie – warto to jeszcze raz podkre-
ślić – produkowane są urządzenia techniczne wspomagające funkcjonowanie 
zmysłu słuchu (różnego typu protezy: aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, 
urządzenia do bezprzewodowego przesyłania dźwięków). Powstają także no-
woczesne, oparte na najnowszych osiągnięciach nauk o neurobiologicznym 
funkcjonowaniu człowieka, metody wspomagania rozwoju językowego nie-
słyszących, takie jak metoda fonogestów (cued speech)7. Wszystko to wydat-
nie pomaga w usprawnianiu słuchu, poznawaniu języka i uczeniu się mowy. 
Nie istnieją jednak urządzenia ani metody przywracające pełną sprawność 
narządu słuchu, a uczenie się mowy i poznawanie języka wymaga od małego 
dziecka oraz jego rodziców wysiłku i długotrwałej, systematycznej pracy. Efekty 
tej pracy polegają na poznaniu języka w mowie i piśmie, opanowaniu umiejęt-
ności wsłuchiwania się w częściowo słyszane dźwięki oraz czytania z ust i mó-
wienia. Są one często imponujące, ale nie ma sposobu na całkowite uwolnienie 
się od trudności w swobodnym komunikowaniu się z ludźmi słyszącymi. 

7 E. Domagała-Zyśk (red), Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wspo-
maganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, Lublin: Wydaw-
nictwo KUL 2009.
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Warunkiem przyswojenia języka fonicznego jest wykrycie uszkodzenia 
narządu słuchu bezpośrednio po urodzeniu lub po powodującej je chorobie, 
natychmiastowe zaopatrzenie dziecka w protezy i systematyczna opieka psy-
chopedagogiczna nad rodziną oraz terapia logopedyczna dziecka. Terapia 
logopedyczna powinna opierać się na trafnej interpretacji diagnozy audiolo-
gicznej i na określeniu stopnia wrażliwości słuchu dziecka na zróżnicowanie 
ciągu jednostek fonicznych języka. Poprawa poziomu rehabilitacji słuchu i te-
rapii logopedycznej nie gwarantuje jednak osobom z uszkodzonym słuchem 
funkcjonowania w otwartym społeczeństwie bez przeszkód, ani swobodnego 
włączania się do wspólnot ludzkich i aktywnego uczestnictwa w ich życiu. 
Osoby z uszkodzonym słuchem napotykają liczne bariery i utrudnienia w tej 
dziedzinie. Barierę stanowią przede wszystkim trudności w percepcji słów spo-
wodowane samą wadą słuchu. Mimo osiągnięć medycyny i logopedii w przy-
padkach najgłębszych uszkodzeń słuchu nie udaje się usunąć niedogodności 
i zaburzeń w komunikowaniu się językowym. Udaje się tylko je zmniejszyć. 
W niektórych przypadkach w większym, w innych – w mniejszym stopniu. 

Aparaty słuchowe przynoszą duże korzyści tylko osobom z umiarkowa-
nymi i znacznymi uszkodzeniami narządu słuchu. Przy najgłębszych uszko-
dzeniach umożliwiają rozpoznawanie zaledwie kilku procent głosek, co po-
zwala na tworzenie pojęć zastępczych dotyczących dźwięków, ale nie pozwala 
na odróżnianie sylab w szybko płynącym strumieniu mowy. W tych przypad-
kach nie odnosi się też oczekiwanych korzyści z zastosowania pętli indukto-
fonicznych ani urządzeń do bezprzewodowego przekazywania dźwięków na 
odległość. Wówczas stosuje się implanty ślimakowe. Jednakże na podstawie 
doświadczenia terapeutów i licznych danych z literatury światowej, można 
pośrednio oszacować, że co najmniej 30% dzieci implantowanych – mimo 
odnoszonych korzyści – nie osiąga niestety zdolności odróżniania dźwięków 
mowy, a tylko nieliczne rozpoznają je precyzyjnie.

Elektroniczne protezy słuchowe, zarówno aparaty słuchowe modyfiku-
jące energię fal akustycznych, jak i implanty przekształcające fale akustyczne 
na impulsy elektryczne i dostarczające je bezpośrednio do układu nerwowego, 
są bardzo pomocne, zwłaszcza w samokontroli własnej mowy i uczeniu się 
języka. Nie zapewniają jednak pełnego dostępu do dźwięków mowy w czasie 
rozmów w naturalnych warunkach komunikowania się z ludźmi, zwłaszcza 
wówczas, gdy uczestniczy w nich wiele osób. W tej sytuacji w czasie komu-
nikowania się w języku dźwiękowym konieczny jest wzmożony wysiłek ze 
strony osoby z uszkodzonym słuchem. Wymaga to ustawicznej, męczącej 
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koncentracji uwagi i wyczerpujących czynności kompensujących niedobory 
słyszenia (zwłaszcza odczytywania z ust). Ludzie z uszkodzonym słuchem po-
trzebują więc ustawicznej pomocy ze strony środowiska społecznego, w któ-
rym żyją i rozwijają się. Nawet ci, którzy przyswoili sobie nie tylko narodowy 
język dźwiękowy, ale znają także języki obce, stale potrzebują specjalnych 
warunków umożliwiających komunikowanie się z ludźmi słyszącymi. Pomoc 
powinna polegać przede wszystkim na specjalnym, przemyślanym ułatwia-
niu komunikowania się i na trosce o dobre rozumienie się wzajemne.

Trudność dodatkowa polega na tym, że potrzeby poszczególnych osób 
nie są jednakowe i nie można ich zaspokoić wprowadzając jednolity system 
pomocy lub upowszechniając jeden sposób porozumiewania się lub jeden 
środek pomocniczy. Istnieją różne, dobrze dostosowane do zróżnicowanych 
indywidualnych potrzeb, skuteczne strategie wspomagające, które pozwalają 
wykorzystywać percepcję wzrokową oraz zdolność do myślenia obrazowego, 
jednocześnie ułatwiają przyswajanie języka narodowego, a ponadto popra-
wiają komfort komunikowania się i jakość życia8.

Bariera komunikacyjna może mieć różną postać i wielkość w zależności 
od rodzaju i stopnia uszkodzenia samego narządu, a także od sposobów ra-
dzenia sobie z trudnościami w porozumiewaniu się wypracowanymi w toku 
rozwoju, rehabilitacji słuchu oraz terapii mowy i wychowania językowego. 
Zdarza się, że po długotrwałej pracy rehabilitacyjnej człowiek z poważnym 
uszkodzeniem słuchu może być uznany za funkcjonalnie słyszącego, ponie-
waż w sprzyjających warunkach akustycznych, z dobrze dobranymi protezami, 
jest w stanie usłyszeć wszystkie dźwięki mowy (może nawet dosyć swobodnie 
rozmawiać przez telefon). Inni mogą być uznani za niedosłyszących, ponie-
waż słyszą, ale nie wszystko. Muszą nauczyć się wykorzystywać inne zmysły, 
zwłaszcza wzrok i zdolność odczytywania z ust, czyli domyślania się treści wy-
powiedzi na podstawie ruchu narządów mowy i zachowania rozmówcy oraz 
sytuacji towarzyszącej rozmowie. Natomiast ci, którzy słyszą tylko niektóre 
dźwięki mowy, to słabosłyszący. Oni tylko częściowo korzystają ze słuchu. 
Muszą wykorzystywać wzrok i zdolność domyślania się w stopniu znacznie 
większym niż niedosłyszący i napotykają więcej trudności w komunikowaniu 
się. Za funkcjonalnie niesłyszących można uznać tylko tych, którzy zupeł-

8 Zob. K. Krakowiak, W poszukiwaniu własnej drogi wychowania dziecka z uszkodzeniem 
słuchu (próba oceny współczesnych metod wychowania językowego); „Audiofonologia” 
2002, T. XXI, s. 33 – 53; przedruk [w:] Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami 
słuchu, Lublin: Wyd. KUL 2006, s. 135 – 155. 
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nie nie słyszą dźwięków mowy i w komunikowaniu się językowym ze słu-
chu nie korzystają. Oni także mogą nauczyć się odczytywać wypowiedzi z ust 
i mówić, jednakże ich trudności są bardzo poważne. Szczególnie trudne jest 
dla nich opanowanie wyraźnej wymowy, zrozumiałej dla obcych ludzi sły-
szących. Bardzo korzystnie jest, gdy protezy słuchowe pomagają im, choćby 
w pewnym stopniu, usłyszeć własny głos i kontrolować mowę. Zupełnie inne 
kłopoty mają ludzie, którzy stracili wrażliwość słuchową po przyswojeniu ję-
zyka i opanowaniu sprawności mówienia, zwani ogłuchłymi. Oni zazwyczaj 
zachowują prawidłową wymowę i umiejętność poprawnego budowania zdań, 
mają jednak trudności w odbieraniu wypowiedzi rozmówców, chociaż dzięki 
znajomości języka mogą stosunkowo łatwiej nauczyć się odczytywania z ust 
i korzystać z domysłu. 

Mając świadomość, że komunikowanie się z ludźmi słyszącymi wymaga 
od człowieka niesłyszącego ogromnego wysiłku, trzeba też uświadomić sobie, 
że niesłyszący, który mówi, często dla słyszących jest rozmówcą kłopotliwym. 
Jego rozumienie wypowiedzi bywa niekompletne, a czasem nietrafne. Jego 
wymowa – niedoskonała, wadliwa i niezrozumiała. Język jego wypowiedzi, 
zwłaszcza w okresie uczenia się, odbiega od normy; pojawiają się liczne błędy 
słownikowe, gramatyczne i stylistyczne, które utrudniają rozumienie intencji. 
Słyszący rozmówca osoby niesłyszącej musi w rozmowę wkładać sporo wy-
siłku i dużo życzliwości. Dlatego też ludzie słyszący bardzo łatwo zniechęcają 
się do rozmów z niesłyszącymi. Przyczyną zniechęcenia jest nie tylko zwykły 
lęk przed innością lub prosta niechęć do wysiłku, ale często fałszywie rozu-
miana delikatność i tolerancja, polegająca na tym, że nie chcą narażać niesły-
szących na przykrości wynikające z ujawnienia ich niedostatków i nieudol-
ności. Częstą przyczyną nie podejmowania kontaktów z niesłyszącymi jest 
też fałszywe przeświadczenie, że porozumiewają się oni wyłącznie w języku 
migowym. Dlatego właśnie szczególnie ważne jest upowszechnianie pełnej 
wiedzy o problemach przeżywanych przez tę grupę osób.

8. Asynchronia czynności komunikacyjnych jako główna przyczyna 
przykrych doznań osób z uszkodzonym słuchem

Główną przyczyną trudności w komunikowaniu się osób z uszkodzo-
nym słuchem ze słyszącymi przy użyciu języka dźwiękowego jest zjawisko 
asynchronii czynności językowych. Człowiek słyszący potrzebuje na usły-
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szenie i zrozumienie wypowiedzi ustnej dokładnie tyle czasu, ile trwa sama 
wypowiedź. Dzięki temu ludzie słyszący mogą swobodnie rozmawiać. Nato-
miast człowiek z uszkodzonym słuchem nie jest w stanie odbierać i dokład-
nie rozumieć wypowiedzi ustnych w toku szybko prowadzonej rozmowy, wy-
kładu, przemówienia, kazania czy innej formy mówienia. W pełni zrozumieć 
treść wypowiedzi może tylko wtedy, gdy będzie miał na to odpowiednio dużo 
czasu i warunki sprzyjające uważnemu wsłuchiwaniu się w słowa i wpatry-
waniu w twarz mówcy. Nawet niedosłyszący zaopatrzeni w nowoczesne pro-
tezy i doskonale czytający z ust mają trudności z rozpoznaniem niektórych 
elementów wypowiedzi i potrzebują sporo czasu na domyślanie się i uzupeł-
nianie luk. Ludzie z najpoważniejszymi ograniczeniami słyszenia bardzo czę-
sto nie są w stanie rozszyfrować nawet tematu wypowiedzi, zwłaszcza gdy 
mówi ktoś mało im znany. Czują się wówczas wyłączeni z rozmowy. Szcze-
gólnie trudne jest dla nich uczestniczenie w rozmowie, w której bierze udział 
kilka osób. Ludzie słyszący często nie zdają sobie sprawy z istoty ograniczeń 
swoich niesłyszących rozmówców. Często nie dostrzegają i nie rozumieją ich 
trudności. Mają też silnie utrwalone nawyki prowadzenia rozmów w okre-
ślonym tempie i nie potrafią zmienić swoich przyzwyczajeń. Nie wiedzą też, 
co można zrobić, żeby ułatwić niesłyszącym uczestnictwo w rozmowie. Nie 
zawsze więc troszczą się o ich komfort, a jeśli podejmują takie próby, to czę-
sto nadmiernie spowalniają mówienie i zniekształcają artykulację, dzieląc 
wyrazy na sylaby i w nienaturalny sposób wymawiając głoski, co – zamiast 
pomagać – bardzo utrudnia słuchanie i odczytywanie z ust. Często też, są-
dząc niesłusznie, że niesłyszący mają problemy z logicznym myśleniem, 
upraszczają treść wypowiedzi i celowo posługują się ubogim językiem, co 
przynosi niepowetowane szkody, zwłaszcza dla rozwoju dzieci i młodzieży, 
ponieważ nie tylko blokuje uczenie się nowego słownictwa, ale przyczynia 
się również do ograniczenia kompetencji gramatycznej, a w konsekwencji 
zamyka dostęp do zasobów ludzkiej wiedzy zakodowanych w różnego ro-
dzaju tekstach mówionych i pisanych.

Trudności w zsynchronizowaniu czynności językowych osób z uszkodzo-
nym słuchem i słyszących w rozmowach stanowią przyczynę wielu przykrych 
doznań niesłyszących: poczucia braku szacunku, lekceważenia i odrzucenia, 
a nawet posądzania słyszących o złą wolę, złośliwość i chęć czynienia krzywdy. 
Powstaje wówczas klimat emocjonalny, w którym rozwijają się trudne do roz-
wiązania i złagodzenia konflikty, będące źródłem wielu cierpień. 
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9. Kreatywność językowa niesłyszących i powstawanie języków 
migowych

Dzieci niesłyszące zwykle nie pozostają bierne wobec trudności w ko-
munikowaniu się9. Aktywnie i twórczo poszukują środków komunikowania 
się z otoczeniem społecznym, dogodnych i skutecznych. Świadczy to o ich po-
tencjale rozwojowym i zdolnościach lingwistycznych. Wykorzystują przede 
wszystkim gesty i mimikę oraz pantomimiczne imitacje czynności, którym 
nadają znaczenia i funkcje kompensujące braki znaków językowych. W ten 
sposób powstają tzw. migi. Na początku są to sygnały semantyczne jednokla-
sowe, nie tworzące struktur syntaktycznych. Można je uznać za twory analo-
giczne do holofrazy, niepodzielnej składniowo wypowiedzi tworzonej przez 
dzieci w najwcześniejszym okresie rozwoju mowy. Potem jednak, dzięki ak-
tywności całej wspólnoty osób żyjących w jednym środowisku, dochodzi do 
powstania dwuklasowego systemu znaków migowych, którym przysługuje 
miano języka migowego. Języki migowe powstają zwykle pod wpływem ję-
zyków narodowych i w każdym środowisku formują inne, swoiste systemy 
semantyczne. Jednakże – z uwagi na opartą na gestach strukturę znaków 
– związki składniowe między znakami wyrażane są nie tak, jak w językach 
dźwiękowych, przy użyciu środków fleksyjnych, ale poprzez relacje czasoprze-
strzenne i nie ograniczają się do porządku linearnego, co sprawia, że język mi-
gowy staje się autonomiczny, nie podobny do żadnego języka dźwiękowego. 

Istnieje wiele języków migowych. Żaden z nich nie jest prostym odwzo-
rowaniem języka używanego w danym kraju. Żaden też nie ma charakteru 
uniwersalnego. Każdy jest nowym, autonomicznym bytem lingwistycznym. 
Ma własną semantykę i własną gramatykę. Komunikaty formułowane w tym 
języku wymagają starannego przekładu na język dźwiękowy lub inny migowy. 
Uproszczony mechaniczny przekład prowadzi do zniekształcenia treści.

Odkrywcą porozumiewania się migowego niesłyszących był ks. Char-
les Michel de L’Épée (1712 – 1788), który zaobserwował ten sposób porozu-
miewania się paryskich niesłyszących żebraków i postanowił zastosować go 
w założonej przez siebie szkole dla niesłyszących w Paryżu (1770). Powsta-
wanie języków migowych w poszczególnych krajach wiąże się z tworzeniem 

9 Zob. K. Krakowiak, Problem kreatywności i poprawności w rozwoju języka niesłyszących, 
[w:] Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, Lublin: Wydawnictwo 
KUL 2006, s. 123 – 133. 
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szkół specjalnych dla niesłyszących. Rozwojowi języków migowych sprzyja 
bowiem wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słu-
chu w systemie segregacyjnym, w zamkniętych wspólnotach edukacyjnych, 
zwłaszcza w szkołach specjalnych z internatami. Sprzyja im także społeczna 
tolerancja dla odmienności zachowania. 

Język migowy w Polsce nie jest tworem jednolitym i można go okre-
ślić jako zbiór idiolektów (języków indywidualnych) oraz kodów tworzonych 
przez różne grupy, który stopniowo się unifikuje. Proces ten nie jest jeszcze 
zakończony. Nie istnieją też wyraźnie wyodrębnione wspólnoty społeczne 
posługujące się jednolitym językiem migowym. Natomiast znaki migowe 
używane są na różne sposoby w różnych środowiskach. Najważniejsze z nich 
to następujące środki komunikacji migowej: 

migi rodzinne, czyli zbiory znaków gestowo-mimicznych tworzone a. 
spontanicznie w środowiskach rodzinnych i małych grupach skupiają-
cych dzieci z uszkodzonym słuchem pochodzące z rodzin słyszących: 
niefonemowe, jednoklasowe, nie tworzące zdań; 
naturalny język migowy, nazywany także starym lub klasycznym ję-b. 
zykiem migowym, tradycyjnie używany w środowiskach skupiających 
dużą liczbę niesłyszących, czyli dwuklasowy, niefonemowy10 system, 
który posiada własną gramatykę; można zaobserwować odmiany re-
gionalne i środowiskowe tego języka; świadome kultywowanie i uni-
fikacja języka migowego zmierza do stworzenia względnie jednolitego 
systemu, którego mogłaby używać grupa wykształconych niesłyszących 
w Polsce (Polski Język Migowy, PJM)11;
polski system językowo-migowy (SJM), czyli opracowane do celów dy-c. 
daktycznych sztuczne połączenie języka polskiego i tzw. języka miga-
nego, czyli towarzyszących mowie wybranych migów uzupełnianych 
alfabetem palcowym12; 

10 W. Stokoe wyodrębnił elementy ruchowe migów, dopatrując się w nich jednostek analo-
gicznych do fonemów; nadał im nazwę cheremów; za: B. Szczepankowski, Niesłyszący – 
Głusi – Głuchoniemi. Wyrównanie szans, Warszawa: WSiP 1999, s. 134. 

11 M. Świdziński, Głusi uczniowie jako uczestnicy badań nad PJM, „Audiofonologia”, 2000, 
t. XVII, s. 67 – 78; przedruk w: Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszą-
cych, red. M. Świdziński, T. Gałkowski. Warszawa: UW, PKA, Instytut Głuchoniemych 
im. ks. Jakuba Falkowskiego 2003, s. 19 – 29.

12 B. Szczepankowski, op. cit.
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migi mieszane, językowe i niejęzykowe, używane spontanicznie przez d. 
uczniów w szkołach specjalnych. 

10. Komunikowanie się przy użyciu znaków migowych jako reakcja 
obronna i sposób autoterapii grupowej

Mogłoby się wydawać, że komunikowanie się przy użyciu dostępnych 
dla wzroku znaków migowych jest antidotum na wszystkie kłopoty osób 
z uszkodzonym słuchem. Czy tak jest w rzeczywistości? Ludzie niesłyszący 
i słabosłyszący realizują potrzebę łączności i komunikowania się z innymi 
ludźmi tworząc znaki migowe (gestowo-mimiczne) i rozbudowane kody, 
zwane językami migowymi. Jest to naturalna reakcja obronna. Człowiek nie 
może bowiem żyć bez komunikowania się z innymi ludźmi i bez budowania 
własnej wiedzy o świecie w ujęciu logiczno-językowym. Gdy spotykają się 
dwie lub więcej osób niesłyszących dochodzi w krótkim czasie do powstania 
zbioru znaków migowych, które służą im do oddziaływania na siebie i prze-
kazywania sobie informacji.

W zrozumieniu fenomenu powstawania języków migowych pomocne 
jest zauważenie charakterystycznego zjawiska, które niełatwo dostrzec z per-
spektywy człowieka słyszącego, a mianowicie tego, że ludzie z uszkodzeniami 
słuchu przy użyciu języka dźwiękowego nie mogą dogodnie porozumiewać 
się między sobą, ponieważ każdy z nich ma nie tylko ograniczoną sprawność 
słyszenia, ale również mniej lub bardziej wadliwą wymowę, co utrudnia za-
równo słyszenie, jak i odczytywanie wypowiedzi z ust. Dlatego właśnie w śro-
dowiskach skupiających dużą liczbę osób z uszkodzonym słuchem (zwłaszcza 
w szkołach specjalnych z internatami) rozwija się komunikacja przy użyciu 
migów (znaków gestowo-mimicznych), które – jak już wspomniano – z cza-
sem przekształcają się w języki migowe. Używanie języka migowego przy-
czynia się z kolei do powstawania wspólnot społecznych, które zamykają się 
w kręgu wyznaczonym przez możliwość dogodnego komunikowania się. 
Wspólnoty te umożliwiają niesłyszącym realizację podstawowych potrzeb 
psychicznych, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i przynależności 
do grupy oraz rozwój tożsamości społecznej i autonomii psychicznej. 

Migające wspólnoty niesłyszących nie tylko udzielają wsparcia swoim 
członkom, ale także tworzą własne systemy wartości i własne sposoby za-
chowania, niekiedy nieco odmienne od panujących w społeczności słyszą-
cej. Nie przygotowują jednak do włączania się w życie całego społeczeństwa 
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i nie tworzą warunków sprzyjających osiąganiu wysokiego poziomu eduka-
cji. Ponadto trzeba zauważyć, że używanie języka migowego przyczynia się 
zwykle do powstawania dystansu społecznego między osobą niesłyszącą 
a ludźmi słyszącymi z jej najbliższego otoczenia rodzinnego. Nawet wówczas, 
gdy rodzice, rodzeństwo i inne osoby bliskie uczą się migać i starają się jak 
najpełniej komunikować się z niesłyszącymi dziećmi, kontakt językowy mię-
dzy nimi nie jest pełny, ponieważ język migowy nie jest językiem, w którym 
człowiek słyszący mógłby wyrazić swoje emocje, uczucia, idee, spostrzeżenia 
i życzenia, a zwłaszcza – zakodować całe bogactwo własnego doświadcze-
nia. Z tej przyczyny migowe porozumiewanie się słyszących z niesłyszącymi 
jest powierzchowne i niepełne, ubogie w treści abstrakcyjne, ograniczone 
do wymiany informacji elementarnych, zwłaszcza poleceń i zakazów. Nie 
wynika to bynajmniej z ograniczeń intelektualnych samych niesłyszących, 
ani z właściwości języka migowego, ale z ubóstwa treści rozmów. Warto też 
w tym miejscu zauważyć, że migi od początku, od czasów ks. de L’Épée, były 
rodzajem szyfru, środkiem komunikacji tajnej, niedostępnej dla osób nie-
wtajemniczonych.

Za niebezpieczne uproszczenie należy uznać obiegowe przeświadczenie, 
że język migowy jest pierwszym językiem osób z głębokim uszkodzeniem 
słuchu. Jako język macierzysty przyswajają go sobie bowiem tylko niesły-
szące dzieci niesłyszących rodziców, które w najbliższej rodzinie nie mają 
osób słyszących (np. dziadków). Tylko ok. 5 – 10% dzieci niesłyszących ma 
niesłyszących rodziców. Ponad 90% dzieci z uszkodzonym słuchem rodzi się 
w rodzinach słyszących. Niesłyszące potomstwo ma nie więcej niż 25% mał-
żeństw niesłyszących. Wieloletnie obserwacje skłaniają do wysunięcia tezy, że 
języki migowe są przede wszystkim pochodną procesu autoterapeutycznego 
odbywającego się w grupach. Głównym czynnikiem wywołującym proces 
ich powstawania jest segregacyjny system edukacji i niepowodzenia pedago-
giczne tego systemu. Dzieci niesłyszące uczą się języka migowego w szkołach 
specjalnych, najczęściej od siebie wzajemnie, tworząc niezliczone neologizmy 
i neosemantyzmy oraz wykorzystując w pewnym stopniu umiejętności kole-
gów pochodzących z rodzin niesłyszących. Indywidualne dziecko niesłyszące 
poza szkołą specjalną nie tworzy samo języka migowego – produktywnego 
systemu dwuklasowego. Tworzy natomiast liczne własne migi, które może 
wykorzystać w komunikowaniu się z najbliższym otoczeniem, używając po-
jedynczych lub całych szeregów znaków jako struktur niepodzielnych (ho-
lofraz), podobnie jak dzieci słyszące w początkowym okresie rozwoju mowy 
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używają wyrazów w funkcji zdań. Dopiero wspólnota wielopokoleniowa wy-
pracowuje coraz bardziej złożony system językowy. 

Komunikowanie się migowe – mimo jego niewątpliwych wartości – 
przyczynia się do zakłócenia i zubożenia relacji społecznych, do osłabienia 
więzi uczuciowych i duchowych, a w konsekwencji do wyobcowania czło-
wieka niesłyszącego z rodziny, z której pochodzi13. Może też być przyczyną 
wielu nieporozumień w konkretnych sytuacjach, a nawet prowadzić do 
trwałego wzajemnego nie rozumienia się, a czasem obcości, lęku i wrogości 
w relacjach między niesłyszącymi i słyszącymi. Z tych trudności wynikają 
najpoważniejsze problemy, przybierające postać trudnych do rozstrzygnięcia 
dylematów i nie dających się rozwiązać konfliktów. Dotyczą one zwykle dzia-
łań społecznych na rzecz osób niesłyszących, a zwłaszcza wyboru metod ich 
rehabilitacji (z zastosowaniem języka migowego czy bez niego). Od początku 
XIX w. specjaliści spierają się o oceny skuteczności metod kształcenia. Przy-
czyny tego konfliktu tkwią w mało realistycznych oczekiwaniach, że za po-
mocą jednego rozwiązania metodycznego można osiągnąć poprawę jakości 
życia wszystkich osób dotkniętych uszkodzeniem słuchu, usuwając wszelkie 
niedogodności i kłopoty. 

Migi i języki migowe należą do godnych podziwu tworów ludzkiej twór-
czości. Ze stwierdzenia tego faktu oraz z szacunku dla osób niesłyszących, 
które potrzebują dogodnego sposobu porozumiewania się, nie wynika jednak 
prosty wniosek, że posługiwanie się językiem migowym, a zwłaszcza wyłącz-
nie nim, jest optymalne dla dzieci z uszkodzeniami słuchu wychowujących 
się w rodzinach słyszących, albo dla młodzieży dążącej do uzyskania wy-
kształcenia na poziomie szkoły wyższej i zdobycia umiejętności zawodowych 
w zawodach wymagających skomplikowanych czynności intelektualnych.

Na przełomie XX i XXI w. w wielu krajach, w tym i w Polsce, obserwuje 
się rozwój zainteresowania językiem migowym. Niewątpliwie przyczyniła 
się do tego charakterystyczna dla przełomu stuleci fascynacja wszystkim, co 
osobliwe, incydentalne i tajemnicze. W efekcie doszło jednak do powstania 
całego zbioru mitów na jego temat oraz do upowszechnienia się fałszywych 
poglądów dotyczących ludzi niesłyszących, którzy go używają. Powierz-
chowne zainteresowanie trwa ciągle i przyczynia się do zaciemnienia obrazu 
problemów tej grupy osób. Ludzie niesłyszący komunikują się bowiem przy 
użyciu różnorodnych kodów, a nie jednego języka migowego, ponieważ język 

13 Ponad 90% osób z uszkodzonym słuchem pochodzi z rodzin słyszących (ma słyszących 
rodziców). Tylko nieliczni mają obydwoje rodziców niesłyszących. 
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migowy nie może pełnić wszystkich funkcji, jakie pełnią języki dźwiękowe 
(nie można w nim pisać i czytać, bo komunikatów w tym języku nie udało się 
do tej pory zapisać w łatwej do odczytania transkrypcji). Nie wszystkie zbiory 
migów można nazwać językiem w ścisłym znaczeniu tego terminu. 

Niesłyszący nie stanowią mniejszości etnicznej w ścisłym sensie. Są 
dziećmi i dziedzicami ludzi słyszących. Mają prawo do dziedziczenia języka 
i kultury narodowej. Uznanie ich za samowystarczalną mniejszość językową 
jest niezwykle groźne dla nich samych. Oznacza bowiem w konsekwencji 
ich alienację i wydziedziczenie, pozbawienie łączności z własnymi rodzi-
nami i utrudnienie dostępu do wykształcenia na poziomie porównywalnym 
z wykształceniem ludzi słyszących. Dlatego właśnie należy dążyć do prze-
zwyciężania barier między słyszącymi i niesłyszącymi, a nie do tworzenia 
wyalienowanych i zmarginalizowanych wspólnot ludzi dotkniętych tym sa-
mym nieszczęściem. 

Zakończenie

Myśl pedagogiczna dotycząca wspierania rozwoju i edukacji osób niesły-
szących zakorzeniona w Ewangelii, znajduje swoje uprawomocnienie w na-
stępującym fragmencie: 

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego 
rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy 
i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł 
do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego 
uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. [Jezus] 
przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazy-
wał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: «Dobrze 
uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę» 
(Mk 7, 32 – 37). 
Pedagog – nie podejmując się oczywiście pogłębionej egzegezy teolo-

gicznej – musi zwrócić uwagę na trzy ważne momenty wydarzenia opowie-
dzianego przez Marka Ewangelistę: 1) fakt, że głuchoniemy, w przeciwień-
stwie do wielu innych pragnących uzdrowienia, nie przyszedł do Jezusa sam, 
ale „przyprowadzili go” inni; 2) Jezus postąpił z nim w sposób szczególny 
– „wziął go na bok, osobno od tłumu”, a następnie użył znaków dostępnych 
dla człowieka, który nie słyszy dźwięków mowy, a mianowicie „włożył palce 
w jego uszy i śliną dotknął mu języka”; 3) Jezus przemówił do głuchoniemego. 

Trudności niesłyszących jako wyzwanie do odpowiedzialności…
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Komentatorzy pouczają, że „odejście na bok miało na celu uniknięcie osten-
tacji lub niepotrzebnych komentarzy ze strony, pogańskich w większej części, 
mieszkańców Dekapolu, którzy mogliby uznać gest Jezusa za swoistą ma-
gię”14. Należy jednak zastanowić się, czy nie uczynił tak również po to, aby nie 
naruszając wolności i godności głuchoniemego dopomóc mu w zrozumieniu 
sensu znaku, jakim było uzdrowienie? Jego również – jak wszystkich innych 
– Jezus nie uzdrowił wbrew jego wolnej woli. Od niego również oczekiwał 
wiary i współdziałania. Trzeba było na to więcej czasu i spotkania na osobno-
ści. Potrzebny był dotyk i gesty. Dopiero potem Jezus „spojrzawszy w niebo, 
westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się!” A następnie 
sprawił, że „otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały”. A więc nie 
poprzestał na gestach (migach), najpierw „westchnął”, a potem przemówił do 
niego i sprawił, że głuchoniemy „mógł prawidłowo mówić”.

Jakie przesłanie wynika z tego fragmentu Ewangelii dla ludzi obcujących 
z niesłyszącymi – rodziców, przyjaciół oraz dla profesjonalistów uprawiają-
cych zawodowo surdopedagogikę (pedagogikę niesłyszących) i logopedię? 
Oto najważniejsze wnioski:

Niesłyszący potrzebuje pomocy – trzeba go „przyprowadzić” i po-1. 
święcić mu czas, aby mógł uzyskać dostęp do prawdy o własnej god-
ności i odkryć, że może odbierać i rozumieć słowa, a także mówić.
Niesłyszący potrzebuje wyrozumiałości dla jego ograniczenia i sza-2. 
cunku dla sposobu porozumiewania się.
Jezus pragnie, aby niesłyszący „otworzył się” i mówił. 3. 

A zatem każda osoba niesłysząca powinna być traktowana jako homo 
loquens (człowiek mówiący), obdarzony darem języka. Trzeba bowiem pa-
miętać, że to właśnie język jest tym atrybutem, który decyduje o rozwoju na-
szego człowieczeństwa, ponieważ włącza nas do wspólnoty społecznej, czyni 
nas zdolnymi do życia w psychicznej i duchowej łączności z innymi osobami: 
z ludźmi w rozmowie i z Bogiem w modlitwie. „Za jego pomocą człowiek 
wypowiada prawdę o świecie i o sobie samym, i pozwala innym mieć udział 
w owocach swoich poszukiwań w różnych dziedzinach”15.Wspieranie roz-
woju człowieka niesłyszącego to przekraczanie barier w komunikowaniu się 

14 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań – War-
szawa 1971, s. 1166.

15 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie wieków, Kraków: Wydawnictwo 
Znak 2005, s. 81.

