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OD REDAKTORA NACZELNEGO
Mija rok od ukazania się pierwszego numeru czasopisma „Logopeda”. Czasopismo
powstało z inicjatywy kilku pasjonatów logopedii, którzy postanowili wyjść poza stereotyp
dotychczasowych publikacji i poszukiwali nowych dróg szerzenia myśli logopedycznej.
Rok temu, kiedy pełna entuzjazmu wraz z innymi członkami Rady Redakcyjnej
zakładałam czasopismo, spotkałam grupę wspaniałych osób, która wspierała nas w tym
trudnym przedsięwzięciu. Wierzyliśmy, że czasopismo dzięki naszej ciężkiej pracy może
odnieść sukces. Pomimo napotykanych trudności, teraz po roku, sądzę, że wszyscy jesteśmy
przekonani o słuszności tej idei.
O tym, że czasopismo jest niezwykle przydatną i pożyteczną inicjatywą świadczy
między innymi liczba osób zainteresowanych pobieraniem pliku z czasopismem. W ciągu
roku ilość pobranych plików z pierwszym numerem czasopisma wynosi 13777, a drugi numer
został pobrany 6347 razy (dane na dzień 27.12.2006r).
Również liczba artykułów w czasopiśmie jest imponująca. Trzy wydania czasopisma
„Logopeda” (łącznie z bieżącym numerem) zawierają 40 artykułów.
Cieszę się, że czasopismo ma swoich wiernych czytelników, którzy drukują każdy
wydany numer. Powoli tworzy się również grupa autorów współpracujących czasopismem.
Często są to osoby, które na łamach naszego periodyku zdobywały pierwsze szlify w trudnej
sztuce pisania. Chciałabym zatem podziękować wszystkim, którzy czynnie uczestniczyli w
pracy nad redagowaniem „Logopedy”.
Napawa radością fakt, czasopismo rozwija się. Świadczy o tym nie tylko coraz więcej
nadsyłanych artykułów ale również nowe działy. W bieżącym numerze z inicjatywy dr. hab.
Stanisława Milewskiego został zapoczątkowany dział „Logopedia za granicą”. Będą w nim
publikowane teksty ukazujące osiągnięcia logopedów na świecie. Teksty są drukowane
w oryginalnych językach. W niniejszym numerze zamieszczone są trzy artykuły w dziale
„Logopedia za granicą”. Sądzę, że dział będzie cały czas rozbudowywany dzięki pomocy
wszystkich osób, którym zależy na rozwoju logopedii.
Sądzę, że ciekawym działem byłby również dział „Biografie”, w którym umieszczane
byłyby sylwetki sławnych logopedów lub wywiady z logopedami czynnie uczestniczącymi
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tworzeniu logopedii jako nauki. Popularyzowanie wiedzy na temat życia i działalności
uznanych autorytetów w dziedzinie logopedii powinno przyczynić się do naśladowania dla
młodych adeptów sztuki.
Myślę, że tak szerokie perspektywy rozwoju czasopisma „Logopeda” zaowocują tym,
że czasopismo stanie się w najbliższym czasie jednym z ważnych źródeł wiedzy
logopedycznej. Czy tak się stanie – zależy to tylko od nas, osób tworzący czasopismo
i publikujących nim.
Rok pracy i opublikowanie trzech numerów czasopisma skłoniło mnie również do
przemyśleń nad jego formą techniczną. Proponuję zatem zrezygnować z działu „Informacje
o autorach”. Zamiast notek o autorach proponuję podawać w nagłówku artykułu: imię
i nazwisko autora (wraz ze stopniem naukowym), aktualne miejsce zatrudnienia, a także adres
e-mail. Umożliwi to lepszy i szybszy kontakt czytelników z autorami interesujących ich
publikacji.
Ponadto czytając otrzymane artykuły, widzę, że istnieje wiele nieścisłości
w podawaniu przypisów i bibliografii. Wytyczne dotyczące tych zagadnień były podawane na
stronie www.logopeda.org.pl, jednakże chciałabym je przypomnieć. Fragmenty regulaminu
znajdą Państwo na końcu czasopisma.
Na zakończenie pragnę zachęcić Państwa do propagowania czasopisma i publikacji
w nim oraz życzę inspirującej lektury.
Redaktor naczelny
dr Joanna Gruba
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dr hab. n. med. Józef Opara, prof. AWF
Górnośląskie Centrum Rehabilitacyjne w Tarnowskich Górach
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
jozefopara@wp.pl

Co to jest nowoczesna rehabilitacja poudarowa?
Wstęp
Według danych z piśmiennictwa chorzy po udarze mózgu stanowią najliczniejszą
grupę „klientów” wymagających rehabilitacji pośród chorych na choroby układu nerwowego.
Zgodnie z Deklaracją Helsingborgską każdy chory powinien mieć dostęp do rehabilitacji bez
wstępnej selekcji, rehabilitacja powinna być prowadzona indywidualnie w zależności od
potrzeb chorego i planowana w ścisłym współdziałaniu z członkami rodziny. Rehabilitację
realizuje zespół rehabilitacyjny. Wszelkie techniki użyte dla poprawy samodzielności chorego
powinny być skonkretyzowane, ukierunkowane, intensywne i skoncentrowane na chorym.
Żadna metoda rehabilitacji nie może być rekomendowana jako jedyna.
Chorzy po udarze mózgu stanowią najliczniejszą grupę pośród chorych na choroby
układu nerwowego wymagających rehabilitacji. Przyjmując dane statystyczne biorące pod
uwagę wszystkie rodzaje udarów, określające śmiertelność w ciągu pierwszego miesiąca na
ok. 30% otrzymamy wyliczenie, że ok. 10% opuszcza szpital bez ubytków, zaś ok. 60%
chorych pozostaje po udarze z trwałymi objawami ogniskowego uszkodzenia mózgu. Ci
ostatni wymagają rehabilitacji. Najczęściej cechują się oni obecnością niedowładu
połowiczego, zmniejszeniem samodzielności w czynnościach codziennych, część z nich cierpi
na trudności z kontaktem słownym, niemało z nich wykazuje objawy depresji.
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1. Zespół rehabilitacyjny
Rehabilitację osób po udarze mózgu powinien realizować interdyscyplinarny zespół
rehabilitacyjny (ang. rehabilitation team). W jego skład powinni wchodzić: lekarza specjalista
w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lekarz – specjalista w dziedzinie neurologii,
fizjoterapeuta, logopeda, neuropsycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarki, technik-ortopeda.
U podstaw Polskiej Szkoły Rehabilitacji leżą cztery podstawowe filary: powszechność,
kompleksowość, wczesność, ciągłość. Kompleksowość oznacza konieczność realizowania
celów rehabilitacji w drodze współpracy wszystkich członków zespołu rehabilitacyjnego.
Skład zespołu dobiera się zawsze indywidualnie w zależności od potrzeb konkretnego
pacjenta. Dla przykładu u osób starszych wykazujących obecność afazji będzie to logopeda
i audiolog – niezbędni dla poprawy skuteczności terapii mowy.
2. Rehabilitacja poudarowa
Intensywna, kompleksowa rehabilitacja szczególny nacisk kładzie na poprawę
samodzielności chorego w wykonywaniu czynności życia codziennego. Ćwiczenia
przeprowadza się indywidualnie lub grupowo, pod kontrolą ciśnienia i tętna, planując ich
jakość i ilość każdorazowo stosownie do potrzeb i możliwości danego pacjenta. Stosuje się
m.in.: gimnastykę poranną, ćwiczenia ogólnokondycyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe,
ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynne, ćwiczenia manipulacyjne
poprawiające funkcję kończyny górnej w gabinecie ćwiczeń ręki, naukę chodzenia
indywidualnie, naukę chodzenia w grupie, ćwiczenia bloczkowe, ćwiczenia w odciążeniu,
trening rowerowy, ćwiczenia w wodzie, kąpiele solankowe, masaże podwodne, fizykoterapię,
funkcjonalną elektrostymulację (FES), terapię ciepłem, krioterapię, pneumatyczny masaż
podciśnieniowy, muzykoterapię, terapię zajęciową (nauka czynności życia codziennego,
galanteria skórzana, pracownia tkacka, pracownia plastyczna), psychoterapię indywidualną.
W procesie rehabilitacji chorych z afazją terapia mowy powinna być ukierunkowana
całościowo i pragmatycznie.
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3. Zaopatrzenie ortopedyczne
Spośród zaopatrzenia w pomocniczy sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny najczęściej
stosuje się: łuskę dłoniową, temblak, łuskę na staw kolanowy, podciąg gumowy na opadającą
stopę, buty ortopedyczne z podwyższoną cholewką i sztywnikiem w szwie tylnym
i odwróconym obcasem Thomasa, aparat drutowy goleni ze strzemieniem i sprężyną unoszącą
opadającą stopę.
4. Pielęgnacja
W pierwszym okresie po udarze ważna jest pielęgnacja: a/ zapobieganie odleżynom:
stosowanie materacy przeciwodleżynowych, zmiany pozycji co 2 –3 godziny, smarowanie
okolic najbardziej zagrożonych tłustą maścią,

b/ prawidłowe ułożenie: ułożenie

przeciwprzykurczeniowe kończyn niedowładnych, zapobiegające późniejszemu wystąpieniu
przykurczów w stawach porażonych kończyn. Zaleca się unikanie pozycji leżącej na plecach,
sprzyjającej powstawaniu przykurczów, powinno się zachęcać do leżenia na stronie
porażonej, z przedramieniem i ręką skierowaną „ku górze” (za głową), lub „ku dołowi”.
Kończyna górna powinna być odwiedziona w stawie ramiennym, zgięta w stawie łokciowym
pod kątem 90-120 stopni, nadgarstek w zgięciu grzbietowym 15 stopni, w ręce miękki wałek,
kciuk wyprostowany i odwiedziony. Kończyna dolna powinna być lekko odwiedziona,
zrotowana lekko do wewnątrz, w stawie kolanowym lekko zgięta, stopa podparta – ułożona
pod kątem prostym. Chory powinien spoczywać w łóżku tak, aby personel i odwiedzający
podchodzili do niego od strony niedowładnej. Dotyczy to szczególnie chorych
z niedowidzeniem połowiczym. Także do chorego uruchomionego, siedzącego, należy
podchodzić od strony niedowładnej. Ważna jest opieka urologiczna (pieluchomajtki lub
w razie potrzeby cewnikowanie), zwalczanie zaparć (w początkowym okresie czopkowanie),
zapobieganie

zapaleniu

płuc:

oklepywanie

pleców,

zapewnienie

drożności

dróg

oddechowych (w razie potrzeby odsysanie), utrzymanie pozytywnego kontaktu z chorym.
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5. Samodzielność w czynnościach codziennych
W procesie kompleksowej rehabilitacji niezależnie od stanu chorego dążymy do
uzyskania maksymalnej możliwej samodzielności chorego w wykonywaniu czynności życia
codziennego (ang. Activities of Daily Living – ADL). Wśród czynności życia codziennego
najważniejsze są czynności wchodzące w skład samoobsługi, a zwłaszcza spożywanie
posiłków, mycie się i ubieranie. Chorych nie należy wyręczać w tych czynnościach, lecz
zachęcać ich do możliwie największej samodzielności. Co tydzień powinna być dokonywana
ocena motoryczności, najlepiej przy pomocy Rivermed Mobility Index i ocena czynności
życia codziennego przy pomocy Indeksu Barthel lub Functional Independence Measure
(FIM). Wskaźnik Funkcjonalny REPTY stanowi uproszczenie skali FIM.
6. Ćwiczenia przyłóżkowe
W pierwszych dniach po udarze ćwiczenia odbywają się najczęściej w łóżku. Należy
je rozpocząć najpóźniej w drugiej dobie po przyjęciu chorego do szpitala. Są to: ćwiczenia
oddechowe i ćwiczenia bierne kończyn. Ćwiczenia te powinny być wykonywane kilka razy
dziennie i każdorazowo trwać od 5 do 15 minut w zależności od stanu chorego. Ćwiczenia
bierne wykonuje się we wszystkich czterech kończynach, koncentrując się na utrzymaniu
pełnej ruchomości w stawach kończyn porażonych (niedowładnych). W okresie tym można
również stosować masaż ręczny kończyn niedowładnych i ćwiczenia izometryczne kończyn
zdrowych i niedowładnych.
7. Uruchomienie
Decyzję o uruchomieniu chorego podejmuje lekarz leczący po stwierdzeniu
stabilizacji stanu klinicznego. Uruchamianie chorego po udarze krwotocznym następuje
zazwyczaj później niż to ma miejsce u chorych po udarze niedokrwiennym. Należy tutaj
wziąć pod uwagę rozległość, mnogość i lokalizację ognisk uszkodzenia mózgu, stan
świadomości i objawy psychopatologiczne, zaburzenia poznawcze, zespół połowiczego
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zaniedbywania, wiek chorego nasilenie niedowładów, obecność dwojenia i niedowidzenia
połowiczego, afazję, obecność zaburzeń funkcji zwieraczy, sprawność fizyczną przed udarem,
wydolność serca, zaburzenia rytmu i przewodnictwa, wadę serca i inne schorzenia serca,
zdolność do wysiłku niezbędnego dla uruchomienia chorego. W przypadku dwojenia należy
jednego dnia zasłaniać jedno oko, drugiego dnia drugie oko, chyba że konsultant – okulista
zaleci inne postępowanie. Podczas uruchamiania należy pilnie obserwować reakcje chorego,
często oceniać tętno i okresowo mierzyć ciśnienie tętnicze krwi, zaś chorego z zachowanym
kontaktem słownym należy pytać o samopoczucie. W razie zaobserwowania objawów
zaburzeń ortostatycznych (zblednięcia chorego, spadku tętna i ciśnienia) uruchamianie należy
przerwać. Uruchamianie prowadzi się stopniowo, rozpoczynając od sadzania chorego
w łóżku, następnie sadzania w łóżku z nogami opuszczonymi poza łóżko, poprzez pionizację
bierną do pionizacji czynnej i nauki chodzenia. W pozycji siedzącej i stojącej prowadzi się
również ćwiczenia równoważne i ćwiczenia utrzymania prawidłowej postawy ciała. Pamiętać
także należy o nauce przesiadania się z łóżka do wózka inwalidzkiego lub na fotel
i z powrotem.

8. Algorytm postępowania rehabilitacyjnego

Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy zachować logiczną kolejność postępowania:
diagnostyka - ocena rokowania - ocena funkcjonalna - planowanie rehabilitacji - realizacja.
Planowanie rehabilitacji musi być poprzedzone dokładną diagnostyką i oceną rokowania.
Potrzeby rehabilitacji wynikają z oceny funkcjonalnej chorego. W ocenie rokowania należy
wziąć pod uwagę stan neurologiczny, stan świadomości i stan psychiczny. Przy ocenie
rokowania trzeba również wziąć pod uwagę sprawność fizyczną przed zachorowaniem, stan
układu krążenia, a zwłaszcza zdolność do wysiłku fizycznego niezbędnego podczas ćwiczeń.
Przed zaplanowaniem rehabilitacji należy ocenić stan funkcjonalny chorego i potrzeby
chorego. Stan funkcjonalny należy ocenić także przy każdej zmianie stanu klinicznego, przed
rozpoczęciem każdego kolejnego etapu rehabilitacji, w trakcie wczesnej rehabilitacji co
tydzień i przed wypisaniem chorego do domu. U chorych którzy już powrócili do domu
wskazane jest dokonanie oceny jakości życia, najlepiej przy pomocy Wskaźnika Aktywności
11
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Franchay (FAI) i 30. punktowej wersji skali SIP zaadaptowanej dla udaru mózgu (StrokeAdapted 30-Item Version of the Sickness Impact Profile -SA-SIP 30).
Planowanie musi być dokonywane z czynnym udziałem chorego i jego rodziny,
powinno uwzględniać udział rodziny w całym procesie rehabilitacji. Powinno być uzgodnione
i zaakceptowane zarówno przez chorego jak przez jego najbliższych. Planowanie to powinno
uwzględniać także stan pacjenta przed zachorowaniem, zdolność do uczenia się, zdolności
przystosowawcze, wydolność (zdolność do wysiłku), stan rodzinny (potencjalny udział
współmałżonka, innych członków rodziny i przyjaciół), stan socjalno-bytowy, wykształcenie.
Nie należy zapominać o edukacji chorego i członków jego rodziny oraz o praktycznej nauce
prowadzenia ćwiczeń.
Wczesna rehabilitacja po udarze mózgu prowadzona jest początkowo w oddziale
neurologicznym lub wewnętrznym (najlepiej w pododdziale udarowym) i kontynuowana w
oddziale rehabilitacyjnym (najlepiej w oddziale udarowo-rehabilitacyjnym – ang.
rehabilitation stroke unit). Podczas rehabilitacji okresowo przeprowadza się ocenę stanu
funkcjonalnego i w razie potrzeby dokonuje modyfikacji programu.
9. Nauka chodzenia
Naukę chodzenia prowadzi się początkowo na krótkich dystansach, po równej i
płaskiej nawierzchni, przez cały czas kontrolując zachowanie chorego, a zwłaszcza tolerancję
wysiłku. Stopniowo w miarę czynienia przez chorego postępów wprowadza się ćwiczenia na
nawierzchniach nierównych lub pochyłych. Nowsze metody nauki chodu polegają na
zastosowaniu specjalnej bieżni ruchomej z regulowalnym odciążeniem. Najnowsza metoda
pozwala na korektę zakresu ruchów stawów skokowych i kolanowych przy pomocy
sterowanych elektronicznie ortez z modyfikacją komputerową. Ostatnim etapem nauki
lokomocji jest chodzenie po schodach. Czas trwania ćwiczeń systematycznie wydłuża się,
proporcjonalnie po poprawy tolerancji wysiłku. Jednakże w odróżnieniu do chorych po
udarze niedokrwiennym u chorych po udarze krwotocznym nie prowadzi się ćwiczeń
intensywnych.
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10. Gimnastyka lecznicza – kinezyterapia

Najczęściej stosowane metody kinezyterapii to metoda PNF Kabata i metoda NDT
Bobathów. Stosowana od kilku lat metoda CIT Tauba jest terapią behawioralną i nie może
zastąpić gimnastyki leczniczej – należy ją proponować osobom u których wystąpiło zjawisko
wyuczonego nieużywania. U chorych z dominującymi zaburzenia utrzymania właściwej
postawy ciała i zaburzeniami równowagi stosuje się ćwiczenia koordynacyjno-równoważne
według Frenkla. Nowoczesnym postępowaniem w tych przypadkach jest wykorzystania
stabilometrii do diagnostyki i rehabilitacji tych zaburzeń. Na etapie uruchamiania kontynuuje
się przez cały czas naukę czynności życia codziennego. Stopniowo wprowadza się ćwiczenia
ogólnokondycyjne,

ogólnorozwojowe

i

koordynacyjne,

ćwiczenia

manipulacyjne

poprawiające funkcję kończyny górnej, ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia w wodzie, masaże
podwodne. Można również prowadzić ćwiczenia na bieżni ruchomej lub cykloergometrze, nie
zapominając o częstej kontroli układu krążenia. Przeprowadzona przez van Peppena,
Kwakkela i in. analiza prac zamieszczonych w czołowych bazach medycznych, m.in.
Embase, Medline i Cochraine wykazała niewielki wpływ intensywności ćwiczeń na wyniki
rehabilitacji.