Kazimiera Krakowiak, Łukasz Krakowiak



33

z nim i udostępnianie mu języka ludzkiej wspólnoty. Jedyną drogą do co-
dziennego, stopniowego osiągania tego celu jest świadome i solidarne współ-
uczestnictwo w utrapieniach jego niepełnosprawności16. Jeśli mój syn, brat 
lub student nie słyszy, to ja nie umiem mówić. Aby wyzwolić się z kalectwa, 
musimy nauczyć się rozmawiać. Nauczyć musi się zarówno niesłyszący, jak 
i jego słyszący przyjaciele. Doświadczanie niepełnosprawności słuchu ujaw-
nia wartość troski o jakość relacji między ludźmi i wskazuje na potrzebę dba-
łości o wzajemne rozumienie się. Uczy wyrozumiałości dla niedoskonałości 
mowy i jednocześnie ukazuje ważność starań o kulturę słowa. 

Codzienne wieloletnie obcowanie niesłyszących i słyszących pozwala 
zrozumieć prawdę podstawową, a mianowicie to, że człowiekowi przeżywają-
cemu trudności z powodu ograniczenia sprawności słuchu nie wystarczy, aby 
otaczający go ludzie byli wobec niego tolerancyjni, czyli uznawali jego prawo 
do istnienia i do własnego sposobu komunikowania się. Każdy człowiek do 
życia i rozwoju potrzebuje miłości ze strony ludzkiej wspólnoty. Miłość dzie-
lona we wspólnocie jest drogą ku sensowi, harmonii i radości życia. Miłość 
wymaga trudu – wysiłku woli, rozumu i serca. Aby wyrażać miłość i pozo-
stawać w dobrych relacjach z innymi ludźmi, rozumieć ich i być przez nich 
rozumianym, trzeba umiejętnie komunikować się z nimi. Komunikowanie się 
z człowiekiem, który nie słyszy lub słyszy niedoskonale, wymaga od słyszących 
współuczestnictwa w jego trudnościach i wspólnego z nim ich pokonywania.
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Renata Kołodziejczyk

Osoba z uszkodzeniem słuchu 
w komunikacji interpersonalnej

Mowa dziecka niesłyszącego nie rozwija się w sposób naturalny, poprzez 
zanurzenie w „dźwiękową kąpiel słowną”, jak to ma miejsce w przypadku 
każdego słyszącego dziecka. Podstawowym czynnikiem uniemożliwiają-
cym dziecku z wadą słuchu prawidłowy rozwój językowy jest bariera senso-
ryczna, która polega na tym, że nie jest ono w stanie „skutecznie odbierać, 
tj. odróżniać i rozpoznawać bodźców dźwiękowych”1. Jeśli ta bariera będzie 
trwała dłużej, wtedy mowa nie będzie mogła rozwijać się w optymalnym dla 
dziecka czasie, w wyniku czego między dzieckiem a otoczeniem zacznie po-
jawiać się bariera językowa, która prowadzi do długotrwałych konsekwencji, 
objawiających się trudnościami zarówno w językowym działaniu, jak i w ję-
zykowym zdobywaniu wiedzy.

Pierwszy stopień bariery językowej to bariera fonologiczna, w wyniku któ-
rej dziecko nie jest w stanie prawidłowo rozpoznawać sylab, morfemów, wyra-
zów, zdań. Nie jest w stanie poznawać ich struktury, a tym samym ma trudno-
ści w interpretacji znaczeniowej wypowiedzi. Im głębszy jest niedosłuch, tym 
mniejsza jest możliwość opanowania systemu językowego przez dziecko.

1  K. Krakowiak, Ramowy program indywidualnej rehabilitacji mowy dziecka z uszkodzonym 
słuchem z zastosowaniem fonogestów; „Audiofonologia” 1994, t. V, s. 131.
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Ze zdolnością odbioru mowy nierozerwalnie wiąże się umiejętność 
budowania wypowiedzi słownych. Ograniczenia w odbiorze tekstów mó-
wionych u osób z wadami słuchu znajdują swoje wierne odzwierciedlenie 
w tekstach przez nie tworzonych. Wobec powyższego stwierdzenia, objawy 
zaburzeń językowych u osób z uszkodzonym narządem słuchu można po-
dzielić na trzy kategorie:

trudności w odbiorze słów i komunikatów językowych;1. 
zaburzenia realizacji dźwięków mowy;2. 
zaburzenia formalno-gramatycznej struktury wypowiedzi oraz wy-3. 
nikające z nich zaburzenia treści2.

Trudności w rozumieniu wypowiedzi innych osób ograniczają moż-
liwości dziecka niesłyszącego w komunikowaniu się z otoczeniem. Brak 
doświadczenia językowego, odpowiedniej stymulacji językowej z zewnątrz, 
powoduje niedobór wiedzy dziecka na temat struktury fonetyczno-grama-
tycznej wypowiedzi, stąd też wypływają liczne błędy i zaburzenia w tym 
zakresie. Z kolei zaburzenia realizacji dźwięków mowy z jednej strony mają 
swą przyczynę w niedokładnym rejestrowaniu fonologicznej warstwy wy-
powiedzi kierowanych do dziecka z otoczenia, z drugiej zaś strony, spo-
wodowane są brakiem słuchowej samokontroli wytwarzanych przez samo 
dziecko dźwięków mowy.

Opisane trudności towarzyszą dziecku z uszkodzonym słuchem przez 
całe jego życie i, niestety, nie kończą się w dorosłości. Młodzi niesłyszący 
kandydaci na studia oraz studenci, pomimo najlepiej zorganizowanej opieki 
logopedycznej, borykają się z trudnościami w rozumieniu mowy, jak również 
tworzeniu poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Znając specyfikę 
tych trudności należy tworzyć tej grupie studentów odpowiednie, sprzyjające 
warunki do zdobywania wiedzy, w miarę możliwości minimalizując nega-
tywne konsekwencje uszkodzenia słuchu.

Podstawowym problemem jest zapewnienie właściwego dostępu do ję-
zyka, a więc troska o rozumienie mowy. Każdy słyszący człowiek odbiera 
mowę drogą słuchową, korzystając jednak w dużym stopniu z dodatkowych 
informacji docierających kanałem wzrokowym. Osoby z dysfunkcją słuchu, 
w zależności od stopnia jego uszkodzenia, a także od osiągniętych w pro-
cesie rehabilitacji korzyści w odbiorze dźwięków mowy z wykorzystaniem 

2 K. Krakowiak, W sprawie kształcenia języka dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem. 
Komunikacja językowa i jej zaburzenia, t. 14, Lublin: UMCS 1998.
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różnego typu protez słuchowych, muszą bazować w dużo większym stopniu 
na bodźcach wzrokowych. 

Umiejętność rozumienia mowy, dzięki obserwacji twarzy osoby mówią-
cej, określa się jako odczytywanie mowy z ust lub słuchanie wizualne. Należy 
wyjaśnić dokładnie te terminy, ażeby właściwie zrozumieć złożoność opisy-
wanego zjawiska. 

Odczytywanie mowy z ust ma niewiele wspólnego z precyzyjną czynno-
ścią czytania liter. Ruchy ust przy wielu głoskach są podobne, prawie iden-
tyczne, łatwo je w związku z tym pomylić. Osoba patrząca na twarz nie ma 
więc pewności jakie głoski, sylaby, słowa, wypowiada jego rozmówca. Bardzo 
ważną rolę odgrywa w tej sytuacji domysł, wynikający ze znajomości języka 
i kontekstu rozmowy. Z informacji tej bezpośrednio wynika ważny wniosek, 
że osoba niesłysząca im lepiej zna język ojczysty, tym sprawniej odczytuje 
mowę z ust, tzn. tym łatwiej domyśla się treści wypowiedzianych przez roz-
mówcę. Im bardziej treść rozmowy jest bliska doświadczeniom językowym 
osoby niesłyszącej, im mniej nowego, nieznanego słownictwa, tym większa 
szansa, że komunikacja będzie skuteczna. Ponieważ proces domyślania się 
wymaga bardziej skomplikowanych operacji myślowych niż precyzyjna czyn-
ność słuchania, w związku z tym odczytywanie mowy z ust trwa dłużej i wy-
maga innego tempa mówienia. 

1. Jak mówić, żeby osoby z uszkodzeniami słuchu rozumiały? 

Powyższe spostrzeżenia skłaniają do opisania podstawowych zasad, 
które ułatwiają komunikację z osobami z dysfunkcją słuchu. Są to informacje 
niezmiernie ważne dla wykładowców i studentów słyszących, dla wszystkich 
tych, którzy podejmują współpracę ze studentami z uszkodzeniem słuchu. 

1. Osoba niesłysząca musi wyraźnie widzieć twarz swojego rozmówcy. 
Musi ona być dobrze oświetlona i cały czas widoczna, tak, aby odbiorca mógł 
dokładnie obserwować ruchy narządów artykulacyjnych. Mimo, że wizual-
nie wiele głosek wygląda bardzo podobnie, różnią się jednak nieznacznie 
pewnymi szczególnymi ruchami mimicznymi twarzy, jak np. napięcie ką-
cików ust, które jest typowe dla głosek miękkich i zmiękczonych, napięcie 
mięśni skrzydełek nosa, podczas wymawiania głosek nosowych, zbliżenie 
łuków zębowych przy głoskach dentalizowanych, a przede wszystkim wi-
doczna praca języka, żuchwy i warg. Trzeba być świadomym, że zarost na 
twarzy, broda, wąsy czy chociażby mówienie do mikrofonu w czasie zajęć, 

Osoba z uszkodzeniem słuchu w komunikacji interpersonalnej



38

pochylanie się nad notatkami, odwracanie się tyłem, a nawet bokiem do słu-
chaczy utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia osobie niesłyszącej rozumie-
nie poszczególnych wypowiedzi. 

2. Nadawca musi zadbać o wyrazistą, nie przesadną, lecz naturalną arty-
kulację. Dużym problemem jest odczytywanie mowy z takich ust, które pra-
wie wcale się nie poruszają. Dźwięki powstają, ale informacja płynąca z ust 
jest nieczytelna. Szczególnie przeszkadza maniera szczękościsku, w wyniku 
której żuchwa i wargi podczas mówienia stają się martwe, leniwe, a wciąż 
zbliżone łuki zębowe nie pozwalają dostrzec ważnej przy wymowie poszcze-
gólnych głosek pracy języka. Przesadnie wyraźna artykulacja, wbrew obiego-
wym opiniom, również nie jest korzystna. Zniekształca ona naturalne obrazy 
głosek, podobnie jak uśmiech i inne grymasy twarzy podczas mówienia. 

3. Do osoby głęboko niesłyszącej nie trzeba mówić przesadnie głośno, 
gdyż to nie poprawia jakości jej odbioru mowy. Często w aparatach słucho-
wych możliwa jest do odebrania tylko bardzo ważna informacja o tym, że 
ktoś mówi, natomiast poszczególne cechy głosek drogą słuchową są z trudem 
identyfikowane. Dzieje się tak nie z powodu zbyt cichego impulsu, ale z po-
wodu deformacji dźwięków. Możliwości wzmocnienia dźwięków przez pro-
tezy słuchowe są obecnie doskonałe i najczęściej ustawione są w ten sposób, 
żeby hałas nie przekraczał granicy bólu, natomiast zniekształcenia jakościowe 
bodźców akustycznych, wynikające ze specyfiki uszkodzenia słuchu, są dużo 
trudniejsze do zlikwidowania. Dlatego studenci niesłyszący dużo łatwiej od-
czytują z ust osoby, która mówi spokojnie i wyraźnie, niż takiej, która mówi 
głośno, gdyż wiąże się to nawet z dyskomfortem w słuchaniu. 

4. Bardzo ważne jest również tempo mówienia. Zbyt szybkie tempo mó-
wienia nie pozwala osobie niesłyszącej na przeprowadzenie analizy dociera-
jących wielozmysłowo bodźców. Wiele drobnych elementów szybko płyną-
cego strumienia mowy umyka uwadze odbiorcy, nie ma też czasu na analizę 
i przetwarzanie tych informacji, a w konsekwencji na domysł. Zbyt wolne 
tempo mówienia również nie jest korzystne, gdyż zaburza naturalną płynność 
mówienia i kolejne ruchy artykulacyjne są zbliżone do głosek skandowanych 
lub wypowiadanych w izolacji. Wolniejsze, ale nie przesadnie wolne, tempo 
mówienia sprzyja dokładnej wzrokowej percepcji wypowiedzi, pozwala, aby 
operacje myślowe konieczne do rozumienia wypowiedzi odbieranej tym ka-
nałem, przebiegały w tym samym czasie, w którym wypowiedź jest nadawana, 
a sam proces ruchów artykulacyjnych nie jest zniekształcony. 
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5. Wypowiedź nadawcy musi być obserwowana od samego początku do 
końca, bez żadnych rozproszeń w trakcie wypowiedzi. Jest to niezmiernie 
ważne dla ciągłości procesu rozumienia tekstu. Osobie, która zaczęła obser-
wować usta rozmówcy w trakcie jego wypowiedzi dużo trudniej zoriento-
wać się w temacie rozmowy, trudniej też uruchomić proces domyślania się. 
Nieco podobnego zjawiska doświadczają osoby słyszące w huczącej dysko-
tece. Kiedy dźwięki mowy są zagłuszane, szukamy wsparcia w obserwacji 
twarzy i mamy potrzebę widzieć tę twarz od samego początku wypowiedzi. 
Trzeba mieć także świadomość, że sprawność domyślania się treści wypo-
wiedzi podczas odczytywania z ust jest uzależniona od znajomości języka 
i doświadczenia w posługiwaniu się nim. Dlatego lepiej odczytują z ust osoby 
dobrze znające język. 

6. Ze znajomością języka oraz wykorzystywanym podczas odczytywania 
z ust procesem domyślania się związane są pewne cechy tekstów kierowanych 
do osób z uszkodzeniami słuchu, które ułatwiają rozumienie wypowiedzi. 

łatwiej jest odczytać z ust wypowiedź dłuższą, która ma postać pełnego a. 
zdania, niż krótkie, niezdaniowe komunikaty;
należy rozważnie używać nowej terminologii, a nieznane terminy wyja-b. 
śniać na bieżąco, wykorzystując w tym celu znane słownictwo;
w miarę często powtarzać te same treści lub je parafrazować i jeśli to c. 
możliwe kontrolować poziom rozumienia wypowiedzi; 
łatwiej jest rozumieć wypowiedź, jeśli wcześniej zostanie zapowiedziany d. 
temat rozmowy, zaproponowany ramowy plan dyskusji, wprowadzone 
i wyjaśnione terminy, które będą wykorzystywane w czasie zajęć, a na-
wet przygotowany wcześniej i przekazany studentowi do zapoznania się 
konspekt zajęć.
7. Szczególnym utrudnieniem dla osoby niesłyszącej jest rozmowa 

w grupie. Wtedy trzeba obserwować wielu rozmówców, czasem nawet mó-
wiących jednocześnie, a to jest niemożliwe. Trudno jest też odpowiednio 
szybko zorientować się, który z rozmówców zabiera głos, tak, żeby śledzić 
jego wypowiedź od początku. Stąd udział w dyskusjach dla osoby niesłyszą-
cej jest bardzo trudny. W związku z tym, w trakcie rozmów na zajęciach czy 
w grupach towarzyskich należy zadbać, żeby osoba z uszkodzonym słuchem 
mogła obserwować wszystkich uczestników rozmowy, najlepiej usiąść lub 
stanąć w kręgu. Bardzo pomocne jest również sygnalizowanie jakimś gestem, 
np. podniesieniem dłoni, chęć zabrania głosu w dyskusji. Taka organizacja 
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polilogu ułatwia zapanowanie nad chaosem napływających bodźców, choć 
nadal pozostaje bardzo trudne. Z powodu tych trudności osoby niesłyszące 
obawiają się i unikają rozmów w większych grupach. Preferują dialog w ci-
chym, dobrze oświetlonym otoczeniu. 

8. Na zajęciach, szczególnie, kiedy wypowiada się dużo osób i jedne 
mówią bardziej, inne mniej wyraźnie, wtedy warto wybrać w grupie chętną, 
wyraźnie mówiącą osobę słyszącą, która mogłaby powtarzać szeptem, ale wy-
raźnie wizualnie, wypowiedzi pozostałych osób w grupie. Innym sposobem 
wspierania komunikacji jest pismo. Obok osoby niesłyszącej może usiąść 
osoba słysząca, która będzie wyraźnie zapisywać na kartce lub w laptopie 
przebieg dyskusji w grupie. 

9. W sali wykładowej lub ćwiczeniowej, aby zapewnić optymalne warunki 
odbioru mowy warto, aby student niesłyszący siedział tyłem do okna, tak aby 
promienie słoneczne nie oślepiając go, oświetlały twarze jego rozmówców. 
Światło sztuczne najlepiej jeśli jest rozproszone po całej sali. Warto też zadbać 
o dostosowanie akustyczne sal, w których odbywają się zajęcia z udziałem 
osób niesłyszących. Ważne jest, żeby sale te nie były puste. Można wyposażyć 
je w różne regały, tablice korkowe wiszące na ścianach, w oknach rolety lub 
firany, a na podłodze wykładziny. Wszystkie takie przedmioty tłumią pogłos, 
który utrudnia efektywne korzystanie z aparatów słuchowych. Świetną po-
mocą techniczną są również zainstalowane w salach pętle indukcyjne, które 
pozwalają na przesyłanie dźwięków mowy drogą radiową z mikrofonu wykła-
dowcy bezpośrednio do aparatu słuchowego odbiorcy, minimalizując w ten 
sposób zakłócenia, wynikające z odległości i różnych hałasów z otoczenia.

10. Umiejętność odczytywania mowy z ust jest uzależniona nie tylko 
od stopnia uszkodzenia słuchu i znajomości języka, ale także od umiejętno-
ści percepcyjnych i cech osobowościowych osoby z uszkodzonym słuchem. 
Ważne jest, czy uszkodzeniu słuchu nie towarzyszy uszkodzenie wzroku lub 
jakaś dodatkowa dysfunkcja o typie dysleksji; czy student ma preferencję per-
cepcji wzrokowej czy słuchowej. Niektóre sprawności percepcyjne można 
wyćwiczyć, np. poszerzanie pola uwagi, koncentrację uwagi na bodźcach 
wzrokowych, wyławianie elementów z tła czy chociażby analizę i syntezę 
wzrokową, np. uzupełnianie luk graficznych w tekstach itp. W sytuacjach po-
ważnych trudności w nauce języka z wykorzystaniem słuchania i odczytywa-
nia mowy z ust wykorzystuje się różne metody wspomagające lub zastępujące 
komunikację językową, ale to zagadnienie zostanie dokładniej opisane w ko-
lejnym rozdziale. 
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Znajomość języka ojczystego, a także związana z tym umiejętność rozu-
mienia wypowiedzi jest podstawowym warunkiem skutecznej komunikacji 
i sukcesów w nauce. Zarówno dzieci, jak i młodzież niesłysząca są tego świa-
domi, dlatego jak najdłużej starają się korzystać z opieki surdologopedycznej, 
a w KUL-u uczestniczą w zajęciach lektoratu języka polskiego. 

2. Jakie trudności językowe obserwuje się u osób z uszkodzeniami słuchu?

Na podstawie badań umiejętności językowych przeprowadzonych wśród 
niesłyszących studentów KUL można wskazać na typowe trudności w zakre-
sie poprawności językowej, z którymi aż do dorosłości borykają się osoby 
z głębokimi uszkodzeniami słuchu.

Generalnie opowiadania tworzone przez młodzież niesłyszącą były zu-
pełnie samodzielne. Nikt nie potrzebował pytań pomocniczych, więc wszyscy 
tworzyli teksty monologowe. Najlepszym świadectwem zaawansowania umie-
jętności tworzenia związków syntaktycznych u badanej młodzieży są ich osią-
gnięcia w konstruowaniu różnych rodzajów wypowiedzeń. Z wykresu wynika, 
że w tworzonych przez siebie opowiadaniach badana młodzież najczęściej 
budowała zdania współrzędnie złożone (33,58%) i zdania pojedyncze rozwi-
nięte (32,17%), nieco rzadziej stosowała wypowiedzenia złożone podrzędnie 
(22,45%) i struktury wielokrotnie złożone. Zdania pojedyncze proste i różne 
struktury niezdaniowe stanowiły zaledwie 11,52% wszystkich wypowiedzeń. 
Jest to pokaźny postęp w porównaniu z tekstami dziecięcymi, w których te 
wypowiedzenia stanowiły łącznie aż 75,58% wszystkich wypowiedzi.
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W tekstach budowanych przez studentów z najwyższymi umiejętno-
ściami językowymi struktury najprostsze pojawiały się sporadycznie lub nie 
występowały w ogóle. Najwięcej pojawiało się zdań współrzędnie i podrzęd-
nie złożonych. U osób z nieco niższymi umiejętnościami dominują zdania 
pojedyncze rozwinięte. Błędy w strukturze najczęściej były związane z opusz-
czaniem ważnych składników w zdaniach.

Niesłyszący studenci posługiwali się bardzo bogatym wachlarzem form 
fleksyjnych. Nie ograniczali się do form podstawowych, ale starali się dokład-
nie dopasowywać właściwe formy zależne odmiennych części mowy do wy-
mogów użytej struktury syntaktycznej. Trudności najczęściej ujawniały się 
w niewłaściwym użyciu zaimka zwrotnego, w kłopotach z dostosowaniem 
formy czasownika do wyrażanej intencji (dostosowanie czasu, trybu, osoby), 
w utworzeniu rzadziej używanych form fleksyjnych lub konstrukcji słowo-
twórczych (np.: księcię znalazł pantofel; jest w klapce, ubrany lekko), w dopa-
sowaniu odpowiedniego słowa do wyrażanej intencji (np.: Na końcu wróżyła 
dziewczynę na najpiękniejszą sukienkę). Charakterystycznym zjawiskiem ob-
serwowanym w tekstach dorosłej młodzieży są liczne próby wykorzystywa-
nia polskich idiomów. Nie wszystkie teksty badanych studentów są nasycone 
konstrukcjami frazeologicznymi. Są one charakterystyczne raczej dla mło-
dzieży prezentującej najwyższe umiejętności w innych aspektach tworzenia 
struktur syntaktycznych. (np: … bo piłka to wielkie niewiadoma; zapomina 
i ma jakiś pomysł w głowie; nagle stracił kontrolę nad piłką; no, ale jeszcze 
drugi szok, jeszcze większe obciążenie psychiki; a mama to ma jeszcze większe 
oczy; po drodze niestety zaczęło lać jak z cebra. Chłopiec nie słucha o rad mamy; 
i zamarznął się na kość; Będziesz zdrów jak ryba; w czas wolnych chwil chłopiec 
i dziewczynka…, minęło czasu, minęły czasu i chłopiec zabawił piłką na ulicy, 
po zakupach, po minieniu czasu pan robi ciasto; a córka jest w wielkim wraże-
niem. A chłopiec podziękował całym sercem; pisze o sobie, co słychać; dopadł do 
niej do łóżka. Gabrysia: i wygląda, że ma problem ze zdrowotnym; a chłopiec 
na pewno czuł się głupio, przeprosił wszystkich, że nie będzie robił drugi raz). 
Zastanawiające jest spostrzeżenie, że najwięcej takich konstrukcji obserwo-
wano u tych badanych, którzy od dzieciństwa posługiwali się fonogestami. 
Wiele z tych związków frazeologicznych jest właściwie użytych, a nawet jeśli 
zdarzyły się pomyłki, to świadczą one o wrażliwości na idiomatyczną niepo-
wtarzalność języka polskiego oraz na metaforyczne sensy ukryte w języku, 
choć jednocześnie ujawniają niedostateczne doświadczenie w tym zakresie.
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Student, który budował najkrótsze teksty, a jego umiejętności w zakre-
sie znajomości języka polskiego można ocenić najniżej, potrafił budować 
wszystkie rodzaje wypowiedzeń. Najczęściej posługiwał się zdaniami współ-
rzędnie złożonymi (24 – 41,38%), nieco rzadziej pojedynczymi rozwiniętymi 
(18 – 31,03%). W strukturze zdań pojawiały się też wypowiedzi eliptyczne, 
pozbawione takich części zdania jak: podmiotu w zdaniu składowym (np.: 
Mama ostrzegała, żeby nie bawił się piłka na ulica), zaimka w czasowniku 
zwrotnym (np.: On bawił na dworze. On zabierał piłka, akurat samochód 
zatrzymał), przyimka w wyrażeniu przyimkowym (np.: Oni patrzyli zamek 
z piasku), spójnika w zdaniu złożonym (np.: okazuje dostał chory).

W zakresie fleksji można było zaobserwować u niego problem z dosto-
sowaniem formy rzeczownika w wyrażeniu przyimkowym, często pozostaje 
podstawowa forma mianownikowa (np.: On był uparty i grał z piłka) lub 
forma zależna, ale błędnie dopasowana (np.: Lekarza badał na nią). Może 
dopasować niewłaściwie przyimek (np.: Oni bawili z piłką), choć potrafi 
utworzyć też poprawne wyrażenia (Policja zatrzymał chłopiec i prowadził do 
mamy, A mama krzyczała na niego). Ze względu na formę opowiadania na 
podstawie obrazków czasowniki najczęściej miały formę trzeciej osoby liczby 
pojedynczej, ale potrafił też właściwie dostosować inne potrzebne formy 
(np.: Oni patrzyli zamek z piasku. Oni byli smutni.). Problemem dla niego jest 
utworzenie formy niemęskoosobowej czasownika (np.: Dziewczynka i bab-
cia są zadowoleni i kochali). Wyjątkowo często posługuje się również formą 
bezokolicznika, co w języku polskim nie jest normą (np.: A wilk szybko jeść 
dziewczyna. Imprezowali i bawił i dmuchać tort i bawili). Próbując odmieniać 
czasownik, czasem buduje struktury nieistniejące, utworzone od podstawy 
bezokolicznika (np.: wziąciła, jedł).

Teksty studentki, której umiejętności językowe zostały ocenione najwy-
żej mają spójną strukturę, wartką narrację, bogate, wyszukane słownictwo. 
Struktury zdaniowe są wielokrotnie złożone i najczęściej poprawnie zbudo-
wane (np.: Pewnego dnia mama wybrała się z synem Adaśkiem do piekarni, 
żeby Adasiek zjadł pyszne śniadanie ze świeżymi bułkami i poprosiła go, żeby 
poczekał). Obserwowane u niej trudności dotyczą dopasowania formy wy-
razów w zdaniu podrzędnym do odpowiedniego wyrazu ze zdania nadrzęd-
nego (np.: Listonosz wziął te wszystkie listy, które było w skrzynce), właściwego 
wykorzystania związków frazeologicznych i przenośni (np.: …bo piłka wielkie 
niewiadoma, gdzie poleci i kierowca też słuchał z uwagą jakby stał uparty). 
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3. Jak osoby z uszkodzonym słuchem radzą sobie z trudnościami 
językowymi?

Obserwacja dzieci i młodzieży niesłyszącej pozwala zauważyć, że w ob-
liczu trudności w poprawnym posługiwaniu się językiem w różny sposób 
starają się radzić sobie z tymi problemami. Niektórzy starają się je ukryć, 
inni wykorzystują własną kreatywność językową. Te różne zachowania słu-
żące przezwyciężaniu trudności w skutecznym porozumiewaniu się zostały 
nazwane strategiami i uporządkowane w typologię strategii radzenia sobie 
z trudnościami językowymi. Prezentując sposoby wykorzystywane przez 
osoby niesłyszące w polepszenia jakości komunikacji ze słyszącym odbiorcą 
warto przeanalizować poniższe strategie. Są to:

Uniki:1. 
milczenie,A. 
odmowa odpowiedzi (słowna lub gestowo-mimiczna),B. 
prośba (słowna lub gestowo-mimiczna) o podpowiedź,C. 
urwanie wypowiedzi,D. 
odpowiedź na inny temat,E. 
markowanie mówienia,F. 
mówienie ciche, niewyraźne.G. 

Echolalia (powtórzenie części wyrazu, słów, fraz):2. 
mechaniczna (wyuczony mechanizm, powtórz!),A. 
edukacyjna (chcę powtórzyć, żeby zapamiętać),B. 
fatyczna (w celu podtrzymania kontaktu),C. 
jako unik (nie umiem odpowiedzieć, więc powtarzam pytanie, żeby D. 
coś odpowiedzieć, żeby ukryć moją niewiedzę).

Przełączenie kodów na:3. 
język migowy,A. 
daktylografię,B. 
naturalną gestykulację, mimikę, pantomimę,C. 
mowę z fonogestami,D. 
wskazywanie osób, rzeczy i zjawisk oraz wykorzystanie grafiki.E. 

Zastąpienie formą łatwiejszą (w ramach 1 kodu):4. 
użycie holofrazy zamiast pełnego wypowiedzenia,A. 
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wyliczanie osób, zjawisk i przedmiotów zamiast pełnego wypowie-B. 
dzenia,
użycie hiperonimów (wyrazów nadrzędnych), wyrazów bliskoznacz-C. 
nych i po krew nych,
użycie formy podstawowej wyrazu (np. mianownik, bezokolicznik),D. 
użycie parafrazy,E. 
użycie onomatopei,F. 
użycie innej części mowy,G. 
użycie elipsy – formy niekompletnej, uproszczonej,H. 
użycie słów kluczy.I. 

Redundancja:5. 
dublowanie kodów,A. 
dublowanie form,B. 
zmiana, poszukiwanie właściwej formy,C. 
kontaminacje,D. 
pozostawianie składników zbędnych na podstawie kontekstu,E. 
dublowanie, gromadzenie składników bliskoznacznych i pokrewnych,F. 
reduplikacja (powtórzenia).G. 

Zapożyczenia i kalki z języka migowego:6. 
kalki w zakresie składni,A. 
kalki w zakresie fleksji,B. 
kalki w zakresie leksemów.C. 

Analogia językowa (w ramach tego samego języka):7. 
użycie formy najczęstszej frekwencyjnie,A. 
wyrównywanie form,B. 
użycie formy najlepiej poznanej przez dziecko,C. 
stworzenie neologizmu,D. 
stworzenie neosemantyzmu,E. 
próba użycia właściwej formy zależnej.F. 

Analogia logiczna.8. 
Wybór konstrukcji na „chybił trafił”.9. 
Emocjonalne nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu:10. 

wokalizacje o funkcji fatycznej,A. 
pytania potwierdzające zrozumienie intencji.B. 
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Ad 1. Uniki rozumiane są jako różne formy ukrycia swojej niewiedzy 
i trudności językowych. Jest to świadomy zabieg stosowany zarówno przez 
dzieci, jak i dorosłych. Bardzo częstą formą uniku może być po prostu mil-
czenie lub urwanie wypowiedzi. Urwanie wypowiedzi u osób niesłyszących 
zdarza się najczęściej wtedy, gdy nie mają pomysłu, w jaki sposób zakończyć 
rozpoczętą wypowiedź. Przypadki te mogą dotyczyć rozpoczęcia jakiejś trud-
nej konstrukcji zdaniowej lub próby wyrażenia jakiejś skomplikowanej treści. 
Natomiast dzieci niesłyszące decydują się na milczenie, kiedy nie rozumieją 
pytania lub nie potrafią udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. Bywa też tak, 
że wiedzą, co mają powiedzieć, ale obawiają się podjąć rozmowę, gdyż mają 
doświadczenia niekomfortowej sytuacji, gdy ktoś nie rozumie, co one mówią 
(lub odwrotnie). Można wtedy mówić o ogólnym zjawisku wycofywania się 
z komunikacji, logofobii. Dzieci czy dorośli o takich tendencjach rzadko sami 
nawiązują kontakty i unikają sytuacji, w których ktoś obcy zainicjowałby roz-
mowę. Wiele osób niesłyszących uzależnia swoją aktywność komunikacyjną 
od środowiska, w którym się znajduje lub od języka, którym ma się posługi-
wać. W środowisku, w którym czują się bezpiecznie (może to być dom ro-
dzinny lub czasem szkoła specjalna, internat), będą otwarte, rozmowne, nato-
miast wychodząc z tego środowiska, zamykają się w sobie i unikają kontaktów 
z obcymi. Podobna zależność dotyczy języka. Niektórzy niesłyszący doskonale 
czują się w środowisku migającym, natomiast ogarnia ich paraliżujące prze-
rażenie, kiedy znajdą się wśród mówiących słyszących. Ten lęk zdecydowanie 
częściej obserwujemy u uczniów i absolwentów szkół specjalnych, którzy mają 
niewielkie doświadczenie w przebywaniu wśród słyszących.

Z niechęcią do mówienia, czy ze wstydem wynikającym ze świadomości 
swojej wadliwej i błędnej mowy, związane jest zjawisko cichego i niewyraź-
nego mówienia. Im dziecko starsze, im większa świadomość trudności, tym 
łatwiej o taki mechanizm obronny, unik ukrywający niedociągnięcia. Cieka-
wym zjawiskiem jest też markowanie mówienia, czyli udawanie, że się mówi, 
bez próby wyrażenia za pomocą dźwięków faktycznej intencji. Markowanie 
można zaobserwować np. u małych dzieci słyszących, które udają, że czytają. 
Markowanie mówienia maskujące fakt, że nie umiem mówić, stosują najczę-
ściej tylko dzieci niesłyszące, choć czasami, rozmawiając ze starszą osobą nie-
słyszącą, która mówi szybko i dość niewyraźnie, trudno nie ulec wrażeniu, że 
jest to markowanie. Markowanie mówienia, rozumiane jako unik, można po-
mylić z bardzo podobnie brzmiącymi wokalizacjami, ale pełniącymi funkcję 
fatyczną, dokładniej jednak opiszę to zjawisko w dziesiątej grupie strategii.
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Innymi sposobami radzenia sobie z trudnościami w utworzeniu popraw-
nej wypowiedzi o charakterze uników jest odmowa odpowiedzi (słowna lub 
gestowo-mimiczna), np.: odpowiedź: nie wiem, nie rozumiem, zapomniałem 
lub ta sama informacja przekazana gestem, prośba o podpowiedź (słowna 
lub gestowo-mimiczna), np. jak się to nazywa? co to jest? lub odpowiedź na 
inny temat. Bardzo często dzieci wstydzą się przyznać, że nie zrozumiały py-
tania lub innej wypowiedzi rozmówcy i wtedy próbują to ukryć, odpowiada-
jąc na inne, wymyślone przez nich, ale dosyć prawdopodobne w tej sytuacji, 
pytanie. Często też na pytanie: rozumiesz? – odpowiadają twierdząco, a z kon-
tekstu wynika, że wypowiedź była niezrozumiała.

Ad 2. Echolalia, czyli powtórzenie części wyrazu, słów, fraz bezpośred-
nio po wypowiedzi rozmówcy. Echolalia jest używana w logopedii jako ter-
min określający mechaniczne powtarzanie słów lub fraz wypowiedzianych 
przez inne osoby. Ta forma mowy jest z natury niekomunikacyjna i pisze się 
o niej m.in. w odniesieniu do zachowań osób z autyzmem. U osób niesłyszą-
cych zjawisko, które zostało określone jako echolalia, ma nieco inny charak-
ter. Wyróżniono cztery rodzaje echolalii:

mechaniczną, która jest wynikiem wyuczonej reakcji komunikacyjnej •	
na często kierowane do dziecka polecenie: powtórz!,
edukacyjną, polegającą na tym, że dziecko, kiedy usłyszy nowe dla siebie •	
słowo, takie, którego nie znało, powtarza je, by je utrwalić i zapamiętać,
o funkcji fatycznej, którą dziecko tworzy w celu podtrzymania kontaktu •	
z roz mówcą,
jako unik, w sytuacji, kiedy dziecko nie wie, co odpowiedzieć i wtedy powta-•	
rza pytanie, żeby odpowiedzieć cokolwiek, żeby ukryć swoją niewiedzę.

Ad 3. Przełączanie kodów polega na tym, że osoba niesłysząca z róż-
nych przyczyn zmienia sposób przekazu informacji. Podobna strategia u cu-
dzoziemców posługujących się językiem obcym polegała na przechodzeniu 
z mowy w tym języku na mowę w języku ojczystym. Przyczyną takiego za-
chowania zwykle jest unik, czyli ucieczka od mówienia w języku, w którym 
wyrażenie pewnych treści jest zbyt trudne. U osób z uszkodzonym słuchem 
jest inaczej. Po pierwsze, osoby niesłyszące najczęściej mają do dyspozycji 
kilka kodów zastępczych lub wspomagających, którymi mogą się posłużyć. 
Jest to między innymi:

naturalny język migowy lub system językowo-migowy,•	
daktylografia,•	
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naturalna gestykulacja, mimika, pantomima,•	
mówienie z fonogestami,•	
wskazywanie osób, rzeczy i zjawisk oraz wykorzystanie grafiki.•	
Po drugie, osoby niesłyszące rzadziej stosują strategię przełączania ko-

dów w celu ukrycia swojej niewiedzy, częściej stosują ją w celu zwiększenia 
skuteczności komunikacji. Potraktować można jako unik na przykład uży-
cie znaku języka migowego zamiast potrzebnej w tym miejscu części zdania. 
Formą uniku jest też używanie języka migowego lub daktylografii w rozmo-
wie z osobą słyszącą, nieznającą tych sposobów porozumiewania się. Przełą-
czenie kodu ma przede wszystkim pomóc uzupełnić treść wypowiedzi.

Dzieci, które znają język migowy lub system językowo-migowy stosują 
dwa zabiegi. Albo jednocześnie mówią i migają całą wypowiedź lub jej frag-
ment, co jednocześnie określa się jako dublowanie kodów, albo znak migowy 
pojawia się tylko w miejscach, w których dziecko nie zna lub nie pamięta słowa, 
którego powinno użyć. Podobnie jest ze stosowaniem alfabetu palcowego.

Odrębnym zupełnie problemem, w kontekście strategii przełączania ko-
dów, jest mówienie z fonogestami. Nie mamy tu do czynienia z innym kodem 
– kod jest ten sam, język polski, lecz mamy możliwość uzupełnić mowę dodat-
kowymi wskazówkami manualnymi, które pomagają precyzyjnie odróżniać 
wypowiadane dźwięki. Fonogesty są nieodłącznym elementem mówienia, tak 
więc przełączenie kodów w tym przypadku polega na podjęciu decyzji, czy 
uzupełniać mowę fonogestami, czy też nie. Osoby posługujące się fonoge-
stami mają do wyboru kilka wariantów. Mogą mówić z fonogestami zawsze, 
bez względu na to, czy rozmówca zna ten sposób wspomagania, czy nie, mogą 
uzależniać sposób mówienia od umiejętności rozmówcy, mogą też przełączać 
kody w trakcie rozmowy. W tym przypadku decyzja jest najczęściej uzależ-
niona od zrozumiałości ich wypowiedzi. Jeśli rozmówca rozumie wypowia-
dane słowa, wtedy osoba niesłysząca mówi bez wspomagania. Sygnalizowa-
nie trudności w zrozumieniu wypowiedzi motywuje do uzupełnienia mowy 
fonogestami. Z drugiej strony, jeśli ktoś mówi z fonogestami do osoby nie 
znającej fonogestów, może dążyć do poprawienia własnej artykulacji, wyrazi-
stości i zrozumiałości wypowiedzi. Specyfika fonogestów polega też na tym, 
że poprawiając zrozumiałość wypowiedzi, jednocześnie obnażają trudności, 
gdyż czytelne stają się wszystkie końcówki fleksyjne czy formy słowotwórcze, 
którymi posłużyło się dziecko. Z kolei dzięki temu, że widoczne są trudności, 
można adekwatnie na nie zareagować, np. wskazać dziecku błędną formę i od 
razu zaproponować właściwą.
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Naturalne gesty, mimikę i pantomimę w pewnym stopniu wykorzy-
stuje każdy człowiek. Dla osób niesłyszących mają one jednak szczególne 
znaczenie. Towarzysząc mowie pełnią funkcję emblematów i ilustratorów, 
zastępują konkretne słowa i wyrażenia lub uzupełniają ich treść. Im słabsze 
umiejętności dziecka w zakresie komunikacji fonicznej, tym częściej korzy-
sta ono ze wspierającej funkcji komunikacji niejęzykowej. Niektóre dzieci 
próbują nawet stopniowo konwencjonalizować gesty naturalne przez siebie 
wymyślone, używając ich konsekwentnie w powtarzających się sytuacjach 
i w podobnym znaczeniu.

Jednym z elementów, zarówno naturalnych, jak i konwencjonalnych 
form komunikacji niejęzykowej, jest wskazywanie. Możliwość pokazania 
w rzeczywistości lub na zdjęciu czy obrazku różnych osób, przedmiotów, zja-
wisk, a nawet czynności jest dużym ułatwieniem w procesie przekazywania 
informacji. W podobny sposób wykorzystywana jest też grafika, a więc wła-
snoręcznie wykonany rysunek, szkic, schemat, symbol oraz pismo. Te formy 
wspomagania i ułatwiania komunikacji mają dziś szerokie zastosowanie w te-
rapii różnych zaburzeń komunikacji językowej. Metody takie jak: metoda 
Makaton, metoda Ułatwionej Komunikacji, Piktogramy, System komunikacji 
symbolicznej Bliss zostały opisane w pracy zbiorowej „Alternatywne i wspo-
magające metody komunikacji” pod redakcją J. Błeszyńskiego (2006). W re-
habilitacji dzieci z uszkodzeniami słuchu także dostrzeżono wartość takich 
form wspomagania komunikacji, dlatego proponuje się dzieciom prowadze-
nie tzw. dzienniczków wydarzeń, w których dzieci wraz z rodzicami piszą, 
rysują, wklejają zdjęcia, które pomagają uwiecznić najważniejsze wydarzenia 
z życia dziecka. Takie dzienniczki później służą jako pomoc podczas opowia-
dania o minionych wydarzeniach.

Ad 4. Zastąpienie (w ramach tego samego języka) pełnego wypowiedze-
nia wariantem łatwiejszym, uproszczonym, elipsą, jest konsekwencją ograni-
czonych umiejętności w zakresie konstruowania poprawnych wypowiedzeń 
i zazwyczaj jest formą kompromisu. Z uważnych bowiem obserwacji wszyst-
kich sposobów przekazu informacji wykorzystywanych przez dziecko niesły-
szące wynika, że błędna jest teza sugerująca, że dzieci tyle wyrażają językowo, 
ile rozumieją z otaczającej ich rzeczywistości. Takie postulaty formułowali 
badacze języka dzieci zdrowych, dowodząc na przykład, że dziecko nie zbu-
duje zdania podrzędnie złożonego, dopóki nie zrozumie rzeczywistych relacji 
między zjawiskami, wyrażanych za pomocą zdań podrzędnych. U dzieci nie-
słyszących niekompletne wypowiedzenia często są dopełniane zachowaniami 
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niejęzykowymi, w taki sposób, żeby intencja była czytelna. Spostrzeżenia te 
dowodzą, że dzieci dosyć dobrze rozumieją sytuacje, które starają się opisać, 
jednak w trakcie tworzenia wypowiedzenia intensywnie poszukują, spośród 
dotychczas poznanych środków wyrazu, tych właściwych dla wyrażenia za-
mierzonej intencji.

Kiedy dziecko niesłyszące nie potrafi nazwać przedmiotów, osób, zja-
wisk lub samej czynności, wtedy zastępczo używa onomatopei (np. hau, hau, 
zamiast pies lub puł, puł zamiast odbija się, poleciała) lub hiperonimów, tzn. 
wyrazów nadrzędnych (np. zwierz zamiast niedźwiedź lub ubranie zamiast 
kurtkę), wyrazów bliskoznacznych i pokrewnych lub takich, których zna-
czenie kojarzy się im z przedmiotem, czynnością lub sytuacją (np. lis zamiast 
wilk, zszyła zamiast rozpruła). Dosyć często zdarza się, że zastosuje inną część 
mowy niż pierwotnie była potrzebna (np. zabawa zamiast bawią się lub ubra-
nie zamiast ubiera się). Innym sposobem na przezwyciężenie trudności jest 
użycie parafrazy, czyli omówienia, zdefiniowania nazwy, której dziecko nie 
może sobie przypomnieć (np. jeździ zamiast łyżwy lub am, am zamiast wi-
delec). Cel tych wszystkich zabiegów jest jeden, a mianowicie: sprawić, żeby 
odbiorca zrozumiał intencję wypowiedzi.

Druga grupa zastąpień stosowana jest wtedy, gdy dziecko nie potrafi 
określić relacji, jakie zachodzą między obiektami, cechami obiektów, czynno-
ściami czy przedmiotami czynności. Wtedy najczęściej brakuje w wypowie-
dzeniu czasowników lub słów funkcyjnych, takich jak: spójniki czy przyimki, 
których głównym zadaniem jest określać różnego typu relacje. Czasowniki 
orzekają o czynności lub stanie podmiotu lub podmiotów, przyimki służą 
do precyzowania relacji między czynnością a przedmiotem czynności, nato-
miast spójniki określają relacje między obiektami, czynnościami, a także mię-
dzy wydarzeniami opisywanymi za pomocą zdań składowych. Bardzo ważne 
informacje o relacjach między sąsiadującymi składnikami wypowiedzenia są 
zawarte także w końcówkach fleksyjnych.

W konsekwencji powstają różnego rodzaju niekompletne wypowiedze-
nia, np. holofrazy, wypowiedzenia niepodzielne (jednowyrazowe) lub agra-
matyczne zestawienia wyrazów, nazywających wyłącznie obiekty, agrama-
tyczne zestawienia słów kluczy oraz różnego rodzaju elipsy.

Za holofrazę można uznać wypowiedzi jednowyrazowe, pełniące 
w odpowiednim kontekście rolę całego zdania (np. L.: Co się dzieje na tym 
obrazku? K.: Piłka).
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Agramatyczne zestawienia wyrazów nazywających wyłącznie obiekty 
cechują się tym, że dziecko nazywa, wymienia osoby, przedmioty i zjawiska, 
nie ujawniając żadnych relacji, jakie między nimi zachodzą (np.: mama, chło-
piec, pan, piłka).

Agramatyczne zestawienia słów kluczy odnoszą się do takich wypo-
wiedzeń, w których wyrazy nazywają obiekty i czynności w sposób dość do-
wolny, ale sugerujący wzajemne zależności, natomiast samo określenie relacji 
między nimi, nadawca pozostawia domysłowi odbiorcy (np. chłopiec dziew-
czynka bawi piłka).

W tych wszystkich konstrukcjach niezdaniowych wyrazy występują 
w formach podstawowych, tzn. rzeczowniki w mianowniku, a czasowniki 
w 3. osobie liczby pojedynczej lub w bezokoliczniku (są to również formy 
uznane za podstawowe w systemie językowo-migowym). Tak powszechne 
użycie form podstawowych ma związek z różnymi przyczynami, a w konse-
kwencji z różnymi strategiami radzenia sobie z trudnościami we właściwym 
doborze form gramatycznych. Najsilniejszy wpływ może tu mieć tenden-
cja do używania form najczęstszych frekwencyjnie lub wpływ niefleksyjnej 
składni języka migowego.

Jako elipsy można potraktować wypowiedzenia dysgramatyczne, 
w których brakuje jednego, ale niezbędnego składnika. Najczęściej takie 
opuszczenia dotyczą czasownika lub łącznika w orzeczeniu imiennym, 
w konsekwencji czego powstają równoważniki zdań. Innymi składnikami, 
często ulegającymi elipsie, są przyimki, spójniki, zaimki osobowe oraz za-
imek zwrotny „się”, a także składniki zapowiadające wprowadzenie mowy 
zależnej lub niezależnej.

Ad 5. Redundancja oznacza nadmiarowość w stosunku do tego, co ko-
nieczne. W języku generalnie funkcjonuje tendencja do ekonomii i skrótu, 
dlatego decyzja o wprowadzeniu nadmiaru informacji musi być umotywo-
wana. Osoby niesłyszące mają różne doświadczenia w zakresie skuteczno-
ści komunikacji. Mają świadomość, że ich mowa jest niewyraźna, a przede 
wszystkim, że mają kłopot z właściwym doborem słów i form gramatycznych, 
dlatego szukają różnych sposobów na dopełnienie tworzonej wypowiedzi tak, 
żeby została właściwie zrozumiana.

Jedną z ważnych strategii, którą dzieci niesłyszące często wykorzystują, 
jest dublowanie kodów. Polega ono na tym, że dziecko te same treści przeka-
zuje jednocześnie w dwóch różnych kodach, tzn. mówi i korzysta z któregoś 
z wymienionych wcześniej kodów gestowo-mimicznych:
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mówi i jednocześnie te same treści wyraża za pomocą znaków języka •	
migowego;
mówi i jednocześnie posługuje się daktylografią;•	
mówi, wspomagając mowę fonogestami;•	
mówi i jednocześnie te same treści przekazuje za pomocą naturalnej ge-•	
stykulacji i pantomimy;
mówi i jednocześnie wskazuje te elementy w rzeczywistości lub na ob-•	
razkach, a nawet samodzielnie rysuje.
Są takie dzieci, czy nawet osoby dorosłe, które dla zapewnienia większej 

zrozumiałości wypowiedzi stale stosują strategię dublowania kodów w jed-
nym z wymienionych wyżej wariantów, inne zaś sięgają po tę strategię tylko 
w odniesieniu do niektórych wyrazów i zwrotów.

Dublowanie form to strategia, w wyniku której dziecko do wyrażenia tej 
samej treści używa dwóch różnych form gramatycznych (np. Ala była płakała; 
Ala robiła w przedszkolu bawiła w kuchni). Najczęściej każda z tych form, 
w pewnym sensie, służy do wyrażania zamierzonych przez dziecko treści, ale 
zestawienie dwóch form obok siebie z językoznawczego punktu widzenia jest 
zbędne. Dzieci jednak wykazują zachowania asekuracyjne i starają się zamie-
rzone intencje wyrazić na wszystkie znane sobie sposoby. Ich pomysły bywają 
interesujące z punktu widzenia psycholingwistyki rozwojowej, gdyż niektóre 
twory gramatyczne, które powstają w wyniku takich logicznych zabiegów 
dzieci, są znane z gramatyki innych języków.

Zmiana, poszukiwanie właściwej formy to strategia, która ujawnia świa-
domość językową dzieci z uszkodzeniami słuchu. Rozpoznają one w swojej 
wypowiedzi błędną formę i starają się dobrać inną, właściwszą. W przypadku 
tej strategii należy rozróżnić zmiany w zakresie leksyki (np. Ala, mama, nie 
[pokazuje „stary”] baba) oraz zmiany w zakresie formy gramatycznej (np. 
Dziewczyna, piła [w znaczeniu „piłka”], dał, dała).

Zjawisko kontaminacji jest obserwowane w słowotwórstwie i definio-
wane jako skrzyżowanie dwóch jednostek językowych, dające w efekcie nową 
jednostkę językową3. Skrzyżowanie to może dotyczyć także więcej niż dwóch 
słów lub wyrażeń, ale zazwyczaj mają one pokrewne znaczenie. Kontamina-
cją nazywa się też wyrażenie, najczęściej niepoprawne, powstałe przez zmie-
szanie dwóch innych wyrażeń, na przykład „wywrzeć piętno” (wskutek nie-
uzasadnionej wymiany słów w związkach frazeologicznych „odcisnąć piętno” 

3  Nowy słownik języka polskiego, B. Dunaj (red.), Warszawa: Wilga 2005, s. 240. 
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i „wywrzeć nacisk”), „w każdym bądź razie” (w wyniku zbicia w jedno powie-
dzenie zwrotów „w każdym razie” i „bądź co bądź”). U osób niesłyszących 
takich samodzielnie tworzonych, a nie zwyczajowo utartych kontaminacji, 
odnaleźć można wiele (np. dla Pawłowi; kontaminacja wyrażeń: dla Pawła 
oraz Pawłowi lub jedzie na rowerem to kontaminacja wyrażeń: jedzie rowe-
rem oraz jedzie na rowerze). Można zauważyć swoisty paradoks, że im wyższy 
poziom umiejętności językowych dziecka niesłyszącego, tym więcej można 
odnaleźć kontaminacji w tekstach przez niego budowanych. Jest to dowód 
na to, że dzieci te poznały kilka alternatywnych form wyrażenia danej treści, 
próbują więc całą swoją wiedzę wykorzystać w procesie tworzenia zrozumia-
łej wypowiedzi, jednocześnie zaś ubogie doświadczenie językowe uniemożli-
wia im intuicyjne dokonywanie właściwych wyborów.

Pozostawianie w wypowiedzeniu składników zbędnych na podstawie 
kontekstu jest strategią wynikającą z dwóch przyczyn. Pierwsza z nich bazuje 
na przeświadczeniu dzieci niesłyszących, że im więcej informacji pozostanie 
w wypowiedzeniu, tym większa szansa, że jej treść zostanie właściwie zro-
zumiana. Ten sposób myślenia jest wynikiem niepewności, które składniki 
można bezpiecznie opuścić bez uszczerbku dla treści całego wypowiedzenia. 
Zjawiska tego nie obserwujemy u osób doskonale znających język, one bo-
wiem stosują strategię odwrotną, tzn. w myśl tendencji do skrótu i ekono-
mii, starają się opuścić wszystko, co da się opuścić bez uszczerbku dla treści. 
Szczytowym osiągnięciem współczesnej cywilizacji w tym zakresie jest pi-
sanie smsów. Druga przyczyna stosowania tej strategii przez dzieci z uszko-
dzeniami słuchu wynika z trudności w dokonywaniu syntezy informacji oraz 
zastępowania rzeczowników zaimkami. Małe dzieci właściwie wcale nie uży-
wają zaimków, stąd w ich wypowiedziach wiele powtórzeń w tym zakresie.

Dublowanie, gromadzenie składników bliskoznacznych i pokrewnych 
jest konsekwencją tego samego sposobu myślenia, który opisałam wcześniej. 
Dzieci niesłyszące, w swoim dążeniu do rzetelności w przekazywaniu informa-
cji, zestawiają obok siebie po kilka składników synonimicznych lub w różny 
sposób kojarzących się ze sobą (np. później wpadła mu na drugą stronę ulicy, 
chodnika lub Kiedy wrócił do domu był całkiem przemoknięty, mokry).

Reduplikacje (powtórzenia), które w tekście pisanym są stylistycznie 
niedopuszczalne, w tekstach mówionych pojawiają się i pełnią najczęściej 
jedną z dwóch funkcji: albo występują w funkcji wzmocnienia emocjonal-
nego (np. Jesteś moja, moja, tylko moja), albo jako wypełnienie pauzy w trak-
cie zastanawiania się nad dalszą częścią wypowiedzi (np. Mama poszła, poszła 
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do sklepu). Dzieci niesłyszące najczęściej stosują powtórzenia w tej drugiej 
funkcji, ale także w celu dopełnienia informacji (np. Chłopiec czytał, chłopiec 
czytał ją lub zrobili zamek), upewnienia się, że ich intencja została dobrze 
zrozumiana (np. Zapomniała parasol. Parasol zapomniała).

Ad 6. Zapożyczenia i kalki z języka migowego to grupa strategii, która 
dotyczy osób z uszkodzeniami słuchu znających naturalny język migowy lub 
system językowo-migowy. Wbrew powszechnym sądom, nie wszyscy niesły-
szący znają te sposoby porozumiewania się. W językoznawstwie zapożycze-
nia definiowane są jako „każdy element (głoska, wyraz, znaczenie, struktura 
składniowa itp.) przejęty z języka obcego”4, natomiast kalki jako „wyraz lub 
związek wyrazowy, będący dosłownym tłumaczeniem z języka obcego”5. 
Dzieci posługujące się naturalnym językiem migowym mogą w tworzonych 
wypowiedzeniach stosować kalki i zapożyczenia w zakresie składni, fleksji 
i leksemów, natomiast zapożyczenia stosowane przez dzieci znające tylko sys-
tem językowo-migowy mogą dotyczyć tylko form fleksyjnych lub leksemów, 
gdyż reguły składniowe w systemie językowo-migowym są zaczerpnięte 
z języka polskiego. Kalką składniową może być zdanie: Dziewczynka, chło-
piec piłka grać. Jest to struktura dość powszechna w języku migowym. Brak 
spójników w zdaniach złożonych lub brak łącznika w orzeczeniu imiennym, 
a nawet brak czasownika, może wynikać z oddziaływań języka migowego. 
Podejrzenie o zapożyczenia w zakresie fleksji można wysuwać zawsze, kiedy 
wszystkie rzeczowniki występują w mianowniku, a czasowniki w 3. osobie 
liczby pojedynczej lub w bezokoliczniku. Należy podkreślić, że jest to tylko 
podejrzenie, gdyż podobne tendencje do posługiwania się formami podsta-
wowymi wyrazów (z wyjątkiem użycia bezokoliczników), mają też dzieci 
niesłyszące, nieposługujące się językiem migowym. W ich przypadku inne 
jest jednak źródło takich zachowań językowych. Są to najczęściej formy naj-
lepiej poznane przez dziecko, gdyż najczęstsze frekwencyjnie. Zapożyczenia 
w zakresie leksemów są najtrudniejsze do uchwycenia. Podejrzenie o wpływ 
języka migowego można mieć w odniesieniu do takich użyć leksemów jak: 
zastąpienie w wypowiedzeniu czasownika rzeczownikiem odczasowniko-
wym (np. Dzieci zabawa), gdyż w języku migowym do tych dwóch leksemów 
odnosi się jeden wspólny znak. Kolejnym ciekawym zjawiskiem, mającym 
prawdopodobnie swe źródło w języku migowym, jest „kostnienie” niektó-
rych struktur syntaktycznych w nierozerwalne całości (np. pada deszcz, bo: 

4 Nowy słownik języka polskiego, op. cit., s. 850.
5 Tamże, 206. 
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Nie ma pada deszcz; Był pada deszcz.). Może się tak dziać wtedy, gdy w języku 
migowym do tego całego wyrażenia odnosi się jeden znak migowy. Jest to 
tylko jedna z ewentualnych przyczyn tego zjawiska. Druga przyczyna może 
być związana z częstością występowania konkretnego połączenia wyrazowego 
w sąsiedztwie, przez co dzieci kategoryzują je w umyśle jako nierozerwalną 
całość. Dokładniej to zjawisko będzie scharakteryzowane przy opisie ana-
logii językowych. Trzecia przyczyna tworzenia takich struktur przez dzieci, 
podobnie jak w procesie tworzenia języków migowych, może mieć wspólne 
źródło w językowych czynnościach człowieka.

Wszystkie te zjawiska nie są jasne i łatwe do skategoryzowania, gdyż 
w większości przypadków nie można jednoznacznie stwierdzić, czy dana 
konstrukcja jest wynikiem tzw. interferencji zewnątrzjęzykowej, czy też po-
wstała z innego powodu. „Interferencja zewnątrzjęzykowa jest wszechobecna, 
ponieważ tak naprawdę nigdy nie można całkowicie uwolnić się od języka 
pierwszego”6. U osób z uszkodzonym słuchem dosyć trudno jest zdiagnozo-
wać (poza nielicznymi przypadkami dzieci pochodzących z rodzin migają-
cych), dla kogo język migowy jest językiem pierwszym, a dla kogo drugim.

Ad 7. Analogia językowa w terminologii glottodydaktycznej polega na 
tym, że w L2 „tworzy się formacje na wzór wcześniej poznanych, tzw. nad-
mierne uogólnienia, hipergeneralizacje, interferencja wewnątrzjęzykowa”7. 
W tym przypadku interferencja wewnętrzna dotyczy języka polskiego. Nie 
tylko w glottodydaktyce, ale przede wszystkim w badaniach nad przyswaja-
niem języka pierwszego przez dziecko, dostrzega się takie zjawiska rozwo-
jowe jak: nadmierne generalizowanie reguł, wyrównywanie form, tworzenie 
neologizmów czy neosemantyzmów. U dzieci niesłyszących również obser-
wujemy te zjawiska rozwojowe, ale w znacznie późniejszym wieku niż dzieje 
się to u dzieci słyszących.

Używanie form najczęstszych frekwencyjnie przez dzieci niedoskonale 
znające język jest zjawiskiem naturalnym, gdyż z badań wynika, że dziecko 
uczące się pierwszego języka musi słowo lub formę usłyszeć kilkaset razy, 
żeby dobrze ją zapamiętać i właściwie zbudować pole semantyczne. Formami 
częstymi frekwencyjnie w języku polskim jest dla rzeczowników i przymiot-
ników: mianownik, dopełniacz i biernik rodzaju męskiego lub żeńskiego, 
a dla czasowników forma 3. osoby liczby pojedynczej. W wypowiedziach 
dzieci niesłyszących również te formy dominują, ale zdarza się też, że jest 

6  A. Dąbrowska, M. Pasieka 2006, s. 34.
7 Tamże.
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jakaś inna forma, nienależąca do najczęstszych frekwencyjnie w statystykach 
językoznawczych, ale przez konkretne badane dziecko lub przez pewne śro-
dowisko językowe, w którym dziecko wzrasta, jest często używana i dlatego 
najlepiej poznana i utrwalona. Można przypuszczać, że stąd między innymi 
bierze źródło zjawisko kostnienia różnych konstrukcji składniowych, takich 
jak wyrażenia przyimkowe (np. będzie duży do kina lub przyniesie w piłkę) 
czy połączenia wyrazów o luźnej łączliwości (np. nie ma pada deszcz).

Zjawisko wyrównywania form gramatycznych w wypowiedzeniu po-
lega na dostosowaniu formy jednego składnika do formy innego składnika 
tego samego wypowiedzenia na podstawie uogólnienia jakiejś reguły lub in-
nej logicznej przesłanki (np. tata kupiła lub chłopiec i dziewczynka poszła). 
Drugi wariant wyrównywania form polega na doborze formy gramatycznej 
słowa lub wyrażenia analogicznie do formy używanej przy innym słowie lub 
wyrażeniu pojawiającym się w tym samym kontekście składniowym (np. 
Chłopiec pisał list przy biurce, analogicznie do wyrażeń przyimkowych: przy 
szafce, przy ławce itp.).

Tworzenie neologizmów i neosemantyzmów nie jest częstą strategią 
wykorzystywaną przez niesłyszących jako antidotum na trudności w nazywa-
niu zjawisk otaczającej ich rzeczywistości, częściej sięgają po strategię prze-
łączania kodów. Zdarzają się jednak przypadki, szczególnie u dzieci o wy-
sokiej świadomości językowej, tworzenia nowych nazw, przy wykorzystaniu 
zaobserwowanych w języku procesów słowotwórczych (np. nieposłuchiwanie 
zamiast nieposłuszeństwo, misiątka na określenie małych misiów, dyrektor 
zamiast doktor lub przedszkolanka na określenie przedszkolaka-dziewczynki, 
młodzież na określenie młodego chłopca).

Próba użycia formy zależnej to strategia, w której ujawnia się świado-
mość dziecka niesłyszącego, że konieczna jest w danej strukturze syntaktycz-
nej jakaś forma zależna użytego wyrazu. Dziecko poszukuje tej formy, nie-
stety, często okazuje się, że ostateczny wybór jest nietrafny. Nie zawsze da 
się wyeksponować kierunek rozumowania dziecka towarzyszący wyborowi 
takiej, a nie innej formy. Niejednokrotnie może się okazać, że był to wybór 
zupełnie przypadkowy, stąd bliski związek tej strategii ze strategią dziewiątą.

Ad 8. Analogia logiczna to szeroko pojęta grupa strategii eksponująca 
zaangażowanie logicznych operacji myślowych w przetwarzanie informacji 
o otaczającej rzeczywistości, a nie samej wiedzy językowej (np. bawił się ża-
glówką na kałuży lub chłopiec grał do ściany). Słuchając takich wypowiedzeń, 
mamy ochotę stwierdzić: to logiczne, ale nasz język znalazł inne rozwiązanie 
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wyrażenia tej treści. Takich wypowiedzeń jest bardzo dużo. Analogia logiczna 
towarzyszy wykorzystywaniu innych, opisanych wcześniej strategii. Świadczy 
przede wszystkim o intensywnej pracy intelektualnej dzieci z uszkodzeniami 
słuchu w trakcie tworzenia wypowiedzeń i rzuca inne światło na błędy, które 
w ich tekstach z łatwością wskazujemy.

Ad 9. Wybór konstrukcji na „chybił trafił” to strategia polegająca na 
„braku strategii”. W tej grupie należy zmieścić wszystkie formy gramatyczne 
i konstrukcje słowotwórcze, których pojawienie się w tekście trudno sensow-
nie umotywować. Podejmując wyznaczony w tej pracy kierunek badań, trzeba 
mieć świadomość, że w analizowanych tekstach, obok błędów wynikających 
z wykorzystania strategii, są również błędy inercyjne, niebędące wynikiem 
stosowania żadnej strategii radzenia sobie z trudnościami językowymi.

Ad 10. Emocjonalne nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu to strate-
gie, które służą do wzmocnienia kontaktu między nadawcą a odbiorcą. Można 
zaliczyć do nich wokalizacje o funkcji fatycznej oraz pytania potwierdzające 
zrozumienie intencji.

Wokalizacje o funkcji fatycznej występują tylko u tych dzieci, które mają 
ubogie umiejętności językowe, tzn. dopiero wchodzą w fazę wypowiedzi zda-
niowych i mają trudność z językowym wyrażeniem emocji. Wokalizacje te 
służą dziecku do zwrócenia uwagi odbiorcy na siebie, na przeżywane emocje, 
na interesujące je zjawiska (np. yyy [dziecko z ożywieniem wokalizuje, widać 
radość na twarzy, stuka palcem w ilustrację pędzelka i wykonuje gest malo-
wania pędzelkiem]).

Pytania potwierdzające zrozumienie intencji służą dziecku do upew-
nienia się, czy dobrze zrozumiało komunikat swojego rozmówcy, czy wła-
ściwie odczytało intencję zawartą w tym komunikacie (np. L: I co kupiłeś 
w sklepie? P: Kupiłeś? L: Tak, co kupiłeś?).

4. Jak pomóc osobie niesłyszącej doskonalić swoje umiejętności 
komunikacyjne?

Osoby z głębokimi uszkodzeniami słuchu podejmują ogromny wysiłek 
intelektualny i społeczny, próbując pomimo tylu trudności, reprezentować 
wysoki poziom funkcjonowania społecznego, a przede wszystkim języko-
wego. Proces opanowywania języka w ich przypadku jest zjawiskiem pośred-
nim między przyswajaniem języka w sposób naturalny a nauczaniem języka 
w warunkach sztucznych ze względu na ograniczony dostęp do doświadczeń 
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językowych. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy metoda rehabili-
tacji jest nieodpowiednio dobrana do możliwości percepcyjnych odbiorcy. 
Dlatego ważne jest, aby rodzice, pedagodzy oddziaływali na kształtowanie 
odpowiednich postaw psychospołecznych u swoich wychowanków, które 
byłyby korzystne dla dynamicznego i kreatywnego rozwoju językowego 
dzieci z uszkodzeniami słuchu. Obserwuje się różne postawy pedagogiczne 
wobec wychowania słuchowo-językowego dziecka z uszkodzonym słuchem. 
W niektórych kładzie się nacisk na tworzenie sztywnych programów na-
uczania, trenowania zasad i reguł użycia języka, koncentrując się na osią-
gnięciu poprawności językowej u dziecka, czasem nawet kosztem zaburzenia 
relacji rodzicielskich z własnym dzieckiem. Drugą postawę można określić 
jako twórczą. Rodzice i terapeuci mowy prezentujący taką postawę tworzą 
dziecku warunki sprzyjające do eksperymentowania z językiem, do twórczej 
z nim zabawy. Nagradzają nie bezwzględną poprawność językową, ale kre-
atywność dziecka, jego logiczne myślenie i odkrywanie pasji w obcowaniu 
z językiem ojczystym.