11. Metody uzupełniające
Niezależnie od stosowanych metod reedukacji nerwowo-mięśniowej

rehabilitację

można uzupełniać o funkcjonalną elektrostymulację (FES), i bio-feedback. W późniejszym
okresie wprowadza się terapię zajęciową, muzykoterapię, choreoterapię. W wybranych
przypadkach prowadzona jest psychoterapia. Najnowszą metodą łączącą choreoterapię z biofeedbackiem i stymulacją akustyczną jest zastosowanie muzyki tanecznej nadawanej przez
indywidualne słuchawki („walkman”) do sterowania rytmem i tempem chodu - Musical
Motor Feedback.
U chorych z zespołem połowiczego zaniedbywania występującym najczęściej u
chorych praworęcznych z niedowładem połowiczym lewostronnym stosuje się bodźce
akustyczne, wzrokowe i dotykowe celem skierowania uwagi pacjenta na stronę porażoną.
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Wyselekcjonowana grupa chorych – młodych, z wydolnym układem krążenia, po pierwszym
udarze, z niecałkowitym porażeniem połowiczym, może realizować program intensywnej
rehabilitacji obejmujący 3 godziny ćwiczeń dziennie. Uzupełnieniem kinezyterapii jest
fizykoterapia, terapia ciepłem, krioterapia, pneumatyczny masaż podciśnieniowy i in.

12. Co powinien wiedzieć pacjent i Jego rodzina?
Pacjentowi i jego rodzinie (opiekunom) należy udzielić kilku rad praktycznych
dotyczących pielęgnacji i rehabilitacji chorego po udarze mózgu w domu, a zwłaszcza: w
przypadku niedowidzenia połowiczego – ułożyć chorego w łóżku lub fotelu tak, aby
podchodzić do niego od strony niedowidzącej, regularnie zmieniać pozycję siedzenia lub
leżenia – nie rzadziej niż co 2-3 godziny (odleżyny!), regularnie chodzić do toalety, nie
rzadziej niż raz na 3 godziny, nawet gdy chory nie odczuwa parcia na mocz, prysznic jest
mniej niebezpieczny niż kąpiel w wannie, do kabiny lub wanny należy wchodzić słabszą
nogą, wychodzić mocniejszą (te same zasady dotyczą wchodzenia i wychodzenia z
samochodu), chorego należy zachęcać do możliwie największej samodzielności.
13. Podsumowanie
Nie można udzielić prostej odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule. Na pewno
nowoczesna rehabilitacja poudarowa oznacza rehabilitację kompleksową, wszechstronną,
rozpoczętą wcześnie i kontynuowaną w miejscu zamieszkania, realizowaną przez wysoko
wyszkolony wielospecjalistyczny zespół rehabilitacyjny. Poszczególni członkowie tego
zespołu zaangażowani są dla realizacji określonych celów w zależności od indywidualnych i
aktualnych potrzeb konkretnego chorego. Cele rehabilitacji muszą być uzgodnione z
pacjentem i jego bliskimi. Żadnego chorego nie wolno pozbawiać prawa do usprawniania.
Pozostają otwarte pytania co do niezbędnego minimalnego wyposażenia oddziału
rehabilitacji neurologicznej, co do minimalnego składu personelu i jego kwalifikacji.
Dla zapewnienia nowoczesnej rehabilitacji konieczne jest zastosowanie robotyzacji i
mechanizacji rehabilitacji (nauka chodzenia z odciążeniem) (rycina 1) i muzycznego
14
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wspomagania chodu z użyciem zasadniczego sprzężenia zwrotnego (MMF). Wielka
przyszłość stoi przez rozwojem tele-rehabilitacji umożliwiającej usprawnianie w domu
chorym mającym dostęp do Internetu (rycina 2). Trudno obecnie powiedzieć, czy przyszłość
należy

do

robotów.

Należy

zapewnić

szkolenie

specjalistyczne

i

podyplomowe

poszczególnych członków zespołu rehabilitacyjnego. Trzeba przenieść ciężar rehabilitacji w
miejscu zamieszkania na gminy (community-based rehabilitation).
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Rycina 1. System Lokomat

Rycina 2. System HCAD (Home Care Activity Desk) do tele-rehabilitacji
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Rycina 3. Robot Pioneer wyprodukowany w Southern University of California w Los Angeles
POWRÓT
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Jak bardzo plastyczny jest mózg?
Wstęp
Czy opinia, że narząd nieużywany zanika, dotyczy również mózgu? Pytanie to można
postawić pół żartem - pół serio, bo jak wiemy zasada ta dotyczy kształtowania się różnych
cech organizmów w procesie ewolucji. A zatem to filogeneza charakteryzuje się
uwydatnianiem, powstawaniem czy zanikaniem narządów w zależności od ich przydatności w
danym środowisku, w procesie zwanym doborem naturalnym. Mózg Homo sapiens zaś, jak
wiemy, w procesie ewolucji całkiem nieźle się rozwinął. Ale czy poszczególne części mózgu
w miarę ich używania lub przeciwnie - bezczynności, mogą się zmieniać? Czy mózg może
adaptować się do zmian środowiskowych zachodzących w trakcie rozwoju osobniczego? A
jeśli tak, to w jaki sposób i jakie znaczenie mają dla mózgu i jego właściciela takie adaptacje?
Okazuje się, że ośrodkowy układ nerwowy (OUN) nie jest tak niezmienną w swym
funkcjonowaniu strukturą, jak niegdyś sądzono. Bez wątpienia, pionierskie badania nad
funkcją poszczególnych obszarów mózgu odkryły przed nami rolę, jaką pełni ten czy ów
kawałek kory mózgowej. To z jednej strony, bo z drugiej, wyniki tych badań doprowadziły do
przygnębiających wniosków, że raz utracona funkcja wraz z odpowiadającym jej obszarem
mózgu, przepada na zawsze. Inaczej mówiąc, wnioskowano, że skoro generowaniem mowy
zawiaduje pole Broca, to wylew w tym rejonie skutkuje nieodwracalną utratą tej zdolności. I
analogicznie, lokalizacja ruchów ręki czy nogi w „mózgowej ręce czy nodze” ruchowego
homunculusa (rys. 1) oznaczać miała, że skutkiem uszkodzenia mózgowej reprezentacji danej
kończyny będzie paraliż jej rzeczywistego odpowiednika. Kiedy okazywało się, że mimo
takiego uszkodzenia rehabilitacja była możliwa, właściwie nie bardzo było wiadomo,
dlaczego tak się dzieje. Podejrzewano, że być może ośrodek zawiadujący funkcją danej
kończyny znajduje się w obu półkulach. Wysuwano też coraz śmielej przypuszczenia, co do
możliwości przejmowania funkcji uszkodzonego rejonu przez symetrycznie leżący w drugiej
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półkuli. Można więc powiedzieć, że już wtedy pojawiały się pierwsze koncepcje mówiące o
plastyczności kompensacyjnej OUN. Było to tym bardziej uzasadnione, iż nie tak rzadko
odnotowywano przypadki u dzieci, u których utracona funkcja mózgu w pełni dawała się
przywrócić. To nasunęło przypuszczenia, że plastyczność mózgu jest możliwa, ale tylko w
rozwijającym się mózgu. Postulowano więc, że istnieje pewien okres krytyczny, po
przekroczeniu którego funkcjonalne zmiany stają się nieodwracalne. Tak naprawdę jeszcze
długo potem dominował pogląd, że jakiekolwiek reorganizacje adaptacyjne mogą zachodzić
jedynie w mózgu niedojrzałym. Myślenie szło w kierunku ścisłego wiązania określonego
miejsca z określoną funkcją i traktowania mózgu jako tworu mało dynamicznego. Silnym
argumentem na rzecz tego stanowiska były wyniki licznych późniejszych eksperymentów na
zwierzętach deprywowanych lub z uszkodzeniami różnych rejonów mózgu. Eksperymenty te,
rozpoczęte na szeroką skalę w latach 60-tych ubiegłego stulecia dobitnie potwierdzały tezę, że
jeżeli organizacja mózgu może się zmieniać to dotyczy to wyłącznie młodych zwierząt
(Rebillard i wsp., 1977; Rausecker i Korte, 1993). Niektórzy badacze do dziś obstają przy
poglądzie o niezmienności dorosłego OUN, niemniej jednak przekonanie o zadziwiających
zdolnościach dojrzałego układu nerwowego do ulegania funkcjonalnym zmianom, zdobyło
prawdziwe rzesze zwolenników.
1. Przełom w badaniach funkcji mózgu
Pierwsze badania nad funkcjami mózgu miały jeden zasadniczy mankament.
W przypadku ówczesnych pacjentów można było ograniczyć się jedynie do obserwacji
widocznych skutków uszkodzeń, zaś potem – do pośmiertnych badań mózgu, w którym
szukano przyczyny zaburzenia. Tą metodą prowadzono wszystkie badania, mające na celu
funkcjonalne mapowanie mózgu na bazie skutków uszkodzeń. Rozwiązanie tego problemu
przyszło wraz z wynalezieniem i zastosowaniem współczesnych metod badania mózgu.
Przede wszystkim należy pamiętać, że pierwsze dziesięciolecia XX wieku upłynęły pod
znakiem wprowadzenia do badań elektroencefalografii (EEG). Metoda ta pozwoliła nareszcie
przyjrzeć się pracującemu mózgowi, a zatem mózgowi żywego człowieka. Nieco później, bo
w latach 50-tych ubiegłego stulecia rozpoczęto eksperymenty z drażnieniem kory
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odsłoniętego mózgu pacjentów. Obserwowano efekty drażnienia poszczególnych obszarów
mózgu i skrupulatnie opisywano – kawałek po kawałku – rolę każdego z nich. Traktowanie
prądem elektrycznym żywej tkanki nerwowej (jak również podawanie substancji
chemicznych czasowo wyłączających działanie określonych obszarów mózgu – np.
w przypadku tzw. próby Wady) stanowiło spory przełom. Można było bowiem odejść od
bazowania na obserwacjach klinicznych i sekcjach post mortem. Mniej więcej równolegle
w sukurs nowym metodom wystartowały eksperymenty na zwierzętach. Ich mózgi okazały
się być nadzwyczaj trafnymi modelami ludzkiego OUN (np. Pons i wsp., 1991; Allard i wsp.,
1991; Clark i wsp., 1988).
Takie

manipulowanie

przy

żywej

tkance

nerwowej

stworzyło

badaczom

niepowtarzalną szansę przyjrzenia się na bieżąco pracy mózgu zarówno zdrowego jak
i uszkodzonego. Można było sprawdzić jego funkcjonowanie przed i po uszkodzeniu.
Śledzić, co się w nim zmienia i kiedy? A wreszcie - jaką rolę odgrywają zmiany zachodzące
w określonym czasie?
Skutki uszkodzenia określonego obszaru mózgu, to jedna strona medalu. Przyjrzyjmy
się teraz problemowi niejako odwrotnemu. To, co również bardzo długo pozostawało zagadką
z powodu braku odpowiednich metod, sprowadzało się do pytania co dzieje się z obszarem
mózgu, który z jakichś przyczyn nagle staje się bezużyteczny? Dzieje się tak wtedy, gdy rejon
kory mózgowej wykonujący określone zadanie, przestaje odbierać normalną stymulację i traci
swoją pierwotną funkcję. Zadawano sobie pytanie, czy taki obszar kory już na zawsze
pozostaje bezczynny, czy też pełni inną rolę, odmienną od tej, którą wypełnia u człowieka
zdrowego. Podobne pytania pojawiały się między innymi w świetle relacji osób
z amputowaną kończyną, doznających tak zwanych wrażeń fantomowych. Czucie w
nieistniejącej nodze czy palcach amputowanej dłoni było tyleż dziwaczne, co nurtujące
badaczy mózgu. Zjawisko kończyn fantomowych, nierzadko bardzo uciążliwych dla ich
posiadaczy, domagało się wyjaśnienia na gruncie wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu.
Tak naprawdę fenomen kończyn fantomowych do dziś nie doczekał się satysfakcjonujących
wyjaśnień. Mimo wprowadzenia do badań nowoczesnych metod, spekulacje nad
prawdopodobnym mechanizmem powstawania fantomów nie przyniosły klarownych
odpowiedzi na większość pytań.
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Z pomocą w wyjaśnianiu tych i innych zagadnień związanych z dynamiką OUN
przyszło zastosowanie w badaniach mózgu metod neuroobrazowania, takich jak emisyjna
tomografia pozytonowa (PET, z ang. positon emission tomography) czy funkcjonalny
rezonans magnetyczny (fMRI, z ang. functional magnetic resonance imaging) a także ciągły
rozwój metod elektrofizjologicznych czy takich technik jak przezczaszkowa stymulacja
magnetyczna (TMS, z ang. transcranial magnetic stimulation). Upowszechnianie tych
technologii w badaniach naukowych datuje się na koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego
wieku, dzięki czemu możliwe stało się niejako „podglądanie mózgu w akcji”, podczas
wykonywania określonych zadań. Badacze mogli obserować, który z obszarów kory
mózgowej aktywuje się w danej sytuacji. Techniki te umożliwiły też powiązanie zmian
behawioralnych i percepcyjnych z reorganizacją funkcjonalną mózgu. Reorganizacja taka, jak
się okazuje, może się przejawiać np. zmianami w wielkości reprezentacji ruchowych lub
czuciowych określonych części ciała czy też obszarów zawiadujących zmysłami.
2. Homunculus z amputowaną ręką
Z badań przeprowadzonych przy użyciu wspomnianych metod, pochodzą wyniki
świadczące o zmianach plastycznych zachodzących w mózgach ludzi po utracie kończyny.
Okazuje się na przykład, że pobudzanie mięśni proksymalnych do miejsca amputacji
(pozostałych ponad miejscem amputacji) może pochodzić ze znacznie większego obszaru
kory ruchowej (MI) niż pobudzanie analogicznych mięśni w zdrowej kończynie (Cohen i
wsp., 1993; Fuhr i wsp., 1992; Pascual-Leone i wsp., 1992). Z kolei obszar kory
somatosensorycznej (SI), który aktywuje się podczas poruszania części kończyny pozostałej
ponad kikutem, jest większy od obszaru pobudzanego podczas ruchów analogicznych części
zdrowej ręki (Halligan i wsp., 1994). O czym świadczą te wyniki? Najwyraźniej, w wyniku
utraty części kończyny, reprezentacje pozostałych mięśni rozszerzają się na obszary uprzednio
zajmowane przez reprezentację utraconej części ciała. W dodatku, jak widać, takie zmiany w
topografii korowej dotyczą zarówno ruchowego jak i czuciowego homunculusa. Badania nad
topografią kory somatosensorycznej pokazały, że reprezentacje poszczególnych obszarów
twarzy w korze SI u osób po amputacji górnej kończyny zostały przesunięte około 1,5 cm w
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kierunku obszaru, który w normalnych warunkach otrzymuje wejścia z - nieistniejących po
amputacji - nerwów obsługujących rękę i palce. Zastosowanie EEG i magnetoencefalografii
(MEG) pokazało ekspansję korowej reprezentacji podbródka po stronie amputacji na obszar,
który zwykle u zdrowej osoby reprezentuje palce (Elbert i wsp., 1994). Wynika to rzecz jasna
z faktu, że pewne części homunculusowej twarzy oraz homunculusowej ręki leżą w bliskim
sąsiedztwie na powierzchni kory (zob. rys. 1).
To jednak nie wszystko. Badania z udziałem ludzi mają tę przewagę nad
eksperymentami na zwierzętach, że człowieka w przeciwieństwie do szczura można spytać:
„Co pan/i czuje?”. Fakt ten wykorzystano właśnie przy okazji badań osób po amputacjach.
Skoro wiadomo było, że korowe reprezentacje czuciowe i ruchowe ulegają reorganizacji w
wyniku utraty kończyny, postanowiono sprawdzić, na ile doznania badanych, towarzyszące
określonej stymulacji, zgodne są ze zmienionym wzorcem topografii czuciowej w korze
mózgowej. Badania w tym nurcie, zostały zresztą sprowokowane relacjami pacjentów na
temat doznań w nieistniejącej kończynie. Powszechnie znane są liczne przypadki odbierania
wrażeń sensorycznych, również bólowych, z miejsca, gdzie niegdyś znajdowała się ręka czy
noga. Wrażenia takie nazwano fantomowymi, podobnie jak utracone lecz odczuwane
kończyny. Problem kończyn i wrażeń fantomowych jest tak złożony i trudny do wyjaśnienia,
że do dziś nie udało się jednoznacznie rozwikłać kwestii pochodzenia tych doznań.
Poszukiwanie wyjaśnień tego fenomenu zaowocowało konkurującymi ze sobą hipotezami,
których przedstawić tutaj nie sposób. Interesujące są za to wyniki badań, próbujące przybliżyć
prawdopodobne mechanizmy powstawania takich nierzeczywistych wrażeń. U wielu
pacjentów stwierdzono, że już niespełna 24 godziny po amputacji ramienia, bodziec podany
do ipsilateralnej części twarzy (po stronie amputacji), jest odbierany jako bodziec dotykowy
w nieistniejącym fantomie (Borsook i wsp., 1998). Co więcej, pacjent jest w stanie bardzo
precyzyjnie określić miejsce stymulacji na nieistniejącej kończynie. Wszystko to jest
oczywiście zgodne z powyżej opisanymi wynikami świadczącymi o aktywowaniu
reprezentacji ręki przez stymulację innych części ciała (nie wyłączając twarzy). A zatem
somatotopowa reprezentacja fantomowej kończyny w korze czuciowej (SI) aktywowana jest
przez stymulację podbródka czy policzka, ponieważ z nieistniejącej kończyny nie jest w
stanie już odbierać impulsacji. Dlaczego zatem pacjent odczuwa dotykanie na fantomie nie
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zaś na twarzy? Gdzie przesunęła się reprezentacja tej części twarzy w rezultacie reorganizacji
w korze mózgowej? A może pacjent odczuwa stymulacje w obu miejscach jednocześnie?
Dyskusje wyników tych badań zdają się zupełnie pomijać te kwestie. Inna grupa
badaczy opisała pacjenta z podobnymi odczuciami fantomowymi powstałymi w wyniku
amputacji prawego ramienia. Także u tego pacjenta, stymulowanie wybranych miejsc po
prawej stronie twarzy, wywoływało wrażenia dotykowe bardzo precyzyjnie zlokalizowane w
fantomie. Na tym jednak badań nie zakończono, bowiem rok później powtórzono
eksperyment. Wyniki były tyleż nieoczekiwane, co pobudzające do dalszych dyskusji.
Wykazano, że topografia referowanych wrażeń uległa całkowitej dezorganizacji. Co więcej,
nowy, podobnie zdezorganizowany wzorzec mapy sensorycznej został odkryty w wyniku
dotykania lewej strony twarzy (Halligan i wsp., 1994). Są również doniesienia pokazujące, że
rozmiar reorganizacji korowej powstałej po amputacji, jest pozytywnie skorelowany z
intensywnością doznań fantomowych (Ramachandran i wsp., 1995; Ramachandran i wsp.,
1992; Yang i wsp., 1994; Flor i wsp., 1995, 1997). Szczególnie dotkliwymi doznaniami, dla
niektórych z opisywanych pacjentów, są bóle w brakującej kończynie. Wiadomo o nich tyle,
że są związane z reorganizacją SI. Nie ma natomiast zgodności, co do mechanizmów
powstawania takich bólów (Birbaumer i wsp., 1997; Flor i wsp., 1995; Knecht i wsp., 1996).
Innym ciekawym wątkiem w badaniach z udziałem osób pozbawionych kończyn, jest
porównywanie funkcjonowania mózgów ludzi z wrodzonym brakiem ręki lub nogi oraz
takich, którzy stracili ją już po urodzeniu. Badania te ujawniły między innymi, że
magnetyczna stymulacja odpowiedniego fragmentu kory ruchowej wywołuje wrażenie ruchu
nieistniejącej dłoni lub palców. Dotyczy to jednak tylko pacjentów doświadczonych utratą
ręki po urodzeniu. Wrażeń takich nie relacjonowały osoby z wrodzonym brakiem kończyny
(Kew i wsp., 1994). Inne badania tego samego zespołu pokazały, że o ile ruchy ramienia są
związane ze wzrostem przepływu krwi w kontralateralnej (przeciwlegle położonej) SI i MI w
obu grupach osób pozbawionych kończyn, o tyle u pacjentów po amputacji, wzrost ten był
obserwowany w większym obszarze i miał większe natężenie w odpowiednim rejonie kory,
kontralateralnym do nieobecnej kończyny. Zaobserwowano jeszcze jedną różnicę między
tymi dwiema grupami pacjentów. Nietypowa podwyższona aktywność w SI i MI
kontralateralnych do brakującej kończyny, charakteryzowała również ruchy zdrowej ręki, ale
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też tylko u osób po amputacji. Nie zaobserwowano żadnych nietypowych odpowiedzi kory,
podczas ruchów zdrowej kończyny u pacjentów z wrodzonym brakiem (drugiej) ręki (Kew i
wsp., 1994). To natychmiast przywołuje pytanie: skąd te różnice? Dlaczego wzorce
aktywności mózgu obserwowane u osób po amputacji nie są tożsame z tym, co widzimy w
mózgu człowieka, który tej ręki nigdy nie miał, choć jej reprezentacja w korze mózgowej
prawdopodobnie jest obecna. A może stwierdzenie, że w mózgu takiego człowieka mimo
wszystko istnieje reprezentacja kończyny, której nigdy nie było, jest nadużyciem? Czy taki
pacjent rodzi się z bezrękim homunculusem czy też homunculus „traci” tę rękę w ciągu życia
pacjenta? Porównawcze badania sugerują odmienne mechanizmy rządzące generowaniem
zmian plastycznych u tych dwóch grup. Co za tym idzie, badacze sugerują, że reorganizacja
map korowych u ludzi z wrodzonym brakiem ręki rządzi się innymi prawami niż ta
występująca u pacjentów traumatycznych. Przyczyna różnic w mechanizmach czeka jednak
na swego odkrywcę.
3. Poznawanie świata dotykiem i słuchem
Inną wyjątkową grupą ludzi, którzy w ogromnym stopniu przyczynili się do
poszerzenia wiedzy na temat plastyczności mózgu, są osoby równie nieprzychylnie
potraktowane przez los, jak pacjenci opisani w poprzednim akapicie. Niemożność używania
części ciała może mieć związek również z brakiem jednego ze zmysłów. Także i w tym
przypadku, brak impulsacji z narządu do odpowiedniej kory sensorycznej, skutkuje
przeorganizowaniem funkcjonalnym