Na etapie początkowym rozwoju komunikacji nie powinno się dziecku 
zabraniać używać równocześnie z mową całego bogactwa komunikacji gesto-
wo-mimicznej, gdyż jest to na tym etapie najskuteczniejsza strategia budo-
wania zrozumiałych komunikatów. Należy podchwytywać intencję tych ko-
munikatów i pomagać dziecku tworzyć wzorcowe wypowiedzenia językowe, 
zawierające wszystkie ważne treści. Zatem zadaniem dorosłych rozmówców 
jest odkrywać intencję zawartą w tych wypowiedziach, konfrontować rozu-
mienie intencji z niesłyszącym dzieckiem, werbalizować niejęzykowe środki 
wyrazu „na oczach dziecka”, czyli konstruować z odczytanych intencji wypo-
wiedź poprawną semantycznie i syntaktycznie.

Należy również zwrócić uwagę na kształtowanie w osobie niesłyszą-
cej różnych, korzystnych z pedagogicznego punktu widzenia, postaw. Są to 
najczęściej postawy aktywne, mające na celu odważne konfrontowanie się 
z trudnościami i poszukiwanie sposobów ich przezwyciężenia, w przeciwień-
stwie do postaw pasywnych, które sprawiają, że dziecko się wycofuje z ko-
munikacji, a w konsekwencji utrudnia dalszy intensywny rozwój językowy. 
Do postaw aktywnych można zaliczyć: otwartość na nawiązywanie kontak-
tów z innymi ludźmi oraz odwagę w eksperymentowaniu z językiem, otwar-
tość na informowanie rozmówcy o poziomie zrozumiałości jego wypowiedzi, 
o braku informacji na jakiś temat, o wątpliwościach dotyczących poprawności 
tworzenia wypowiedzenia, formułowanie próśb o wyjaśnienie i podpowiedź. 
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Warto zachęcać dzieci do częstszego wykorzystywania strategii wynikających 
z postaw aktywnych, gdyż ułatwiają one podążanie za potrzebami dziecka 
w wychowaniu językowym i procesie dydaktycznym.

Osoby niesłyszące muszą mieć więcej czasu na rozszyfrowanie informa-
cji ukrytych w języku, a więc więcej czasu muszą mieć także na kształcenie, 
edukację. Wierząc w ich możliwości, trzeba stworzyć im warunki do edukacji 
ustawicznej. Proces opanowywania języka przez osobę niesłyszącą trwa do 
wieku dojrzałego i tak naprawdę nigdy się nie kończy. Badania nad rozwojem 
umiejętności językowych u studentów z uszkodzeniami słuchu dowodzą, że 
pięcioletni okres studiowania jest także czasem bardzo dynamicznego roz-
woju językowego. To spostrzeżenie powinno motywować do tworzenia ta-
kich warunków, które pozwoliłyby czas studiów wykorzystać do intensyw-
nego treningu w tym zakresie.

KUL, w myśl tego postulatu, proponuje kandydatom i studentom z dys-
funkcją słuchu szeroką ofertę dodatkowych zajęć z zakresu doskonalenia 
komunikacji językowej. W ramach projektu „Najlepsze praktyki w strate-
gicznej transformacji KUL” proponowany jest kurs językowo-integracyjny 
dla kandydatów z uszkodzeniami słuchu. Zajęcia te zaplanowane są w formie 
zgrupowania wakacyjnego i podzielone na 4 moduły tematyczne:

Moduł 1 
Język polski w kontaktach społecznych na uniwersytecie

Doskonalenie umiejętności tworzenia poprawnych językowo wypowie-•	
dzi ustnych
Doskonalenie umiejętności odczytywania mowy z ust w dialogu •	
i w większej grupie
Trening leksykalny i gramatyczny•	
Tworzenie autoprezentacji•	
Zajęcia logopedyczne.•	

Moduł 2
Język polski w pracach pisemnych na uniwersytecie

Doskonalenie umiejętności pisania notatek, streszczeń, CV•	
Zasady i trening pisania referatów na zajęcia•	
Zasady i możliwości wsparcia w zakresie pisania prac pisemnych na uni-•	
wersytecie.
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Moduł 3
Komunikacja alternatywna i wspomagająca na Uniwersytecie

Metody wsparcia i zastępowania komunikacji wykorzystywane w KUL•	
Metoda fonogestów – kurs kończący się Certyfikatem I stopnia•	
Język migowy•	
System językowo-migowy•	
Daktykografia•	
Zasady i możliwości wykorzystywania poszczególnych metod w trakcie •	
studiowania

Moduł 4 
Zajęcia integrujące ze środowiskiem akademickim KUL

Zasady współpracy z Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszą-•	
cych KUL
Spotkania integracyjne ze studentami niesłyszącymi działającymi w Kole •	
Studentów Niesłyszących „Surdus Loquens”
Spotkania z pracownikami i studentami słyszącymi działającymi w Cen-•	
trum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. 

Zajęcia te są pomyślane tak, żeby młody człowiek z uszkodzonym słu-
chem, podobnie jak kandydat-obcokrajowiec, miał możliwość oswoić się 
z nowym środowiskiem akademickim, w którym przyjdzie mu się kształcić, 
zapoznać się z wymaganiami i oczekiwaniami, którym będzie musiał spro-
stać, a przede wszystkim jest to czas intensywnego treningu w posługiwaniu 
się językiem polskim w mowie i piśmie. W czasie tych spotkań kandydaci 
mogą zapoznać się z pracą instytucji działających na terenie Uczelni, powo-
łanych do organizowania różnego rodzaju pomocy dla studentów niepełno-
sprawnych, a przede wszystkim niesłyszących, takich jak Biuro Pełnomoc-
nika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Centrum Edukacji Niesłyszących 
i Słabosłyszących, Koło Studentów Niesłyszących „Surdus Loquens”.

Od wielu lat dla studentów niesłyszących prowadzony jest też lektorat ję-
zyka polskiego. Jest to czas doskonalenia umiejętności językowych koniecz-
nych w pracy studenta. W programie są zajęcia słownikowe, gramatyczne, 
frazeologiczne, składniowe. Studenci uczą się streszczać, opowiadać, refero-
wać. Trenują redagowanie różnych form prac pisemnych, od streszczeń i no-
tatek, poprzez CV, referaty, aż do poważniejszych prac dyplomowych. Zajęcia 
prowadzone są indywidualnie lub w małych, dwu-, trzyosobowych grupach, 
tak, aby poziom zajęć jak najlepiej dostosować do umiejętności i potrzeb każ-
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dego studenta. Bardzo często zakres tematyczny zajęć słownikowych i grama-
tycznych wynika z sugestii studentów, którzy przygotowując się do zajęć na 
studiach, napotykają różnego rodzaju trudności. 

Niezależnie od prowadzonych ćwiczeń z zakresu poprawności językowej 
każdy student z uszkodzonym słuchem ma możliwość oddać swój tekst do 
korekty językowej. Przyzwolenie na tego typu wsparcie jest konieczne, gdyż 
trudności w poprawnym budowaniu wypowiedzeń, które zostały scharakte-
ryzowane wcześniej, mają niemal wszyscy studenci niesłyszący, pomimo ich 
systematycznej pracy w tym zakresie. Nie zmienia to faktu, że wiedza, którą 
przyswajają, czy poglądy, które referują lub prezentują są wartościowe i nie-
doskonałość gramatyczno-stylistyczna nie powinna obniżać wartości mery-
torycznej przygotowywanych tekstów.
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Środki wspomagania komunikacji 
z osobami niesłyszącymi

Wielu początkujących surdopedagogów i surdologopedów szuka goto-
wych pomysłów, a nawet recept będących panaceum na trudności, z jakimi 
stykają się osoby z uszkodzeniami słuchu. Tymczasem rzeczywistość okazuje 
się na tyle złożona, że niemożliwe jest wskazanie jedynie słusznej drogi postę-
powania, czy też tworzenie rankingów środków komunikowania się i metod 
udostępniania treści nauczania. 

Zmieniające się przepisy oświatowe związane z organizacją kształcenia 
i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nowa for-
muła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliżej dziecka, 
powinny pozwolić na lepsze dostrzeganie trudności i problemów oraz udzie-
lanie wsparcia odpowiednio do potrzeb dziecka. Rozporządzenia podpisane 
17 listopada 2010 roku w sposób szczegółowy określają zasady, według któ-
rych ma być organizowane kształcenie uczniów niepełnosprawnych w przed-
szkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz spe-
cjalnych. Jednym z najważniejszych wyznaczników jakości nowego modelu 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zasada indywiduali-
zacji pracy z uczniem. W przypadku dziecka z uszkodzonym słuchem wyraża 
się ona między innymi w dostosowanym do możliwości i ograniczeń dziecka 
wyborze metody rehabilitacji. 
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Istnieje wiele metod rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami słuchu. Można 
je podzielić na sześć grup1.

metody audytywno-werbalne (jednozmysłowe);1. 
metody oralne (ustne, wielozmysłowe);2. 
metody oralne ze wspomaganiem: metoda fonogestów i metoda al-3. 
ternatywna J. Cieszyńskiej;
system językowo-migowy;4. 
komunikacja totalna;5. 
bilingwizm (dwujęzyczność).6. 

Metody audytywno-werbalne zakładają, że dziecko w terapii przy uży-
ciu różnorodnych protez maksymalnie wykorzystuje wyłącznie uszkodzony 
narząd słuchu. Nie używa się żadnych znaków ręcznych i zniechęca się 
dziecko do czytania mowy z ust oraz korzystania z jakichkolwiek podpowie-
dzi wizualnych. Warunkiem oczekiwanych postępów w tak zaprogramowa-
nej terapii są duże korzyści z protez słuchowych oraz intensywna stymulacja, 
usprawniająca funkcje słuchowe. W praktyce na takie korzyści mogą liczyć 
przede wszystkim dzieci z niewielkimi niedosłuchami, choć – przy wczesnej 
interwencji terapeutycznej i wytężonej pracy – podobny sukces osiągają także 
niektóre dzieci z głębszymi niedosłuchami. Do znanych i rozpowszechnia-
nych obecnie na świecie metod, skoncentrowanych na nauce dziecka głu-
chego mowy dźwiękowej drogą wyłącznie słuchową należą: metoda Susanne 
Schmid-Giovannini2 ze Szwajcarii oraz metoda Armina Löwe3 z Niemiec. Za 
sukces w tych metodach uważa się takie usprawnienie słuchu, które pozwala 
funkcjonować dzieciom zupełnie tak samo jak słyszącym.

Metody oralne nastawione są na nauczanie mowy z wykorzystaniem 
wszystkich zmysłów. Zakładają usprawnianie uszkodzonego narządu słuchu 
przy użyciu protez słuchowych, ale także wykorzystanie narządu wzroku jako 
pomoc w odczytywaniu mowy z ust. Odczytywanie mowy z ust jest naturalną 

1 K. Krakowiak, Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, Lublin: Wy-
dawnictwo KUL, 2006.

2 S. Schmid-Giovannini, Rady i wskazówki dla rodziców i wychowawców dzieci z uszkodzonym 
słuchem, Warszawa: Polski Komitet Audiofonologii 1995.

3 A. Löwe, Wychowanie słuchowe: historia – metody – możliwości, Warszawa: PWN 1995; 
A. Löwe, Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić. Wczesna diagnoza, wczesna reha-
bilitacja dzieci z wadą słuchu, tłum. H. Ferens, Poznań: Media Rodzina 1999. 
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pomocą wizualną w poznawaniu języka, polegającą na obserwacji takich 
wskazówek jak: ruchy ust, mięśni twarzy, rąk i ciała. Mowie mogą wtedy to-
warzyszyć dowolne, naturalne konfiguracje manualne, pomagające w przy-
swojeniu języka mówionego przez dzieci głuche i ułatwiające jego odbiór 
w procesie nauczania lub innych sytuacjach społecznych4. 

Problem odczytania mowy z ust jest zagadnieniem od dawna nasuwają-
cym wiele pytań i wątpliwości. Wiadomo, że czytanie mowy z ust jest moż-
liwe dla osób znających język, np. ogłuchłych, aczkolwiek także sprawia im 
to duże trudności. Rodzą się pytania, jakie znaczenie dla dziecka od urodze-
nia niesłyszącego, nieznającego nawet podstaw kodu językowego, ma widok 
poruszających się warg i narządów artykulacyjnych, które przy wymawianiu 
różnych dźwięków są bardzo podobne, a większość ruchów artykulacyjnych 
jest w ogóle niewidoczna? Na ile percepcja wzrokowa umożliwia tym osobom 
odróżnianie, wyodrębnianie oraz identyfikowanie wizualnych segmentów 
strumienia mowy? Na te pytania trudno odpowiedzieć. Niemniej jednak na-
leży podkreślić, że wzrokowa percepcja wypowiedzi słownych odgrywa bar-
dzo istotną rolę w przyswajaniu języka przez osoby z wadą słuchu oraz w ich 
komunikacji ze słyszącym otoczeniem. Metody skoncentrowane wokół za-
sady „słuchaj i patrz” to m.in. metoda macierzysta A. van Udena z Holandii, 
metoda L. Gramatico z USA, metoda werbotonalna P. Guberiny z Jugosławii 
oraz propozycje metodyczne Y. Csányi5.

Nie wszystkie dzieci z uszkodzonym słuchem są gotowe do podjęcia 
nauki języka, bazując tylko na resztkach słuchowych i odczytywaniu mowy 
z ust. Jest to osiągalne w przypadku dzieci z mniejszymi niedosłuchami, 
z bardzo dobrymi korzyściami z protez słuchowych, natomiast w przypadku 
głębszego niedosłuchu postępy w rozwoju języka będą albo zbyt wolne, albo 
okupione wyczerpującą pracą dziecka i całej rodziny. Znane są biografie osób 
niesłyszących, które dzięki katorżniczej pracy z rodzicami są „świetnie wyre-
habilitowane”, tzn. mówią bardzo ładnie, ale mają niechęć, a wręcz wstręt do 
mówienia, głęboki żal do rodziców za zmarnowane dzieciństwo i oficjalnie 
manifestują swoje przywiązanie do języka migowego.

4  T. Gałkowski, I. Stawowy-Wojnarowska, Wychowanie dzieci głuchych w wieku przedszkol-
nym, Warszawa: WSiP 1990, s. 233.

5  Z. M. Kurkowski, Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu, Lublin: 
UMCS 1996.
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Metody oralne ze wspomaganiem, a do takich należą stosowane w Pol-
sce: metoda fonogestów6 i metoda alternatywna Jadwigi Cieszyńskiej7, są 
przeznaczone dla wszystkich tych dzieci, których rodzice dążą do porozu-
miewania się z nimi mową dźwiękową, ale percepcja dźwięków uszkodzonym 
zmysłem słuchu oraz obserwacja ruchów artykulacyjnych są niewystarcza-
jące, aby rozwój języka następował w sposób dynamiczny, w miarę możliwo-
ści w warunkach spontanicznych i naturalnych.

Metoda fonogestów nastawiona jest na nauczanie mowy z wykorzysta-
niem wszystkich zmysłów oraz na kategorialnej kognicji sygnałów mowy. 
Opiera się na zastosowaniu specjalnie opracowanego systemu gestów wspo-
magających słuchanie w protezach słuchowych, odczytywanie z ust i prawi-
dłowe mówienie. Fonogesty używane są w trakcie mówienia, aby uwidocznić 
głoski wymawiane w sylabach. Metoda znana jest w Polsce od 1984 roku dzięki 
K. Krakowiak, która dokonała polskiej adaptacji amerykańskiej metody Cued 
Speech, poszukując najlepszej techniki wspierającej rozwój mowy dla swoich 
dwóch niesłyszących synów. „Badania porównawcze wykazały, że ta metoda 
jest najbardziej skuteczna i nie powoduje niepożądanych skutków. Ponadto, 
jako ważną przesłankę wyboru fonogestów, uwzględniono specyficzne cechy 
języka polskiego, które powodują, że jego opanowanie sprawia szczególne 
trudności osobom z głęboko uszkodzonym słuchem”8. O tych trudnościach 
decyduje jego fleksyjny, a nie pozycyjny charakter.

Wieloletnie doświadczenia i obserwacje stosowania fonogestów przez 
różne osoby w różnych środowiskach i warunkach, w Polsce i na świecie 

6 K. Krakowiak, Fonogesty jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem. 
Komunikacja językowa i jej zaburzenia, t. 9, Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej1995; K. Krakowiak, J. Sękowska, Mówimy z fonogestami. Przewodnik dla rodziców 
i przyjaciół dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, Warszawa: WSiP 1996; J. Leszka, 
Psychospołeczne uwarunkowania wyboru metod kształcenia językowego przez nauczycieli 
dzieci niesłyszących, [w:] K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan (red.), Nie głos, ale słowo… 
Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu, Lublin: Wydawnictwo 
KUL 2006, s. 323–348; E. Domagała-Zyśk (red.), Metoda fonogestów w Stanach Zjedno-
czonych i w Polsce. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym 
słuchem, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009; R. Kołodziejczyk, Rola transliteratora w kształ-
ceniu osób niesłyszących w szkołach średnich i wyższych, [w:] K. Krakowiak, A. Dziurda-
Multan (red.), Nie głos, ale słowo…, op. cit., s. 409–421.

7 J. Cieszyńska, Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji?, Kraków: Wy-
dawnictwo Naukowe AP, 2001.

8 K. Krakowiak, Fonogesty jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym…, op. cit.
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(metoda ma swoje adaptacje do ponad 60 języków świata i jest w tych kra-
jach również wykorzystywana) pozwalają stwierdzić, że fonogesty bardzo 
dobrze sprawdzają się w sytuacji komunikowania się niesłyszących ze sły-
szącymi. Sprawdzają się doskonale w słyszących rodzinach z niesłyszącym 
dzieckiem, oczywiście później także w coraz szerszej społeczności, do której 
trafia dziecko, a więc integracyjne lub masowe placówki oświatowe: przed-
szkola, szkoły podstawowe, gimnazja, a nawet szkoły średnie i studia wyższe. 
W literaturze rzetelnie opisane są konkretne rozwiązania metodyczne, zasto-
sowane na różnych poziomach edukacji9. Aby osiągnąć sukces, konieczne 
jest stworzenie wspólnoty komunikującej się w jednolity sposób. Rehabili-
tacja z fonogestami pozwala na systematyczne i spontaniczne realizowanie 
wszystkich założeń terapeutycznych. Pozwala ona w dużej mierze zrezygno-
wać z uciążliwych dla matki i dziecka „zajęć zorganizowanych”, tym bardziej, 
że wiedza i umiejętności nabyte podczas sytuacji spontanicznych szybciej się 
utrwalają. Fonogesty pozwalają „przeskoczyć” próg niedoskonałej artykulacji 
dziecka z uszkodzonym słuchem. Dzięki właściwym układom dłoni podczas 
mówienia rodzice i nauczyciele wiedzą, czy dziecko ma właściwy wzorzec 
wyrazu w umyśle, nawet wtedy, kiedy artykulacja jest daleka od ideału. Zde-
cydowanie łatwiej w tym przypadku odróżnić trudności z realizacją dźwię-
ków, na których korekcję możemy sobie pozwolić w późniejszym etapie te-
rapii, od trudności percepcyjnych, polegających na błędnym spostrzeganiu 
zmysłowym, a w konsekwencji magazynowaniu pojęć w umyśle, które trzeba 
dostrzegać i korygować natychmiast w trakcie dyskursu. Podczas zajęć logo-
pedycznych fonogesty ułatwiają uzyskiwanie coraz doskonalszej artykulacji. 
Pozwalają planować pracę w sposób logiczny, niezdeterminowany ogranicze-
niami wynikającymi ze zbyt trudnego słownictwa. Każde, nawet nieznane 
słowo, dziecko posługujące się fonogestami odczyta bezbłędnie. To zapewnia 
mu normalny rozwój mowy i języka – widzi żywe, zmieniające się końcówki, 
formy, dostrzega podzielność wyrazów. Dzięki temu, że fonogesty wizualizują 
frazę tekstu mówionego, dużo łatwiej jest z dziećmi fonogestującymi dosko-
nalić oddech dynamiczny, brzmienie głosu, właściwe rytmizowanie, akcento-
wanie i pauzowanie wypowiedzi. Ułatwiona jest także nauka czytania i pisa-

9 Tamże; K. Krakowiak, J. Sękowska, Mówimy z fonogestami…, op. cit.; J. Leszka, Psycho-
społeczne uwarunkowania wyboru metod kształcenia językowego przez nauczycieli dzieci 
niesłyszących, [w:] K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan (red.), Nie głos, ale słowo…, op. 
cit., s. 323–348; E. Domagała-Zyśk (red.), Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych 
i w Polsce…, op. cit.; R. Kołodziejczyk, Rola transliteratora…, op. cit., s. 409–421.
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nia. Dzieci czytają płynnie, sylabami, a nie głoskami, nie mylą końcówek, nie 
popełniają też błędów w piśmie, bo dzięki fonogestom mają w umyśle trwały 
wzór brzmieniowy wyrazu.

Fonogesty nie odwracają uwagi od słuchania i nie ograniczają kontak-
tów dziecka tylko do kręgu osób mówiących z fonogestami, bowiem dzięki 
doskonaleniu kompetencji językowych z użyciem fonogestów, dzieci te le-
piej słuchają, odczytują z ust i rozumieją wypowiedzi niewspomagane fono-
gestami. Kiedy fonogesty przestają być konieczne, dzieci same, naturalnie 
z nich rezygnują.

Metoda alternatywna J. Cieszyńskiej10 zakłada wykorzystanie pisma 
w procesie opanowywania systemu językowego. Dzieciom z uszkodzeniami 
słuchu proponuje się bardzo wczesną naukę czytania metodą sylabową, która 
najwierniej odzwierciedla naturalną segmentację tekstu mówionego, gdyż sy-
laba jest elementarną jednostką rytmiczną tekstu wypowiedzianego11. Dostrze-
żenie roli sylaby w terapii mowy jest cechą wspólną dla metody alternatywnej 
i metody fonogestów. Naukę rozpoczyna się od samogłosek, poprzez sylaby, 
wyrazy dźwiękonaśladowcze aż do coraz bardziej złożonych struktur leksykal-
nych i syntaktycznych. Każdy poznawany znak graficzny od razu jest łączony ze 
znaczeniem. Doskonałą pomocą stają się tu książeczki z serii „Kocham czytać”, 
które ułatwiają odkrywanie znaczeń różnych dźwięków mowy. Na dalszym eta-
pie nauki drogą graficzną utrwalane są konstrukcje gramatyczne, szczególnie 
formy odmiany wyrazów. Metoda alternatywna pomaga sprawnie odkryć re-
guły rządzące językiem i z czasem przygotowuje dziecko do samodzielnego 
porozumiewania się mową z wykorzystaniem słuchu i odczytywania mowy 
z ust, bez używania żadnych dodatkowych środków wspomagających.

Metody migowe są przeznaczone przede wszystkim dla dzieci pocho-
dzących z rodzin niesłyszących. W tym przypadku język migowy jest dla nich 
pierwszym, macierzystym językiem, którego uczą się od rodziców. Języka 
polskiego uczą się one jako drugiego, bowiem niesłyszący rodzice są świa-
domi tej konieczności. Metody migowe, najczęściej w podstawowym, ograni-
czonym zakresie, proponuje się też dzieciom z uszkodzeniami sprzężonymi, 
z dodatkową wadą wzroku, z upośledzeniem umysłowym, a także w przy-
padku dzieci, u których terapia mowy nie przynosi żadnych efektów. Język 

10 J. Cieszyńska, Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu ję-
zykowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Kraków: Wy-
dawnictwo Naukowe AP, 2000.

11 K. Krakowiak, Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, Lublin: Wy-
dawnictwo KUL, 2006.
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migowy staje się też sposobem codziennej komunikacji osób niesłyszących 
między sobą. Nie tylko w rodzinach, ale także w środowiskach szkół specjal-
nych, w internatach, dzieci uczą się komunikacji migowej wzajemnie od sie-
bie, niezależnie od metody nauczania języka przyjętej w danym ośrodku.

System językowo-migowy to metoda oparta na zastosowaniu specjalnie 
opracowanego sztucznego języka, w którym komunikat składa się z wypo-
wiedzi ustnej w języku narodowym i ciągu znaków języka miganego (tj. zapo-
życzonych z języka migowego i znaków alfabetu palcowego) wykonywanych 
w kolejności odpowiadającej szykowi zdania w języku narodowym. Zachęca 
się do jednoczesnego mówienia i migania. System ma być pomocą w nauczaniu 
języka narodowego i rozwijaniu mowy oraz posługiwaniu się językiem w pi-
śmie. Nie rezygnuje się w tej metodzie ze wzmacniania dźwięków przy użyciu 
różnych protez słuchowych i z wychowania słuchowego. Proces poznawania 
języka przy wykorzystaniu tej metody nie jest do końca zbadany, ale ze względu 
na swój hybrydalny charakter budzi spore zastrzeżenia językoznawców.

Zwolennicy koncepcji „komunikacji totalnej” postulują wykorzystywa-
nie w komunikacji z niesłyszącymi wszystkich możliwych środków i sposo-
bów. Zakłada możliwość łącznego stosowania kodów: słuchowego, manual-
nego i oralnego z wykorzystaniem mimiki, gestów, czytania, pisania, alfabetu 
palcowego, języka migowego i systemu językowo-migowego i wszelkich in-
nych form zapewniających jasność i łatwość komunikowania się. Oczywiście 
zaleca również korzystanie z aparatów słuchowych, implantów ślimakowych 
i systemów FM. Celem metody jest pokazanie dziecku różnych możliwości 
komunikacji, aby z czasem mogło dokonać wyboru najlepszej dla siebie me-
tody porozumiewania się. Rodzice powinni nauczyć się tych metod komu-
nikacji, aby mogli wspierać dziecko w dokonywaniu wyboru. Komunikacja 
totalna niesie zagrożenie chaosu komunikacyjnego, silnych interferencji mię-
dzyjęzykowych, z których trudno dziecku wyłonić reguły poszczególnych 
systemów komunikacyjnych.

Koncepcja wychowania dwujęzykowego (bilingwizmu) opiera się na 
przeświadczeniu, że sukces w nauce mowy jest możliwy, jeśli dziecko nie-
słyszące poznaje jednocześnie, ale odrębnie dwa języki: narodowy foniczny 
i migowy. Daje to możliwość wspomagania „nauki jednego języka przy po-
mocy drugiego”. Według amerykańskich badaczy12 użycie komunikacji mi-

12 E.S. Klima, U. Bellugi, Perception and production in a visually based language, [w:] D. Aar-
onson, R.W. Rieber (red.), Developmental psycholinguistics and communication disorders, 
New York: New York Academy of Sciences, 1975, s. 225–235; H.S. Schlesinger, K.P. Meadow, 
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gowej pozwala osobom z uszkodzeniami słuchu na naukę języka werbalnego 
w optymalnym czasie i w najbardziej naturalny sposób oraz – co ma ogromne 
znaczenie – sprzyja ogólnemu przystosowaniu emocjonalnemu dziecka, za-
bezpieczając jego potrzeby komunikacyjne i prawidłowy rozwój osobowości. 
Zgodnie z tym podejściem, dziecko głuche najpierw opanowuje naturalny ję-
zyk migowy z jego własną semantyką i gramatyką. Języka dźwiękowego zaś 
uczy się jako drugiego. Takie warunki bilingwizmu mogą stworzyć dziecku 
tylko rodzice niesłyszący, dla których język migowy jest podstawowym sys-
temem komunikacyjnym, a dziecko może go przyswajać w sposób naturalny 
jako język macierzysty. W każdym innym przypadku postulaty bilingwizmu są 
trudne do zrealizowania z kilku powodów. Po pierwsze, rodzice słyszący, nie 
znając języka migowego, nie mogą przekazać go dziecku jako macierzystego. 
W ich umysłach językiem macierzystym jest język dźwiękowy. Długa nauka 
naturalnego języka migowego wyklucza ich z uczestnictwa w przekazywaniu 
tego języka własnemu dziecku. Rodzi się wówczas pytanie: kto i w jakim wieku 
powinien wkroczyć do rodziny, aby rozpocząć nauczanie języka migowego.

Niezależnie od tego, jakie środki czy metody zostaną zastosowane 
w edukacji i rehabilitacji osób z uszkodzeniami słuchu, niezastąpioną rolę 
w tym procesie pełnią rodzice, wychowawcy, nauczyciele, logopedzi, którzy 
swoją wrażliwością i kompetencjami są w stanie właściwie prowadzić swych 
podopiecznych. Wiele zależy także od priorytetów przyjmowanych przez ro-
dziców, gdyż to one nakreślają kierunki wyborów dotyczących ich dzieci. Jeśli 
dla rodziców najważniejsze jest dążenie do „zatuszowania” niepełnospraw-
ności dziecka bez rozumienia jego trudności i ograniczeń, może to prowadzić 
do niskiego poczucia wartości dziecka i braku samoakceptacji rzutującej na 
dalsze jego losy. 
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1. Dylematy kształcenia wyższego osób z uszkodzeniami słuchu

W dzisiejszym społeczeństwie panuje przekonanie, że ukończenie stu-
diów wyższych otwiera przed młodym człowiekiem możliwości realizowania 
swoich marzeń w pracy zawodowej i życiu społecznym. Tendencja do tworze-
nia warunków wszechstronnego rozwoju dla każdego człowieka, zaowocowała 
licznymi zmianami zarówno mentalnymi, jak i formalnymi w wychowaniu 
i kształceniu. Powoływanie nowych uczelni, nowych kierunków studiów, no-
wych form studiowania ma na celu upowszechnienie kształcenia na poziomie 
wyższym, a poprzez to otwarcia przed młodymi ludźmi godnych perspektyw 
dalszego życia. Dzięki tym zmianom znacznie wzrosła liczba studentów, a wy-
kształcenie wyższe przestało być domeną wąskiej, elitarnej grupy osób.

Kolejnym krokiem na tej drodze było zainteresowanie się osobami niepeł-
nosprawnymi i ich możliwościami sprostania wymaganiom dzisiejszego rynku 
pracy1. Czy może studiować osoba na wózku inwalidzkim, niewidoma, niesły-
sząca, przewlekle chora? Pierwsze zadanie to przełamanie barier społecznych, 

1 Zob. K. Krakowiak, Sytuacja młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie konsumpcyj-
nym, [w:] Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych, W. Wawro (red.), 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 187 – 193.
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a następnie poszukiwanie rozwiązań technicznych i metodycznych w samym 
trybie studiowania. Jednym wystarczy stworzenie odpowiednich warunków 
architektonicznych, innym przygotowanie specjalnych materiałów dydaktycz-
nych, jeszcze innym zapewnienie indywidualnej organizacji studiów. Niestety, 
żadna z tych form pomocy nie rozwiązuje problemu osoby z uszkodzonym 
narządem słuchu, a szczególnie z głębokim prelingwalnym niedosłuchem.

Ponieważ proste rozwiązania nie zmieniają sytuacji osoby niesłyszącej 
na uniwersytecie, toteż ta grupa osób niepełnosprawnych najdłużej nie po-
jawiała się w społecznościach akademickich. Obecnie kilka uniwersytetów 
przyjmuje na studia osoby niesłyszące i poszukuje optymalnych form po-
mocy dla swoich podopiecznych. Warto wymienić Akademię Podlaską w Sie-
dlcach, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w War-
szawie, a także Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet łódzki oraz Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Osoby głęboko niesłyszące na uniwersytetach nie są już dziś „białymi 
nosorożcami”, ale wciąż jeszcze ich obecność wśród braci studenckiej na-
leży do rzadkości, a w związku z tym budzi lęk, niepewność, czasem nawet 
niechęć. Studiowanie osób niesłyszących od urodzenia wymaga ogromnego 
zaangażowania zarówno studenta, jak i całego środowiska akademickiego, 
w związku z tym rodzą się pytania: Czy oni muszą studiować? Czy skoro jest 
to dla nich takie trudne, może lepiej, by już w szkole średniej przygotowali się 
do wykonywania jakiegoś zawodu, który nie wymaga dużej wiedzy i dobrej 
umiejętności komunikacji społecznej? Czy nie kształcimy kolejnego pokole-
nia bezrobotnych? Czy muszą przychodzić na egzaminy z tłumaczem języka 
migowego? Czy nie mogą po prostu napisać wszystkiego, czego się nauczyli? 
Czy tłumacz języka migowego nie jest jednocześnie suflerem i interpretato-
rem dla niesłyszącego studenta? Czy nie ukrywa jego niewiedzy? Te, i tym 
podobne pytania stawiają wykładowcy, którym przychodzi zmierzyć się z ba-
rierą komunikacyjną między nimi a niesłyszącymi studentami. 

Do niedawna osoby prelingwalnie niesłyszące bardzo rzadko studiowały, 
gdyż nie otrzymywały odpowiedniego wsparcia z zewnątrz. Najczęściej kształ-
ciły się od najmłodszych lat w środowisku innych dzieci z uszkodzeniami słu-
chu i mimo, że celem tych placówek było nauczanie dzieci komunikowania 
się w języku ojczystym, a przez to przygotowanie ich do życia w otwartym 
społeczeństwie ludzi słyszących, to tworzyło się tam naturalne środowisko 
osób „migających”, które dawało tym dzieciom poczucie bezpieczeństwa i po-
czucie wspólnoty komunikacyjnej. Często słyszący rodzice, nawet mimo prób 
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poznania podstaw języka migowego (w rzeczywistości najczęściej był to kurs 
systemu językowo-migowego, a nie naturalnego języka migowego), stawali 
na uboczu tejże wspólnoty. Opuszczenie przez dziecko, nieprzyzwyczajone 
do codziennego obcowania ze słyszącymi takiego bezpiecznego środowiska, 
wiązało się z dużym stresem i długim procesem adaptacyjnym do nowych 
warunków kształcenia. Tylko nieliczni mieli odwagę podjąć ten trud, wierząc 
w swoje możliwości intelektualne i pragnąc realizować swoje marzenia. 

Na pytanie, dlaczego chcą się kształcić, odpowiadali:
by mieć dobrze płatną pracę i być mądrzejszym – ;
żeby rozwijać swoje zainteresowania – , zdobyć zawód, a w przyszłości 
pracę;
by przebywać i pracować z osobami słyszącymi – , a życie stanie się 
łatwiejsze;
bo nauka rozwija i doskonali – , a także ułatwia kontakt z ludźmi;
kształcenie umożliwia poznanie nowych rzeczy – , zagadnień, przedmiotów, 
wzbogacanie słownictwa, pozwala łatwiej rozumieć problemy innych 
osób, czuję się bardziej wartościowym człowiekiem;
mogę udowodnić – , że nie jestem gorsza od innych;
człowiek nie może zmarnować szansy – , jaką daje mózg, czyli wykorzystać 
go do poznania świata;
dla niektórych nauka to wielka przyjemność – ;
dzięki wykształceniu łatwiej przetrwać w świecie osób słyszących – 2.

Jedną z powyższych wypowiedzi, podkreślającą, że człowiek nie może 
zmarnować szansy, jaką daje mózg, czyli wykorzystać go do poznania 
świata, trzeba uczynić mottem działań surdopedagogów i całych środowisk 
odpowiedzialnych za kształcenie, by stale poszukiwali nowych form wsparcia, 
umożliwiających pełne wykorzystanie możliwości intelektualnych młodzieży 
z uszkodzonym słuchem. Potencjał intelektualny oraz wrodzone zdolności 
poznawcze i językowe dzieci z uszkodzeniami słuchu nie różnią się od zróż-
nicowanych możliwości dzieci słyszących, a więc od dzieci wybitnie zdol-
nych, przez różny poziom „przeciętności”, aż do tych z trudnościami, czyli 
z różnymi stopniami upośledzenia umysłowego. Wśród młodzieży słyszącej 

2 R. Kołodziejczyk, Kompetencje językowe studentów niesłyszących a ich szanse eduka-
cyjne, [w:] Pomiędzy teorią a praktyką. Dyskursy pedagogiki specjalnej, Cz. Kossakowski. 
A. Kraule, S. Przybyliński (red.), Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie 2006, s. 237 – 244.
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kształcenie na poziomie wyższym podejmują i z powodzeniem finalizują 
osoby wybitnie zdolne i bardzo duża grupa tych przeciętnie uzdolnionych. 
Spośród dzieci niesłyszących decydują się studiować ci najzdolniejsi. Niestety 
w ich przypadku wcale nie oznacza to, że będzie to łatwe. Na pytanie, czy 
niesłyszącym trudniej jest się kształcić niż słyszącym i dlaczego oraz co im 
najbardziej utrudnia naukę, odpowiadali tak:

Niesłyszącym trudniej jest się kształcić niż słyszącym, ponieważ:
dużo wiedzy trzeba zdobywać samemu korzystając z książek – ;
ograniczeniem jest zwykle mniejszy zasób słów u osoby niesłyszącej – , co 
utrudnia rozumienie;
nauka w szkole dla niesłyszących jest na niższym poziomie – ;
chodziłam do szkoły masowej i było trudniej – , gdyż musiałam być bardzo 
skupiona na tym, co mówił nauczyciel. Nie miałam ulg, było za dużo 
materiału do opanowania;
potrzebuję więcej czasu do nauki – ;
brak tłumaczy języka migowego – ;
wykłady są zawsze mówione – . Nie znam wykładowcy, który miga. Wy-
kładowcy nie rozumieją niesłyszących, nie wiedzą, na czym polega ich 
problem.
Naukę najbardziej utrudniają mi:
przedmioty – , na których nie mogę się skupić, bo wykładowca za szybko 
mówi;
brak odbioru mowy prowadzącego zajęcia – . Braki w zasobie słów, co powo-
duje trudności w dobrym rozumieniu tekstu;
brak doświadczenia profesorów w kontaktach z niesłyszącymi – ;
wykłady bez tłumaczenia na język migowy – . Materiał trudny do zrozumienia;
zbyt skomplikowany język wykładów – ;
problemy z pamięcią – ;
nie rozumiem wszystkiego – , co czytam;
naukę najbardziej utrudniają mi stresy – , czasami jest mi ciężko sobie z nimi 
poradzić3.

Warto zauważyć, że w tych wypowiedziach, obok sygnałów o trudno-
ściach we wzrokowej percepcji wypowiedzi słownych, czyli potocznie mówiąc 
w odczytywaniu mowy z ust oraz w rozumieniu tekstów czytanych, pojawiają 

3 Tamże.
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się postulaty o tłumaczenie wykładów na język migowy. Jest to potrzeba uza-
sadniona, szczególnie w odniesieniu do tych osób, które do tej pory kształciły 
się z wykorzystaniem różnych odmian języka migowego. Niestety, z kolejnych 
badań wynika, że język migowy, czy ten naturalny, czy hybrydalny system ję-
zykowo-migowy, nie ma na tyle rozwiniętej terminologii specjalistycznej, aby 
za jego pośrednictwem przyswajać skomplikowane treści na studiach wyż-
szych. Doskonali tłumacze języka migowego nie ukrywają (chociażby ci, któ-
rzy wychowali się w rodzinach migających), że nie są w stanie przetłumaczyć 
wielu treści – czynią to pobieżnie, szukając różnych sposobów na opisowe 
zdefiniowanie zjawiska, często nie do końca adekwatne. Studenci niesłyszący 
są przekonani, że przekaz w języku migowym jest kompletny i dziwią się, 
kiedy na kolokwiach i egzaminach ich wiedza okazuje się „zdawkowa”, czyli 
niekompletna i nierzetelna, a poza tym jest im bardzo trudno przekazywać 
opanowaną wiedzę na egzaminach, kolokwiach, pisząc referaty, prace seme-
stralne. Nie ułatwia im to również czytania specjalistycznej literatury, a więc 
cały czas ogranicza samodzielność w studiowaniu, a w konsekwencji goto-
wość do samodzielności w życiu zawodowym. Po pewnym czasie studenci 
sami orientują się, że rozstrzygnięcie dylematu: czy studiować w języku pol-
skim czy migowym, nie jest proste.

W badaniach prowadzonych przez autorkę artykułu sami studenci nie-
słyszący odpowiadali na te ważne pytania:

W jakim języku otrzymujesz pełniejszy dostęp do wiedzy?
w języku polskim  – – 7;
w języku migowym  – – 1.

Czy twoim zdaniem można studiować korzystając tylko z języka mi-
gowego?

Nie studiowałam korzystając tylko z języka migowego – , więc nie mam zdania; 
tak – , bo dużo lepiej można zrozumieć, niż w j. polskim;
tak – , uważam, że to nie jest przeszkodą (napisał niedosłyszący student, 
który w ogóle nie posługuje się j. migowym);
nie – , ponieważ język migowy jest ubogi;
nie – , bo jest to wąski, mały zasób wiedzy, który można przekazać w j. migowym;
nie – ;
nie – , język migowy jest ubogi, pełniejszy dostęp jest w języku polskim;
oczywiście – , że tak; dzięki j. migowemu lepiej rozumiem, co wykładowca 
mówi.
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Wypowiedzi te wskazują na rozdarcie, na konflikt wewnętrzny, przeży-
wany przez wielu niesłyszących studentów. Z jednej strony języka polskiego 
nie znają doskonale ze względu na ograniczone doświadczenie językowe, 
z drugiej strony język migowy nie jest językiem wspólnoty akademickiej i jest 
zbyt ubogi, żeby w nim przekazywać, a tym bardziej utrwalać specjalistyczną 
wiedzę wykładaną na studiach. 

Dziś coraz częściej dąży się do inkluzji dzieci i młodzieży niesłyszącej 
do społeczności słyszących. Dzieci nawet z głębokimi uszkodzeniami słuchu, 
ale bez żadnych uszkodzeń sprzężonych, posyłane są często do szkół maso-
wych lub integracyjnych. Tam od najmłodszych lat trenują werbalny sposób 
porozumiewania się i zdobywania wiedzy, co nie oznacza, że kształcą się bez 
trudności. Jeżeli są to dzieci z rodzin słyszących, to nie mają one też okazji do 
poznania języka migowego. Coraz więcej takich młodych ludzi trafia na różne 
kierunki studiów na uczelniach w całym kraju. Każda osoba ze znacznym 
i głębokim uszkodzeniem słuchu potrzebuje wsparcia i właściwej pomocy, 
aby móc rzetelnie studiować, ale te potrzeby będą różnorodne, uzależnione 
od indywidualnej sytuacji każdego studenta. Przyjmując na studia osoby 
niesłyszące musimy mieć dobrą orientację w ich trudnościach, ale przede 
wszystkim w możliwościach i stawiać im wymagania na miarę tych możliwo-
ści. W praktyce oznacza to wymagać dużo, uwzględniając trudności4. 

Studenci niesłyszący mają możliwość korzystania z pomocy, jaką tej 
grupie niepełnosprawnych oferuje PFRON w ramach programu „Pitago-
ras” realizowanego na terenie całej Polski. Jest to program pomocy osobom 
z uszkodzeniem słuchu. Ma on ułatwić niesłyszącym i niedosłyszącym dostęp 
do edukacji i zmniejszyć bariery utrudniające naukę w szkolnictwie otwar-
tym, zwłaszcza wyższym”5. W dokumentach programu jest następujący za-
pis: „Dla osób niesłyszących jedyną szansą na pełne uczestnictwo w procesie 
nauczania jest obecność tłumacza migowego, pośredniczącego pomiędzy wy-
kładowcą a studentem. Dla osób niedosłyszących warunkiem umożliwiającym 
naukę są urządzenia wspomagające. Dlatego też powstał program Pitagoras, 
który reguluje kwestie związane z przyznawaniem placówkom edukacyjnym 
lub kulturalnym dofinansowania na zakup potrzebnego sprzętu i zapewnie-
nie studentom, w zależności od potrzeb, pomocy tłumaczy migowych. Pro-

4 Zob. K. Krakowiak, Szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, Stalowa Wola 
2003.

5 Za: www.gazetapodatnika.pl/artykuly/programy_pfron_u_pitagoras-a_3468.htm [do-
stęp: 12.08.2011 r.]

Renata Kołodziejczyk



77

gram ma także za zadanie umożliwienie dostępu do dóbr kultury, w których 
decydującą rolę odgrywa przekaz słowny lub muzyczny6.

2. Działalność Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących 
w KUL

Historia doświadczeń związanych ze studiowaniem osób niesłyszą-
cych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II rozpoczęła się 
w roku 1999, kiedy to na kierunek pedagogika przyjęto pierwsze osoby z głę-
bokim, prelingwalnym uszkodzeniem słuchu. Stwarzało to nową, zupełnie 
inną sytuację oraz ogromne wyzwanie dla kadry nauczycielskiej. Głębokie, 
istniejące od urodzenia uszkodzenie słuchu, które odciska swoje piętno na 
funkcjonowaniu językowym człowieka, niejako zmusza nas do uczestnic-
twa w niepełnosprawności. Obcując z osobą niesłyszącą sami stajemy się 
osobami z niepełnosprawnością: nie potrafimy mówić wystarczająco zrozu-
miale, nie potrafimy szybko i dokładnie zrozumieć niesłyszącego dziecka, 
ucznia, kolegi. W tym właśnie zjawisku tkwi przyczyna, która sprawia, że 
wiele dzieci i młodych ludzi niesłyszących nie znajduje środowiska, które 
sprzyjałoby ich rozwojowi i formacji duchowej. Niezwykle trudno jest bo-
wiem stworzyć takie środowisko7.

Wraz z przyjęciem pierwszych niesłyszących studentów podjęto na KUL-u 
próby organizowania właściwej pomocy dla tych osób oraz zajęto się tworze-
niem środowiska sprzyjającego komunikacji i edukacji. W tym celu już przy 
egzaminach wstępnych niesłyszący kandydaci mogli skorzystać z pomocy tłu-
maczy języka migowego lub transliteratora mówiącego z fonogestami. W po-
dobny sposób wspierano ich również na egzaminach zdawanych w trakcie 
studiów, ucząc ich jednocześnie metody fonogestów, aby stopniowo mogli 
wdrażać się do samodzielnej komunikacji w języku polskim, zarówno z wy-
kładowcami jak i środowiskiem rówieśniczym. W nadziei na skuteczny dia-
log słyszącej społeczności akademickiej z niesłyszącymi studentami, poszu-
kiwano różnych sposobów oddziaływania na jak najszerszy krąg studentów 
i pracowników, aby odpowiednio przygotować ich do spotkania z trudniej-
szym, bo niesłyszącym i niewyraźnie mówiącym rozmówcą. Najszerszy zasięg 
owo oddziaływanie przybrało wśród studentów pedagogiki, którzy w ramach 

6 Tamże zob. K. Krakowiak, 2003.
7 Zob. K. Krakowiak: O wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akademickiej Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
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przedmiotu komunikacja językowa z niesłyszącymi i Słabosłyszącymi, uczyli 
się zasad oraz metod komunikowania się z osobą z uszkodzeniem słuchu, 
między innymi alfabetu palcowego i fonogestów. Innym środkiem przekazu in-
formacji o problemach ludzi niesłyszących stały się publikacje (np.: O wsparcie 
studentów niesłyszących w społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego) oraz kursy fonogestów, w których obok słyszących i niesłyszących 
studentów uczestniczyli także pracownicy uczelni. W 1999 roku zainauguro-
wano pierwsze podyplomowe studium surdopedagogiki. 

Obiektem rozważań stała się też kwestia udostępnienia niesłyszącym 
kursantom treści wykładów i ćwiczeń, w których uczestniczyli. Okazało się, 
że nawet ci studenci, którzy potrafią dobrze odczytywać z ust, na zajęciach nie 
są w stanie jednocześnie obserwować wykładowcy i notować jego wypowie-
dzi. Pierwsze pomysły pomocy polegały na kserowaniu notatek kolegów, ale 
okazywały się one nierzadko zbyt skrótowe, lakoniczne, zawierały tylko treści 
nowe dla notującego studenta, niewystarczające jednak dla osoby o znacznie 
niższych kompetencjach językowych i kulturowych. Lepszym rozwiązaniem 
okazał się pomysł nagrywania wykładów i na podstawie nagrań przygotowy-
wania specjalnych notatek, wiernie przekazujących wykładane treści, wraz 
z dygresjami, anegdotami, które obrazując omawiane zjawisko, pozwalają je 
lepiej zapamiętać, a których zwyczajne notatki są pozbawione8. W odpowie-
dzi na rosnące potrzeby środowiska akademickiego w roku 2005 powstało 
przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL Jana Pawła II Centrum Edukacji 
Niesłyszących i Słabosłyszących (CENiSS). CENiSS współpracuje z Biurem 
Rektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przejmując opiekę nad grupą 
studentów z niepełnosprawnością słuchową. Wśród wielu celów działania, 
wyznaczonych w statucie tej instytucji, trzeba wymienić najważniejsze: two-
rzenie szerokiego dostępu do edukacji na poziomie wyższym dla młodzieży 
z uszkodzeniami słuchu, troska o optymalne warunki komunikacji między 
niesłyszącymi a słyszącymi, upowszechnianie zastosowania metody oralnej 
ze wspomaganiem manualnym (fonogestów) w rehabilitacji mowy i kształ-
ceniu języka dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu, a także prowadzenie 
prac naukowo-badawczych nad rozwojem mowy i komunikacji oraz eduka-
cją niesłyszących i upowszechnianie wyników tych badań w środowiskach 
naukowych, w instytucjach zajmujących się diagnozą i terapią, jak również 

8 Tamże; Krakowiak K., Społeczne wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akade-
mickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] Wsparcie społeczne w rehabilitacji i re-
socjalizacji, Z. Palak i Z. Bartkowicz (red.), Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004, s. 85 – 94.
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wśród rodziców. Celem nadrzędnym jest propagowanie postaw sprzyjających 
inkluzji osób z uszkodzeniami słuchu do aktywnego życia w środowisku osób 
pełnosprawnych.

 Powyższe cele CENiSS realizuje podejmując różnego rodzaju inicjatywy 
i działania, takie jak:

organizację i prowadzenie czterosemestralnego •	 Podyplomowego 
Studium Surdopedagogiki Komunikacja językowa z niesłyszącymi 
i Słabosłyszącymi dla wszystkich chętnych słyszących i niesłyszą-
cych absolwentów uczelni wyższych oraz studentów czwartego i pią-
tego roku;
organizację i prowadzenie dwusemestralnego •	 Studium Umiejęt-
ności Komunikowania się z Niesłyszącymi i Słabosłyszącymi dla 
członków CENiSS i innych studentów KUL;
współpraca z •	 Kołem Naukowym Studentów Niesłyszących KUL;
organizowanie praktycznej pomocy w ułatwianiu dostępu do wiedzy •	
dla studentów niesłyszących KUL i innych osób niesłyszących;
organizowanie i prowadzenie kursów metody fonogestów dla wszyst-•	
kich chętnych;
organizowanie kursów i szkoleń dla rodzin i nauczycieli dzieci nie-•	
słyszących i Słabosłyszących;
organizowanie szkoleń, prezentacji, seminariów oraz propagowa-•	
nie informacji dotyczących metod kształcenia językowego dzieci 
z uszkodzeniem słuchu, problemów dzieci i młodzieży niesłyszącej 
i możliwości ich rozwiązywania;
wydawanie publikacji propagujących problematykę uszkodzeń słuchu.•	

W roku akademickim 2010/2011 w KUL studiowały 22 osoby niesły-
szące i Słabosłyszące na kierunkach: pedagogika, psychologia, teologia, eko-
nomia, prawo, historia, matematyka z informatyką, informatyka, filologia 
polska, filologia angielska, filologia germańska, architektura krajobrazu oraz 
na Podyplomowym Studium z Informatyki. Podstawowym zadaniem CENiSS 
jest objęcie tych studentów opieką merytoryczną, począwszy od egzaminów 
wstępnych przez cały okres ich studiowania9. Pierwszy kontakt z naszymi 
pracownikami kandydaci mają jeszcze zanim złożą dokumenty na studia. 
W czasie „dni otwartych” – oraz w ciągu całego roku na indywidualnych kon-
sultacjach – zainteresowane osoby mogą przyjść, porozmawiać, dowiedzieć 

9 Zob. K. Krakowiak, O wsparcie studentów niesłyszących…, op. cit.
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się na jaki rodzaj pomocy mogą liczyć, studiując w tym Uniwersytecie i jakiej 
pomocy sami oczekiwaliby. Jest to też ważny moment dla pracowników, gdyż 
pozwala wstępnie ocenić możliwości kandydata, zorientować się, z jakimi 
studentami przyjdzie współpracować w nowym roku akademickim. 

Jeśli kandydat będzie zdawał egzaminy wstępne, ma zapewnioną od-
rębną komisję z tłumaczami języka migowego i transliteratorami mówiącymi 
z fonogestami (obecnie coraz mniej zgłasza się kandydatów ze „starą maturą”, 
którzy muszą zdawać egzaminy wstępne)10, zaś przy ocenie prac pisemnych 
korzystamy ze specjalnie opracowanych „Kryteriów oceniania prac pisem-
nych z literatury polskiej osób z głębokimi, prelingwalnymi uszkodzeniami 
słuchu (niesłyszącymi od urodzenia)”11.

Studiując, osoby niesłyszące mogą korzystać dobrowolnie z pomocy ofe-
rowanej przez wykładowców i studentów, którzy są członkami CENiSS i są 
metodycznie przygotowani do komunikowania się z niesłyszącymi. W tym 
celu na początku roku akademickiego zgłaszają się do naszego biura z pro-
gramem zajęć i wspólnie ustalamy, z jakich przedmiotów, jakiego typu po-
moc może być potrzebna. Wraz z potrzebującym studentem poszukujemy też 
osób, które mogłyby takiego wsparcia udzielić. Pomoc udzielana jest w trak-
cie zajęć kursorycznych, a także na dodatkowych zajęciach, mających charak-
ter indywidualnych konsultacji czy korepetycji z wybranych przedmiotów, 
dlatego tworząc zespół pomagający danemu studentowi zapraszamy do niego 
kolegów z roku, którzy zawsze są razem na zajęciach i mogą służyć doraźną 
pomocą w każdej chwili oraz starszych kolegów i pracowników, którzy jako 
osoby bardziej kompetentne, mogą pomóc zrozumieć wykładany na zaję-
ciach materiał, przygotować się do kolokwiów i egzaminów.

Specjalnie dla studentów niesłyszących przez pracujących w CENiSS na-
uczycieli akademickich prowadzone są także zajęcia z metodyki pracy umy-
słowej, lektoraty języków obcych (angielski i niemiecki) oraz lektorat języka 
polskiego i zajęcia logopedyczne. Mają one charakter indywidualny albo od-
bywają się w małych – 2-, 3-osobowych grupach.

10 K. Krakowiak, R. Kołodziejczyk, Transliteracja jako sposób przekraczania barier między 
osobami słyszącymi i niesłyszącymi, [w:] Sport powszechny w integracji z niepełnospraw-
nymi we wspólnej Europie, J. Bergier (red.), Biała Podlaska 2003 s. 29 – 42; R. Kołodziej-
czyk, Strategie przetwarzania informacji w czasie symultanicznej transliteracji tekstów oso-
bom niesłyszącym, [w:] Procesy poznawcze i język. Klasyczna problematyka – współczesne 
rozwiązania, K. Ciepiela (red.), Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkow-
skie 2005 s. 119 – 126.

11 K. Krakowiak, O wsparcie studentów niesłyszących…, op. cit., s. 31 – 32.
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Uczelnia wyposażona jest w aparaturę techniczną do bezprzewodo-
wego przewodzenia dźwięków, czyli stacjonarne i przenośne systemy FM. 
Jednak zainstalowany w salach sprzęt wzmacniający nie wyczerpuje moż-
liwości technicznego wspomagania komunikacji. Bardzo ważną rolę pełnią 
środki multimedialne. Zarówno na wykładach, jak i ćwiczeniach, wykła-
dowcy mogą posłużyć się prezentacją multimedialną, zawierającą tekst oraz 
różnego typu wizualizacje zagadnienia w postaci ilustracji, schematów, wy-
kresów itp., które osobie niesłyszącej pozwolą na bieżąco śledzić tok zajęć 
i aktywnie w nich uczestniczyć.

Drugą ważną formą przekazu informacji jest pismo. Dużą pomocą dla 
studenta w trakcie zajęć może być na przykład wręczony przed zajęciami tekst 
wykładu lub konspekt zajęć, które podobnie jak prezentacja multimedialna 
pozwalają łatwiej orientować się w omawianej na zajęciach tematyce.

Osoba niesłysząca z trudem uczestniczy w dyskusjach na zajęciach. Za-
nim zorientuje się kto z grupy zabrał głos i zacznie obserwować jego usta, 
część wypowiedzi, niezbędnej do zrozumienia całości, już wybrzmiała. Aby 
zapobiec budzeniu się poczucia wykluczenia z grupy, potrzebny jest kolega 
siedzący zawsze obok, zapisujący na kartce lub laptopie pytania i odpowiedzi 
pojawiające się w dyskusji. Taką rolę może pełnić też transliterator mówiący 
z fonogestami lub tłumacz języka migowego.

Powszechnie używaną formą wsparcia jest przepisywanie wykładów 
nagranych na dyktafon. Ten zwyczaj wymaga jeszcze akceptacji nauczycieli 
akademickich. Niektórzy z nich bowiem nie akceptują rejestrowania swoich 
autorskich wykładów, obawiając się o ich los. Nie zawsze rozumieją, dlaczego 
niedosłyszący student, nawet ten, który świetnie odczytuje z ust, nie może sa-
modzielnie wykonać notatki lub skserować jej od kolegów. Trzeba podkreślić, 
że żaden student, który komunikuje się poprzez odczytywanie mowy z ust, 
nie może samodzielnie wykonywać notatek, gdyż nie może on w trakcie 
odczytywania z ust odrywać wzroku od osoby mówiącej. Chwilowe rozpro-
szenie powoduje zerwanie wątku, do którego później bardzo trudno wrócić, 
ponieważ odczytywanie z ust polega na domyślaniu się treści poszczególnych 
słów wypowiedzi z kontekstu. Notatka z kasety natomiast jest cenniejsza, po-
nieważ jest bardziej szczegółowa i staranniej wykonana niż skserowana bez-
pośrednio po zajęciach. Doświadczenie pokazało, że w notatce dla niesłyszą-
cego studenta nie może być skrótów literowych ani myślowych. Wypowiedzi 
muszą mieć formę pełnych zdań. Treści dla większości słyszących studentów 
znane i oczywiste nie mogą być opuszczane. Ważne jest też zamieszczenie 
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w takiej notatce dygresji i anegdot, gdyż one najczęściej służą łatwiejszemu 
zapamiętaniu wykładanych treści. W czasie kursów przygotowawczych nasi 
pracownicy poznają zasady właściwego przygotowywania notatek.

Pomocą wykorzystywaną w bezpośrednich rozmowach jest mowa wspo-
magana fonogestami i – w niektórych przypadkach – język migowy. Moż-
liwość wykorzystywania różnych form komunikacji regulują zasady udzie-
lania pomocy studentom niesłyszącym w KUL, ściśle określone w statucie 
CENiSS:

Kształcenie odbywa się w języku polskim. Student powinien posługiwać 1. 
się biegle językiem polskim w piśmie (czytać i pisać).
Pomocy udziela się tylko tym studentom, którzy zwracają się z prośbą 2. 
o pomoc i systematycznie uczestniczą w specjalnie zorganizowanych 
zajęciach.
Środki stosowane w komunikowaniu się ze studentami niesłyszącymi są 3. 
dostosowane do potrzeb studentów w następujący sposób:

na pierwszym i drugim roku uwzględniane są umiejętności wynie-•	
sione ze szkół niższego stopnia (np. język migowy, system językowo-
migowy, alfabet palcowy);
od roku trzeciego wymagana jest biegła znajomość języka pol-•	
skiego;
język migowy jest wykorzystywany w tłumaczeniach (wyjaśnieniach) •	
na zajęciach indywidualnych i konsultacjach;
zdarza się również tłumaczenie na język migowy wykładów w czasie •	
ich trwania (tłumaczenia symultanicznego);
transliteracja (mowa z fonogestami) jest możliwa w czasie trwania •	
wykładów (na życzenie studentów), ale wykorzystywana jest przede 
wszystkim na zajęciach indywidualnych, w czasie konsultacji i dys-
kusji (Statut CENiSS, 2005).

W praktyce oznacza to, że w czasie pierwszych lat studiów studenci mogą 
korzystać z pomocy tłumacza języka migowego, ale na bardziej zaawansowa-
nym poziomie powinni się z tego sposobu komunikacji stopniowo wycofy-
wać. Preferowane są natomiast środki wspomagające komunikację językową, 
takie jak mowa wspomagana fonogestami (transliteracja) i pismo. 

W środowisku zarówno samych niesłyszących, jak i osób zajmujących się 
ich kształceniem, trwa spór o rolę języka migowego w edukacji, szczególnie na 
poziomie wyższym. Język migowy jest najostrożniej wykorzystywanym środ-
kiem wspomagającym komunikację, mimo obiegowej opinii głoszącej hasło: 
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„tłumacze języka migowego dla niesłyszących”. Studenci pierwszego roku, 
szczególnie ci, którzy uczyli się w szkołach podstawowych i średnich spe-
cjalnych preferują język migowy i domagają się go zarówno na zajęciach, jak 
i egzaminach, mimo iż na pytanie, czy głuchy może studiować znając dobrze 
język migowy, a słabo język polski, większość z nich odpowiada negatywnie. 
Z metodycznego punktu widzenia taka sytuacja jest niekorzystna, szczegól-
nie w przypadku studiów humanistycznych. Przyczyn podjęcia takich decyzji 
można podać kilka.

Za najważniejszą należy uznać fakt, że dorobek kultury oraz nauki na-
rodowej i światowej utrwalony jest w formie pisanej języków narodowych. 
Język migowy nie ma możliwości utrwalania zapisu. Wymaga zawsze obec-
ności żywej osoby tłumacza. 

Po drugie język migowy izoluje niesłyszących od słyszącej społeczności 
studenckiej. Niełatwo jest słyszącym nauczyć się języka migowego. Potrze-
bują na to, podobnie jak przy nauce każdego języka obcego, kilku lat. Zasad 
mówienia z fonogestami uczą się natomiast na krótkich, kilkunastogodzin-
nych kursach, po których chętnie podejmują próby rozmów, a także bezpo-
średniej pomocy swoim niepełnosprawnym kolegom. Na każdych zajęciach 
chętni studenci lub wykładowca ważne informacje może przekazywać z fo-
nogestami.

Kolejna z przyczyn dotyczy samego sposobu zdobywania wiedzy i jej 
przekazywania na egzaminach. Jeśli trudny językowo materiał zostanie wy-
jaśniony studentowi niesłyszącemu z wykorzystaniem języka migowego, to 
pomimo autentycznego poszerzenia zakresu swojej wiedzy, nie zapozna się 
on z potrzebną terminologią naukową w języku narodowym. Wynika stąd, że 
taka nauka ani nie ułatwi mu w przyszłości samodzielnego czytania tekstów 
naukowych, a co najważniejsze, będzie miał ogromne trudności z przekaza-
niem swojej wiedzy na egzaminie, gdyż wyjaśnień będzie w stanie udzielać 
tylko przy użyciu języka migowego, w związku z czym, tam również po-
trzebny będzie tłumacz. Egzaminu pisemnego też nie da się zdać w języku 
migowym, tylko w polskim.

Natomiast studenci korzystający z fonogestów przez cały okres studiów 
pracują nad doskonaleniem języka ojczystego. Uczą się w tym języku mówić 
także o problemach naukowych, poznają naukową odmianę języka, termino-
logię, co pozwala im samodzielnie studiować literaturę naukową. Egzaminy 
również zdają wtedy w języku ojczystym, bez względu na ustną czy pisemną 
jego formę. Pomoc transliteratora ogranicza się wtedy do ułatwienia sprawnej 
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komunikacji między egzaminatorem a zdającym oraz na wyjaśnianiu ewen-
tualnych zawiłości pytań stawianych studentowi. Podczas nauki nie istnieje 
bariera językowa. Język migowy nie posiada specjalistycznej terminologii 
naukowej, gdyż nigdy wcześniej nie był wykorzystywany w celu przekazy-
wania i utrwalania wiedzy. W przekładzie tłumacz języka migowego musi 
posługiwać się opisem, przykładami, które byłyby egzemplifikacją omawia-
nego zjawiska, terminu, co sprawia, że pełny przekład symultaniczny na język 
migowy jest prawie niemożliwy.