mózgu. Większość

badań

poświęconych

temu

zagadnieniu pochodzi z eksperymentów z udziałem ludzi niewidomych. Również w tym
przypadku badania pokazały, że zmiany w organizacji funkcjonalnej kory dotyczą nie tylko
obszarów sensorycznych, ale i motorycznych.
Nierzadko słyszymy, że niewidomi mają tę przewagę nad resztą ludzi, iż kosztem
wzroku mają oni wyostrzone pozostałe zmysły. Co ważne, nie jest to jedynie obiegowy
pogląd, ale fakt potwierdzony naukowo. Mimo, iż człowiek niewidomy wcale nie otrzymuje
więcej informacji zmysłowej pozostałych modalności, to niezaprzeczalnie radzi on sobie
lepiej z jej obróbką niż każdy, kto ma dane korzystać z dobrodziejstw płynących z widzenia.
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Mimo otrzymywania normalnych ilości informacji słuchowej czy dotykowej, w mózgach
ludzi pozbawionych wzroku, dokonują się zmiany plastyczne powiązane z większą
wrażliwością na bodźce pozostałych modalności oraz większa sprawnością w ich obróbce.
Faktycznie jednak nie jest jasne, co jest przyczyną a co skutkiem. Czy zmiany plastyczne
powstają w rezultacie przykładania większej wagi do bodźców dotykowych, bądź polegania
na świecie złożonym z dźwięków? Czy też większa wrażliwość na informację
somatosensoryczną i słuchową jest wynikiem innej organizacji funkcjonalnej kory mózgu?
Faktem jest, że bazowanie na wyczulonych pozostałych zmysłach jest dla niewidomych
niezbędne do ich interakcji ze środowiskiem, ponieważ są oni zmuszeni polegać na innej
informacji niż wzrokowa.
Liczne badania wykazały, że niewidomi lepiej niż widzący, wykonują zadania
polegające na lokalizacji dźwięków w przestrzeni oraz ich rozróżnianiu (Liotti i wsp., 1998;
Elbert i wsp., 2002; Lessard i wsp., 1998; Roder i wsp., 1999). Spektakularnym przykładem
takiego uwrażliwienia są niewidomi muzycy ze słuchem absolutnym (Hamilton i wsp., 2000,
2004). Nie dość na tym, albowiem odzwierciedleniem tych zdolności są zmiany w organizacji
kory mózgowej. Po pierwsze, kora słuchowa powiększa swoje rozmiary kosztem innych
obszarów (Elbert i wsp., 2002). Co więcej, neuroobrazowanie mózgu ujawnia, że kora
wzrokowa niewidomych jest aktywowana przez zmiany dźwięków, jeżeli zadanie polega na
detekcji tych zmian (Weeks i wsp., 2000; Kujala i wsp., 1992, 1995, 1997; Liotti i wsp. 1998;
Roder i wsp., 1996). Zademonstrowano w ten sposób, że specyficzne modalnie obszary kory
całkowicie deprywowane (izolowane) od swej normalnej stymulacji zaczynają odpowiadać na
wejścia innych modalności (np. słuchowej). Obrazowo mówiąc, „bezrobotna” kora wzrokowa
zaczyna przejmować obowiązki obszarów zawiadujących odbiorem innego typu bodźców.
Dla zmian plastycznych zachodzących w obrębie różnych modalności ukuto
powszechny dziś termin „plastyczności międzymodalnej” (z ang. cross-modal plasticity).
Wiele badań prowadzonych w tym nurcie wykazało, że kora wzrokowa niewidomych jest
aktywna również podczas czytania znaków Braille’a (Buchel i wsp., 1998; Burton i wsp.,
2002; Cohen i wsp., 1999; Rosler i wsp., 1993; Sadato i wsp., 1996) czy podczas
rozpoznawania nic nieznaczących (nonsensownych) układów wypukłych kropek (Uhl i wsp.,
1991). Co więcej, mapa somatosensoryczna mózgu osoby niewidomej zmienia się

26

LOGOPEDA 2(3)/2006
proporcjonalnie do osiąganej z czasem biegłości w nabywaniu danej czynności, np. w
czytania Braillem (Fuhr i wsp., 1992; Goldreich i Kanics, 2003). Ptito z zespołem w swoich
niedawnych badaniach (Ptito i wsp., 2005) zademonstrował wzrost aktywności (wyrażonej
lokalnym wzrostem przepływu krwi) w korze potylicznej u niewidomych po 7-dniowym
treningu zadania polegającego na detekcji orientacji przestrzennej wykonywanego za pomocą
języka. Eksperymenty prowadzone w ostatnich latach pokazują nawet, że u tej szczególnej
populacji obszary wzrokowe aktywują się także poprzez wyższe funkcje poznawcze, takie jak
np. zdolności językowe (Amedi i wsp., 2003, 2004; Roder i wsp., 2002). Plastyczność
międzymodalna mózgu niewidomych idzie też w parze z wyraźną przewagą tej grupy w
porównaniu ze zdrową kontrolą w obróbce materiału innego niż wzrokowy. Udowodniono, że
niewidomi lepiej radzą sobie z zadaniami dotykowymi (D’Angiulli i Waraich, 2002;
Goldreich i Kanics, 2003; Stevens i wsp., 1996; Van Boven i wsp., 2000). Również z takimi,
gdzie trzeba ocenić czasową sekwencję bodźców (Roder i wsp., 2004), choć są wyniki badań,
które temu zaprzeczają (Grant i wsp., 2000; Stevens i wsp. 1996). Niewidomi górują również
nad osobami widzącymi, jak wspomniano wcześniej, w analizie informacji słuchowej (Liotti i
wsp., 1998; Elbert i wsp., 2002; Lessard i wsp., 1998; Roder i wsp., 1999). Są oni też
sprawniejsi w rozpoznawaniu dźwięków mowy na tle szumu informacyjnego (Muchnik i
wsp., 1991). Podobne prawidłowości dotyczące plastyczności międzymodalnej pokazały
także badania z udziałem głuchoniemych. W mózgu takich osób obserwuje się wzrost
aktywności w korze słuchowej w odpowiedzi na stymulację wzrokową (Neville i Lawson,
1987; Neville i wsp., 1983).
Nie ma jednak zgody wśród badaczy zajmujących się tym zagadnieniem, co do
okresu, w którym takie plastyczne zmiany międzymodalne mogą zachodzić. Sprzeczne ze
sobą koncepcje potwierdzono licznymi badaniami nad przejmowaniem zadań kory
somatosensorycznej przez korę wzrokową osób niewidomych. Niektórzy badacze (i tych jest
przewaga) twierdzą, że plastyczność międzymodalna jest możliwa tylko w rozwijającym się
mózgu. Jednym ze zwolenników tego podejścia jest Leonardo Cohen. Zademonstrował on w
swoich badaniach, że czasowa przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) zastosowana
w rejonie kory wzrokowej u niewidomych, powoduje błędy w percepcji dotykowej
(konkretnie: w rozpoznawaniu znaków Braille’a). Dla porównania, analogiczna stymulacja
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kory wzrokowej u ludzi zdrowych, nie wywołuje takich zaburzeń, lecz upośledza
wykonywanie właściwych dla niej zadań wzrokowych (Cohen i wsp., 1997, 1999). Wnioskuje
on zatem, że taka plastyczność może być korelatem szczególnych zdolności w zakresie
percepcji dotykowej u niewidomych, skoro brak wzroku sprawia, że kora wzrokowa odgrywa
istotną rolę w obróbce informacji somatosensorycznej. Podkreśla on jednak istotność tego, w
jakim wieku pacjent utracił wzrok. Okazuje się bowiem, że wspomniane błędy w percepcji
dotykowej po zastosowaniu TMS do kory wzrokowej, obecne są jedynie u osób z wrodzoną
ślepotą oraz ociemniałych przed 14 rokiem życia (Cohen i wsp., 1999). Potwierdziły to
zresztą badania przy użyciu PET (Buchel i wsp., 1998; Cohen i wsp., 1999; Sadato i wsp.,
2004). Kora wzrokowa aktywuje się podczas czytania znaków Braille’a tylko u ludzi, którzy
utracili wzrok we wczesnych latach życia. Wnioskuje się na tej podstawie, że plastyczność
międzymodalna jest możliwa tylko w pewnym okresie krytycznym, powyżej którego takie
zmiany nie zachodzą. Przeciwnicy tego podejścia powołują się na wyniki badań dotyczących
zmian plastycznych w obrębie kory potylicznej podczas obróbki bodźców słuchowych i
dotykowych, które mogą zachodzić niezależnie od momentu utraty wzroku (np. Kujala i wsp.,
1997).
Innym interesującym nurtem badań przy udziale osób niewidomych, jest studiowanie
plastyczności wewnątrzmodalnej, czyli zmian zachodzących w obrębie tej samej modalności.
Eksperymenty z wykorzystaniem neuroobrazowania pokazały, że u niewidomych czytających
alfabet Braille’a jednym palcem, reprezentacja tego palca w MI jest większa w porównaniu z
reprezentacjami pozostałych „nie czytających” palców (Pascual-Leone i Torres, 1993; Sterr i
wsp., 1998). Rozmiar tej reprezentacji jest też istotnie większy od reprezentacji obecnej w
korze ludzi zdrowych. A więc obszar zawiadujący odbiorem informacji somatosensorycznej z
intensywnie wykorzystywanego palca powiększa się kosztem reprezentacji sąsiadujących.
Potwierdziły to też badania z użyciem metod elektrofizjologicznych. Amplituda
somatosensorycznych potencjałów wywołanych (SEP), pochodzących ze stymulacji
używanych do czytania palców, jest wyższa niż w przypadku palców niezaangażowanych w
czytanie (Pascual-Leone i Torres, 1993). Co więcej, detekcja bodźca dotykowego podanego
do palca czytającego jest zakłócana przez TMS zastosowane do relatywnie większego

28

LOGOPEDA 2(3)/2006
kontralateralnego obszaru kory oraz na dłuższy czas po podaniu bodźca niż w przypadku
palców „mało oczytanych”.
4. Ile czasu potrzebuje mózg na reorganizację?
Im bardziej intensywnie studiowano problem powstawania zmian plastycznych w
mózgu człowieka, tym częściej zadawano pytanie, ile czasu potrzebuje system nerwowy, aby
ulec przeorganizowaniu w odpowiedzi na zmiany środowiskowe. Alvaro Pascual-Leone nie
tak dawno temu podjął się poszukiwania odpowiedzi na to pytanie (Pascual-Leone i
Hamilton, 2001). Eksperyment polegał na rejestracji wzorca aktywacji mózgu osób
niewidomych, obserwowanego podczas dyskryminacji bodźców dotykowych i porównaniu go
z wzorcem obecnym u ludzi zdrowych. Skoro tylko stwierdzono typowe różnice w aktywacji
mózgu podczas wykonywania zadania, zdrowi uczestnicy zostali poproszeni o zawiązanie
oczu na okres 5 dni. W praktyce, sprowadzało się to do czasowego, całkowitego odizolowania
ich od dopływu informacji wzrokowej. Rezultatem tak wymuszonej deprywacji wzrokowej
było powstanie zmian plastycznych charakterystycznych dla mózgu osoby ociemniałej. Co
więcej, zmiany te szybko cofnęły się po odsłonięciu oczu. Wyniki tych badań pokazały co
najmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, potwierdziły opinię, że dojrzały mózg może zmieniać
swoją organizację funkcjonalną. Po wtóre – co zadziwia najbardziej, wystarczy kilkudniowa
deprywacja, aby pozbawiona dopływu stymulacji kora przejęła zadania innych, intensywniej
wykorzystywanych obszarów. A ponadto, wystarczy ponowna modalnie specyficzna
stymulacja kory, aby przywrócić wyjściową organizację funkcjonalną. Badacze ci
zademonstrowali też, że „oślepienie” zdrowych badanych na okres kilku dni prowadzi także
do wyraźnych zmian na poziomie behawioralnym. Okazało się bowiem, że rozpoznawanie
znaków Braille’a usprawnia się w wyniku takiej eksperymentalnej deprywacji wzrokowej
osób widzących. Potwierdziły to również późniejsze obserwacje innych badaczy (Kauffman i
wsp., 2002).
Jeszcze szybsze tempo generowania zmian plastycznych zaprezentowało w swoich
badaniach kilku innych badaczy. Okazuje się, iż wystarczy 40 minut zsynchronizowanej
stymulacji palców dłoni czy równie krótkotrwały trening synchronicznych ruchów kciuka i
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stopy, aby wywołać korową reorganizację w korze MI i SI (Godde i wsp., 2003).
Zadziwiające tempo reorganizacji potwierdziły też badania na pacjentach tuż po
amputacji, choćby niektóre z opisanych powyżej. Tezę tę dodatkowo wspiera fakt, że również
bóle i inne wrażenia fantomowe pojawiają się bardzo szybko po amputacji kończyny. Na
podstawie tych wszystkich doniesień zaproponowano mechanizm powstawania takich
szybkich zmian. Wychodząc z założenia, że tak krótki czas nie pozwala na wytworzenie
zupełnie