Ponadto obowiązkiem każdego studenta jest przygotować samodzielnie 
pisemną pracę licencjacką lub magisterską. Nie da się tego uczynić, znając 
wyłącznie język migowy. Studia mają doprowadzić do samodzielności w zdo-
bywaniu wiedzy. Studiowanie za pośrednictwem języka migowego może być 
częściowe i pozorne. Mamy pełną świadomość, że samodzielne pisanie obszer-
nych tekstów naukowych, do jakich należą różnego rodzaju prace semestralne 
i kończące studia, jest trudne. A ponieważ jest trudne, pojawia się zagrożenie 
oszustwa, czyli pisania tych prac przez osoby trzecie. Na pewno osoba nie-
słysząca potrzebuje pomocy przy pisaniu, w postaci korekty językowej tek-
stu. Taką pomoc zapewniają poloniści surdopedagodzy pracujący w CENiSS, 
dzięki czemu student bez obaw może złożyć do wstępnej korekty tekst nie-
doskonały językowo12. Podjęcie współpracy między niesłyszącym studentem 
a członkiem CENiSS reguluje pisemna umowa, w której obydwie ze stron zo-
bowiązują się do rzetelnego wypełniania wspólnie określonych obowiązków. 
Do obowiązków pomagającego może należeć np.: 

przygotowanie uniwersalnych środków przekazu (prezentacje multi-•	
medialne);

12 K. Krakowiak, Społeczne wsparcie studentów niesłyszących…, op. cit.; K. Krakowiak, 
Szansa młodzieży niepełnosprawnej na uczestnictwo w kulturze, [w:] Młodzież w kontek-
ście formowania się nowoczesnych społeczeństw, F.W. Wawro (red.), Lublin: Wydawnictwo 
KUL, 2004, s. 193 – 201; K. Krakowiak., Sposoby komunikowania się z niesłyszącymi stu-
dentami w czasie egzaminów a jakość kształcenia, [w:] Jakość życia osób niepełnospraw-
nych i nieprzystosowanych społecznie, Z. Palak (red.), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej 2006, s. 121 – 130; R. Kołodziejczyk, Strategie przetwarzania 
informacji, op. cit.; R. Kołodziejczyk, Rola transliteratora w kształceniu osób niesłyszą-
cych, [w:] „Nie głos, ale słowo…” Przekraczanie barier w wychowaniu osób z  uszkodze-
niami słuchu, K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan (red.), Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, 
s. 409 – 421; R. Kołodziejczyk., Kompetencje językowe studentów niesłyszących a ich szanse 
edukacyjne, [w:] Pomiędzy teorią a praktyką. Dyskursy pedagogiki specjalnej, Cz. Kossa-
kowski, A. Kraule, S. Przybyliński (red.), Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie 2006, s. 237 – 244.
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symultaniczne tłumaczenie na język migowy na zajęciach;•	
symultaniczna transliteracja na zajęciach;•	
udostępnianie tekstów przed wykładem (słów kluczowych, konspektów, •	
streszczeń);
udostępnianie tekstów bezpośrednio po wykładzie, tzn. przed terminem •	
kolejnego wykładu (nagrywanie i przepisywanie lub przygotowywanie 
specjalnych notatek); 
eksplikacyjne tłumaczenie na język migowy; •	
transliteracja eksplikacyjna; •	
indywidualne konsultacje; •	
korekta językowa pracy pisemnej;•	
transliteracja lub tłumaczenie na język migowy na egzaminie.•	

Także student niesłyszący ma w umowie określone obowiązki. Należą do nich:
regularne uczęszczanie na zajęcia;•	
systematyczne przygotowywanie się do zajęć indywidualnych;•	
nagrywanie na dyktafon wykładów (ćwiczeń) z wybranych przedmiotów;•	
przekazywanie nagranych plików do przepisania bezpośrednio po wy-•	
kładzie;
czytanie wskazanej lektury;•	
systematyczne zapoznawanie się z treścią otrzymywanych notatek.•	

Osoba, która chce zostać członkiem CENiSS i pomagać niesłyszącym 
studentom, musi zostać do tego zadania odpowiednio przygotowana. Ofe-
rujemy im uczestnictwo w różnych formach studiów, kursów i szkoleń, jak 
choćby wymieniane wcześniej:

czterosemestralne Podyplomowe Studium Surdopedagogiki •	 Komunika-
cja językowa z niesłyszącymi i Słabosłyszącymi;
dwusemestralne •	 Studium Umiejętności Komunikowania się z Niesłyszą-
cymi i Słabosłyszącymi;
semestralne kursy metody fonogestów;•	
lektorat klasycznego języka migowego;•	
zajęcia dotyczące •	 komunikacji językowej z niesłyszącymi i słabosłyszącymi.
CENiSS współpracuje z Biurem Pełnomocnika Rektora d/s Osób Nie-

pełnosprawnych KUL oraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach programu „Pitagoras A”. Dzięki tej współpracy 
od kilku lat udaje się nam pozyskiwać środki finansowe na wynagrodzenia za 
pomoc udzielaną niesłyszącym studentom. 
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Do dziś CENiSS zrzeszało 56 członków z 10 kierunków studiów, nato-
miast z pomocy korzystało 45 niesłyszących osób z 12 kierunków studiów 
dziennych i zaocznych oraz ze studiów doktoranckich i podyplomowych.

Tab.1. Liczba studentów niesłyszących na poszczególnych kierunkach studiów w KUL

 Kierunki studiów Liczba 
studentów

1 Pedagogika 18
2 Socjologia 1
3 Psychologia 1
4 Ekonomia 2
5 Prawo 2
6 Historia 3
7 Historia sztuki 1
8 Matematyka z informatyką 1
9 Informatyka 1

10 Teologia 1
11 Filologia angielska 1
12 Filologia germańska 1
13 Studia doktoranckie 2
14 Studia podyplomowe 12

 Razem: 45

Tab. 2. Liczba członków CENiSS na poszczególnych kierunkach studiów w KUL

Członkowie CENiSS Kierunek studiów Liczba 
studentów

Pracownicy Pedagogika 10
Studenci Pedagogika 31

Instytut Nauki o Rodzinie 1
Psychologia 2
Prawo 3
Matematyka 2
Historia sztuki 2
Filologia angielska 3
Filologia germańska 2
Teologia 2

 Razem 56
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Poza działaniami pomocowymi Centrum Edukacji Niesłyszących i Sła-
bosłyszących prowadzi też działalność naukowo-badawczą oraz informacyj-
no-propagatorską. Dotychczas zorganizowało w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II:

Seminarium naukowe: •	 Nie głos, ale słowo… Przekraczanie barier w edu-
kacji niesłyszących i Słabosłyszących, 19 – 20 listopada 2004 r.;
Seminarium naukowe: •	 Rola rodziców w wychowywaniu dzieci z uszko-
dzeniami słuchu, 9 – 10 kwietnia 2005 r.;
Ogólnopolską konferencję naukową: •	 Edukacja osób z uszkodzeniami 
słuchu – nowe wyzwania dla logopedów i pedagogów, 18 – 19 listopada 
2006 r.
Od czterech lat upowszechnia swoje doświadczenia i wyniki badań 

w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, realizując następujące projekty: Fo-
nogesty, czyli wizualizacja mowy; Surdus loquens na uniwersytecie, czyli dra-
mat i tajemnica inności człowieka niesłyszącego oraz Mój niesłyszący kolega.

Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących prowadzi własną 
stronę internetową: www.fonogesty.org. Strona poświęcona jest głównie me-
todzie fonogestów, ale także porusza problemy związane z wychowaniem 
i rehabilitacją dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu. Przygotowana jest 
z myślą o rodzicach dzieci niesłyszących oraz nauczycielach, logopedach, te-
rapeutach i studentach. Można na niej znaleźć podstawowe informacje doty-
czące działalności Centrum. 

Najważniejsze monografie opublikowane przez CENiSS to:
Krakowiak K., O •	 wsparcie studentów niesłyszących w społeczności 
akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin: Wydaw-
nictwo KUL 2003.
Krakowiak K., •	 Szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Sta-
lowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej KUL 2003.
Krakowiak K., Dziurda-Multan•	  A. (red.), „Nie głos, ale słowo…” Prze-
kraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu, Lublin: 
Wydawnictwo KUL 2006.
Krakowiak K., •	 Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami 
słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.
Domagała-Zyśk E. (red.), •	 Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczo-
nych i w Polsce, 2009.

Centrum Niesłyszących i Słabosłyszących w sposób dynamiczny pod-
chodzi do swoich zadań. Obserwując potrzeby studentów i ich postępy w na-
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uce wciąż unowocześnia i dostosowuje swoje formy pracy do obserwowanych 
potrzeb. Jest to instytucja otwarta na nową wiedzę i spostrzeżenia. Na swoich 
doświadczeniach buduje wiedzę służącą społeczności niesłyszących, jak rów-
nież innym ośrodkom akademickim, kształcącym młodzież z uszkodzeniami 
słuchu. Dzięki jej działaniom, i podobnych do niej instytucji, wielu młodych, 
inteligentnych, ale niesłyszących ludzi może marzyć o wyższym wykształce-
niu i lepszych perspektywach na dalsze dorosłe życie.

3. Fragmenty wypowiedzi niesłyszących studentów KUL

Chcę skończyć studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ponieważ 
moim marzeniem jest być nauczycielem lub wychowawcą dzieci głuchych. Je-
stem na kierunku pedagogika i dzięki temu wiem, jak mam wychowywać dzieci, 
żeby im było dobrze w społeczeństwie i żeby łatwiej przystosowały się do życia, 
a także mogą łatwiej komunikować się ze słyszącymi. Zdobywam więcej wiedzy 
o wychowaniu, o różnych wartościach i w ogóle o pedagogice. Sama jestem osobą 
głuchą i sama wiem, jakie napotykam trudności w życiu i porozumiewaniu się 
z ludźmi słyszącymi. Jak będę pracować w szkole z dziećmi głuchymi, chcę być 
dobrą nauczycielką i będę wymagała od nich mówienia z fonogestami, bo to jest 
najważniejsze, nauczą się gramatyki i owszem, języka migowego też, ale nie za 
dużo, ani za mało. 

Przed maturą cały czas marzyłam o studiach, ale nie wiedziałam, czy będę 
mogła to zrealizować. Jak po zdanej maturze poszłam na studia dla słyszących, 
byłam bardzo szczęśliwa, chociaż trochę przestraszona jak to będzie. Chciałam 
normalnie studiować ze słyszącymi i chcę pokazać, że osoby głuche mogą stu-
diować ze słyszącymi, żeby słyszący nie myśleli negatywnie o osobach głuchych, 
np. że są upośledzone i inne. Przecież to, że nie słyszę, to nie znaczy, że jestem 
głupia. Osoby głuche mogą studiować, ale jest prawdą, że jest bardzo trudno, 
trzeba dużo się uczyć, nie tylko do egzaminu, ale też nowych pojęć, które dla 
słyszących są normalne, zrozumiałe, a dla nas bardzo trudne. Trzeba dużo czy-
tać, uczyć się z wykładów ze zrozumieniem, trzeba dużo znać trudnych słów. 
Bardzo się denerwowałam na pierwszym roku, nie wiedziałam, jak będą wy-
glądały egzaminy. Teraz wiem, że jak się uczę to potrafię zdać egzamin. Mam 
nadzieję, że poradzę sobie do końca studiów.

Wybrałam studia na KUL, ponieważ tu są bardzo dobre warunki dla 
mnie. Wspaniałe wykłady, wszystko wytłumaczone. Kiedy byłam eksternistką, 
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mogłam chodzić na wykłady, nagrywać je na dyktafon. Obecnie studiuję na 
studiach dziennych. Profesorowie wiedzą, że jestem osobą głuchą i starają się 
mówić wyraźnie do mnie w czasie wykładu. Oni są bardzo sympatyczni i życz-
liwi, czuję wspaniałą atmosferę. Traktują mnie jak prawdziwą studentkę. Za-
wsze mogę liczyć na pomoc osób, które znają problemy głuchych. Dzięki Pani 
Profesor Krakowiak, która pomogła znaleźć mi się w środowisku słyszących, 
a także mojemu tłumaczowi, który przeżywał ze mną egzaminy na pierw-
szym roku studiów, czuję się świetnie. Mam słyszące koleżanki z roku, które 
chętnie mi pomagają. Myślę, że to, że studiuję na KUL, to jest wspaniale. Ważne 
jest zdobywanie wiedzy, ale i atmosfera, jaka jest na uniwersytecie(niesłysząca 
studentka pedagogiki KUL). 

Moim zdaniem uważam, że w Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem bę-
dzie mi bardzo dobrze. Po pierwsze, będę się uczyć gramatyki języka polskiego, 
dużo się uczę czytać różne książki i też uczę się poprawnie mówić z fonogestami. 
Oczywiście również uczę się języka obcego – angielskiego. Dlatego, że cały czas 
się uczę, czytam, pomogło mi to dużo więcej zrozumieć i nauczyć się, ale też 
dzięki temu udało mi się dużo nauczyć i zapamiętać. Po drugie mam mnóstwo 
przyjaciół ze studiów, mogę nawiązywać kontakty z nimi, bo niektórzy umieją 
mówić z fonogestami i znają język migowy. Mam przyjazną, miłą atmosferę ze 
wszystkimi. 

Cieszy mnie bardzo, że w ogóle będę dużo się uczyć, staram się mówić po-
prawnie dzięki fonogestom. Mam nadzieję, że będę studiować do końca, dla-
tego, że chcę skończyć te studia, bo dla mnie najważniejsza jest ciekawa nauka 
i zdobyta wiedza (niesłyszący student pedagogiki).

…Przede wszystkim jest mi dobrze, gdy wśród kadry jest osoba, która może 
na początku, a i później w trudniejszych sprawach wspierać nas swoim autory-
tetem, czasem pośredniczyć w rozmowach z innymi wykładowcami, dziekana-
tem, biblioteką itd. Jest opiekun roku, a jeszcze lepiej opiekun grupy. Ludzie ci są 
właśnie powołani do pomagania studentom w załatwianiu spraw związanych 
z tokiem nauki. 

Mam w tym roku indywidualny tok studiów i opiekuna naukowego. Do jego 
obowiązków należało układanie mi programu. Indywidualny tok studiów daje mi 
w ogóle dużo korzyści, ponieważ pozwala na bardziej elastyczne podejście do pro-
gramu, ale również na uwzględnienie ograniczeń. Mam stypendium dla niepeł-
nosprawnych i mam prawo korzystać z PFRON na potrzebne rzeczy i tłumacza 
języka migowego. Dzięki temu na uczelni mamy tłumacza i jest mi lepiej. 
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Naprawdę cieszę się, że studiuję w tej uczelni, bo uważam, że jest najlep-
sza w całej Polsce. Wśród nich czuję się dobrze, bo zachowują się tolerancyjnie 
w stosunku do osób niepełnosprawnych. Myślę, że wada słuchu nie przeszkodziła 
mi w zdobywaniu wykształcenia w dziedzinie. Chcę mieć osiągnięcia w nauce, 
chcę otrzymywać dobre stopnie, poprawiać słabe, ale nie zawsze mi się to udaje. 
Mam nadzieję, że poradzę sobie w dalszym studiowaniu. Za trzy lata jeszcze 
muszę się uporać z pracą magisterską, a potem czeka mnie o wiele trudniejsze 
zadanie: znaleźć stałą pracę… (niesłyszący student pedagogiki).
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Kazimiera Krakowiak 

Porozumiewania się 
z niesłyszącymi studentami 

na egzaminach

Celem niniejszego rozdziału jest podzielenie się z Czytelnikiem spostrze-
żeniami i refleksjami nad jednym z najistotniejszych problemów, jaki staje 
przed nauczycielami akademickimi pracującymi ze studentami niesłyszą-
cymi. Problem ten dotyczy spotkania nauczyciela ze studentem niesłyszącym 
w szczególnej sytuacji – w czasie egzaminu. Na pozór problem ten ograni-
cza się do zagadnienia obiektywizmu zaliczeń i ocen z egzaminów. W isto-
cie ogniskuje w sobie wszystkie dylematy, sprzeczności i paradoksy surdope-
dagogiki. Egzaminy ujawniają też siłę zjawiska różnic indywidualnych oraz 
przydatność szczegółowego, jakościowego badania i wnikliwego rozumienia 
problemów poszczególnych osób z uszkodzeniami słuchu. 

Sposób i rzetelność egzaminowania przez nauczycieli akademickich 
należy niewątpliwie do czynników mających decydujący wpływ na poziom 
kształcenia w szkole wyższej. Przygotowywanie się do egzaminów stanowi 
zaś główną część indywidualnego uczenia się studenta. Natomiast zakres 
i struktura treści, które przyswaja sobie student w procesie indywidualnego 
studiowania i przygotowywania się do egzaminów, zależy od dostępu do treści 
wykładów i innych zajęć uniwersyteckich oraz do treści zawartych w litera-
turze naukowej, w podręcznikach, skryptach, monografiach, artykułach na-
ukowych itp. Samokształcenie, uczenie się z pomocą podręczników i innych 
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materiałów pisanych, jest zwykle poprzedzane i uzupełniane odpowiednio 
zaplanowanymi wykładami, konwersatoriami i ćwiczeniami, których zadanie 
polega na wyjaśnieniu pojęć, rozważeniu podstaw teoretycznych i uporząd-
kowanym ujęciu głównych tez poszczególnych nauk i przedmiotów przewi-
dzianych w programie studiów. 

Wiadomo, że uszkodzenie słuchu nie wpływa na potencjał intelektu-
alny dotkniętej nią osoby, jednakże utrudniając komunikowanie się z innymi 
ludźmi, utrudnia nabywanie wiedzy i hamuje proces rozwoju umiejętności 
operowania nią. Warunkiem wysokiej jakości kształcenia niesłyszących jest 
więc obecność w środowisku akademickim osób umiejętnie komunikujących 
się z nimi. Bez wsparcia ze strony środowiska osoby z najgłębszymi uszko-
dzeniami słuchu nie mają szansy na podjęcie i ukończenie studiów wyższych. 
Natomiast jakość wsparcia zależy od sposobu, częstości i skuteczności ko-
munikowania się. Szczególne znaczenie ma sposób i skuteczność komuni-
kowania się egzaminatora ze studentem w czasie egzaminu. Chodzi bowiem 
nie tylko o to, żeby sprawdzić, jaka jest wiedza studenta, ale przede wszyst-
kim o to, żeby rozpoznać, podtrzymać i utwierdzić dynamizm jej rozwoju. 
A także o to, żeby z pełnym zrozumieniem i bez zbędnego pobłażania doce-
nić wysiłek i osiągnięcia studenta, a jednocześnie uniknąć akceptacji niedo-
statków i nierzetelnego pozorowania wiedzy z powodu fałszywie rozumianej 
życzliwości wobec osoby niepełnosprawnej. 

Możliwość wyboru odpowiedniej formy egzaminu zależy przede wszyst-
kim od sposobu, w jaki student może komunikować się z egzaminatorem, 
a więc od tego, czy potrafi usłyszeć wizualnie (słuchając, odczytać z ust) pyta-
nia i uwagi oraz czy potrafi mówić na tyle wyraźnie, żeby jego odpowiedź była 
zrozumiała dla egzaminatora. Od tych umiejętności zależy też sposób udzie-
lania mu wsparcia w środowisku akademickim. Najważniejsza jest wiedza 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz indywidualnych problemach 
danej osoby. Jeśli zwykły dialog słowny nie jest możliwy, konieczne jest stoso-
wanie środków wspomagających lub zastępczych stosownie do indywidual-
nych potrzeb. Doświadczenie gromadzone w ciągu dwunastu lat w Katedrze 
Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki KUL pozwala na sformułowanie 
wniosków, które mogą być przydatne w pracy nad dalszym rozwijaniem dzia-
łalności grup wsparcia dla studentów niesłyszących.

Obecnie na różnych wydziałach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II studiuje każdego roku łącznie ponad dwadzieścia osób z po-
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ważnymi uszkodzeniami słuchu1. Nie stanowią oni grupy jednorodnej. Nie 
istnieje więc sposób jednolitego udzielania im wsparcia. Trzeba podkreślić, że 
w porównaniu z wcześniejszymi latami studia podejmują osoby coraz lepiej 
zaopatrzone w protezy słuchowe i wcześniej objęte terapią logopedyczną. Jest 
to skutek dynamicznej poprawy opieki audiologicznej, pedagogicznej i logo-
pedycznej nad dziećmi z uszkodzeniami słuchu w Polsce. Nie znaczy to jed-
nak, że osoby te słyszą, mówią swobodnie i bez utrudnień. Nie jest łatwo być 
studentem z uszkodzonym słuchem wśród słyszących, nawet wówczas gdy 
nosi się najdoskonalsze aparaty słuchowe lub implant ślimakowy. Trudno-
ści wynikają przede wszystkim z nieuniknionych konsekwencji głębokiego 
prelingwalnego uszkodzenia słuchu, których nie udaje się usunąć korzystając 
z protez ani na drodze najstaranniejszej rehabilitacji, a mianowicie:

braku lub ograniczenia możliwości percepcji treści wypowiedzi ust-•	
nych (wykładów, pytań egzaminacyjnych itp.);
ograniczenia możliwości uczestnictwa w ćwiczeniach i konwersato-•	
riach (zwłaszcza bezpośredniego udziału w dyskusji);
wadliwej wymowy (często niezrozumiałej dla obcych osób słyszą-•	
cych) wynikającej z braku słuchowej samokontroli mowy;
specyficznych deficytów języka w zakresie leksykalno-semantycznym •	
oraz gramatycznym i stylistycznym, wynikających z niedostatku do-
świadczenia językowego, które można zdobyć w swobodnych roz-
mowach z osobami słyszącymi.

Najtrudniejsze są dwa pierwsze semestry roku studiów. Włączenie się 
osób niesłyszących do społeczności akademickiej jest niełatwe, gdyż na 
uczelni pojawiają się nowi studenci, którzy przybywają z różnych środowisk 
i nie mają wiedzy o problemach niepełnosprawnych kolegów ani doświad-
czenia w komunikowaniu się z nimi. Nieodzowne są wówczas odpowiednie 
działania informacyjno-wychowawcze ze strony uczelni, które pomagają 
przezwyciężyć wzajemną nieufność i uprzedzenia, przygotowując grunt do 
społecznej inkluzji niesłyszących. Skuteczność tych działań zależy od tego, 
czy potrafimy stworzyć atmosferę normalności, w której relacje osobowe 
oparte na wzajemnej życzliwości i wspieraniu się nie mają charakteru działań 

1 Por. K. Krakowiak, O wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akademickiej Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego 2003; eadem, Społeczne wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akademickiej 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjaliza-
cji, Z. Palak i Z. Bartkowicz (red.), Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004, s. 85 – 94.
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nadzwyczajnych, wyjątkowych, odświętnych i godnych szczególnego uzna-
nia, a jednocześnie od tego, czy sami niesłyszący nie oczekują traktowania 
specjalnego ani szczególnych uprawnień, a zwłaszcza nie spodziewają się, że 
wymagania wobec nich będą inne (mniejsze) niż wobec słyszących. 

Samodzielne uczenie się wymaga od niesłyszących dużego wysiłku. Nic 
więc dziwnego, że nie wszyscy, którzy podjęli studia, kontynuują je. Główną 
przyczyną rezygnacji osób niesłyszących ze studiów jest rozczarowanie wy-
nikające z nierealistycznych oczekiwań, a przede wszystkim brak świadomo-
ści, że studiowanie wymaga samodzielnego planowania i kierowania wła-
snym uczeniem się, a zwłaszcza, że konieczne jest zamiłowanie do czytania. 
Szkolne przyzwyczajenie do podlegania dyrektywie nauczycieli i uczenia się 
przez „odrabianie zadań” i „uczenie się na pamięć”, bez troski o rzeczywi-
ste utrwalanie wiedzy, stanowi w niektórych przypadkach przeszkodę nie do 
pokonania. Najtrudniejszy dla niesłyszących studentów jest proces adapta-
cji i przygotowanie się do egzaminów na pierwszym roku studiów. Pierw-
sze zdane egzaminy pomagają odkryć i docenić własne możliwości, a jedno-
cześnie realistycznie ocenić swoje trudności. Pozwalają też poznać wartość 
samodzielnego myślenia, poszukiwania wiadomości w literaturze, czytania 
i systematycznego uczenia się. 

Istnieją różne sposoby udostępniania studentom niesłyszącym treści 
wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń:

stosowanie uniwersalnych środków przekazu (prezentacje multime-•	
dialne);
udostępnianie tekstów pomocniczych przed wykładem (słów klu-•	
czowych, konspektów, streszczeń);
udostępnianie tekstów po wykładzie (nagrywanie i przepisywanie •	
lub przygotowywanie specjalnych notatek, przystosowanych do 
stanu wiedzy konkretnego studenta);
symultaniczne mówienie czytelne (umożliwiające czytanie z ust);•	
symultaniczne pisanie słów kluczowych na tablicy lub papierze;•	
symultaniczne pisanie słów kluczowych alfabetem palcowym;•	
symultaniczna transliteracja (mówienie z fonogestami, czyli posługi-•	
wanie się metodą cued speech2);

2 Zob. E. Domagała-Zyśk (red.), Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. 
Wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, Lublin: Wy-
dawnictwo KUL 2009.
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symultaniczne tłumaczenie na system językowo-migowy;•	
symultaniczne tłumaczenie na polski język migowy;•	
eksplikacja treści wykładów lub/i tekstów w mówieniu czytelnym •	
(umożliwiającym czytanie z ust);
eksplikacja treści wykładów lub/i tekstów z zastosowaniem fonoge-•	
stów;
eksplikacyjne tłumaczenie tekstów na system językowo-migowy;•	
eksplikacyjne tłumaczenie tekstów na polski język migowy.•	

Skuteczność tych sposobów zależy od przygotowania poszczególnych 
osób do korzystania z nich. Przy niedoborach znajomości języka polskiego 
korzystanie z tekstów i mówienie czytelne oraz transliteracja (mówienie z fo-
nogestami) nie przynoszą natychmiastowych efektów i wydają się na pozór 
niewskazane. Powstaje wówczas konieczność korzystania z języka migowego, 
co tworzy – na początku bardzo ważny – klimat życzliwości i zrozumienia dla 
problemów i specjalnych potrzeb osób niesłyszących. Jednakże jednocześnie 
powstaje dylemat, który ma swoje źródło w głównej antynomii surdopedago-
giki. Stosowanie języka migowego, umożliwia bowiem zrozumienie pewnej 
tylko części treści zajęć. Tłumaczenie na język migowy, zwłaszcza symulta-
niczne, nie daje możliwości pełnego, natychmiastowego zrozumienia prze-
kładanej treści. W żadnej z odmian języka migowego używanych w Polsce nie 
istnieje bowiem terminologia naukowa. Nawet wówczas, gdy tłumacz sam 
jest specjalistą z dyscypliny naukowej, która jest wykładana i ekspertem – 
tłumaczem języka migowego, bezpośrednio w czasie trwania tłumaczonego 
wykładu nie jest w stanie udostępnić osobom niesłyszącym pełnej jego treści, 
ponieważ nie może swobodnie kontrolować skuteczności odbioru i wyjaśniać 
elementów niezrozumiałych, nie ma bowiem czasu na takie wyjaśnienia, 
gdyż musi tłumaczyć kolejne części wykładu. Korzystanie z symultanicznych 
tłumaczeń na polski język migowy lub system językowo-migowy tworzy – 
niestety – pozory pełnego ich odbioru, ponieważ niesłyszący studenci nie 
potrafią dostrzec i ocenić rozbieżności między treścią wykładu i przekładu. 
Pozostają w złudnym przeświadczeniu, że zrozumieli wszystko, co zostało 
powiedziane, a tymczasem rozumieją tylko to, co zostało przemigane. Niedo-
bory ich wiedzy ujawniają się dopiero na egzaminach. Korzystanie z symulta-
nicznych tłumaczeń na język migowy przyczynia się ponadto do zaniechania 
ćwiczeń w czytaniu z ust i hamuje proces uczenia się języka wykładowego 
(narodowego, naukowego), tego, w którym muszą być napisane wszystkie 
prace pisemne studenta, włącznie z pracą dyplomową (magisterską). 
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Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób lepiej przygotowanych do po-
sługiwania się językiem polskim i posiadających umiejętność odczytywania 
z ust. Jakkolwiek one również – przy najgłębszych uszkodzeniach słuchu – 
nie są w stanie odebrać i dokładnie zrozumieć długiego tekstu mówionego. 
Mogą jednak, zwłaszcza po uprzednim przygotowaniu przez zapoznanie się 
ze znaczeniem słów kluczowych i przeczytanie konspektu, a tym bardziej 
wówczas, gdy stosowane są uniwersalne środki przekazu, dosyć dobrze rozu-
mieć znaczną część wywodu. Mają jednocześnie świadomość, że nie wszystko 
jest dla nich jasne i że pełne zrozumienie omawianej problematyki będzie 
wymagało lektury i dodatkowych wyjaśnień ze strony osób wspomagających. 
Dzięki temu znacznie łatwiej im samodzielnie podjąć przygotowanie się do 
egzaminów i zaplanować uczenie się. 

Jeszcze inaczej przedstawia się sytuacja tych studentów, którzy opanowali 
metodę fonogestów i mogą korzystać z pomocy płynnie mówiącego z fono-
gestami transliteratora3. Dokładna transliteracja symultaniczna w czasie wy-
kładu jest dosyć rzadko stosowana, ale jest możliwa4. Jednakże, żeby w pełni 
z niej korzystać, trzeba znać biegle język polski. Systematyczne korzystanie 
z fonogestów przyczynia się do szybkiego osiągnięcia tej biegłości. Niesły-
szący studenci KUL w czasie wykładów najczęściej korzystają z translitera-
cji częściowej i z krótkich dyskretnych wyjaśnień mówiących z fonogestami 
kolegów. Pomocne są im również wyraźnie pisane notatki siedzących blisko 
kolegów, które ułatwiają uchwycenie najważniejszych słów, co umożliwia na-
stępnie odczytywanie z ust wykładowcy i lepsze rozumienie towarzyszących 
wykładowi pokazów (np. wykresów, modeli, reprodukcji dzieł sztuki). 

Swobodne, szybkie rozumienie tekstów pisanych jest umiejętnością 
rzadko spotykaną u osób niesłyszących od urodzenia. Opanowanie spraw-
ności czytania przez dziecko opiera się bowiem na wcześniejszym dobrym 
opanowaniu podstaw języka w mowie. Czytanie rozwija i wzbogaca język, 
ale nie jest możliwe bez odwołania się do doświadczenia językowego zdoby-
tego w bezpośrednim komunikowaniu się, w toku interakcji odbywających 

3 Z metody fonogestów korzystają studenci, którzy wcześniej z jej pomocą opanowali język 
polski oraz ci, którzy nauczyli się jej na specjalnych kursach prowadzonych przez Katedrę 
Pedagogiki Specjalnej KUL lub Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów.

4 K. Krakowiak, R. Kołodziejczyk, Transliteracja jako sposób przekraczania barier między 
osobami słyszącymi i niesłyszącymi, [w:] Sport powszechny w integracji z niepełnospraw-
nymi we wspólnej Europie, J. Berger (red.). Biała Podlaska: Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa 2003, s. 29 – 43.
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się w konsytuacjach ujawniających znaczenie słów. Słowo pisane może być 
pomocne w rozwijaniu mowy dzieci niesłyszących, ale nie jest możliwe biegłe 
opanowanie przez nie języka narodowego w piśmie bez opanowania jego pod-
staw w mowie, na podstawie samego czytania5. Korzystanie z metody fonoge-
stów umożliwia osiągnięcie dosyć wysokiego poziomu umiejętności czytania, 
ale większość osób niesłyszących potrzebuje ustawicznego doskonalenia tej 
sprawności i pomocy w wyjaśnianiu trudnych tekstów naukowych. 

Szczególną wartość praktyczną ma tłumaczenie eksplikacyjne tekstów pi-
sanych (w tym notatek z wykładów) na język migowy lub transliteracja ekspli-
kacyjna na specjalnych spotkaniach i zajęciach prowadzonych ze studentami 
niesłyszącymi indywidualnie lub w małych grupach słuchaczy jednego roku. 
Zajęcia te mają charakter konwersacji, konsultacji i ćwiczeń umożliwiających 
bezpośrednią wymianę informacji, ustalanie definicji, wyjaśnianie trudnych 
zagadnień, gromadzenie przykładów ilustrujących omawiane tezy i potwier-
dzających je argumentów. 

W kształceniu osób niesłyszących na poziomie wyższym, podobnie jak 
na wszystkich innych poziomach kształcenia, nieodzowne są indywidualne 
formy współpracy z nauczycielami, stwarzające warunki do kontaktu osobo-
wego i bezpośredniej wymiany myśli. Ważnym elementem tych spotkań jest 
również precyzyjne określenie treści, zakresu i struktury programu przed-
miotu nauczania, z którego student ma zdawać egzamin. Bardzo pomocne 
są tu programy szczegółowe (tzw. sylabusy) i konspekty zajęć. Na podstawie 
doświadczenia można stwierdzić, że sylabusy stanowią konieczne wyposaże-
nie studenta niesłyszącego przed egzaminem. Jeśli wykładowca nie dostarczy 
takiego szczegółowego programu, konieczne jest opracowanie jego formy za-
stępczej przez osobę wspierającą studenta. Jest to podstawowy warunek udo-
stępnienia treści nauczania osobie niesłyszącej, która nie ma szans na zrekon-
struowanie programu zawartego implicite w samych wykładach. 

Spotkanie egzaminacyjne nie może być pierwszym osobistym spotkaniem 
studenta z egzaminatorem również dlatego, że człowiek niesłyszący potrzebuje 
sporo czasu, aby nauczyć się komunikować z osobą słyszącą, oswoić się z jej 
sposobem mówienia, przywyknąć do indywidualnych cech artykulacji i gesty-
kulacji, poznać styl ekspresji pozawerbalnej, która tworzy klimat emocjonalny 
kontaktu. Bez takiego przygotowania komunikacja niesłyszącego studenta ze 

5 J. Cieszyńska, Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu języ-
kowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Kraków: Wydaw-
nictwo Akademii Pedagogicznej 2000.
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słyszącym nauczycielem akademickim będzie uboga i powierzchowna, a na-
wet może nie dojść do rzeczywistego porozumiewania się, co w konsekwencji 
doprowadzi do fałszywej oceny wiedzy i umiejętności studenta. 

Istnieje kilka sposobów zdawania egzaminów przez studentów niesły-
szących. Najbardziej typowe z nich to:

egzamin pisemny testowy;1. 
egzamin pisemny polegający na udzieleniu dłuższej pisemnej odpo-2. 
wiedzi na pytania (zamiast odpowiedzi ustnej);
egzamin ustny (jeśli student sprawnie odczytuje z ust, a jego wymowa 3. 
jest na tyle wyraźna, że egzaminator może ją zrozumieć; dla poprawy 
komunikowania się zarówno egzaminator jak i student mogą dodat-
kowo posługiwać się pismem);
egzamin ustny przeprowadzany z pomocą osoby, która sprawnie 4. 
komunikuje się ze studentem (wymawia bardzo wyraźnie lub mówi 
z fonogestami i może służyć pomocą w sytuacjach, gdy mogłoby 
dojść do wzajemnego niezrozumienia się przez studenta i egzami-
natora); 
egzamin prowadzony z pośrednictwem tłumacza języka migowego 5. 
(polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego w za-
leżności od preferencji studenta).

Każdy rodzaj egzaminu może mieć zalety i wady w zależności od umiejęt-
ności oraz indywidualnych potrzeb, a nawet upodobań poszczególnych osób: 
studentów i egzaminatorów. W zobiektywizowanej ocenie przydatności każdej 
z form egzaminu należy uwzględniać jej wpływ na jakość prezentowania przez 
studenta wiedzy oraz na wzajemne zaufanie między egzaminatorem i egzami-
nowanym, które stanowi gwarancję rzetelności oceny. Należy również brać pod 
uwagę dalekosiężne cele kształcenia i wpływ przebiegu egzaminów na jego osta-
teczne efekty: poziom wiedzy absolwenta, jego kompetencje oraz umiejętności, 
a w tym umiejętność komunikowania się, czytania oraz interpretacji literatury 
naukowej, a także pisania tekstów w języku naukowym (polskim), jak również 
jego przygotowanie do dalszego kształcenia i ustawicznego samokształcenia 
oraz szeroko rozumianą samodzielność życiową i autonomię psychiczną.

Zamieszczone poniżej tabele zawierają zestawienie korzyści i strat psy-
chicznych studenta i egzaminatora powodowane przez zastosowanie wybra-
nych sposobów komunikowania się na egzaminach. Celem tego zestawienia 
jest próba ustalenia kryteriów ewaluacji samych egzaminów jako form pracy 
dydaktycznej w szkole wyższej. 

Porozumiewania się z niesłyszącymi studentami na egzaminach
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Egzamin pisemny testowy:
Korzyść/strata dla studenta Korzyść/strata dla egzaminatora

Poczucie bezpieczeństwa (umiarkowany stres)
Poczucie samodzielności i autonomii
Zmniejszenie wysiłku
Umiarkowana aktywizacja umiejętności językowych
Brak ujawnienia deficytów znajomości języka
Brak motywacji do doskonalenia znajomości 
języka polskiego

Poczucie zaufania i szacunek dla 
umiejętności studenta, gdy wskazuje 
właściwe odpowiedzi
Zmniejszenie wysiłku
Ograniczenie motywacji do uczenia 
się sztuki komunikowania z osobami 
niesłyszącymi

Egzamin pisemny polegający na udzieleniu dłuższej pisemnej odpowiedzi 
na pytania:
Korzyść/strata dla studenta Korzyść/strata dla egzaminatora
Poczucie bezpieczeństwa (umiarkowany stres)
Poczucie samodzielności i autonomii
Zwiększenie wysiłku
Znaczna aktywizacja umiejętności językowych
Ujawnienie deficytów znajomości języka
Motywacja do doskonalenia znajomości języka 
polskiego

Poczucie zaufania i szacunek dla rze-
czywistych umiejętności studenta, gdy 
pisze on poprawnie i odpowiada dobrze
Ograniczenie zaufania do studenta, jeśli 
pisze niepoprawnie, chociaż odpowie-
dzi zawierają wymagane wiadomości
Zmniejszenie wysiłku
Ograniczenie motywacji do uczenia 
się sztuki komunikowania z osobami 
niesłyszącymi

Egzamin ustny:
Korzyść/strata dla studenta Korzyść/strata dla egzaminatora

Obniżenie poczucia bezpieczeństwa; brak pew-
ności siebie (nasilenie stresu)
Zakłócenie poczucia samodzielności i autonomii
Maksymalne zwiększenie wysiłku
Maksymalna aktywizacja umiejętności języko-
wych
Ujawnienie deficytów znajomości języka
Ujawnienie wadliwej wymowy
Motywacja do doskonalenia znajomości języka 
polskiego

Poczucie zaufania i szacunek dla rze-
czywistych umiejętności studenta, gdy 
mówi dosyć poprawnie i odpowiada 
dobrze
Ograniczenie zaufania do studenta, jeśli 
mówi niezrozumiale
Zwiększenie wysiłku
Wzrost motywacji do uczenia się sztuki 
komunikowania z osobami niesłyszą-
cymi
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Egzamin z pomocą transliteratora mówiącego z fonogestami:

Korzyść/strata dla studenta Korzyść/strata dla egzaminatora
Poczucie bezpieczeństwa (redukcja stresu)
Poczucie samodzielności i autonomii (transli-
terator służy wyłącznie pomocą techniczną, nie 
modyfikuje treści pytań i odpowiedzi)
Umiarkowane zwiększenie wysiłku
Maksymalna aktywizacja umiejętności językowych
Ujawnienie deficytów znajomości języka
Motywacja do doskonalenia znajomości języka 
polskiego

Poczucie zaufania i szacunek dla 
rzeczywistych umiejętności studenta
Zmniejszenie wysiłku
Podwyższenie motywacji do uczenia 
się sztuki komunikowania z osobami 
niesłyszącymi

Egzamin zdawany z pomocą tłumacza języka migowego:
Korzyść/strata dla studenta Korzyść/strata dla egzaminatora
Pełne poczucie bezpieczeństwa
Maksymalne zmniejszenie wysiłku
Ukrycie deficytów umiejętności mówienia i pisania
Ograniczenie samodzielności i autonomii (uzależ-
nienie od tłumacza)
Zniesienie motywacji do uczenia się języka pol-
skiego w mowie i w piśmie

Ograniczenie zaufania do studenta 
(egzaminator nie kontroluje wie-
dzy studenta, zadanie to przejmuje 
tłumacz)
Zmniejszenie wysiłku
Zniesienie motywacji do uczenie się 
sztuki komunikowania z osobami 
niesłyszącymi

Podsumowując porównanie przedstawione w tabelach, warto podkreślić, 
że najłatwiejsze dla studentów niesłyszących są testy pisemne i egzaminy zda-
wane z pomocą tłumacza języka migowego, ale jedne i drugie nie tworzą ko-
rzystnych warunków do rozwijania umiejętności językowych, ani nie przyczy-
niają się do osiągania wysokiego poziomu wiedzy. Testy sprawdzają najczęściej 
tylko pamięciowe opanowanie wiadomości, a korzystanie z pomocy tłumacza 
języka migowego uzależnia studenta i egzaminatora od tłumacza, którego rze-
telność decyduje o przebiegu egzaminu oraz o poziomie wymagań stawianych 
studentowi. Obecność tłumacza ogranicza autonomię i samodzielność sa-
mego studenta. Dodatkowo korzystanie z języka migowego powoduje u osoby 
z uszkodzeniem słuchu pogłębianie się zaburzeń czynności językowych o cha-
rakterze bilingwizmu. Dochodzi bowiem do interferencji między językiem 
polskim i migowym, która uniemożliwia poprawne mówienie i pisanie po 
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polsku. Szczególnej uwagi i troski wymaga poprawny dobór odmiany języka 
migowego do potrzeb studenta: mówienie i miganie w systemie językowo-
migowym do studenta, który posługuje się polskim językiem migowym jest 
bezcelowe. Używanie języka migowego w jako środka pomocniczego w pracy 
ze studentem, który dysponuje znacznymi możliwościami w odbiorze mowy 
z użyciem aparatów słuchowych i czytania z ust, należy uznać za szkodliwe, 
ponieważ nie tylko nie pomaga mu w poznaniu treści zajęć, ale nawet utrud-
nia, rozpraszając uwagę i zakłócając przekaz. 

Najtrudniejsze zarówno dla studentów, jak i dla egzaminatorów, jest ko-
munikowanie się ustne, które w niektórych przypadkach może nawet okazać 
się niemożliwe. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy uszkodzenie słuchu u stu-
denta jest bardzo głębokie, a nauczyciel akademicki nie ma doświadczenia 
w prowadzeniu rozmów z osobami niesłyszącymi. Przeszkodę stanowi czasem 
także sposób mówienia nauczyciela (bardzo szybkie tempo, mała widoczność 
ruchów narządów mowy, mimika i gestykulacja wynikająca z napięcia emo-
cjonalnego), a także ograniczenia widoczności artykulacji takie, jak obfity 
zarost lub zwyczaj zasłaniania ust ręką. Pomoc tłumacza mówiącego czytel-
nie, a najlepiej transliteratora mówiącego z fonogestami, okazuje się wów-
czas nieodzowna, a jednocześnie korzystna ze względu na fakt, że umożliwia 
bezpośrednią wymianę myśli z egzaminatorem, co sprawia, że egzamin może 
być rzetelnie oceniony. Transliterator bowiem nie dokonuje przekładu treści, 
a jedynie wizualizuje przekaz. Ponadto używanie fonogestów daje studentowi 
możliwość samokontroli wymowy i wpływa na jej wyrazistość, co w trakcie 
samego egzaminu sprzyja porozumieniu się z egzaminatorem, a w dalszej per-
spektywie przyczynia się do opanowania języka naukowego (narodowego), 
a w efekcie kształci zdolność odczytywania z ust i rozumienia wypowiedzi 
ustnych oraz umiejętności czytania i pisania.

Kilkuletnia bezpośrednia obserwacja efektów kształcenia studentów 
niesłyszących w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pozwala na sformuło-
wanie następujących spostrzeżeń:

studenci korzystający z fonogestów osiągają wysokie oceny z egza-•	
minów;
studenci korzystający tylko z języka migowego osiągają niższe oceny •	
(są często „odsyłani”, czyli zdają ten sam egzamin kilkakrotnie, ko-
rzystają z wpisów warunkowych, powtarzają przedmioty, a nawet 
semestry);
studenci korzystający z fonogestów stopniowo nabierają umiejętno-•	
ści potrzebnych do samodzielnego zdawania egzaminów; w ostat-
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nich latach studiów nie potrzebują już pomocy transliteratora lub 
potrzebują jej tylko w wyjątkowych sytuacjach;
studenci korzystający tylko z języka migowego potrzebują stale po-•	
mocy tłumacza. 

Doświadczenia dotyczące komunikowania się w języku polskim zdo-
bywane w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w niczym nie odbiegają od 
doświadczeń zdobytych w ciągu ponad czterdziestu lat przez niesłyszących, 
którzy korzystają z metody cued speech w różnych krajach świata. Wszędzie 
tam, gdzie metoda ta jest stosowana poprawnie i systematycznie, młodzież 
niesłysząca osiąga umiejętności językowe, które umożliwiają pełną inkluzję 
społeczną, życie i kształcenie się w środowiskach ludzi słyszących, w społe-
czeństwie otwartym, z pełnym dostępem do osób i do wartości kultury, jaki 
daje władanie językiem narodowym w mowie i w piśmie. Obszerną doku-
mentację faktów znajdzie czytelnik w książce pod redakcją Ewy Domagała-
Zyśk: Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wspomaganie 
rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem6. 

W latach 1999 – 2003 pomoc dla niesłyszących studentów KUL była 
prowadzona na zasadzie wolontariatu przez pracowników Katedry Pedago-
giki Specjalnej i studentów pedagogiki. Sytuacja zmieniła się, gdy władzom 
uczelni udało się pozyskać na ten cel fundusze z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z jednej strony korzystanie z nich 
pozwala wydatnie poszerzyć czas trwania działań pomocowych, a zwłaszcza 
pozyskać większą liczbę osób chętnych do świadczenia usług. Z drugiej zaś 
strony, powstała konieczność zapewnienia prawidłowej organizacji tych dzia-
łań. Dlatego właśnie okazało się konieczne powołanie przy Katedrze Pedago-
giki Specjalnej Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących, którego 
celem jest wypracowywanie profesjonalnych form pomocy dla studentów 
niesłyszących. 

Literatura cytowana:

Cieszyńska J., Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania sys-
temu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkol-
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6 Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
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Ewa Domagała-Zyśk 

Lektorat języka obcego 
dla niesłyszących i słabosłyszących 

studentów uczelni wyższych

Lektorat języka obcego na uczelni wyższej jest dla studenta z uszkodze-
niem słuchu jedną z pierwszych przeszkód, które spotyka tuż po rozpoczęciu 
studiów. Nawet jeśli jego uczestnictwo w innych zajęciach możliwe jest dzięki 
pilnemu śledzeniu treści przekazywanych przez wykładowcę oraz dokład-
nym notatkom przekazywanym przez kolegów z roku, na lektoracie nawet 
te sposoby nie zdają egzaminu. Celem lekcji języka obcego nie jest bowiem 
nabycie określonej porcji wiedzy, ale usprawnienie kompetencji komunika-
cyjnej w nauczanym języku – a to nie jest możliwe bez pełnego dostępu do 
tego języka i okazji do ćwiczenia używania wyrazów, zdań i fraz w realnej 
komunikacji ustnej i pisemnej. 

W takiej sytuacji pojawia się pokusa starania się o zwolnienie z nauki 
języka obcego. Wykorzystując cały wachlarz argumentów, niektórzy studenci 
niesłyszący i słabosłyszący argumentują, że uczą się jako obcego języka mi-
gowego, inni utwierdzają nas w przekonaniu, że dla nich językiem obcym 
jest ich język etniczny i jest rzeczą słuszną, aby poświęcać mu czas zyskany 
poprzez rezygnację z lektoratu. 

Taka droga jednak prowadzi do nikąd. Współcześnie nie możemy mówić 
o pełnym wykształceniu uniwersyteckim bez umiejętności biegłego posługi-
wania się przynajmniej jednym lub nawet dwoma i trzema językami obcymi. 
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Tak więc osoby z zaburzeniami słuchu, chcące osiągnąć wyższe wykształcenie 
o wysokiej jakości, porównywalne z tym, jakie osiągają studenci słyszący, po-
winni podjąć wyzwanie zmierzenia się z zadaniem uczenia się języka obcego 
na poziomie uniwersyteckim. Nie są pozostawieni z tym zadaniem sami so-
bie, ponieważ już od kilku lat w wielu uczelniach w Polsce funkcjonują spe-
cjalistyczne lektoraty dla studentów z uszkodzeniami słuchu1. Niniejszy arty-
kuł, napisany w oparciu o dostępną literaturę a także własne ponad 10-letnie 
doświadczenie autorki jako lektora języka angielskiego pracującego ze stu-
dentami niesłyszącymi, będzie mówił o biologicznych i psychologicznych 
podstawach procesu uczenia się i nauczania języka obcego oraz o formach 
i metodach pracy, jakie mogą być stosowane w trakcie zajęć. 

1. Poznawcze i społeczne kompetencje osób z uszkodzeniami słuchu 
do uczenia się języka obcego

Przełom XX i XXI wieku to okres intensywnych badań nad funkcjo-
nowaniem psychospołecznym osób z uszkodzeniami słuchu. Postęp w tej 
dziedzinie związany jest przede wszystkim ze zmianami społecznymi, pro-
mującymi integrację osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem oraz 
ogromnym skokiem technologicznym, który umożliwił wielu osobom nie-
słyszącym, dzięki korzystaniu z nowej generacji aparatów słuchowych oraz 
implantów ślimakowych, pełniejsze odbieranie dźwięków, w tym przede 
wszystkim dźwięków mowy.

Współcześnie psycholodzy i językoznawcy zgodni są co do tego, iż w sy-
tuacji, kiedy nie występują dodatkowe uszkodzenia, możliwości intelektualne 
osób z uszkodzeniami słuchu są porównywalne do możliwości obserwowa-
nych wśród osób słyszących2. W procesie uczenia się osoby z uszkodzeniami 

1 E. Domagała-Zyśk, Możliwości nauczania języków obcych uczniów z uszkodzonym słu-
chem, [w:] Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym, Z. Palak (red.), 
Lublin: Wydawnictwo UMCS 2001, s. 235 – 242; E. Domagała-Zyśk, O uczeniu języka an-
gielskiego uczniów z uszkodzeniem słuchu, „Języki Obce w Szkole” 2001, nr 7, s. 106 – 110; 
B. Harań, Gulati S., Teaching English to Deaf Students. Nauczanie języka angielskigo niesły-
szących studentów w Akademii Podlaskiej, [w:] Kształcenie studentów niepełnosprawnych 
w zakresie języków obcych, B. Harań (red.), Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej 
2005, s. 93 – 106.

2 K. Krakowiak, Szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, Stalowa Wola: KUL, 
Wydział Nauk Społecznych 2003; I. Parasnis, Cognitive Diversity in Deaf People: Impli-
cations for Communication and Education, „Scandinavian Audiology” 1998, 27, 49, 
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słuchu gromadzą wiedzę przede wszystkim korzystając z bodźców wizual-
nych i pisma (por. np. Domagała-Zysk (w druku), podobnie jak część osób 
słyszących, preferujących w uczeniu się modalność wzrokową. Zakres pa-
mięci krótkotrwałej i długotrwałej osób z uszkodzeniami słuchu jest porów-
nywalny do zakresu pamięci osób słyszących, przy czym bodźce wzrokowe, 
w tym pismo, są postrzegane jako główne czynniki organizujące zapamięty-
wanie materiału3.

Osoby z uszkodzeniami słuchu nie tworzą grupy homogenicznej: róż-
nice w zakresie czasu powstania wady, jej rozległości oraz metod i rezultatów 
rehabilitacji powodują ogromną zmienność osobową wśród uczniów niesły-
szących – każdy z nich jest zupełnie inny, uformowany przez określoną kon-
stelację czynników rodzinnych, społecznych oraz edukacyjnych. Oznacza to 
także, że osoby z uszkodzeniami słuchu prezentują różne style uczenia się, za-
równo te oparte na rozumowaniu indukcyjnym jak i dedukcyjnym, opartym 
na bodźcach wizualnych, ale też słownych4. Konstelacja czynników osobo-
wych i społecznych powoduje także występowanie u studentów niesłyszących 
różnych typów i stopnia motywacji: zarówno zintegrowanej, jak i utylitarnej5. 
W prowadzonych nad tym zagadnieniem badaniach stwierdzono6, że poziom 
motywacji do uczenia się języka obcego jest stosunkowo wysoki w okresie 
szkoły podstawowej, następnie wykazuje tendencje spadkową w okresie gim-
nazjum i liceum, jednak wyraźnie rośnie u niesłyszących i słabosłyszących 

s. 109 – 115; M. Marschark, H.G. Lang, J.A. Albertini, Educating deaf students: From re-
search to practice, New York: Oxford University Press 2002.

3 E. Domagała-Zyśk, Specific features of the deaf persons’ memory and foreign language 
learning, [w:] Vidim, co Neslyšim. Proceedings of international conference on the problem 
of assistance to aurally-handicapped students in their preparation and study at universities, 
Z. Telnarová (red.), Ostrava: Ostravska univerzita v Ostravé, 2008, s. 98 – 102; E. Domaga-
ła-Zyśk, Procesy pamięciowe u osób z uszkodzeniami słuchu a nauczanie ich języka obcego, 
[w:] Edukacja i rehabilitacji osób z wadą słuchu – wyzwania współczesności, M. Wójcik 
(red.), Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT” 2010, s. 119 – 130.

4 E. Domagała-Zyśk, Style uczenie preferowane przez niesłyszących uczestników lektoratu ję-
zyka obcego, [w:] Specjalne potrzeby niepełnosprawnych, M. Białas (red.), Kraków: Arson 
2011, s. 243 – 260.

5 E. Domagała-Zyśk, Poziom motywacji niesłyszących studentów do uczenia się języków ob-
cych, maszynopis w druku.

6 G. Sanderson, L. Siple, B. Lyons, Interpreting for postsecondary deaf students. A Report of the 
National Task Force on Quality of Services in the Postsecondary Education of Deaf and Hard 
of Hearing Students. Rochester, NY: Northeast Technical Assistance Center RIT 1999.
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studentów. Oznacza to, że studenci z uszkodzeniami słuchu doskonale zdają 
sobie sprawę z tego, jak bardzo język obcy jest potrzebny zarówno do co-
dziennego funkcjonowania jak i prowadzenia prac badawczych. 

2. Tłumaczenia, usługi w zakresie sporządzania notatek (note-taking) 
i tutoring jako główne formy wsparcia7

Student z uszkodzeniami słuchu uczestniczący w lektoracie języka ob-
cego potrzebuje zróżnicowanego wsparcia. Najczęstszymi formami są na-
stępujące: tłumaczenia, usługi w zakresie sporządzania notatek oraz indywi-
dualne zajęcia z wykładowcą, które można określić jako tutoring. Te formy 
wsparcia zostaną omówione poniżej. 

Najstarszą formą pomocy studentom niesłyszącym jest zapewnienie im 
tłumaczeń w trakcie zajęć uniwersyteckich. Do lat sześćdziesiątych usługa ta 
rzadko funkcjonowała w niewielu uniwersytetach (przede wszystkim dlatego, 
że osoby niesłyszące rzadko w tych latach studiowały, były to pojedyncze 
przypadki) i opierała się na pracy wolontariuszy, przede wszystkim człon-
ków rodzin, nauczycieli niesłyszących czy też duchownych różnych wyznań. 
Jedynym uniwersytetem, w którym studenci nauczani byli z wykorzysta-
niem języka migowego był Uniwersytet Gallaudeta w Waszyngtonie. Dopiero 
od roku 1964 prawnie zatwierdzono profesję tłumacza języka migowego i od 
tego czasu datuje się szybki rozwój tej formy wsparcia, zarówno w zakresie 
tłumaczeń z języka migowego (ASL) na angielski i z angielskiego na ASL, jak 
również tzw. tłumaczeń oralnych, w których zadaniem tłumacza jest w spo-
sób wyraźny, ale bez użycia migów, powtórzyć treści przekazywane przez wy-
kładowcę, tak, aby student był w stanie odczytać je z ust. Część studentów 
korzysta także z usług tłumaczy posługujących się fonogestami, dostępne są 
także specjalistyczne tłumaczenia dla osób głuchoniewidomych.

Zarówno poszczególne uniwersytety, jak i stowarzyszenia tłumaczy osób 
niesłyszących, opracowują liczne programy doskonalenia zawodowego, za-
pewniają wsparcie merytoryczne i organizacyjne8. 

Note-taking nie jest rozumiane jedynie jako usługa przekazania studen-
towi własnych notatek z wykładu czy ćwiczeń, ale przygotowanie notatki 

7 Poniższy fragment przygotowano na podstawie: E. Domagała-Zyśk, Kształcenie studen-
tów z uszkodzeniami słuchu w Stanach Zjednoczonych, [w:] Student niepełnosprawny. 
Wybrane konteksty, S. Byra. M. Parchomiuk (red.), Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, 
s. 169 – 180.

8 G. Sanderson, L. Siple, B. Lyons, op.cit. 
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w specjalny sposób, łatwy dla studenta do wykorzystania w dalszym uczeniu 
się. Powinna ona zawierać treść zajęć, przekazaną w czytelny i łatwy do zro-
zumienia sposób, a także wszelkie inne uwagi czynione przez wykładowcę, 
np. dotyczące terminu zaliczenia, uwag co do ewentualnych modyfikacji za-
kresu egzaminu itp. Notatki mogą być przygotowywane ręcznie lub też przy 
pomocy komputera. Zaletą tej drugiej wersji jest możliwość śledzenia przez 
niesłyszącego studenta powstającego tekstu już w czasie zajęć, na własnym 
monitorze połączonym z monitorem note-takera.

Współczesne technologie komputerowe pozwalają także na zastosowa-
nie urządzenia typu speech to text reporter, które kierowane do niego wy-
powiedzi zamienia w pismo. Przykładami takich systemów są systemy Pa-
lantype i Stenograph, niestety, zbyt kosztowne, aby mogły być wprowadzone 
w powszechne użycie.

Poprzez tutoring rozumie się tradycyjną w krajach anglosaskich prak-
tykę indywidualnych spotkań nauczyciela ze studentem w celu udzielenia mu 
pomocy w nabywaniu określonej wiedzy lub umiejętności9. Spotkania takie 
są zazwyczaj uzupełnieniem wykładów, ćwiczeń czy zajęć laboratoryjnych 
zorganizowanych dla większej grupy osób i w sposób bardziej formalny. Tu-
toring jest źródłem wiedzy, której nie mogą studentowi zapewnić inne źró-
dła, takie jak regularne zajęcia czy też wymiana myśli z wykładowcami lub 
innymi studentami. Uczelnie wyższe w USA bardzo często stosują tę formę 
pomocy w nauczaniu osób niesłyszących: spośród 2 000 szkół średnich (col-
leges), w których uczą się niesłyszący, dwie trzecie stosuje tę praktykę, zaś 
spośród 62 badanych uczelni tutoring jest powszechnie stosowaną formą 
wsparcia w 61 z nich10. Uzasadnieniem dla tej formy pomocy są trzy główne 
cele, w osiągnięciu których tutoring może pomóc. Jest to więc po pierwsze 
pomoc w rozumieniu treści wykładów i ćwiczeń: nawet kiedy wykład jest 
tłumaczony czy też transliterowany, nie wszystkie treści docierają do studenta 
niesłyszącego. Mogą pojawić się luki i niedokładności wynikające np. ze zbyt 
szybkiego tempa wykładu czy tempa tłumaczenia, a także z trudności poja-
wiające się np. przy tłumaczeniu dyskusji. Drugim celem realizowanym przez 
tutoring jest pomoc studentowi w zakresie poprawienia jego umiejętności 

9 R. Orlando R., M.E. Gramly, J. Hoke, Tutoring deaf and hard of hearing students. A Report 
of the National Task Force on Quality of Services in the Postsecondary Education of Deaf and 
Hard of Hearing Students. Rochester, NY: Northeast Technical Assistance Center RIT 1997.

10 Ibidem.
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czytania ze zrozumieniem i pisania prac na poziomie akademickim. Jest on 
realizowany poprzez prowadzoną wspólnie z wykładowcą analizę treści tek-
stu bądź treści wykładu oraz przez analizę treści i strony formalnej przygo-
towanych przez studenta prac pisemnych. Kolejna korzyść wynikająca z tu-
toringu to tworzenie okazji dla studenta niesłyszącego do zadawania pytań 
dotyczących treści przekazanych na wykładzie, dat i formy zaliczeń. Słyszący 
studenci zadają takie pytania wykładowcy bezpośrednio po zajęciach, mogą 
też o tym porozmawiać z innymi studentami. Tutoring daje także możliwość 
bliższego poznania studenta, ocenienia wkładu pracy własnej w wykonanie da-
nych zadań. Tutor jest także swego rodzaju pośrednikiem między studentem 
a nauczycielami nieprowadzącymi indywidualnej pracy z osobą niesłyszącą.

Tutorem może zostać pracownik uniwersytetu, ekspert w danej dziedzi-
nie, student danego kierunku lub też specjalnie do takich zadań zatrudniony 
nauczyciel akademicki. Spośród ankietowanych uczelni amerykańskich 62% 
proponowało jako tutorów zarówno nauczycieli akademickich, jak i studen-
tów, 8% zapewniało pomoc tylko ze strony wykładowców, a 30% oferowało 
tylko pomoc studentów11. Przywoływani autorzy w każdym z tych rozwią-
zań dostrzegają pozytywy i negatywy, uwzględniając koszt usługi, umiejęt-
ności pedagogiczne i merytoryczną wiedzę osób pomagających, proponują 
także zestaw cech idealnego tutora12. Jest to więc osoba, która charakteryzuje 
się określonymi cechami charakteru: jest ciepła i przyjacielska w kontakcie 
z osobą niepełnosprawną, chętna do udzielenia jej pomocy, elastyczna w za-
kresie wyboru jej form. W nauczaniu stosuje różnorodność technik, zapew-
nia studentowi wzmocnienia pozytywne i udziela informacji zwrotnych, włą-
cza studenta w proces uczenia się, stosuje różnorodne pomoce wizualne, zna 
nauczany materiał i potrafi precyzyjnie go wyjaśnić. Tutor powinien także 
być wrażliwym na preferowany przez studenta sposób porozumiewania się 
i posiadać odpowiednie umiejętności komunikacyjne (znać język migowy 
i zasady poprawnego wypowiadania się, w sposób łatwy do odczytania z ust). 
Powinien być sprawiedliwy i rozumiejący specyfikę funkcjonowania osób 
z uszkodzeniami słuchu.

W pracy tutora istotne jest dokładne zdefiniowanie roli, jaką pełni on 
wobec studenta. W tym celu słusznym jest sporządzenie na początku współ-
pracy umowy, w której określa się dokładnie liczbę godzin, czas i miejsce 
spotkań oraz zakres wsparcia, którego student oczekuje. W umowie takiej 

11 Ibidem 
12 Ibidem, s. 7.
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tutor zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z zakresu określonego przez 
studenta, zaś on sam zobowiązuje się do przestrzegania reguł ustalonych 
w umowie (np. przygotowywania się do zajęć, wypełniania zadań domowych, 
przynoszenia potrzebnych materiałów), pod sankcją utraty możliwości ko-
rzystania z tej usługi.

3. Znaczenie lektoratu języka obcego dla studentów z uszkodzeniami 
słuchu

Należy w tym miejscu jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że pomimo 
świadomości doświadczania wyjątkowych trudności w zakresie uczenia się 
języków obcych przez osoby niesłyszące, ich aspiracje zdobycia wyższego 
wykształcenia są nierozłącznie związane z koniecznością nabywania umie-
jętności posługiwania się językiem obcym. Zwalnianie osób niesłyszących 
z lektoratów lub znaczące obniżanie wymagań w zakresie realizacji materiału 
nauczania oznacza proponowanie osobom niesłyszącym wyższej edukacji 
niepełnej o istotny element, jakim jest znajomość języka obcego nowożyt-
nego. Takie jest też poczucie samych osób niesłyszących – w Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, gdzie oferowane są dodatkowe, ponadprogramowe 
kursy językowe dla osób niesłyszących, korzysta z nich około 70% studentów 
z uszkodzeniami słuchu.

Lektorat języka obcego pełni także ważne funkcje psychologiczne, po-
nieważ odgrywa rolę kompensującą doświadczane przez osobę niesłyszącą 
trudności psychospołeczne13:

Kompensacja deprywacji poznawczej
Osoby z uszkodzeniami słuchu doświadczają wyjątkowo dolegliwej de-

prywacji sensorycznej, ponieważ są zupełnie lub w znacznym stopniu po-
zbawione możliwości korzystania z informacji przekazywanej na drodze 
słuchowej. Uczą się obserwując, czytając, analizując ilustracje czy wykresy. 
Znajomość języka obcego to dla studentów niesłyszących nowy, dodatkowy 
kanał informacyjny. Dzięki językowi angielskiemu mogą dotrzeć do informa-
cji opublikowanych na różnych stronach internetowych, mogą także czytać 
artykuły specjalistyczne w języku obcym, tak więc znajomość języka przy-

13 Poniższy fragment ukazał się po raz pierwszy w opracowaniu E. Domagała-Zyśk, Edu-
kacyjne i terapeutyczne wartości lektoratu języka angielskiego dla studentów niesłyszących, 
[w:] Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu, K. Krakowiak, 
A. Dziurda-Multan (red.), Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 423 – 432.
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czynia się do poszerzania wiedzy ogólnej studenta. Język angielski może stać 
się narzędziem służącym głębszemu poznaniu studiowanych zagadnień lub 
rozwiązaniu problemów w pracy zawodowej.

Kompensacja deprywacji społecznej
Problemem często bardziej dotkliwym niż niemożność odbioru infor-

macji na drodze słuchowej jest dla osób niesłyszących społeczna izolacja. Ich 
inność podkreślana jest nie tylko przez sam fakt noszenia aparatów słucho-
wych, ale też przez niemożność uczestniczenia w określonych typach zajęć. 
Do niedawna jeszcze uczniowie niesłyszący zwalniani byli z nauki języka ob-
cego, co ograniczało poziom ich wykształcenia, ale jednocześnie obniżało ich 
społeczną atrakcyjność. Motywem podjęcia nauki języka są dla wielu osób 
nie tylko poznawcze wartości takiej pracy, ale i świadomość, że posługiwanie 
się językiem obcym podnosi prestiż i daje wyższe miejsce w hierarchii społecz-
nej. Dla osób niesłyszących znajomość języka angielskiego jest też potwierdze-
niem przynależności społecznej do określonej grupy osób, gdzie kryterium jest 
nie stopień utraty słuchu, ale posiadanie określonych umiejętności.

Kompensacja deprywacji zajęciowej
Biegłe opanowanie języka obcego wymaga poświęcenia na tę czynność 

wielu godzin. Niekoniecznie równoznaczne jest to jednak z wielogodzinnym 
przeżywaniem sytuacji stresowej, wręcz przeciwnie, w obliczu dużego bezro-
bocia i niewielkiej liczby ciekawych ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, 
uczenie się języka obcego zapełnia w sensowny sposób wolne od pracy i in-
nych obowiązków godziny, a znajomość języka obcego jest atutem przy po-
szukiwaniu pracy. Z drugiej strony, celem nauki języka jest nie tylko takie jego 
opanowanie, by wykorzystać go jako narzędzie w pracy zawodowej – języka 
obcego, drugiego czy trzeciego, można uczyć się dla samej przyjemności ucze-
nia się czegoś nowego. Tak rozumiane uczenie się języka angielskiego stwarza 
możliwość twórczego spędzania czasu i uniknięcia pustki związanej np. z bez-
robociem czy niemożnością podjęcia pracy ze względów zdrowotnych.

Znajomość języka obcego daje także nowe możliwości rozrywki. Dzięki 
jego znajomości można korzystać z telewizji satelitarnej, gier komputero-
wych, surfować w Internecie. 