nowych

połączeń

synaptycznych,

sugeruje

się

aktywowanie

uśpionych,

nieaktywnych synaps, w odpowiedzi na nietypową stymulację środowiskową. Sprowadza się
to do następującej logiki: w naszych mózgach istnieje szereg potencjalnych połączeń, które w
normalnej sytuacji nie odgrywają żadnej znaczącej roli. Są to nieaktywne wejścia do
obszarów sensorycznych z rejonów zawiadujących inną modalnością. Obrazowo mówiąc,
połączenia te czekają w pogotowiu na zaistnienie nietypowej sytuacji, jaką jest na przykład
utrata wzroku czy eksperymentalnie wywołana deprywacja. I wtedy ujawniają one swoje
przeznaczenie, co w konsekwencji skutkuje przejmowaniem przez korę wzrokową obróbki
sygnałów innych modalności. Dla opisania tego niezwykłego mechanizmu sformułowano
koncepcję tzw. un-masking effect, zgodnie z którą „zamaskowane” połączenia w odpowiedzi
na szczególny bodziec środowiskowy uaktywniają się i funkcjonują tak długo, jak długo
mogą spełniać swoje zadanie (Boroojerdi i wsp., 2001; Pascual-Leone i Hamilton, 2001).
5. Im więcej trenujesz tym bardziej zniekształcasz mapę mózgu
Wszystkie te odkrycia stały się przyczynkiem do studiowania plastyczności OUN u
ludzi całkowicie zdrowych. Skoro tak mało czasu potrzebuje nasz mózg na zmianę korowej
topografii, w linii prostej prowadzi to do wniosku, że plastyczność OUN powinna
charakteryzować dowolny zdrowy mózg. Oczywiście jeżeli poddamy go odpowiedniej
stymulacji. Stwierdzono więc, że nie trzeba definitywnej utraty kończyny, aby zmienić
organizację funkcjonalną SI czy MI, lecz wystarczy czasowe jej unieruchomienie. Badania
pokazały, że po kilku tygodniach nie używania mięśni nogi (np. po założeniu szyny gipsowej)
korowe reprezentacje tych mięśni w MI zmniejszają się (Liepert i wsp., 1995). Taka redukcja
skorelowana jest z czasem trwania unieruchomienia i co ciekawe, efekt ten zostaje szybko
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odwrócony przez ponowne skurcze uwolnionych od bezczynności mięśni. Tak szybka
odwracalność procesów plastycznych wskazuje na funkcjonalną, nie zaś morfologiczną naturę
tych zmian. Zmiany o podobnym charakterze stwierdzono też w rezultacie czasowej anestezji
wybranych mięśni. Znieczulenie dłoni, przedramienia czy wybranych palców prowadzi do
plastycznej reorganizacji w korze, zaś jego ustąpienie – do odwrócenia całego procesu
(Brasil-Neto i wsp., 1992; Rossini i wsp., 1994; Weiss i wsp., 2004; Donoghue, 1995).
Równie interesujące są wyniki badań, pokazujące związek występowania zmian
plastycznych z nabywaniem nowych umiejętności. Trening zadania ruchowego angażuje
określone mięśnie ręki lub nogi. Zaangażowanie mięśni jest większe, gdy czynność jest
skomplikowana, nowa, wymagająca dużej precyzji ruchów. Jak to się przekłada na zmiany w
korze? Wyniki są zgodne z tym, co wiemy o plastyczności wewnątrzmodalnej u
niewidomych. Jeżeli używamy intensywnie jakichś mięśni, to ich homunculusowe
odpowiedniki powiększają się kosztem sąsiednich reprezentacji. Pokazały to badania przy
użyciu TMS: obszary zawiadujące mięśniami zaangażowanymi w wykonywanie określonego
ruchu stają się coraz większe w miarę treningu (Seitz i wsp., 1990; Classen i wsp., 1998;
Karni i wsp., 1995). Potwierdziły to też badania fMRI. Po czterotygodniowym treningu
sekwencyjnych ruchów palców, rozmiar obszarów kory aktywowanych przez wykonanie tej
sekwencji ruchowej powiększa się. Co więcej, zmiany te mogą utrzymywać się nawet przez
kilka miesięcy (Jenkins i wsp., 1990; Pantev i wsp., 2001; Pascual-Leone i Torres, 1993).
Mózg muzyka okazuje się być tego modelowym przykładem. W całej serii badań na tej
szczególnej populacji wykazano, że mapa reprezentacji w mózgu może się zmieniać podczas
opanowywania nowej czuciowo-ruchowej umiejętności, takiej jak choćby nauka nowego
utworu muzycznego (Pujol i wsp., 2000). Na przykład u muzyków grających na
instrumentach smyczkowych, reprezentacje w SI dla palców lewej ręki (zaangażowanej w
złożone ruchy podczas gry na takich instrumentach), istotnie powiększają się podczas
wytrwałych ćwiczeń (Elbert i wsp., 1995). Podobne zmiany w funkcjonalnej organizacji, jako
efekt treningu, obserwuje się też w obrębie kory ruchowej mózgu sportowców (Tyc i wsp.,
2005).
Wszystko to dotyczy świadomego nabywania określonych zdolności. Przeprowadzono
natomiast eksperyment pokazujący, jakie zmiany w mózgu korelują z wiedzą ukrytą,
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nieświadomą (Pascual-Leone i wsp., 1994). W badaniach, o których mowa, zadaniem
badanych były sekwencyjne ruchy palców w odpowiedzi na cyfry wyświetlające się na
ekranie w trudnej do przewidzenia kolejności. W początkowej fazie nabywania umiejętności,
tzw. implicite learning (uczenie się ukryte, nieświadome), postęp w wykonywaniu zadania
odpowiadał powiększaniu się reprezentacji mięśni zaangażowanych w ruchy palców. Obecny
był także wzrost intensywności sygnału w obrębie tych reprezentacji. Największą jednakże
niespodzianką była zmiana zaobserwowana w momencie osiągnięcia poziomu jawnego
nabywania wiedzy (tzw. explicite learning). Co stało się, gdy badany uświadomił sobie klucz,
według którego pojawiają się kolejne cyfry i był w stanie przewidywać ich kolejność? Otóż,
mapy korowe szybko powracały do swych wyjściowych rozmiarów. Można więc powiedzieć,
że kiedy zadanie staje się łatwe, czy też zostaje opanowane, wytrenowane, mózg przestaje
angażować w wykonywanie tej czynności proporcjonalnie powiększone obszary kory.

32

LOGOPEDA 2(3)/2006

Podsumowanie
Ostatnie dekady badań nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu zmuszają nas do
zrewidowania wielu ukształtowanych na dobre poglądów. Uświadomiły nam przede
wszystkim, że plastyczność funkcjonalna nie jest cechą właściwą wyłącznie dla rozwijających
się osobników. Badania wszak dowodzą, że także w mózgu dorosłym można z powodzeniem
wywołać reorganizację topografii kory. Po drugie, wiemy, że odkształcenia czuciowego bądź
ruchowego homunculusa nie muszą się wiązać z trwałym kalectwem, ale że można
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prowokować tego typu zmiany w reprezentacjach korowych absolutnie zdrowych ludzi.
Ingerencją środowiska w organizację mózgu jest w tym przypadku trening czucioworuchowy. Kolejna rzecz to stwierdzenie, że plastyczność mózgu jest zależna od używania lub
nie używania określonej części ciała (w tym także narządu zmysłu). Z tego powodu
powszechnie dziś funkcjonującym terminem w literaturze przedmiotu jest tzw. „usedependent plasticity”. Odkrycie i zastosowanie nowoczesnych metod badania mózgu
pozwoliło znaleźć odpowiedź na wiele pytań związanych z reorganizacją kory reagującej na
środowisko. Aczkolwiek, mimo rozwoju technologii, wiele kwestii pozostaje nadal bez
klarownego wyjaśnienia, zaś kolejne odkrycia mnożą tylko nowe pytania. Mimo wszystko,
neuroobrazowanie przyczyniło się do poznania funkcji poszczególnych obszarów mózgu
pracującego w różnych warunkach. Umożliwiło też powiązanie reorganizacji map korowych z
obserwowanym behawioralnym usprawnieniem pewnych funkcji. Możemy więc, do pewnego
stopnia, manipulować środowiskową stymulacją, wywołując w korze zmiany będące
odpowiedzią na zmianę warunków otoczenia. Nie chodzi rzecz jasna o samo poznanie, a
raczej o pomysł, jak takie manipulacje wykorzystać dla poprawy funkcjonowania zdrowego i
zaburzonego mózgu.
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Patomechanizm powstawania jąkania rozwojowego – propozycja
powiązania jąkania z lękiem1.

Istnieje wiele pomysłów na zrozumienie natury rozwojowego jąkania (stuttering
developmental). Brak jednak teorii na tyle dojrzałej i przemyślanej, aby można było ją bez
zastrzeżeń zaakceptować. Poniżej przedstawiona koncepcja tworzy zręby teorii wyjaśniającej
powstawanie jąkania jako procesu uczenia się. Jąkanie w fazie początkowej pomaga
podmiotowi w pokonaniu trudnej sytuacji, która na pierwszy rzut oka wydaje się bez wyjścia.
Dlatego jąkanie zostaje szybko wyuczone ale jest to początek ”krzyżowej drogi”, którą muszą
przejść jąkające się osoby.
World Health Organization definiuje jąkanie jako zaburzenie rytmu I płynności
mówienia, które powoduje niezdolność wyartykułowania zamierzonej wypowiedzi w skutek
mimowolnego, powtarzającego się przedłużania lub przerywania brzmienia wymawianych
dźwięków. Dla większości jąkających się wada ta jest źródłem stałych przykrych przeżyć. W
związku z tym jąkanie stanowi również sumę zjawisk emocjonalnych towarzyszących
zaburzeniom płynności. Manual of the international..., 1977)
Lęk (anxiety) jest rodzajem strachu (fear).
Strach jest emocją podstawową (obok miłości, złości, zdziwienia i obrzydzenia) składającym
się z trzech komponentów:
•

poznawczego, (werbalnego, świadomego),

•

behavioralnego,

•

fizjologicznego.

1

Jest to nieznacznie zmieniona forma artykułu, który ukazał się w materiałach pokonferencyjnych „Logopedia –
teoria i praktyka”, Wrocław 2005 r.
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Komponenty poznawcze to wiedza na temat strachu, emocjonalnych reakcji, sytuacji
wywołujących ten stan a przede wszystkim jest to świadomość przeżywania określonych
emocji. Taką dobrze uświadomioną emocję nazywa się uczuciem.
Behawioralne komponenty strachu to:
•

opuszczanie lub unikanie prowokujących sytuacji, przerywanie określonych
aktywności oraz unikanie lub odczuwanie niechęci do określonych przedmiotów
czy obiektów

• odpowiednia, wskazująca na przeżywanie strachu mimika twarzy oraz postawa
ciała
Fizjologiczne składniki strachu to:
•

zwiększenie tempa uderzeń serca,

•

rozszerzanie się źrenic oczu,

•

wzrost ciśnienia krwi,

•

zmiany w wydzielaniu hormonów nadnerczy

•

zmiany w szybkości i głębokości oddechu,

•

wydzielanie nadmiernej ilości potu i związany z tym procesem wzrost reakcji
skórno-galwanicznej, .

Te trzy komponenty strachu – werbalne, behavioralne i fizjologiczne mogą
w zależności od podmiotu i sytuacji wzrastać bądź maleć. Gdy komponent poznawczy nie
występuje lub zostaje zatarty, podmiot nie zdaje sobie sprawy, jakiej emocji doświadcza.
Mówimy wtedy, że przeżywa stan lęku.
Istnieje, ze względu na patomechanizm powstawania szereg rodzajów lęku:
1. fobie – jest to lęk skierowany na jakiś określony przedmiot lub sytuację
Fobia powstaje w bardzo wczesnym dzieciństwie w sytuacji, w której podmiot
przeżywa bardzo silny strach i nie zapamiętuje okoliczności zaistnienia tej emocji. To co
pozostaje, to odczucie paniki przeżywane w określonych sytuacjach oraz symptomy
behawioralne i fizjologiczne strachu. Prawdopodobnie ma miejsce mechanizm ewolucyjnego
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torowania czy przygotowania (Öhman, 1992), niektóre obiekty, ważne dla gatunku, wywołują
łatwiej lęk niż inne (np. u naczelnych i człowieka są to węże czy pająki).
Trzeba zauważyć, że w fobii podmiot doskonale zdaje sobie sprawę, że się boi i czego
się boi, nie wie natomiast, dlaczego się boi albo dlaczego tak bardzo czegoś się boi. Na
przykład, znaczna większość ludzi nie lubi ciemnych czy bardzo małych pomieszczeń ale
tylko nieliczni w takich sytuacjach odczuwają napięcie, które jest tak nieprzyjemne czy
zagrażające, że zmusza do natychmiastowego opuszczenia określonego miejsca.
2. lęk uogólniony, niepokój
Występuje jako suma niewielkich zagrożeń, które przekraczają wartość krytyczną.
Niepokój jest domeną naszych czasów. Wynika on z szybkiego tempa życia (wiele zmian w
życiu zarówno własnym jak i rodziny) oraz zbyt dużej liczby docierających do nas
zagrażających informacji praktycznie z całego świata. Część ludzi nie potrafi sobie z tymi
problemami

poradzić,

odczuwają

fizjologiczne

objawy

strachu

oraz

prezentuje

charakterystyczne zachowania ale nie jest w stanie uzasadnić powodów takiego stanu rzeczy,
bo właściwie takiego racjonalnego wytłumaczenia nie ma. Taki niepokój związany jest
z codziennie przeżywanym stresem, ale nie jest to takie samo zjawisko. Podobnie, jak w
poprzednim wypadku, podmiot posiada pewną wiedzę na temat swojego emocjonalnego
stanu. Nie potrafi jednak ściśle określić, skąd bierze się jego niepokój i dlaczego przybiera
takie a nie inne natężenie.
3. lęk wynikający z przeżycia konfliktowej sytuacji
Jest to strach, który po raz pierwszy zaistniał w bardzo wczesnym dzieciństwie albo
w sytuacji bardzo stresującej. Komponenty: behawioralny i fizjologiczny zostały zapamiętane
przez układ limbiczny mózgu, natomiast komponent poznawczy nie, ponieważ mechanizm
pamięci deklaratywnej nie był jeszcze dojrzały bądź nie zadziałał z powodu silnego stresu,
przeżywanego przez podmiot.
4. lęk wynikający z wyparcia
Wyparcie (represja) jest mechanizmem obronnym opisanym po raz pierwszy przez
S. Freuda (1966). Mechanizm polega na „wyrzuceniu” ze świadomości poznawczych
elementów przeżywanego konfliktu zagrażającego. To, co pozostaje w świadomości to
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nieokreślone do końca odczucie paniki czy silnego niepokoju. Pojęcie wyparcia jest w
dalszym ciągu (od ponad 100 lat) przyczyną wielu dyskusji na gruncie medycyny, psychologii
i nauk pokrewnych. Postępy neuropsychologii nie dają odpowiedzi czy to zjawisko może
mieć miejsce i jak do niego dochodzi. Jednocześnie nie zaprzeczają możliwości istnienia
represji. Lęk tego typu może mieć podobne źródło, co poprzedni, to znaczy wynikać z
przeżywania przez podmiot konfliktowej sytuacji ale do tego stopnia zagrażającej, że wiedza
na ten temat została wyparta.
5. lęk będący skutkiem zespołu stresu pourazowego
Tego typu odczucia są wynikiem bardzo silnego przeżycia i „odzywają się” po
tygodniach, miesiącach czy latach od właściwego wydarzenia (wojny, katastrofy czy napadu)
6. panika – lęk podobny do fobii i lęku będącego rezultatem stresu pourazowego,
ujawniający się jednak w postaci napadów zupełnie niezrozumiałych dla otoczenia
Zastanawiając się nad powiązaniami między jąkaniem a lękiem należy odpowiedzieć
wstępnie na dwa pytania:
1. Jakie zjawisko rozumiemy pod pojęciem lęku?
2. Jaki ma być związek pomiędzy jąkaniem a lękiem:
•

czy jąkanie powoduje powstanie lęku?

•

czy też lęk powoduje powstanie jąkania?

•

czy też może są to zjawiska niezależne od siebie, mające wspólne
uwarunkowania?

W literaturze przedmiotu trudno znaleźć odpowiedzi na tak sformułowane pytania.
Przede wszystkim istnieje ogromne zamieszanie w terminologii określania emocji, którą się
tutaj zajmujemy. Terminy strach, lęk czy niepokój jak również obawa czy panika (ang. fear,
anxiety, worry, panic) są często używane w różnym sensie a nawet dowolnie. Powyższe
definicje poszczególnych terminów są jedynie sumą wypadkową, którą zebrałem na
podstawie literatury. Sprawę komplikuje jeszcze fakt, że terapeuci jąkania, w Polsce przede
wszystkim logopedzi, w USA – speech therapist lub speech-disorders therapist, rzadko są
jednocześnie psychologami i nie przywiązują należytej roli do odpowiedniego zdefiniowania
lęku czy strachu.
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Ogólnie mówiąc, znaczna liczba autorów łączy jąkanie z lękiem (Menzies i inni, 1999)
ale trudno znaleźć raport z badań czy też pracę teoretyczną, gdzie autor czy autorzy
przedstawiliby pełną koncepcję, jakby te związki miały wyglądać. Zamieszanie jest tym
większe, że nawet, gdy autor używa jakiegoś wydaje się precyzyjnego terminu, niczego to
często nie wyjaśnia. Na przykład stwierdzenie, wcale nie rzadkie, że jąkanie jest nerwicą, nic
nie mówi o jego patomechaniźmie. Istnieje przynajmniej kilka poglądów na temat przyczyn
powstawania nerwic. I tak ktoś może sądzić, że podmiot jąka się, wskutek czego przeżywa
liczne stresy, które prowadzą do nerwicy, ktoś inny, że ktoś przeżywa lęk i aby jakoś sobie
poradzić z tym lękiem, zaczyna się jąkać. Są to przeciwstawnie podejścia, natomiast dla
kogoś postronnego obydwaj badacze reprezentują to samo stanowisko.
Jestem zdania, że jąkanie jest zaburzeniem emocjonalnym i że zostaje przez podmiot
wyuczone po to, aby mógł on radzić sobie z lękiem. Pogląd ten prezentuję od wielu lat,
starając się udoskonalać swoją koncepcję poprzez jej konfrontację z wiedzą na ten temat,
której przecież przybywa oraz weryfikację poprzez praktykę kliniczną, którą cały czas
kontynuuję.