Psychoterapeutyczne funkcje lektoratu języka obcego
Uczęszczanie na lektorat języka obcego jest dla niesłyszących studentów 

czynnikiem podnoszącym ich samoocenę, która jest ważnym czynnikiem 
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odnoszenia sukcesu edukacyjnego i zawodowego. Wysoka, adekwatna samo-
ocena przyczynia się do podwyższenia motywacji do podejmowania różnorod-
nych działań, co gwarantuje większą wytrwałość w dążeniu do celu, łączy się też 
z wysokim poziomem myślenia twórczego, większą efektywnością działania, 
bardziej pozytywnym stosunkiem do nauki i wyższą pozycją społeczną. 

Uczenie się języka angielskiego jest więc nie tylko okazją do poznawania 
nowych treści, ale i szansą odnoszenia sukcesów, które pozytywnie wpływają 
na postawy i zachowania studentów z uszkodzeniami słuchu.

4. Razem czy osobno – czy studenci niesłyszący powinni uczyć się 
języków obcych wspólnie ze słyszącymi?14

Odpowiedź na to pytanie w dobie dominujących w pedagogice specjal-
nej koncepcji integracyjnych i normalizacyjnych wydaje się być jednoznacz-
nie pozytywna. Skoro bowiem postulujemy konieczność jak najpełniejszego 
włączania osób niepełnosprawnych w edukację na każdym poziomie naucza-
nia, w każdym zakresie – wydaje się, że także i zajęcia lektoratowe dla danego 
kierunku studiów powinny być organizowane tak, aby mogli w nich uczest-
niczyć studenci niesłyszący.

Nie jest to jednak zadanie łatwe, przede wszystkim dlatego, iż nauka 
języka obcego na poziomie uniwersyteckim rzadko przypomina wykład, 
częściej natomiast przybiera formę konwersacji, w której osobie niesłyszą-
cej niezwykle trudno jest uczestniczyć: głosy dochodzą z różnych stron, czę-
sto jednocześnie – trudno jest zidentyfikować źródło dźwięku, a nawet jeśli 
student tego dokona, szybko następuje zmiana. Osoby niesłyszące zazwyczaj 
preferują głosy niektórych osób, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której czę-
sto jakąś osobę słyszą, wtedy niejako „słyszą ją lepiej”. Na zajęciach prowa-
dzonych metodą wykładową łatwiej jest niesłyszącemu śledzić przebieg zajęć, 
przyzwyczaić się do danego głosu – jego wysokości i barwy, a tym samym 
odnosić korzyści z obecności na tych zajęciach. Niestety, w czasie dyskusji czy 
konwersacji jest to zadanie bardzo trudne. 

Współczesna metodyka języka obcego zaleca częste wykorzystywa-
nie nagrań audio. Także i tutaj trudno jest zapewnić osobom niesłyszącym 

14 Poniższy fragment przygotowano na podstawie: E. Domagała-Zyśk, Idea integracji a po-
trzeby niesłyszących studentów w zakresie uczenia się języków obcych w szkołach wyższych, 
[w:] Student niepełnosprawny. Wybrane konteksty, S. Byra. M. Parchomiuk (red.), Lublin: 
Wydawnictwo UMCS 2010, s. 155 – 165.
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współuczestnictwo w zajęciach. Powszechnie stosowanym sposobem jest od-
czytywanie przez nie w trakcie nagrania tapescriptów z zapisem wypowiedzi 
umieszczonej w płycie CD. Często jest jednak tak, że dokładny zapis mó-
wionej odmiany języka jest dla ucznia mało zrozumiały: rozmówcy stosują 
skróty, wtrącenia, powtórzenia, które budują dźwiękową narrację, natomiast 
zapisane na papierze rozbijają formę wypowiedzi i utrudniają jej zrozumienie. 
Znacznie większą korzyść niesłyszący uczeń, zwłaszcza, jeśli jego celem nie jest 
opanowanie mówionej formy języka, mógłby zatem odnieść z zapoznania się 
w tym czasie z tekstem innej wypowiedzi przygotowanej w formie pisemnej.

Kolejną trudnością jest zakres nauczanego materiału. W ostatnich latach 
słyszący studenci rozpoczynają studia znając język obcy na coraz wyższym 
poziomie, ponieważ uczą się go już kilka lat, często nie tylko w szkole, ale 
i na dodatkowych kursach. Niesłyszący studenci rozpoczynają naukę najczę-
ściej z zasadniczo niższego poziomu: uczyli się języka obcego na pewno tylko 
w szkole, ponieważ nie mają oni możliwości uczęszczania na dodatkowe 
kursy – nie przyjmowane są tam osoby z uszkodzeniem słuchu, uczestnic-
two zaś w lekcjach w klasie integracyjnej czy też po prostu w szkole masowej 
często wiąże się z tym, że uczeń, który słyszy jednak tylko część wypowie-
dzi nauczyciela i prawie w ogóle nie słyszy innych uczestników grupy (zanim 
zdąży określić, kto mówi i skierować się w jego stronę, mówi już ktoś inny), 
nie korzysta z nagrań audio – ma mniejszy niż inni zasób słownictwa, słabiej 
utrwalony, często pojawiają się luki dotyczące pewnych zagadnień. 

Dużą trudnością jest także biegłe korzystanie z podręcznika w takim sa-
mym tempie jak cała grupa. Współczesne podręczniki do nauki języka skon-
struowane są zazwyczaj w taki sposób, iż zawierają dużo krótkich ćwiczeń; 
używanie ich na lekcji wymaga dużej koncentracji uwagi na szybko zmienia-
jących się poleceniach. Kiedy w standardowym lektoracie uczestniczy osoba 
niesłysząca, dużą trudnością jest dla niej kontrolowanie wzrokiem zarówno 
twarzy nauczyciela i innych osób mówiących, jak i podręcznika, rejestrowa-
nie szybko zmieniających się poleceń, obserwowanie, który z uczestników 
jest proszony do odpowiedzi, zabranie głosu w chwili przeznaczonej na od-
powiedź. Zgodnie z zasadami pracy z osobą niesłyszącą każde ze zdań wy-
powiedzianych przez członka grupy powinno być powtórzone przez nauczy-
ciela, tak, aby uczeń mógł je dokładnie odczytać z jego ust. Jeżeli na lekcji 
obecny jest tłumacz, potrzebny jest czas na powtórzenie przez niego poleceń 
i wypowiedzi uczniów, przy czym osoba niesłysząca nie jest w stanie jedno-
cześnie patrzeć na lektora/tłumacza i śledzić tekst w książce. Tak więc realne 
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zapewnienie osobie niesłyszącej pełnego udziału w lektoracie oznaczałoby co 
najmniej podwojenie czasu przeznaczonego na realizację poszczególnych za-
dań w danej grupie.

Uczenie się osób niesłyszących wspólnie z osobami słyszącymi nie jest 
niemożliwe, wymaga jednak od lektora oraz uczestników zajęć dużej dyscy-
pliny, wyrażającej się przede wszystkim w zachowywaniu zasad prawidłowej 
komunikacji z osobą niesłyszącą: życzliwej otwartości na podejmowane przez 
nią próby komunikowania się w języku obcym oraz kompetencji w zakre-
sie sprawności komunikacyjnych: biegłości w odczytywaniu mowy z ust oraz 
mówienia ułatwiającego odczytywanie, znajomości co najmniej podstaw ję-
zyka migowego, daktylografii lub fonogestów; ważne jest także odpowiednie 
przygotowanie sali, w której odbywają się zajęcia, zadbanie o dobre oświe-
tlenie, takie usadzenie uczestników zajęć, by wszyscy mogli widzieć swoje 
twarze oraz wydłużenia czasu zajęć15. W praktyce często jednak powyższe 
rozwiązania pozostają teorią, trudną do realizacji ze względów finansowych 
i organizacyjnych, w tym zwłaszcza czasowych.

Drugim rozwiązaniem jest praktyka tworzenia oddzielnych, małych 
grup lektoratowych dla studentów niesłyszących. Praktyka taka stosowana 
jest w znanych uczelniach zagranicznych, np. w Uniwersytecie Gallaudeta 
w USA, Uniwersytecie Karola w Pradze, a także w Polsce, np. w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i Akademii Podlaskiej. 

W Uniwersytecie Gallaudeta, jedynej na świecie uczelni kształcącej wy-
łącznie osoby niesłyszące, nauka języków obcych wpisana jest w program 
każdego kierunku studiów. Studenci mogą wybierać różne języki, co zwią-
zane jest ze specyficznymi cechami demograficznymi i językowymi społe-
czeństwa amerykańskiego: tylko połowa niesłyszących studentów w Stanach 
to studenci rasy białej, 20% stanowią osoby pochodzące z krajów hiszpań-
sko-języcznych, kolejne 20% to Afro-Amerykanie16, tak więc dla różnych 

15 Domagała-Zyśk E., Lektorat języka angielskiego dla studentów niesłyszących w Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim. Kształcenie studentów niepełnosprawnych w zakresie języ-
ków obcych, [w:] Teaching foreign languages to disabled people, B. Harań (red.), Siedlce: 
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005, s. 107 – 122; E. Domagała-Zyśk, Specjalne po-
trzeby edukacyjne niesłyszących studentów uczących się języka angielskiego, [w:] Procesy 
poznawcze i język. Klasyczna problematyka – współczesne rozwiązania. Cognition and Lan-
guage. Classical problems – contemporary solutions, K. Ciepiela (red.), Piotrków Trybunal-
ski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie 2005, s. 159 – 168.

16 T. Allen, Gallaudet University and Higher Education Opportunities for Deaf Students in the 
United States. Possibilities of Future Cooperation, [w:] Teaching English to Deaf and Hard-
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studentów różne języki są „obce”. Studenci otrzymują różnoraką pomoc: na 
lektoracie obecni są tłumacze lub transliteratorzy oraz osoby robiące notatki 
(note-takers), tak więc student niesłyszący koncentruje się tylko na uczestnic-
twie w lekcji, odczytywaniu języka z ust lektora lub innych uczestników zajęć. 
Wykorzystywane są także możliwości współczesnej technologii: prezentacje 
multimedialne oraz real time captioning: wykład jest zapisywany przez osobę 
biegłą w notowaniu (stenografii) i natychmiast prezentowany na monitorze 
komputera osoby niesłyszącej lub dużym ekranie w sali. Interesującym spo-
sobem pomocy jest tzw. tutoring, czyli indywidualna opieka wykładowcy nad 
danym studentem, co pozwala na dokładne określenie jego potrzeb komuni-
kacyjnych i przygotowywanie zajęć z ich uwzględnieniem17.

W Uniwersytecie Karola w Pradze niesłyszący studenci zaczęli studiować 
w 1998 roku na kierunku Język czeski w komunikacji z niesłyszącymi. Jest to 
filologiczny kierunek studiów utworzony specjalnie dla osób niesłyszących, 
ale studentami mogą być także osoby słyszące, chcące w przyszłości praco-
wać z osobami z uszkodzeniem słuchu. Głównym celem jest poszukiwanie 
sposobów uprzystępnienia języka czeskiego społeczności osób niesłyszących. 
Jednocześnie jednak studentów obowiązuje 5 semestrów nauki języka obcego 
w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Nauka odbywa się w specjalnej grupie, za-
jęcia prowadzone są przez 3 osoby: lektora, tłumacza i note-takera. Do dyspo-
zycji studentów jest także dobrze wyposażone Centrum Językowe, gdzie ini-
cjatorka nauczania języka angielskiego głuchych w Czechach, prof. Daniela 
Janakova, zebrała wiele podręczników, książek z zakresu psychologii głuchoty 
i językoznawstwa oraz filmów wideo z napisami w języku angielskim. Stu-
denci zdają egzaminy uniwersyteckie z języka angielskiego, wyjeżdżają na let-
nie obozy językowe do USA i Wielkiej Brytanii, jedna z osób studiowała także 
przez rok w Uniwersytecie Gallaudeta18. 

Na podstawie spotkań z nauczycielami akademickimi z Warszawy, Kra-
kowa, Wrocławia, łodzi czy Siedlec można stwierdzić, że w Polsce nauczanie 
języka obcego osób niesłyszących nadal pozostaje w „fazie eksperymentalnej”. 

of-Hearing students at Secondary and Tertiary Levels of Education. Proceedings 2000 of the 
First Prague International Teacher Training Seminar, D. Janakova (red.), Prague: Eurolex 
Bohemia 2005, s. 31 – 38.

17 Ibidem.
18 D. Janakova, Teaching English to Deaf and Hard-of-Hearing Students at the Faculty of Arts, 

Charles University in Prague, [w:] Teaching English to Deaf and Hard-of-Hearing students at 
Secondary and Tertiary Levels of Education. Proceedings 2000 of the First Prague International 
Teacher Training Seminar, D. Janakova (red.), Prague: Eurolex Bohemia 2005, s. 26 – 30.
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Brak jest powszechnie stosowanych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, 
stąd też w zależności od uczelni studenci niesłyszący uczą się bądź to razem 
ze studentami słyszącymi i są zwalniani z określonych fragmentów zajęć (słu-
chania płyt, mówienia, ustnych kolokwiów i egzaminów), bądź też tworzy się 
dla nich oddzielne grupy lektoratowe – tak dzieje się np. w Akademii Podla-
skiej w Siedlcach19, w Uniwersytecie Jagiellońskim i w Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim Jana Pawła II20. 

Określając formę uczestnictwa w lektoracie, warto zapewnić studentowi 
niesłyszącemu szansę samodzielnego podjęcia decyzji – powinien on zatem 
mieć możliwość, a nie obowiązek korzystania z zajęć specjalnych. W sytu-
acji, kiedy student niesłyszący pozostaje w grupie razem ze studentami sły-
szącymi, ważne jest, aby lektor podjął wysiłek autentycznego dostosowania 
pracy w takiej grupie do potrzeb studenta. Oznacza to troskę o zewnętrzne 
warunki komunikacji: studenci powinni siedzieć zwróceni do siebie twa-
rzami, aby łatwiej było osobie niesłyszącej odczytywać z ust, należy mówić 
wyraźnie i nieco wolniej, chociaż bez przesadnej artykulacji zniekształcającej 
mowę oraz bez podnoszenia głosu, ważne jest także właściwe oświetlenie sali, 
a zwłaszcza twarzy osób zabierających głos – np. nie powinny one siedzieć 
na tle okna. Pracujący w takiej grupie student niesłyszący powinien w jak 
największym zakresie włączać się w zadania, nad którymi aktualnie pracuje 
grupa. Należy pamiętać, że w kontakcie indywidualnym spora grupa osób 
z uszkodzeniami słuchu potrafi, wspomagając słyszenie odczytywaniem z ust, 
brać udział w konwersacji czy też współuczestniczyć w rozwiązywaniu okre-
ślonego problemowego zadani językowego. Modyfikacja programu naucza-
nia nie powinna oznaczać ograniczenia nauczanych treści – zadaniem lektora 
jest dostarczenie uczniowi materiałów potrzebnych do należytego poznania 

19 Por. B. Harań, Gulati S., Teaching English to Deaf Students. Nauczanie języka angielskigo 
niesłyszących studentów w Akademii Podlaskiej, [w:] B. Harań (red.), Kształcenie studen-
tów niepełnosprawnych w zakresie języków obcych, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Pod-
laskiej 2005, s. 93 – 106.
20  E. Domagała-Zyśk, Czy istnieje już polska surdoglottodydaktyka? „Języki Obce w Szkole” 
2003, 4, s. 3 – 7; E. Domagała-Zyśk, Nauczanie języka angielskiego studentów z uszkodzo-
nym narządem słuchu, „Audiofonologia” 2003, t. XXIII, s. 127 – 136; E. Domagała-Zyśk 
E., Nauczanie osób z uszkodzonym słuchem języka angielskiego jako języka obcego w Pol-
sce i w innych krajach, [w:] Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach 
społecznych, Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Lublin: Wydawnictwo UMCS 
2003, s. 49 – 58; E. Domagała-Zyśk, Teaching English to the Deaf in Poland, [on-line] www.
specialeducationalneeds.com i www.mailbase.org.uk, [data pobrania: 01.09.2011 r.].
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i utrwalenia nauczanych treści (np. nie znajdujących się w podręcznikach 
uczniów tapescripsts czy też dodatkowych ćwiczeń leksykalnych, jeśli student 
nie jest w stanie brać udziału w konwersacji). 

Tabela 1. Przykład dobrej praktyki: Organizacja lektoratu języka angielskiego dla 
niesłyszących studentów KUL

ORgANIZACJA LEKTORATU JęZyKA ANgIELSKIEgO W KUL

Organizacja Lektoratu języka angielskiego dla niesłyszących zgodna jest z Zasadami na-
uczania języków obcych i warunków zaliczania lektoratów w KUL. W Aneksie do powyż-
szych Zasad z 22 czerwca 2004 roku zapisane zostało, że studenci niepełnosprawni 
zasadniczo uczą się języków obcych wraz ze studentami pełnosprawnymi, natomiast 
istnieje też możliwość tworzenia specjalnych grup językowych dla studentów niepeł-
nosprawnych, głównie dla osób z głębokimi i znacznymi prelingwalnymi uszkodze-
niami słuchu. Grupy takie składają się z co najmniej trzech osób. Decyzję o uczest-
nictwie w grupie programowej lub specjalnej podejmuje student. Studenci niesłyszący 
zwolnieni zostali z konieczności poddawania się sprawdzianom obejmującym testowa-
nie sprawności rozumienia ze słuchu oraz mówienia, tak więc warunkiem zaliczenia 
lektoratu języka obcego jest otrzymanie ocen pozytywnych ze sprawdzianów w formie 
pisemnej, obejmujących sprawdzian rozumienia czytanego tekstu, tekst leksykalno-gra-
matyczny i przygotowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej. 

Studenci różnych kierunków KUL, którzy otrzymują informacje o tej możliwości, jak 
dotychczas korzystają z niej w stu procentach, 16 osób zakończyło już naukę języka an-
gielskiego i zaliczyło obowiązujący ich lektorat, w zależności od obowiązujących w da-
nym roku akademickim regulacji było to albo zaliczenie, albo też wewnętrzny egzamin 
uniwersytecki na wybranym poziomie (A1, A2, B1, B2). 

Budujące jest to, że około 70% z uczestników lektoratu chciało kontynuować naukę ję-
zyka po zaliczeniu obowiązującego ich lektoratu, zarówno ze względu na atrakcyjność 
zajęć samych w sobie, ale także ponieważ mieli świadomość, że lektorat na uczelni jest 
prawdopodobnie jedynym miejscem, gdzie jako osoby dorosłe mogą uczyć się języka 
obcego: licznie organizowane kursy dla dorosłych są dla nich nieosiągalne.

Zakończenie

Obecność studentów z uszkodzeniami słuchu w uczelniach wyższych 
stała się w ostatnim dziesięcioleciu faktem. Mimo braku ogólnopolskich da-
nych na ten temat wiemy, że studenci niesłyszący podejmują naukę nie tylko 
na wydziałach pedagogicznych (co miało miejsce w początkowym okresie, 
kiedy w późnych latach dziewięćdziesiątych pierwsi studenci z głębokimi 
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prelingwalnymi uszkodzeniami słuchu zaczynali podejmować studia wyż-
sze), ale zaczynają coraz pewniej sięgać po możliwość edukacji na poziomie 
wyższym na różnorodnych kierunkach, zarówno humanistycznych i społecz-
nych, jak i technicznych i ścisłych. Już obecnie w Polsce mamy niesłyszących 
absolwentów nie tylko pedagogiki, ale np. informatyki, ekonomii, historii 
sztuki, prawa, architektury krajobrazu, historii i anglistyki. Zwiększająca się 
z roku na rok liczba niesłyszących osób studiujących wymaga szczególnej tro-
ski o zapewnienie im wysokiej jakości edukacji na poziomie wyższym. Szcze-
gółowe wskazówki dotyczące pracy ze studentami z uszkodzonym słuchem 
można znaleźć także w innych publikacjach autorki21, których spis zamiesz-
czono na końcu artykułu oraz na stronie internetowej www.angielskidlanie-
slyszacych.republika.pl.
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Aleksandra Borowicz 

Koło Naukowe Studentów Niesłyszących 
i Słabosłyszących „Surdus Loquens” 

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawła II

Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Lo-
quens” rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2008/2009. Jest 
to organizacja studencka, która formalnie została zatwierdzona na mocy 
uchwały Senatu KUL 25 lutego 2010 roku.

Koło zrzesza wszystkich zainteresowanych studentów z uszkodzonym 
słuchem oraz ich przyjaciół. Głównym celem spotkań jest integracja uczestni-
ków oraz dyskusja na temat problemów osób niesłyszących i słabosłyszących. 
Prezesem koła jest student ekonomii – Paweł Kasprzak, kuratorem dr Alek-
sandra Borowicz. Koło prowadzi swoją stronę internetową (http://www.kul.
pl/o-nas,13506.html), na której informuje o swojej działalności oraz plano-
wanych spotkaniach. 

Nazwa koła została wybrana nieprzypadkowo. Surdus loquens ozna-
cza głuchy mówiący i jest odwołaniem do tytułu dzieła szwajcarskiego le-
karza i nauczyciela mowy osób niesłyszących – Johanna Konrada Ammana 
(1669–1729). Studenci łamiąc stereotypy dotyczące porozumiewania się osób 
z uszkodzeniami słuchu byli zgodni, że są ludźmi mówiącymi, czyli komuni-
kującymi się językowo tak samo jak inni ludzie. 

W regulaminie koła znalazły się takie cele działalności organizacji:
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Ra. ozwój naukowy studentów i propagowanie aktualnej wiedzy na 
temat problematyki uszkodzeń słuchu;
Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych stu-b. 
dentów w zakresie komunikacji językowej;
Nawiązywanie kontaktu i współpraca z ośrodkami kształcącymi c. 
dzieci i młodzież 
z uszkodzonym narządem słuchu;
Integracja członków koła oraz integracja z innymi środowiskami d. 
skupiającymi osoby 
z uszkodzonym słuchem;
Nawiązywanie kontaktu i współpraca z przedstawicielami rynku e. 
pracy.

Swoje cele koło realizuje poprzez:
Organizowanie kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji i sympo-a. 
zjów naukowych na temat problemów osób z uszkodzeniami słu-
chu;
Prowadzenie strony internetowej informującej o działalności koła;b. 
Uczestnictwo w seminariach i sympozjach naukowych poświęco-c. 
nych problematyce surdopedagogicznej;
Organizowanie spotkań i współpraca z instytucjami i organizacjami d. 
o podobnych celach działania;
Popieranie, organizowanie i uczestnictwo w programach medial-e. 
nych, informacyjnych, konkursach i imprezach związanych tema-
tycznie z problemami osób niesłyszących i słabosłyszących;
Organizowanie sekcji zainteresowań.f. 

Szczególny nacisk położono na realizację dwóch głównych celów koła, 
tj. na rozwój naukowy studentów i propagowanie aktualnej wiedzy na te-
mat problematyki uszkodzeń słuchu oraz poszerzenie wiedzy i doskonalenie 
umiejętności praktycznych studentów w zakresie komunikacji językowej. 

Członkowie w czasie jednego z zebrań przyjęli zasady, które obowiązują 
w trakcie spotkań i których starają się przestrzegać:

Gdy jedna osoba mówi/miga – słuchamy. 1. 
Jesteśmy otwarci na znajomości.2. 
Szanujemy wypowiedzi innych.3. 
Mówimy to co czujemy.4. 

Aleksandra Borowicz 
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Sta5. ramy się być aktywni.
Nie plotkujemy.6. 
Nie boimy się wyrażać swoich poglądów.7. 

Bardzo ważnym elementem działalności koła jest wspólne świętowanie, 
dlatego członkowie organizują rokrocznie spotkania wielkanocne i bożona-
rodzeniowe. Jest to szczególny czas, gdy zasiadając przy jednym stole, w pod-
niosłej atmosferze życzymy sobie tego co najlepsze. Dla niektórych może się 
to wydać niewyobrażalne, ale studenci podejmują się przy tej okazji śpiewu 
kolęd, które jednocześnie są pokazywane z fonogestami oraz tłumaczone na 
język migowy. Świętowanie jest doskonałą okazją do opowieści dotyczących 
tradycji i zwyczajów panujących w regionach, z których pochodzą studenci 
oraz do wymiany wspomnień towarzyszących świętom. 

Członkowie Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących 
Surdus Loquens współpracują z Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosły-
szących oraz z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnospraw-
nych. Korzystają z programów przygotowanych przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych takich jak STUDENT II – kształcenie 
ustawiczne osób niepełnosprawnych oraz PITAGORAS A. W ramach programu 
PITAGORAS A każdy student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności 
może otrzymać pomoc tłumacza języka migowego lub transliteratora mówią-
cego z fonogestami. W ramach programu prowadzony jest także indywidu-
alny lektorat z języka obcego, który to język jest obowiązkowy dla wszystkich 
studentów KUL. Studenci mogą rozwijać swoje umiejętności językowe na 
lektoracie z języka polskiego prowadzonym przez filologów polskich. 

W roku akademickim 2010/2011 koło wzięło udział w kilku akcjach. 
Znaczący był udział członków koła w akcji przeciwko likwidacji Specjali-
stycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słu-
chu Polskiego Związku Głuchych przy ul. Leszczyńskiego 50 w Lublinie. Kilku 
członków wzięło także udział w konferencji na temat bezpieczeństwa dzieci 
w Internecie pt. 3… 2… 1… Internet, na której zaprezentowano materiały 
edukacyjne przystosowane specjalnie do użytku przez dzieci niesłyszące, ich 
nauczycieli, rodziców i opiekunów. Członkowie koła wzięli udział w wyjeź-
dzie integracyjnym do Nałęczowa, Kazimierza Dolnego i Puław dla studen-
tów niepełnosprawnych zorganizowanym przez Biuro Pełnomocnika Rektora 
ds. Studentów Niepełnosprawnych KUL. 

Delegacja studentów reprezentowała koło oraz Centrum Edukacji 
Niesłyszących i Słabosłyszących na konferencji The Universal Learning De-

Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących…
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sign International Conference, która odbyła się w lutym 2011 roku w Brnie. 
Spotkanie to było okazją do zaprezentowania osiągnięć naszych studentów, 
przedstawienia warunków studiowania w KUL osób z uszkodzeniami słuchu 
oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.

Dla wielu członków koła bardzo ważny i ciekawy był udział w Między-
narodowym Zlocie Słabosłyszących, który odbył się 12 sierpnia 2011 roku 
w Szczyrku. Jednym z organizatorów zlotu była EFHOH – Europejska Fe-
deracja Osób Słabosłyszących. W trakcie spotkania dyskutowano na temat 
wiedzy o osobach z uszkodzeniami słuchu, ich rehabilitacji oraz sposobach 
komunikowania się. 

W roku akademickim 2010/2011 dla studentów z uszkodzeniami słuchu 
KUL został przygotowany i będzie realizowany przez kolejne pięć lat Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji 
KUL dofinansowany ze środków UE, skierowany dla studentów z uszkodzo-
nym słuchem. W ramach zadania 9 – Wsparcie dla studentów niesłyszących 
oferowane są: zajęcia z komunikacji społecznej; lektorat języka obcego oraz 
kurs doradztwa zawodowego. Zakupiono sprzęt multimedialny, dostosowano 
akustycznie jedną salę dydaktyczną oraz opracowano i wydano niniejszą pu-
blikację informacyjną.

Koło Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących Surdus Loquens pełni 
również funkcję swoistej grupy wsparcia, opartej na bliskości i zaufaniu. Jest 
miejscem, w którym studenci mogą podzielić się swoim doświadczeniem 
związanym z radzeniem sobie z problemami w studiowaniu i nie tylko. Jed-
nocześnie mogą otrzymać cenne wskazówki i wsparcie od starszych kolegów 
i koleżanek, a także od nauczycieli akademickich. Podobne trudności stu-
dentów z uszkodzeniami słuchu jednoczą grupę i są najlepszą motywacją do 
uczestnictwa w życiu koła.

Aleksandra Borowicz 



Kazimiera Krakowiak

Jak rozmawiać z osobami niesłyszącymi 
i słabosłyszącymi?

Jeśli mój rozmówca nie słyszy, to ja nie umiem mówić. Aby wyzwolić 
się z kalectwa, musimy nauczyć się rozmawiać. W pracy z osobami niesły-
szącymi potrzebne są umiejętne usta i ręce, które potrafią wyrażać miłość 
i przekazywać prawdę.

Przede wszystkim nie bój się rozmowy z kimś, kto źle słyszy lub nie sły-1. 
szy. Nie obawiaj się, że nie potrafisz porozumieć się z nim, że będziesz 
źle zrozumiany. Twoje przyjazne zachowanie, życzliwość, chęć rozmowy, 
spokój i wytrwałość mają nieocenioną wartość dla osoby niesłyszącej, 
która potrzebuje rozmów z innymi ludźmi tak samo jak każdy człowiek.
Stań lub usiądź w taki sposób, żeby osoba niesłysząca mogła dokładnie 2. 
z bliska widzieć Twoją twarz i ręce (twarz powinna być na wysokości 
twarzy rozmówcy, dobrze oświetlona, nie zasłonięta). 
Uważnie i cierpliwie słuchaj tego, co mówi Twój rozmówca. Nie zrażaj 3. 
się, jeśli nie od razu wszystko zrozumiesz. Możesz poprosić o powtórze-
nie. Po pewnym czasie na pewno uda Ci się zrozumieć więcej. 
Nie zrażaj się napiętym wyrazem twarzy niesłyszącego rozmówcy. Za-4. 
zwyczaj takie napięcie świadczy o niezwykle intensywnej koncentracji 
uwagi, a nie o wrogości lub innych negatywnych emocjach. 
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Mów w sposób naturalny: głośno, ale nie krzycząc; powoli, ale płynnie, 5. 
nie dzieląc na sylaby, zachowując prawidłowy akcent oraz intonację.

Poruszaj ustami wyraźnie, ale bez nadmiernie szerokiego ich otwiera-6. 
nia; nie stosuj przesadnie „wyrazistej” artykulacji, ponieważ to utrudnia 
czytanie z ust.

Na początku rozmowy jasno określ jej temat; nie zmieniaj tematu bez 7. 
zapowiedzi (każdą zmianę tematu wyraźnie i jasno sygnalizuj).

Używaj pełnych zdań, ale nie nazbyt skomplikowanych i wyszukanych. 8. 

Jeśli Twój rozmówca czegoś nie zrozumie, powtórz tę samą myśl innymi 9. 
słowami, starając się wyjaśnić jej sens (być może niektóre słowa nie są 
znane osobie niesłyszącej). Nie należy powtarzać wielokrotnie tych sa-
mych słów głośniej i wolniej. 

Używając gestów pomocniczych, staraj się, aby były one jednoznaczne. 10. 
Nie używaj zbyt wielu gestów (dla niesłyszących wszystkie gesty mają 
znaczenie, więc możesz być zrozumiany niezgodnie z Twoją intencją). 
Nie używaj gestów bez znaczenia.

Staraj się zachowywać wyrazisty i jednoznaczny wyraz twarzy, zgodny 11. 
z treścią wypowiadanych słów. Nie należy przesadnie „uprzejmie” 
uśmiechać się w czasie mówienia. „Sztuczny” uśmiech zniekształca ar-
tykulację i utrudnia czytanie z ust. 

W celu ułatwienia wzajemnego rozumienia się możesz używać pisma. 12. 
Pisz starannie, dbając o prawidłowy kształt liter. Używaj zdań pełnych, 
słów jednoznacznych. Słowa, których Twój rozmówca nie zrozumie, wy-
jaśnij lub zastąp innymi.

Czytając pisemne wypowiedzi osoby niesłyszącej, nie zrażaj się błędami 13. 
i usterkami językowymi i stylistycznymi. Pamiętaj, że człowiek, który 
nie słyszy od urodzenia, ma wielkie trudności w opanowaniu języka. 
Zamiast dezaprobować błędy, należy raczej podziwiać wysoki poziom 
władania językiem mimo tych trudności. 

Traktuj każdego człowieka niesłyszącego z należnym mu szacunkiem; 14. 
nie daj się zwieść popularnym stereotypom, deprecjonującym głuchych 
i przypisującym im różnorakie ograniczenia intelektualne i wady cha-
rakteru. 

Kazimiera Krakowiak
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Warto wiedzieć, że: 
Osoba niesłysząca ma ogromne trudności, gdy w rozmowie uczestniczą 1. 
trzy lub więcej osób. Trudno jej zorientować się, kto w danym momencie 
mówi i skoncentrować uwagę na każdej kolejnej wypowiedzi. W takiej 
sytuacji należy zadbać o to, aby rozmówcy zabierali głos po kolei i za 
każdym razem sygnalizowali, gdy zaczynają mówić. 

Niektórzy niesłyszący, zwłaszcza ci, którzy wychowali się w rodzinach 2. 
i w szkołach razem z innymi niesłyszącymi, posługują się językiem mi-
gowym (w Polsce: klasycznym polskim językiem migowym, który jest 
naturalnym językiem tworzonym przez wspólnotę komunikacyjną nie-
słyszących). Opanowanie tego języka pozwala na swobodne komuniko-
wanie się z tą grupą osób. 

W szkołach specjalnych dla niesłyszących oraz w telewizyjnych progra-3. 
mach dla nie-słyszących stosuje się specjalne sztuczne połączenie mowy 
ze znakami zapożyczonymi z języka migowego i alfabetem palcowym, 
czyli tzw. systemem językowo-migowy. 

Najdogodniej jest prowadzić rozmowy z niesłyszącymi korzystając z fo-4. 
nogestów (systemu specjalnych gestów pomocniczych), które służą do 
wizualizacji mowy; zarówno osoba słysząca, jak i niesłysząca musi biegle 
opanować ten sposób mówienia.

Jak rozmawiać z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi?