Poniżej podam główne tezy mojej koncepcji:

1. Człowiek funkcjonuje w rodzinie, grupach społecznych i instytucjach i musi się
komunikować, satysfakcjonujące funkcjonowanie społeczne bezwzględnie wymaga
komunikowania się.
2. Zachowuje się w określone sposoby w celu zaspokojenia popędów i potrzeb.
•

popędy mają charakter wewnętrzny i biologiczny,

•

potrzeby natomiast wewnętrzny albo zewnętrzny indywidualny albo społeczny.

3. Popędy i potrzeby zaspokajane są lub redukowane zgodnie z normami społecznymi. Jeżeli
nie, fakt ten doprowadza do nieprzystosowania społecznego lub jest jego przejawem.
4. W określonych sytuacjach podmiot znajduje się pod wpływem sprzecznych norm i
wymagań w trakcie planowania lub realizacji jakiegoś zadania.
5. W pewnych warunkach przeżywa wtedy konflikt zagrażający. Konflikt taki może mieć
bardzo różną naturę. Może to być konflikt pomiędzy:
a. sprzecznymi emocjami, np:
• strachem a agresją,
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• strachem przed wykonaniem jakiejś czynności a strachem przed karą,
b. emocją a wymaganiem, np:
• strachem przed wykonaniem jakieś czynności a wymaganiem wykonania jej,
• agresją a wymaganiem nie zachowywania się agresywnie.
c. sprzecznymi wymaganiami, np:
• zachowuj się nie agresywnie i nie pozwól się skrzywdzić,
• bądź lojalny wobec kolegów i bądź lojalny wobec rodziców lub nauczycieli.
d. normą a wymaganiem, np:
• dziecko z rodzinną normą „nie kradnij” zmuszane do kradzieży przez
rówieśników,
• gdy normy rodzinne niezgodne są z wymaganiami szkoły,
e. normą a emocją, np:
• odczuwanie agresji a norma „nie wolno nawet myśleć o skrzywdzeniu kogoś,”
• odczuwanie strachu a norma „nie wolno się bać”,
f. dwoma normami, np:
• normami przyjętymi od rodziny a normami rówieśniczymi czy
• normami rodzinnymi a normami środowiskowymi po zmianie miejsca
zamieszkania /z małego ośrodka do miasta lub odwrotnie czy zmianie regionu bądź
kraju.
6. Konflikt jest zagrażający, ponieważ:
•

nie zostaje zwerbalizowany przez opiekunów,

•

jest traktowany jako wstydliwy,

•

związany jest z karą bez względu na to, jak zachowa się jednostka,

•

jest niezrozumiały (nie do pojęcia dla małego dziecka),

7. Konflikt nie zostaje uświadomiony lub zostaje wyparty.
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Nie zostaje uświadomiony, ponieważ:
•

występuje zbyt duży poziom pobudzenia emocjonalnego. Stres prawdopodobnie
powoduje upośledzenie funkcjonowania pamięci deklaratywnej (Jacobs i Nadel,
1985),

•

niedojrzały jest jeszcze układ pamięci deklaratywnej a dojrzały jest już układ
pamięci emocjonalnej. Układ pamięci emocjonalnej kształtuje się znacznie
wcześniej niż pamięci deklaratywnej (Le Doux, 1996).

Zostaje wyparty, ponieważ jest zagrażający dla podmiotu.
Oprócz wyparcia mogą działać jeszcze inne mechanizmy obronne uniemożliwiające
uświadomienie takie jak zaprzeczenie, racjonalizacja, intelektualizacja
1. Pojawia się lęk, jako suma przeżywanych emocji.
2. Podmiot postawiony jest w sytuacji pozornie bez wyjścia, nie może się zachować w
żaden sposób, ponieważ cokolwiek zrobi zostanie ukarany.
3. Z powodu odczuwania silnego napięcia, pojawiają się niepłynności. W sytuacjach
silnego napięcia wszyscy reagujemy niepłynnościami a niektórzy ludzie mają większe
skłonności do niepłynności niż inni. Te skłonności to:
•

opóźniony rozwój mowy,

•

nadwrażliwość

emocjonalna

czy

nawet

emocjonalne

przewrażliwienie,

(w klasyfikacjach psychiatrycznych – obniżenie progu pobudliwości emocjonalnej,
•

słaba kontrola zachowań emocjonalnych.

4. Jąkanie pojawia się zazwyczaj w okresie kształtowania się mowy, mowa najpierw
rozwija się jako płynna, dopiero potem pojawiają się niepłynności. Uzasadnione
wydaje się więc twierdzenie, że mają one charakter funkcjonalny i powstają w sposób
tutaj opisany.
5. Lęk jest silnym popędem i jego redukcja utrwala zachowania, które do tej redukcji
doprowadziły.
6. Objawy niepłynności redukują lęk poprzez:
•

umożliwienie opuszczenia sytuacji zagrażającej, której w inny sposób jednostka
nie może pokonać,
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•

otrzymanie wsparcia,

•

rozwiązanie konfliktu,

•

„uprzedmiotowienie” lęku.

7. Zachowanie, które redukuje lęk, zostaje wzmocnione i utrwalone. Wzmocnione
i utrwalone zostają więc objawy jąkania, ponieważ ratują podmiot przed trwaniem
w sytuacji bez wyjścia.
8. Powstają dwa odruchy warunkowe:
a. sygnał zwiastujący pojawienie się sytuacji wywołującej konflikt zagrażający —> lęk,
Jest to skutek warunkowania klasycznego (Pavlov, 1927), gdzie podmiot uczy się nadawania
znaczenia bodźcowi, który do tej pory znaczenia nie miał a odruch warunkowy jest
zachowaniem nie podlegającym woli.
b. lęk —> objawy jąkania
Jest to skutek warunkowania instrumentalnego, gdzie podmiot uczy się nowego
zachowania. Zachowanie to ma charakter mimowolny lub dowolny.
1. Objawy niepłynności zostają uświadomione i są odbierane przez podmiot jako
zagrażające i jeszcze bardziej dezorganizują wypowiedź. Działa sprzężenie zwrotne.
Proces, który miał chronić podmiot przed przeżywaniem lęku, zaczyna być źródłem
dodatkowego lęku, nazywanego logofobią czyli lękiem przed mówieniem.
2. Powstałe odruchy warunkowe lękowe są bardzo trudne do wygaszenia i mają
tendencję do nawrotów. Jest to bardzo dramatyczne stwierdzenie. Podważa ono
możliwość całkowitego, bezsprzecznego wyleczenia jąkania (Pavlov, 1927; Le Doux,
2000).

To był psychologiczny model powstawania jąkania. Nie ma on wiele wspólnego
z teorią The Learning Theory of Stuttering Development zaproponowaną przez Wendella
Johnsona (Johnson, 1961).
Poniżej przedstawię zręby neuropsychologicznego modelu, który umiejscawia
opisane powyżej procesy w ośrodkowym układzie nerwowym.
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Miejscem w mózgu, gdzie rodzi się strach, jest ciało migdałowate (Martin, 2001).
Jądra ciała migdałowatego mają połączenia prawie ze wszystkimi strukturami mózgu, od
różnych struktur korowych aż po podwzgórze a przez podwzgórze z układem
autonomicznym. Wiedza na ten temat eksploduje wprost w ostatnich latach (LeDoux, 1996).
Ale jak dochodzi do „przeniesienia” lęku na mówienie. Jak wygląda mechanizm tego
procesu? A mechanizm taki istnieje, bo wszyscy mówimy niepłynnie w dramatycznych
okolicznościach. Osoba jąkająca się wytwarza (w myśl przedstawionej powyżej teorii)
odruchy warunkowe, które powodują, że sygnał sytuacji, która wywoływała lęk wystarczy,
żeby wzbudzić pewien ciąg wydarzeń, ale jaki to jest ciąg wydarzeń?
1. Pierwszy etap znamy, sygnał sytuacji zagrażającej wywołuje pobudzenie ciała
migdałowatego (corpus amygdaloideum, amygdala). Powstaje klasyczny lękowy
odruch warunkowy: jakiś bodziec, bezpośrednio lub pośrednio związany z sytuacją
komunikacyjną zostaje skojarzony z lękiem. Neurofizjologicznie wygląda to w ten
sposób, że sygnał ze wzgórza (thalamus) zostaje bezpośrednio (bez pośrednictwa kory
mózgowej – neocortex) przesłany do jądra środkowego ciała migdałowatego (the
central amygdaloid nucleus) poprzez jądro boczne (the lateral amygdaloid nucleus)
tego układu. Tam powstaje lęk2 ale co zaburza czy inaczej jakie funkcje ośrodkowego
układu nerwowego zostają zaburzone, skutkiem czego mowa staje się niepłynna? Skąd
biorą się tiki i współruchy?
2. Otóż odpowiedzialny za te wszystkie zjawiska może być układ pozapiramidowy
mózgu (extrapyramid system) (Brodal, 1981). Składa się on z prążkowia (striatum),
w skład którego wchodzi jądro ogoniaste (nucleus candatus) i część jądra
soczewkowatego (nucleus lentiformis), która nazywa się skorupą lub łupiną
(putamen). W skład układu wchodzi jeszcze pozostała część jądra soczewkowatego –
gałka blada (globus pallidus), istota czarna (substantia nigra), jądro niskowzgórzowe
(nucleus subthalamicus) oraz jądro brzuszne przednie wzgórza (nucleus ventralis
anterior thalami). Układ pozapiramidowy uzupełnia czynność układu piramidowego
(pyramid system), ściśle z nim współpracując. Drogi piramidowe przewodzą z kory
2

Anxiety a nie fear, ponieważ dzieje się to we wczesnym dzieciństwie, gdy układ pamięci deklaratywnej nie
działa jeszcze dobrze ze względu na niedojrzałość hipocampa lub proces warunkowania następuje w silnym
stresie, a wtedy hipokamp też źle funkcjonuje. Bez przeszkód działa natomiast układ pamięci o emocji, którego
główną strukturą jest ciało migdałowate a właściwie niektóre jego jądra.
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impulsy nerwowe wywołując ruchy dowolne, działanie układu pozapiramidowego
polega głównie na koordynacji ruchów zautomatyzowanych. Można ogólnie przyjąć,
że układ pozapiramidowy reguluje głównie napięcie mięśni i postawę ciała. Bierze on
jednak niewątpliwie udział we wszystkich czynnościach ruchowych, które może
zarówno pobudzać, jak i hamować. Czynność jego stanowi niejako tło dla ruchów
dowolnych (Martin, 1998).
3. Planowanie motoryczne aktu mówienia, to domena kory mózgowej, głównie obszarów
zwanych korą Broca. Ale realizacja polega na włączeniu ośrodków podkorowych
umiejscowionych właśnie w jądrach podstawnych mózgu, o których mówiliśmy przed
chwilą (muclei basales). Odpowiedzialne są one za płynność ruchów a płynność
zautomatyzowanych ruchów pozwala na płynną realizację aktów mówienia.
Uszkodzenie jąder podstawnych mózgu prowadzi do postaci pozapiramidowej
mózgowego porażenia dziecięcego. Ale w jąkaniu nie następuje uszkodzenie tych
struktur a jedynie zaburzenie ich funkcjonowania, zaburzenie na tle lękowym.
4. Jeżeli taka jest prawda, to jądra migdałowate powinny mieć połączenie ze strukturami
wchodzącymi w skład układu pozapiramidowego. I tak jest. Amygdala ma połączenia
zarówno z jądrem ogoniastym jak i ze skorupą, gałką bladą oraz istotą czarną.
Pobudzenia z ciała migdałowatego mogą więc być przekazywane do tych struktur.
Jakie to daje objawy czy raczej jakie objawy może dawać? Otóż charakterystyczne dla
jąkania:
•

perseweracje czyli powtórzenia,

•

bloki,

•

drżenie,

•

ruchy atetotyczne,

•

ruchy pląsawicze3.

5. Wszystkie te objawy wielokrotnie obserwuje się w pracy z osobami jąkającymi się.
Wynikają one ze wzmożenia bądź obniżenia napięcia mięśni oraz zmniejszenia lub
zwiększenia ilości ruchów.
3

Tego typu ruchy spotykam stosunkowo często u osób z rozwiniętym jąkaniem.
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Istota czarna i gałka blada odpowiadają za:
•

hamowanie napięcia mięśniowego i

•

pobudzanie czynności ruchowej.

Natomiast jądro ogoniaste4 i skorupa:
•

pobudzają napięcie mięśniowe oraz

•

hamują ruch.

6. Tak więc działanie tych dwóch podukładów jest przeciwstawne. Zaburzenia
występujące w jąkaniu tylko w małym stopniu przypominają mózgowe porażenie czy
parkinsonizm,

ponieważ

występują

tylko

jako

wynik

lękowego

odruchu

warunkowego. Gdy tego odruchu nie ma, akt mówienia przebiega bez zakłóceń,
ponieważ wtedy ruchom dowolnym, sterowanym przez korę mózgową i układ
piramidowy towarzyszą niezakłócone liczne ruchy dodatkowe, wykonywane
nieświadomie, niezbędne aby proces przebiegał prawidłowo. Dzieje się tak dlatego,
ponieważ praca układu pozapiramidowego pod wpływem lęku zostaje jedynie
zakłócona, napięcie powstałe w jądrze środkowym układu migdałowatego zostaje
skierowane do różnych części układu pozapiramidowego ale jego poszczególne jądra
nie są uszkodzone i gdy nie pojawia się lękowy odruch warunkowy, nie dzieje się nic
spektakularnego.
7. Gdy lękowy odruch warunkowy uruchamia się, płynność mowy zostaje zaburzona.
Prawdopodobnie, jeśli dojdzie do skojarzenia ciała migdałowatego z gałką bladą i
istotą czarną, zaburzenia mowy będą miały charakter kloniczny i będą im
towarzyszyły liczne współruchy. Przy powstaniu lękowych odruchów warunkowych
między ciałem migdałowatym a striatum (jądro ogoniaste i skorupa), przeważały będą
objawy

toniczne,

wynikające

z

silnych

napięć

mięśniowych.

Wizualnie

4

Ostatnio wykazano, że u osób jąkających się w porównaniu z nie jąkającymi się, lewe jądro ogoniaste cechuje
się nienormalnie niską aktywnością, jednocześnie ma być nadwrażliwe na dopaminę Obniżenie poziomu
dopaminy zmniejsza napięcie mięśni związanych z mową i polepsza mowę. (Kehoe, 2003)
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charakterystyczne będzie, obserwowane głównie na twarzy ale nie tylko, napięcie i
drżenie, czemu nie będą towarzyszyły współruchy5.
8. Odruchy warunkowe powstają nieświadomie czy raczej poza świadomością. Ale
przeżywanie pobudzenia emocjonalnego zostaje zanotowane czy raczej przekazane do
kory mózgowej i powoduje świadome przeżywanie lęku. Te świadome myśli o
pobudzeniu, wypływające z kory i hipokampa, docierają do ciała migdałowatego i
jeszcze bardziej je pobudzają.
9. Do kory mózgowej dociera także informacja o narastaniu jąkania. To jeszcze bardziej
zwiększa świadomy niepokój, który zostaje odnotowany przez ciało migdałowate, co
powoduje kolejne zwiększenie jego pobudzenia. Coraz bardziej pobudzane ciało
migdałowate przekazuje impulsy do striatum i/lub gałki bladej i istoty czarnej, co
zwiększa jeszcze jąkanie. Fakt ten dociera do świadomości, zwiększając napięcie,
które dociera do ciała migdałowatego i tak dalej. Mózg zostaje coraz bardziej
pobudzany na zasadzie pozytywnego sprzężenia zwrotnego i podmiot traci całkowicie
kontrolę nad swoim mówieniem. Proces ten zachodzi łatwiej u pewnych osób, które
charakteryzują się słabszą kontrolą procesów emocjonalnych. Szukając uwarunkowań
w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego należy zwrócić uwagę na korę
czołową a ściślej przyśrodkową okolicę kory przedczołowej (the medial prefrontal
cortex) (Morgan, Romanski & LeDoux, 1993).
10. Taki patomechanizm jąkania wyjaśnia wiele tajemniczych zachowań osób jąkających
się. Na przykład:
•

brak dowolnej kontroli przebiegu mowy,

•

niemożność przerwania (dowolnego) aktu mówienia,

•

tiki i współruchy, które traktowane były jako wypracowane przez podmiot
sposoby upłynniania mowy (dystraktory), ale które bardzo często pojawiały się
równolegle z niepłynnością mowy, nie mogły więc być wyuczone.

11. Taka koncepcja tłumaczy też, dlaczego jąkanie ma tak indywidualny charakter.
Istnieje wiele możliwości powstania warunkowych odruchów lękowych między
5

Tak się będzie działo przy założeniu, że ciało migdałowate nadmiernie te struktury pobudza, można jednak
założyć istnienie odwrotnego mechanizmu, w którym amygdala hamuje aktywność tych jąder, hipoteza taka
wydaje się jednak mniej przekonywująca.
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amygdalą a poszczególnymi strukturami układu pozapiramidowego. Wyjaśnia się też
dawno temu opisane zjawisko zaniku jąkania w starszym wieku. Otóż u starszych
ludzi zaczyna brakować w mózgu neuroprzekaźnika nazywającego się dopaminą.
Przekazuje ona między innymi pobudzenie z istoty czarnej do gałki bladej. Podanie
leków, które blokują receptory dopaminy w gałce bladej, znacznie zmniejsza jąkanie
(Costa D.,Kroll R., 2000). Powstaje więc podobna sytuacja, jak w starszym wieku,
gdzie jest za mało dopaminy.
12. Można wyjaśnić także, dlaczego zastosowanie maskowania aparatem edynburskim
zmniejsza jąkanie ale nie eliminuje go całkowicie. Otóż informacje audytywne
przekazywane drogą poprzez wzgórze i hipokamp trafiają do kory słuchowej i
przemieszczają się do innych ośrodków dając świadomość niepłynnej wypowiedzi.
Z kory, pisano o tym powyżej, wędrują do ciała migdałowatego, powodując
przeżywanie strachu przed mówieniem czyli logofobię. Ten rodzaj napięcia jeszcze
bardziej pobudza ciało migdałowate i cały proces „nakręca się”. Często tę fazę jąkania
określa się jako jąkanie wtórne. Gdy podmiot nie słyszy swojego jąkania, sprzężenie
zwrotne zostaje wyłączone ale nie na długo, ponieważ do świadomości zaczynają
docierać poza słuchowe informacje płynące z innych zmysłów, np. proprioceptywnego
o tym, że następują skurcze i jąkanie znów zaczyna się rozwijać.
13. Coraz większego znaczenia nabierają także reakcje otoczenia na niepłynności
wypowiedzi. Jednostka zaczyna antycypować czyli przewidywać, że jej językowe
zachowania nie zakończą się powodzeniem i to zjawisko także zwiększa napięcie
przekazywane ciału migdałowatemu. W miarę rozwoju jąkania coraz większą rolę
zaczyna odgrywać kora mózgowa, która właściwie, w myśl przedstawianej koncepcji,
nie była zaangażowana w powstanie jąkania.
14. Jąkanie może być powodowane czy raczej tendencja do jego narastania może w coraz
większym stopniu wynikać z funkcjonowania kory mózgowej. Poranne wspomnienia
przeszłych niepowodzeń w komunikowaniu się z innymi ludźmi może doprowadzić
do reakcji na poziomie fizjologicznym. Damasio taki stan nazywa pętlami „jak gdyby”
(Damasio, 1994; 2000). Podmiot już na początku dnia wie, że będzie mocno się jąkał,
bez względu na to, co jeszcze może się mu w tym dniu przydarzyć i ta myśl a
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właściwie wzbudzone przez nią uczucie będzie przez najbliższy czas dominujące.
Sytuacja jednostki będzie jeszcze trudniejsza, gdy swojego jąkania bardzo się wstydzi,
ponieważ proces narastania niepokoju będzie tym bardziej narastał i jeszcze
w większym stopniu powodował wzrost niepłynności.
15. Może nastąpić jeszcze bardziej skomplikowane zjawisko. Jeśli podmiot przeżywa lęk
będący wynikiem wyparcia jakiegoś konfliktu, który z jąkaniem nie ma żadnego
związku, to na poziomie świadomym, czyli kory mózgowej, będzie oskarżał za jego
wystąpienie jąkanie. „Uprzedmiotowi” wtedy ten lęk, przypisując go swojemu
jąkaniu, co pozornie polepszy jego funkcjonowanie, ponieważ zamieni lęk na strach,
ale w rezultacie jeszcze bardziej narastała będzie jego logofobia, powodująca
wycofanie się z sytuacji komunikacyjnych. Ma to miejsce, gdy jednostka na przykład
wykonuje pracę, która sprzeczna jest z jej normami albo przerasta jej intelektualne
możliwości ale z drugiej strony stanowi tak wielką wartość ze względu na zarobki czy
prestiż, że nie przyznaje się ona do swoich wątpliwości, a za stan bardzo uciążliwego i
źle odbieranego pobudzenia „oskarża” swoje jąkanie. Wtedy ciało migdałowate
zostaje silnie pobudzane przez korę, przekazuje to napięcie do pozapiramidowych
struktur i jąkanie nasila się.
16. Można także sensownie wytłumaczyć, dlaczego często nie pojawia się jąkanie podczas
przeżywania przez podmiot gniewu. Gniew, bez względu na to, czy powstaje także w
ciele migdałowatym, jako drugi biegun lęku, czy w innych strukturach mózgowych,
nie jest „uwarunkowany” z jąkaniem, a poza tym nie można jednocześnie przeżywać
lęku i gniewu. Dlatego bardzo często jednostka przeżywająca to uczucie nie jąka się,
co spotyka się z konsternacją zarówno jej jak i otoczenia.
17. Rozumując w ten sposób łatwo wyjaśnić, dlaczego skuteczna jest „metoda żucia”
opracowana bardzo dawno temu przez Froeschelsa (patrz: Führing 1978). Od dawna
wiadomo (Pavlov, 1955), że czynność jedzenia zmniejsza lęk. Ruchy jedzenia hamują
więc występowanie lęku czyli przeciwdziałają uaktywnianiu warunkowego odruchu
lękowego powstałego w ciele migdałowatym. Z moich obserwacji klinicznych
wynika, że także podczas naturalnego spożywania posiłków osoby jąkające się mówią
znacznie płynniej.
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18. Jasne staje się również, dlaczego w badaniach psychologicznych mających na celu
określenie poziomu lęku uzyskuje się tak niejednoznaczne wyniki (Menzies &
colleagues, 1999). Gdy bada się zachowania fizjologiczne wskaźniki, okazuje się
najczęściej, że są podwyższone ale świadomość emocji często nie. Dlaczego?
Ponieważ podmiot świadomie nie odczuwa lęku (anxiety). Lękowy odruch
warunkowy, w przypadku jąkania tworzy się, o czym już pisałem na poziomie
podkorowym i dlatego nie ma szans zaistnieć w świadomości, która jest przecież
domeną kory. Oczywiście amygdala jest połączona z korą i przesyła do niej
informacje o stanie podwyższonego emocjonalnego napięcia ale jednocześnie do kory
szerokim strumieniem poprzez wzgórze płyną informacje – „ja jąkam się”. Dlatego
jąkanie zostaje często skojarzone z bardzo silną logofobią i ogromnym strachem.
Wtedy nikt z zewnątrz nie może zrozumieć, dlaczego dana jednostka tak silnie
przeżywa swoje jąkanie, mimo że obserwatorowi nie wydaje się ono zbyt zakłócające
werbalną komunikację tej jednostki.
Takie i wiele innych przykładów wskazuje na to, że przedstawiona koncepcja nie jest
bezpodstawna. Nie jest też nowa, w tym sensie, że dawno już mówiono, że jąkanie związane
jest ze złym funkcjonowaniem jąder podstawnych mózgu ale wtedy były to tylko spekulacje,
twierdzono, że jest zaburzeniem neuromięśniowym, (np. van Riper 1990), ale nie tłumaczono
przekonywująco, dlaczego do tego zaburzenia dochodzi, pisano, że ma związek z lękiem ale
nie wyjaśniono – jaki.
Przedstawiony powyżej model może być sprawdzony dzięki możliwościom
obrazowania pracy mózgu. Zarazem ma naukowe podstawy teoretyczne. Czas pokaże czy jest
słuszny. Dowody na jego potwierdzenie lub zaprzeczenie trudno chyba uzyskać jedynie przy
pomocy badań sensu stricte psychologicznych. Jąkanie według tej koncepcji ma swoje źródło
w procesach zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym i powinno w związku z tym
odcisnąć swoje piętno na funkcjonowaniu tego układu, co może być w jakiś sposób
uwidocznione. Postępy w obrazowaniu funkcjonowania OUN mogą być tutaj widoczne. Już
w połowie dwudziestego wieku wybitny kanadyjski psycholog Donald Hebb mówił, że
procesy uczenia się polegają na powstawaniu „zgromadzenia komórek nerwowych” (Hebb,
1949). Zjawisko to miało polegać na tym, że pod wpływem jakiegoś doświadczenia, pewne
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komórki nerwowe zostają ze sobą w jakiś sposób połączone i następnym razem, gdy
zaistnieje podobna sytuacja, zaczynają funkcjonować w sposób zorganizowany, mimo że na
początku nie było między nimi żadnych związków.
Teraz wiadomo, że te związki mogą mieć różny charakter.

Najczęściej

neurochemiczny (zwiększenie ilości neurotransmitera, udrożnienie dróg nerwowych poprzez
zwiększenie lub zmniejszenie wychwytu tego neurotransmitera czy uwrażliwienie błony
komórkowej na dany czynnik neurochemiczny). Ale takie powinowactwo może także
odcisnąć neuroanatomiczne piętno, polegające na zwiększeniu połączeń wypustek nerwowych
między tymi dwoma strukturami. Obserwację tych zmian umożliwia między innymi:
1. tomografia komputerowa,
2.

rezonans magnetyczny i jego odmiany, np. funkcjonalny rezonans magnetyczny,

3. pozytronowa (pozytonowa) tomografia emisyjna (PET) i wiele innych.
Być może specjaliści mający dostęp do wyżej wymienionych technik zainteresują się
poszukiwaniem różnic w połączeniach ciała migdałowatego z opisywanymi wyżej jądrami
podstawnymi, między ludźmi mówiącymi płynnie i jąkającymi się.
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Wielojęzyczna i wielokulturowa Europa wyzwaniem dla logopedów i
terapeutów mowy. Refleksje pokongresowe.

Problematyka wielojęzyczności i wielokulturowości jest dla niektórych krajów
europejskich zagadnieniem istotnym także z punktu widzenia praktyki logopedycznej.
W takich krajach jak Francja, Anglia, Niemcy czy Szwecja obecność imigrantów rodzi
konieczność stworzenia narzędzi i metod pracy dostosowanych do potrzeb wieloetnicznej
społeczności. W samym tylko Londynie żyje społeczność, która operuje około 300 językami.
Nietrudno zatem wyobrazić sobie, jak wygląda przeciętna klasa szkolna w tak
zróżnicowanym etnicznie kraju, jak Wielka Brytania. Język angielski jest dla napływowej
ludności kolejnym językiem, który otwiera drzwi do asymilacji, nie zawsze przebiegającej
szybko i bezproblemowo. Zderzenie języka rodzimego i języka obcego rodzi trudności, które
dzieci przynoszą do szkół oraz do gabinetów logopedycznych.
W naszym kraju zagadnienie wielokulturowości nie wyzwala wielu problemów,
chociaż są takie regiony, w których już może mieć pewne znaczenie. Językami mniejszości
narodowych w Polsce są takie języki, jak białoruski, niemiecki, litewski, słowacki oraz
ukraiński.6 Powstające w niektórych częściach naszego kraju grupy przedszkolne i klasy
dwujęzyczne mogą wiązać się z geograficznym rozprzestrzenieniem języków mniejszości
narodowych (zwłaszcza na obszarze przygranicznym) lub z dostępnością nauczycieli
mogących zaspokoić potrzeby edukacyjne danej placówki oświatowej. Idea nauczania
dwujęzycznego jest w naszym kraju realizowana na wszystkich szczeblach nauczania, choć w
wielu wypadkach, z uwagi na konieczność pokrycia kosztów edukacji przez rodziców,
zachowuje swój elitarny charakter.

6

Dane pochodzą z opracowanego przez prof. Hannę Komorowską raportu pt.: „National description of Poland.
Suplement to the Eurydyce study on ‘Foreign Language Teaching in Schools in Europe’, 2001”, s.2
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pedagogicznej i ostatnio także logopedycznej7. Podejmowane próby łączenia różnych
stanowisk badawczych pogłębiają refleksję teoretyczną. Taki stan rzeczy daje podstawy do
stworzenia odpowiednich programów kształcenia dla nauczycieli, realizujących nauczanie
dwujęzyczne na wszystkich poziomach edukacji (od przedszkola po uniwersytet). Jest to
bowiem nadal zadanie w fazie realizacji, gdyż istniejący w chwili obecnej trend, by uczyć
dwujęzycznie, przekłada się w praktyce na to, iż wielu nauczycieli podejmuje się tego zadania
bez pełnego przygotowania warsztatowego.
Nasza wiedza o procesach językowych, z jakimi mamy do czynienia u osób
dwujęzycznych, stale się wzbogaca, między innymi dzięki wymianie poglądów na forum
międzynarodowym. We wrześniu tego roku miałam okazję uczestniczyć w europejskim
kongresie logopedycznym zorganizowanym pod auspicjami CPLOL-u w Berlinie.8 Właśnie
wielojęzyczność była motywem przewodnim tego kongresu. Przedstawiciele ponad
dwudziestu krajów świata przez trzy dni próbowali odpowiedzieć na pytanie: co należy
zrobić, aby praca logopedy w wielojęzycznych społecznościach mogła być efektywniejsza?
Dzisiaj bowiem problem pracy logopedów z pacjentami (zwłaszcza dziećmi i dorosłymi z
afazją), którzy wywodzą się z odmiennych kulturowo środowisk, jest przedmiotem troski
wielu logopedów, najczęściej na własną rękę poszukujących właściwych sposobów działania.
Problem ten ma wymiar ogólnoeuropejski, a być może i światowy.
Możemy zadać sobie pytanie: czy możliwe jest prowadzenie terapii przez logopedę w
języku, którym nie włada? Jak się okazuje, na podstawie obserwacji imigrantów w Szwecji,
dzieci dwujęzyczne z zaburzeniami mowy przejawiają trudności w obydwu językach.
Logopeda, który z nimi pracuje, musi zbadać poziom kompetencji w każdym języku, którym
posługuje się dziecko. W związku z wcześniej wspomnianym dużym zróżnicowaniem
etnicznym w niektórych państwach, logopeda musiałby znać bardzo wiele języków.
Ideałem oczywiście byłaby sytuacja, w której terapeuta byłby dobierany zawsze na zasadzie:
język terapii - to język ojczysty terapeuty. W rzeczywistości brakuje logopedów native
7

por. J. Cieszyńska, Dwukulturowość, dwujęzyczność-przekleństwo czy bogactwo?, w: Logopedia, tom. 33,
2004, s. 25-42; M. Rocławska-Daniluk, Bilingwizm a zaburzenia mowy. Wyniki wstępnych badań pilotażowych
w przedszkolach, w: Logopedia, tom. 34, 2005, s. 77-83.
8
Sprawozdanie z tego kongresu, mojego autorstwa, powinno ukazać się w najnowszym numerze „Logopedii” .
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speakerów dla wielu języków, którymi mówi się na przykład w Londynie, Berlinie czy
Paryżu. W związku z tym, należy wypracowywać pewne sposoby radzenia sobie z tym
problemem. Prof. Eva K. Salameh ze Szwecji proponuje, aby do ustalenia zakresu
kompetencji językowych dziecka włączyć rodziców. Rodzicom w wywiadzie środowiskowym
powinno się postawić pytanie: czy według nich ich dziecko ma problemy językowe? Czy
mówi podobnie czy inaczej niż jego rówieśnicy? Co można powiedzieć o tym, jak się
wypowiada w języku ojczystym, to znaczy: czy używa właściwie kategorii gramatycznych
(rodzaju, liczby), czy przestrzega właściwej kolejności wyrazów w zdaniu? Należy pytać o to,
czy dziecko jest rozumiane przez osoby z jego najbliższego otoczenia, przez inne dzieci.
Wypowiedzi dziecka należy starać się odnotować w formie transkrypcji fonetycznej. Nie bez
znaczenia są także aspekty kulturowe: wzory relacji rodzic-dziecko, postawy rodzicielskie, do
których powinno się dotrzeć w wywiadzie z rodzicami.
Przyglądając się bliżej aspektom językowym warto wyjaśnić jak rozumiemy samo
pojęcie dwujęzyczności?
Definiując dwujęzyczność bierze się pod uwagę dwie zmienne: poziom kompetencji w
języku obcym, zwanym drugim (L2) oraz moment wprowadzenia języka, który traktujemy
jako drugi. Obydwie zmienne prowadzą do różnych definicji. Poziom kompetencji może
wahać się od minimum kompetencji komunikacyjnej po pełną kompetencję językową, w
aspekcie mówienia, czytania i pisania, zwaną dwujęzycznością pełną. Jednakże już minimum
kompetencji komunikacyjnej, według niektórych badaczy, wystarcza do tego, aby traktować
kogoś jak osobę dwujęzyczną.9 Uzasadnione w tej sytuacji jest stosowanie w literaturze
fachowej podziału na dwujęzyczność u dzieci i u ludzi dorosłych. Taki podział ułatwia
znalezienie kompromisu w kwestiach dotyczących definicji dwujęzyczności.
Warte zauważenia jest także to, iż dwujęzyczność nie jest prostym połączeniem dwóch
jednojęzyczności. Kompetencje językowe osoby dwujęzycznej objawiają się inaczej niż
osoby jednojęzycznej. Typowym przykładem tej odmienności jest przełączanie kodów (codeswitching), które charakteryzuje dzieci dwujęzyczne reprezentujące wysoki poziom
umiejętności językowych w obydwu językach. W wielu wypadkach przełączanie kodów

9

por. C.E.Snow, Dwujęzyczność i przyswajanie języka drugiego, w: J. B. Gleason, N. B. Ratner,
Psycholingwistyka, GWP, Gdańsk 2005, s.478.
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wiąże się z uwzględnianiem punktu widzenia rozmówcy, niekiedy zaś może wynikać z bardzo
indywidualnych preferencji użytkownika języka.
Szeroko zakrojone badania socjolingwistyczne na temat przełączania kodów dla
języków o różnym stopniu pokrewieństwa ukazały obraz dwujęzycznych dzieci, które bardzo
wcześnie, bo już w wieku 2-3 lat, są w stanie posługiwać się odpowiednim językiem w
zależności od tego, do kogo się zwracają10.
Oczekiwanie na wprowadzenie drugiego języka do czasu rozwinięcia odpowiedniego
poziomu kompetencji w pierwszym języku, postulowane przez Jima Cumminsa11, nie musi
być traktowane jak reguła postępowania. Obserwacje dzieci dwujęzycznych wskazują na to,
iż kształtujące się w dziecięcych umysłach dwie kompetencje językowe mogą przechodzić
fazy nieharmonijnego rozwoju. Nie powinno to wszakże budzić w nas sceptycyzmu w
stosunku do edukacji bilingwalnej.
To, co powinno przyciągać naszą uwagę, i na co położyła nacisk prof. Rosemary Tracy
w swoim wystąpieniu referatowym, to dążenie do stworzenia dzieciom w edukacji
bilingwalnej środowiska dostatecznie stymulującego, pełnego wyzwań, rozwijającego w
dzieciach

umiejętności

analityczne,

a

nie

zaplanowanego

z

góry,

sztucznie

ustrukturyzowanego.
Jest to zadanie, nad którym rozmyślają dziś naukowcy na całym świecie, próbujący
przenosić teoretyczne wskazania do praktyki glottodydaktycznej (wymiarze edukacji
bilingwalnej).
Sygnalizując polskim logopedom poruszane na forum międzynarodowym problemy,
pragnę zachęcić logopedów, nauczycieli języków obcych, psychologów i pedagogów do
wymiany poglądów, która pozwoli wypracować wspólnie program edukacji bilingwalnej,
według którego będziemy mogli rozwinąć kształcenie odpowiednio przygotowanych
nauczycieli. Połączenie nauczania języka ojczystego z językiem obcym staje się już normą w
edukacji nie tylko wczesnoszkolnej, ale i przedszkolnej. Starajmy się dostrzec to
zapotrzebowanie na odpowiednio wykształconych nauczycieli glottodydaktyków, bo jest ono
wynikiem tendencji, jakie obserwujemy w wielu państwach świata.
10

Myers-Scotton, Carol (2006) Multiple Voices, Malden (Mass.):Blackwell.
Cummins Jim (1986), Linguistic iterdepedence. A central principle of bilingual education, in: J. Cummins, M.
Swain (eds.), Bilingualism in education. Aspects of theory, research and practise, London, Longman, p.80-95.
11
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Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i obcojęzyczna w aspekcie teoretycznym, jak i
praktycznym będzie tematem przewodnim najbliższej konferencji, która odbędzie się w
Gdańsku w dniach 12-13 maja 2007 roku. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tej
konferencji. Pełniejsze dane na stronie: www.glottispol.gda.pl.
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Terapia logopedyczna w wybranych krajach europejskich
Wstęp
Przedstawione w niniejszym artykule rozwiązania organizacyjne służby logopedycznej
mają na celu porównanie naszych warunków pracy z modelami spotykanymi w innych
krajach. Przykłady zostały wybrane przypadkowo, bez szukania tendencji. Autor nie dokonuje
dzięki takiemu wyborowi oceny, nie próbuje stawiać naszej logopedii „w kontekście”, nie
wartościuje.
Dane zostały zaczerpnięte z relacji naszych przyjaciół, związkowców z CPLOL: Jenny
Sheridan, Benta Kjaera, Veroniki Raudsalu, Jeana Marca Hilda lub pochodzą z narodowych
raportów organizacji członkowskich.
1. Wymiar godzinowy terapii
1.1. Dania
Tygodniowy czas pracy logopedy to 37 godzin (dla zatrudnionych we wszystkich
sektorach). Pojedyncza sesja- terapia może trwać 25, 30, 45 oraz 60 minut. Zależy to od
potrzeb i możliwości klienta oraz osądu specjalisty, a także od instytucji w jakiej terapia się
odbywa. W instytucjach podległych Ministerstwu Zdrowia logopeda decyduje sam.
Jeśli chodzi o liczbę klientów podczas jednorazowej sesji, to w większości
przypadków jest to tylko jedna osoba. Są też terapie prowadzone grupowo, dotyczy to
jąkania, choroby Parkinsona i czasem zaburzeń głosu. Z dziećmi pracuje się zazwyczaj
indywidualnie.
Logopedzi zajmujący się terapią dorosłych wypracowują rocznie około 700 godzinbezpośredniej terapii czasem 600- jeśli droga jaką pokonują do klienta jest dłuższa. 500
godzin muszą poświęcić na przygotowanie do zajęć, dokształcanie, w tym czytanie prasy
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specjalistycznej i informacji wewnętrznych w placówkach, dokonywanie ewaluacji i
archiwizacja danych.
1.2. Estonia
U naszych bałtyckich sąsiadów służba logopedyczna jest finansowana przez różne
ministerstwa, podobnie więc jak u nas nie ma jednego zawodu logopedy i uniwersalnych
praw i obowiązków go tyczących. W systemie edukacji terapeuci mają obowiązek pracy 35
godzinny, w tym 22 godziny terapii „face to face” Diagnozowanie i przygotowanie się do
zajęć jest wliczane w 13 pozostałych.
W opiece zdrowotnej logopedzi sami zawierają indywidualne kontrakty. Prawo nie
określa liczby godzin takiej służby.
Od dwóch lat fizjoterapeuci, psychologowie i logopedzi zrzeszeni w związkach
pracują tu wraz z Ministerstwem Opieki Społecznej (Social Ministry) nad systemem prawnym
zawodów paramedycznych.
1.3. Włochy
Nad Morzem Śródziemnym pracuje się tygodniowo 36 godzin. Rozporządzenie nie
określa jaką część tego czasu należy prowadzić terapię bezpośrednią. Nasza korespondentka
wśród obowiązków pozostałych wymienia: pisanie programów terapii, przygotowywanie
sesji, pisanie raportów, spotkania z opiekunami i innymi specjalistami, zebrania personelu a
nawet szkolenia(!).
1.4. Luksemburg
Logopedzi zatrudnieni w placówkach kierowanych przez Departament Zdrowia mają
w kontrakcie wpisane 40 godzin, z tego 32 godziny terapii bezpośredniej.
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2. Nowoczesna organizacja - przykład dobrej praktyki
2.1. Wielka Brytania
W Anglii 90% logopedów jest zatrudnionych przez Narodową Służbę Zdrowia, reszta
pracuje prywatnie lub w systemie szkolnym. Niektórzy wykładają na uczelniach. Pracujący z
dziećmi mogą mieć zajęcia w szpitalach komunalnych, przychodniach lub szkołach, ale w
większości są zatrudniani przez wspomniany NHS. Logopedzi dla dorosłych pracują w
klinikach, centrach rehabilitacyjnych i przychodniach. Dorośli z zaburzeniami uczenia się
również mają swoją opiekę logopedyczną.
Terapeuci mowy są tu zorganizowani w mniej lub bardziej hierarchicznej strukturze.
Na jej szczycie jest menedżer, zajmujący się zwykle praktyką kliniczną, dalej zaś wiodący
terapeuci - można ich porównać do nauczycielskich metodyków - odpowiedzialni za
poszczególne dziedziny (grupy pacjentów). W zakresie terapii dorosłych liderzy ci
odpowiadają za grupy pacjentów:
- z zaburzeniami neurologicznymi;
- związanymi z ENT (ear, nose, throat) - pacjenci po uszkodzeniach głowy i szyi,
laryngektomowani, z zaburzeniami głosu;
- ludzi starszych.
Liczba logopedów praktykujących pod nadzorem danego (metodyka) klinicysty zależy
od wymiaru serwisu w danym środowisku, populacji i danych epidemiologicznych.
Najniżej w tej strukturze usytuowany jest asystent logopedy. Jego praca polega na:
- terapii bezpośredniej po uzgodnieniu programu z logopedą;
- pomocy w organizacji i prowadzeniu terapii grupowej;
- przygotowaniu pomieszczeń, pomocy i narzędzi;
- asystowaniu klientom ze specjalnymi potrzebami w przychodniach i klinikach np. przy
poruszaniu się;
- prowadzeniu administracji.
Czas pracy asystentów wynosi zwykle 35 godzin tygodniowo.
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3. Ciekawostki
FINLANDIA – tu służba logopedyczna traktowana jest jako rehabilitacja.
HISZPANIA – tu logopedzi mają wykształcenie licencjackie, do tego zmierza się w
NIEMCZECH, gdzie powszechny jest pogląd o zbyt drogim wykształceniu na poziom
magistra.
FRANCJA – status prawny zawodu został ustanowiony w roku 1964, na 100 000
mieszkańców przypada 24 logopedów (ortofonistów).
ŁOTWA – kształci się logopedów od 1940 roku. A ich system jest odzwierciedleniem
naszego, tak samo siedzą na dwóch krzesłach: zdrowia i edukacji.
POWRÓT
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PRAKTYKA LOGOPEDYCZNA
mgr Anna Zielińska
Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
Pszczyna

Zespół Moebiusa. Problemy terapii logopedycznej
Wstęp
Wśród zespołów uszkodzeń informacji genetycznej, które zostawiają swój ślad
w postaci nieprawidłowości w obszarze ustno-twarzowym nie wszystkie ujawniają się z
jednakową częstotliwością. Fakt ekstremalnie rzadkiego występowania działa jednak na
niekorzyść osób dotkniętych niektórymi schorzeniami. Jednym z takich niezwykle rzadkich,
ale też niezwykle dla osoby dotkniętej

uciążliwym schorzeniem jest zespół Moebiusa.

Syndrom wziął swą nazwę od nazwiska drezdeńskiego lekarza, który opisał zespół cech
wchodzących w skład tej jednostki chorobowej w XIX wieku.
Ze względu na rzadkość występowania syndrom nie jest zbyt dokładnie w literaturze
opisany. Znane są objawy, ale przyczyn nie opisano w sposób niewystarczający. Wskazań
dotyczących prowadzenia rehabilitacji medycznej, wczesnej stymulacji rozwoju i wsparcia
pedagogicznego – brak.
Pacjent obciążony omawianym schorzeniem trafił do Poradni Logopedycznej
skierowany przez psychologa z Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdyż
wykazywał

nieprawidłową artykulację. Chłopiec jest leczony w PZP w związku

z zaburzeniami zachowania.
Opracowanie niniejsze nie stanowi analizy przypadku, jest raczej rezultatem
poszukiwań informacji niezbędnych do zaplanowania i realizacji działań terapeutycznych.
Przedstawiono tu dostępne logopedzie informacje dotyczące obrazu klinicznego i przyczyn
tego zespołu, wnioski z ich analizy służące do opracowania programu terapii logopedycznej.
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Informacje z obcojęzycznych stron internetowych uzyskano dzięki pomocy młodych
koleżanek: nauczycielki języka angielskiego w Zespole Szkół Specjalnych w Pszczynie
Kingi Grynpeter oraz niemieckiej studentki Anji Konieczny.
1. Opis zespołu Moebiusa
1.1. Nazewnictwo
Międzynarodowa klasyfikacja chorób ICD 10 umieszcza zespół Moebiusa w grupie
zespołów wrodzonych wad rozwojowych dotyczących głównie wyglądu twarzy (Q87.0) obok
acrocephalopolysyndaktylii, acrocephalosyndaktylii (zespół Aperta), zespołu zasklepionego
oka, jednoocza i zespołów: Goldenhara, ustno-twarzowo-palcowego, Robina, TreacherCollinsa oraz twarzy gwiżdżącej (whistling face). Źródła internetowe podają zróżnicowaną
pisownię nazwy - fr: Syndrome de Möbius, nl:Syndroom van Moebius, pl: Syndrom Mebiusa.
W polskiej wersji ICD 10 określa się go zespołem Moebiusa.
Nazwa wywodzi się od nazwiska człowieka, który pierwszy, w 1888 roku opisał ten
syndrom. Był to Paul Julius Möbius

żyjący w latach 1853-1907 drezdeński lekarz. W

niniejszym opracowaniu używa się określenia zgodnego polską wersją ICD 10, czyli zespół
Moebiusa.
1.2. Obraz kliniczny
Zespół

Moebiusa

spowodowany

jest

nieprawidłowym

rozwojem

nerwów

czaszkowych. Najczęściej uszkodzone są nerwy czaszkowe VI i VII. Czasami zaburzenie to
dotyka nerwów V i VIII.
W przypadku gdy dotknięty jest nerw VI, pacjent cierpi z powodu braku bocznych
ruchów oczu. Jeśli zaatakowany jest nerw VII, pacjent cierpi na obustronne porażenie nerwu
twarzowego – twarz podobna do maski, bez wyrazu, ze stale otwartymi ustami. Jeśli
zaatakowany jest nerw czaszkowy VIII, pacjent cierpi na utratę słuchu. Rzadkość
występowania zaburzenia często prowadzi do późnego diagnozowania, jednak niemowlęta z
tym zespołem mogą być rozpoznane już przy porodzie, objawy wskaźnikowe to nieruchomy
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wyraz „twarzy-maski” podczas płaczu spowodowany paraliżem (porażeniem) VI i VII nerwu
czaszkowego, nietypowe ułożenie gałek ocznych.
Inne cechy charakterystyczne:
1. nieprawidłowości kończyn – palce rąk mogą być zrośnięte, krótsze niż zwykle, lub
mogą posiadać więcej niż 5 palców u jednej dłoni,
2. upośledzona umiejętność ssania,
3. brak umiejętności wodzenia oczami za przedmiotem – dziecko śledząc obiekt obraca
głowę,
4. zez rozbieżny,
5. niemożność uśmiechania się, brak mimiki,
6. ograniczenie ruchów języka.
W dalszym rozwoju, u dziecka mogą rozwinąć się trudności z mową, zez,
nienormalnie małe oczy. Dziecko może mieć trudności z usuwaniem wydzielin z oskrzeli i
nosa, co prowadzi do odoskrzelowego zapalenia płuc. 12
Nieprawidłowości w unerwieniu, a co za tym idzie – nieprawidłowa praca mięśni
twarzy – prowadzą do atrofii muskulatury twarzy, anormalnego rozwoju języka i jego
dysfunkcjonalność. Język może być mały lub niekształtny (np. w kształcie grota), jego praca
jest również nietypowa – z ruchomością ograniczoną co do form i kierunków.
Charakterystyczne cechy twarzy osób z zespołem Moebiusa znaleźć można na niemieckiej
stronie internetowej. Objawom fizycznym nie towarzyszy opóźnienie rozwoju umysłowego.
Skutkami wtórnymi zjawisk somatycznych są zaburzenia rozwoju społecznego związane z
ograniczoną zdolnością ekspresji emocjonalnej i nietypowym wyglądem, trudności
artykulacyjne.
Na niemieckiej stronie internetowej13 poświęconej osobom z zespołem Moebiusa
zamieszczono

opis podobnego zespołu, podając jego nazwę jako syndrom Poland lub

syndrom Amazonki. Opisane objawy wskazują na częściową, połowiczną dysgenezję
unerwienia twarzy. Posiadanie twarzy bez wyrazu, dla wielu osób odstręczającej – staje się
dla dorastającego człowieka gehenną: trudności komunikacyjne wynikające z wadliwej

12
13

www.infothis.com/find/Mobius_syndrome/ - tłumaczenia Kinga Grynpeter
J.w.
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artykulacji i braku mimiki skazują osobę dotkniętą tym syndromem na samotność i szykany
ze strony mało uspołecznionych kolegów.14
1.3. Przyczyny
Przyczyny zespołu Moebiusa są bardzo mało znane, a w wielu przypadkach nie są
jednoznaczne15. Wskazuje się na warunkowanie genetyczne lub czynniki uszkadzające płód.
Urazy matki mogą spowodować osłabiony lub przerywany przepływ krwi
odżywiającej rozwijający się płód i w rezultacie jego niedotlenienie. Za czynniki sprzyjające
uznaje się również przyjmowanie leków oraz patologię ciąży, a więc uszkodzenie to
zaliczałoby się do hipoplazji.
W niektórych przypadkach z rozwojem tej choroby skojarzono przyjmowanie przez
kobiety ciężarne leków Misoprostol i Thalidomide. Niektórzy badacze sugerują, że
problemem leżącym u podstaw tego zaburzenia może być dysgenezja lub agenezja jąder
nerwów czaszkowych. Pewne objawy utożsamiane z zespołem Moebiusa mogą być
powodowane

niekompletnym

rozwojem

nerwów

twarzowych,

dysgenezją

nerwów

czaszkowych, dysgenezją centralnego układu nerwowego.
Występowanie zespołu u dzieci w rodzinach, gdzie rodzice obciążeni są syndromem
może nasuwać wniosek, że jest to schorzenie o podłożu genetycznym. Na podstawie kilku
takich, rzadkich przypadków, wnioskuje się, że zespół Moebiusa może być dziedziczony w
sposób autosomalny dominujący. Cechy ludzkie, łącznie z klasycznymi chorobami
genetycznymi, są wynikiem wzajemnego oddziaływania dwóch genów warunkujących:
jednego otrzymanego od ojca i jednego od matki. W zaburzeniach dominujących, pojedyncza
kopia genu chorobowego (otrzymanego od matki lub ojca) będzie wpływać dominująco na
inny gen normalny powodując pojawienie się choroby. Ryzyko przekazania zaburzenia od
dotkniętego chorobą rodzica na jego potomka wynosi 50% dla każdej ciąży niezależnie od
płci oczekiwanego dziecka. W większości przypadków zespołu Moebiusa, u których

14

Nietolerancja odmiennego wyglądu czasem osiąga kuriozalne granice – np. osoba tym zespołem, prowadząca własną
stronę internetową wspomina nieżyczliwe, odrzucające zachowania wykładowców akademickich „ z takim wyglądem nie
powinno się …”
15
Wszystkie informacje dotyczące możliwych przyczyn zespołu pochodzą z angielskojęzycznej strony www.mobiussyndrome.iqnaut.net/ - tłumaczenie Kinga Grynpeter
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podejrzewa się dziedziczenie autosomalne dominujące występuje porażenie VI i VII nerwu
czaszkowego bez towarzyszących nieprawidłowości kończyn. 16
2. Opis przypadku
14 letni Kamil trafił do Poradni Zdrowia Psychicznego z powodu zaburzeń
zachowania, utrudniających mu normalne funkcjonowanie w szkole. Terapeutka dążąca do
zmniejszenia obiektywnie istniejących powodów trudności przystosowawczych skierowała
chłopca na uzupełniającą terapię do Poradni Logopedycznej.
2.1. Wstępna diagnoza logopedyczna
Artykulacja – test przesiewowy: wymowa „zamazana”, niewyraźna, ale można
zrozumieć treść komunikatów werbalnych, gdyż pacjent odwzorowuje melodię mowy,
substytuując niektóre głoski dźwiękiem krtaniowym. Obrazowo mówiąc – wymawia, nie
poddając dźwięku „obróbce” artykulatorów. Brak głosek tylnojęzykowych k, g, które są
reprezentowane prze „zero fonetyczne”, bez substytucji. Głoski dwuwargowe realizowane
wargowozębowo. Brak głoski r. Dokładna diagnoza artykulacji nie jest możliwa na kilku
początkowych spotkaniach ze względu na objawy silnego stresu i konieczność poświęcenia
czasu porady na uzyskanie informacji o problemach pacjenta i tworzeniu kontraktu
terapeutycznego.
Głos – cichy, normalny.
Sprawność motoryki artykulacyjnej – niesprawność języka: świadome ruchy języka
możliwe tylko w płaszczyźnie poziomej, ze znikomą ruchomością na boki. Niesprawność
warg – chłopiec nie wykonał żadnego ćwiczenia. Wargi nie domykają się. Sporadycznie
widać między zębami język w kształcie grota, wysuwający się lekko na zewnątrz. Oddech:
tempo normalne, oddychanie przy otwartych ustach – nie można ustalić dominującego toru
oddechowego. Twarz amimiczna, maskowata, niedomknięta szpara ust. Blisko osadzone,
małe oczy wykonują tylko ruchy pionowe.
Podatność na terapię – po kilku ćwiczeniach chłopiec naśladował poprawną
artykulację głoski k. Na kolejnych ćwiczeniach wykazał się opanowaniem głoski. Do ćwiczeń
automatyzujących nie doszło z powodu wyjazdu do sanatorium, a następnie kolejnego
16

www.mobius-syndrome.iqnaut.net/
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załamania psychicznego pacjenta. Wznowienie terapii nastąpiło po kilku miesiącach, wskutek
zachęt psychoterapeuty i logopedy. Ćwiczenia wznowiono po wyraźnym odnowieniu
kontraktu terapeutycznego: jako cel wiodący określono w nim wzmocnienie muskulatury
twarzy. Zalecono codzienne, 2-3 krotne zabiegi stymulacji dotykowej wg Castillo Moralesa
(według pokazu) z zachowaniem zasad postępowania dla obniżonego napięcia mięśniowego.
Po dwutygodniowym okresie dzielącym kolejne wizyty zauważalna zmiana – twarz
stała się „pulchniejsza”, szpara ust wyraźnie mniej otwarta. Przy nieznacznym wspomaganiu
chłopiec wyartykułował poprawnie głoski p, b. Ruchy mimiczne nadal nieobecne, ale pacjent
nauczył się „zasysać” wargami kieliszek.
3. Problemy terapii logopedycznej
3.1. Analiza piśmiennictwa
Podjęcie decyzji co do programu terapii, w rozumieniu układu jej celów, metod ich
osiągnięcia oraz określenia wyznaczników sukcesu w przypadku tego zespołu okazało się
bardzo trudne. Bardzo słabo poznana jest natura tego schorzenia. W polskim piśmiennictwie
medycznym dostępnym dla logopedy, od 1999 roku nie opublikowano żadnej wzmianki na
temat zespołu Moebiusa.17 Podręcznik „Leczenie chorób układu nerwowego” pod redakcją
Ireny Hausmanowej-Petrusewicz z 1983 r. również nawet w śladowy sposób nie opisuje
zagadnienia.18 W opracowaniu „ Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej” Krystyny
Sidor zamieszczono jedynie wzmiankę: „Zespół Moebiusa to wrodzone porażenie mięśni
okoruchowych, najczęściej nerwu VI połączone z obwodowym porażeniem nerwu twarzowego
i niekiedy objawami ubytkowymi.”19
Jedyne opracowanie, które może rzucić światło na zagadnienie rehabilitacji uszkodzeń
nerwów twarzowych to artykuł: Inżynieria tkankowa III. Możliwości sterowania procesami
regeneracji nerwów obwodowych – przegląd piśmiennictwa autorstwa Piotra Wieczorka,
Marcina Pochwalskiego, Andrzeja Wojtowicza,

zamieszczonego w periodyku „Nowa

17

Poprzez czytelnię internetową przeszukano roczniki periodyków „ Nowa Medycyna” 1999-1005, „Nowa
Pediatria”1999-2005,”Postępy Nauk Medycznych” 2000-2005, „Nowa Stomatologia” 2000- 2005, „Medycyna
Rodzinna”1999-2005 oraz inne zasoby dostępne w Wydawnictwie Medycznym Borgis
www.borgis.pl
18
Leczenie chorób układu nerwowego( red.) Irena Hausmanowa –Petrusewicz , PZWL , Warszawa 1983
19
Krystyna Sidor Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Warszawa 1997
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Stomatologia” nr 14 (4/2000).20 Autorzy w podsumowaniu wspomnianego wyżej artykułu
stwierdzają: Wyniki prowadzonych badań wskazały chirurgom kierunki i możliwości
wykorzystania sterowanej regeneracji tkanki łącznej. O ile procesy te są stosunkowo łatwe do
osiągnięcia, to w przypadku tkanki nerwowej regeneracja przebiega w bardzo
ograniczonym zakresie. Odnerwione tkanki i narządy zanikają. W przypadku uszkodzeń
nerwów w obrębie twarzy dochodzi do zaniku mięśni, deformacji twarzy, zaburzeń mowy,
czucia i in. Jatrogenne przyczyny urazów nerwów nie są rzadkością, jednoznaczne
postępowanie w przypadku takich uszkodzeń nerwów nie jest ustalone. W świetle literatury
można stwierdzić, iż podstawowym działaniem jest możliwie szybkie przywrócenie ciągłości
nerwów i towarzyszącej tkanki łącznej oraz mechanoterapia nerwowo-mięśniowa.
W zespole Moebiusa unerwienie twarzy jest w postaci szczątkowej. Czy rozwinie się
ono jeszcze u piętnastolatka, czy istnieją sposoby stymulacji tego rozwoju? Zanim jednak
syndrom Moebiusa doczeka się szerszych, dostępnych dla logopedy opracowań, należy
jednak podejmować próby rehabilitacji, nawet metodą prób i błędów.
3.2. Możliwości terapii
Szersze informacje na temat aktualnych tendencji w terapii zespołu Moebiusa udało
się znaleźć w Internecie, na stronach angielsko- i niemieckojęzycznych. Opisywana już,
strona działającego od 1999 roku

niemieckiego stowarzyszenia Moebius Syndrom

Deutschland e.V. podaje, iż tylko w USA i Kanadzie podejmuje się leczenie operacyjne,
polegające na technice „free muscle transfer”. Wykonywano już przeszczepy nerwów i mięśni
do kącików ust, w celu umożliwienia pacjentowi ograniczonej umiejętności uśmiechania się.
Leczenie to nie rozwija jednak ruchomości mięśni wyrazowych, dając rezultat „sztucznego
uśmiechu”. Operacje chirurgiczne mogą skorygować zez rozbieżny oraz deformacje kończyn
i żuchwy. Skutki terapii chirurgicznej

nie są jednak bliżej opisywane. W niektórych

przypadkach korzystna może być rekonstrukcyjna operacja plastyczna.
Niemowlęta mogą wymagać zastosowania zgłębnika do sztucznego karmienia lub
specjalnych butelek w celu utrzymania prawidłowego żywienia. Fizykoterapia i terapia
20

„ Nowa Stomatologia” nr 14 ( 4/2000) – wersja elektroniczna Wydawnictwo Medyczne Borgis
www.borgis.pl
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logopedyczna często usprawniają umiejętności motoryczne i koordynację, oraz prowadzą do
lepszej kontroli umiejętności mówienia i jedzenia.
W Europie stosuje się trzy formy terapii, które mają na celu poprawę funkcjonalną
związaną z przyjmowaniem pokarmów i mową. Pierwszą z nich jest „brushing”, czyli
stymulacja szczotką, „icing” – stymulacja wnętrza jamy ustnej pałeczkami z waty zwilżonymi
środkiem o wyraźnym smaku i zamrożonymi, ponadto - różne formy elektroterapii. Nie ma
jednej ustalonej drogi; nie ma również naukowych opracowań dotyczących skuteczności
metod terapeutycznych. Strona internetowa Castillo Moralesa21 podaje, iż metody uttr
znajdują zastosowanie do terapii syndromu Moebiusa, nie ma jednak opisu technik i skutków.
4. Wnioski dotyczące stymulacji i terapii logopedycznej
4.1. Wnioski wstępne
Analiza opisu obrazu klinicznego i obserwacje poczynione na początku terapii
pozwalają sformułować następujące wnioski:
1. Objawy zaobserwowane na twarzy pacjenta wskazują na uszkodzenie nerwów VI
(brak ruchów bocznych gałek ocznych) i VII (maskowata twarz z niedomkniętymi
ustami). Taki układ uszkodzeń może wskazywać na genetyczne uwarunkowanie
zespołu.
2. Postępy w terapii i zupełnie znośna artykulacja wskazują na istnienie i
funkcjonowanie, choćby w szczątkowym zakresie, unerwienia i muskulatury twarzy.
3. Jedynymi dostępnymi sposobami wspomagania terapii logopedycznej są zabiegi
rehabilitacyjne z zakresu stymulacji dotykowej twarzy i języka. Pacjenta należy
skierować do Poradni Rehabilitacyjnej w celu uzyskania porady co do możliwości
zastosowania różnych form fizykoterapii i ewentualnego podjęcia takich zabiegów.
4. W terapii należy kłaść nacisk na wzmacnianie samooceny i uczenie samoakceptacji.
5. Wspomóc trzeba i rozwijać potrzebę komunikowania się ze światem niezależnie od
trudności artykulacyjnych i ekspresyjnych poprzez wyposażenie go w komputer z
dostępem do Internetu.

21

www.castillomoralesvereinigung.de/
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4.2. Zarys programu terapii
Cele strategiczne (długofalowe):
1. Pacjent będzie realizował wszystkie głoski w sposób umożliwiający komunikację
z osobami obcymi.
2. Rozwinie się muskulatura twarzy – nastąpi domknięcie szpary ust, zmniejszy się
wrażenie maskowatości twarzy.
3. Pacjent będzie podejmował próby ćwiczeń czynnych mimiki.
4. Nastąpi poprawa poczucia wartości własnej.
5. Pacjent nauczy się akceptować siebie i z humorem podchodzić do swoich
trudności.
Cele operacyjne:
1. Rozwijanie motywacji do komunikacji werbalnej i ćwiczeń.
2. Uświadomienie ograniczeń związanych z obciążeniem genetycznym.
3. Uświadomienie celów terapii.
4. Stymulacja dotykowa poprzez głaskanie, ucisk i wibracje.
5. Ćwiczenia czynne muskulatury twarzy:
- ruchy żuchwy,
- zamykanie i otwieranie ust.
6. Stymulacja języka i podniebienia miękkiego.
7. Nauka ruchu mimicznego (próby) – wspomaganie + opis:
- stymulacja i ćwiczenia mięśni unoszących wargę górną i skrzydełka nosa,
- stymulacja i ćwiczenia mięśni śmiechowych i jarzmowych.
8. Ćwiczenia emisji głosu w zakresie dostępnym pacjentowi.
9. Ćwiczenia artykulacyjne począwszy od głosek najłatwiejszych do opanowania.
10. Pomoc w uzyskaniu środków na zakup komputera.
11. Wzmacnianie emocjonalne.
12. Kontakty z Poradnią Rehabilitacyjną.
13. Wspieranie dobrych relacji pacjenta z rodzicami.
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4.3. Ograniczenia
Terapia przebiega w warunkach poradnianych, co wymusza ograniczenia czasowe i
konieczność korzystania z pomocy rodziny, której trzeba udzielić bardzo wyczerpującego
instruktażu. Tym samym – przebieg terapii jest uwarunkowany w dużej mierze od relacji w
rodzinie, stanu psychicznego jej członków. Należy liczyć się też z błędnym zrozumieniem
instrukcji i o ile to możliwe – przygotowywać wydrukowany opis zaleconych ćwiczeń .
5. Podsumowanie
Wrodzone uszkodzenia unerwienia twarzy są zjawiskiem bardzo rzadkim, a może
tylko z powodu niewłaściwej diagnozy – rzadko opisywanym.
Syndrom Moebiusa to nazwa zespołu uszkodzeń nerwów twarzowych wraz ze
skutkami

w

postaci

atrofii

muskulatury

twarzy.

Rezultatem

uszkodzeń

jest

niepełnosprawność, której obraz stanowią: - niezdolność do wchodzenia w normalne kontakty
społeczne z powodu bariery komunikacyjnej - trudności z opanowaniem prawidłowej
artykulacji. Wtórnymi, towarzyszącymi objawami mogą być zaburzenia emocjonalne,
ograniczenia w edukacji i bariery w rozwoju zawodowym.
Przyczyny wrodzonych uszkodzeń unerwienia twarzy nie są dokładnie poznane –
prawdopodobnie nie są one jednorodne: może to być hipoplazja wewnątrzłonowa, a w
niektórych przypadkach uszkodzenie genetyczne dziedziczone w sposób autosomalny
dominujący.
Nie ma ustalonej drogi postępowania terapeutycznego, nie ma również doniesień co
do skuteczności podejmowanych w sposób zindywidualizowany działań. Wszystkie źródła
podają konieczność terapii logopedycznej, nie podają jednak żadnych zaleceń dotyczących
metodyki jej prowadzenia.
Rzadkość zespołu nie wpływa jednak na zmniejszenie cierpień osób nim dotkniętych.
Okazuje się, że mimika jest funkcją organizmu niezbędną dla komunikacji i prawidłowego
rozwoju jednostki. Jeśli wskutek terapii logopedycznej pojawi się choćby niewielki sukces w
postaci lepszej pracy języka, nieznacznej poprawy wyglądu twarzy i wymowy umożliwiającej
rozmowę w sytuacjach społecznych – to trud pacjenta i logopedy nie pójdzie na marne.
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Zachowania komunikacyjne dziecka z głębokim uszkodzeniem słuchu w
integracyjnym oddziale przedszkolnym - studium przypadku

Wstęp
Integracja niesłyszących jest konieczna i logiczna. Żyją oni przecież, na co dzień w
społeczeństwie słyszącym i jakoś sobie radzą. Muszą komunikować się ze słyszącymi,
załatwiać codzienne sprawy bytowe, czytać gazety i książki, wreszcie muszą żyć według
norm obowiązujących w danym społeczeństwie, korzystać z jego instytucji i przestrzegać
norm obywatelskich.
Lecz jaka jest możliwość integracji? Czy powstające trudności językowokomunikacyjne osób z uszkodzonym narządem słuchu dadzą się zmniejszyć poprzez łączenie
- już od najmłodszych lat - dzieci z wadą słuchu z ich słyszącymi rówieśnikami? Odpowiedzi
na te pytania zależeć będą od punktu widzenia osób opowiadających się za systemem
integracyjnym, bądź będących jego przeciwnikami.
Celem niniejszego artykułu nie jest jednoznaczna odpowiedź na te pytania, lecz
wskazanie na przykładzie konkretnego dziecka z głębokim wrodzonym niedosłuchem, jak
funkcjonuje ono w integracyjnej grupie przedszkolnej, jak komunikuje się z innymi i czy
warunki te są sprzyjające dla jego rozwoju językowego.
W części I przedstawiłam ogólną problematykę uszkodzeń narządów słuchu, związane
z tym tematem terminy i pojęcia. Wskazałam też na jedną z możliwych dróg wyboru sposobu
edukacji dziecka z wadą słuchu, jaką jest kształcenie integracyjne.
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Dalej poruszam zagadnienia związane z wychowaniem i nauczaniem integracyjnym.
Przedstawiam pojęcia, definicje i ogólne założenia, a także cele i motywy integracji.
Konkretne sposoby zachowań komunikacyjnych dziecka z głębokim wrodzonym
niedosłuchem, zachodzącym w oddziale integracyjnym oraz związane z uszkodzeniem słuchu
ograniczenia - poparte wynikami moich badań - zawiera część III.
IV część stanowi próbę oceny tego, czy do rozwoju językowego przyczynić się może
integracja.
Podaję także wskazówki terapeutyczne do pracy z dzieckiem z głębokim
niedosłuchem, które mogą pomóc mu w opóźnieniu rozwoju językowego. Te zagadnienia
znajdują się w końcowej części artykułu.

1. Problematyka uszkodzeń narządów słuchu w świetle literatury
1.1. Definicja i klasyfikacja uszkodzeń słuchu
„Dzieci z uszkodzonym słuchem są normalnymi dziećmi, które nie wszystko słyszą
lub słyszą niewłaściwie”. Tymi słowami Rene Jacob Müler - pedagog reprezentujący
integracyjny nurt w szwajcarskiej surdopedagogice - podkreśla indywidualność osób
dotkniętych różnym stopniem ubytku słuchu.
W dostępnej literaturze spotkać się możemy z różnymi terminami używanymi
w odniesieniu do dzieci i dorosłych, których zdolność słyszenia uległa ograniczeniu lub
zanikowi.
Maria Grzegorzewska całą populację osób z uszkodzonym słuchem określa mianem
„głusi. Wśród nich wyróżnia pięć podgrup: głusi, głusi z resztkami słuchu, niedosłyszący,
ogłuchli mówiący, głusi upośledzeni umysłowo. Termin „głuchy” jest w ujęciu autorki
terminem nadrzędnym, obejmującym całą grupę ludzi obarczonych wadą słuchu, w tym także
niedosłyszących, którzy stanowią grupę pośrednią między głuchymi, a słyszącymi.
Wielu autorów przyznaje sobie swobodę w stosowaniu zarówno terminu „głuchy”, jak
i „niedosłyszący” traktując je zamiennie bądź przypadkowo.
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Międzynarodowe Biuro Audiofonologii BIAP zaleca, by stosować raczej określenie
„uszkodzenie słuchu”, niż „głuchota”, gdyż termin „głuchota” jest określeniem zaobszernym
sugerującym fizjologiczny stan, jakim jest brak słuchu. Termin „uszkodzenie słuchu”, poprzez
różne stopnie upośledzenia słuchu staje się zatem terminem bardziej precyzyjnym
uwzględniającym występowanie resztek słuchowych dających się wykorzystywać do
percepcji mowy,
Czym jest uszkodzenie słuchu? Wspomniany R. J. Müller w publikacji swojej pracy
doktorskiej zatytułowanej „Słyszę - ale nie wszystko” przedstawia własną definicję
uszkodzenia słuchu. Przez uszkodzenie słuchu, rozumie on „...każde uszkodzenie narządu
słuchu lub indywidualnej zdolności przetwarzania wrażeń słuchowych w sensowne
informacje. A zatem osoba z uszkodzonym słuchem to pojęcie obszerne, obejmujące zarówno
osoby z lekkim, średnim, ciężkim niedosłuchem, jak i osoby z resztkami słuchu oraz
niesłyszące względnie głuche.” Dalej autor wyjaśnia różnicę między ludźmi niedosłyszącymi
i niesłyszącymi. Ci pierwsi nie słyszą dobrze, ale jednak słyszą, tzn., że za pośrednictwem
słuchu może się u nich stosunkowo normalnie rozwijać mowa dźwiękowa. W przypadku
niesłyszacych nawet przy olbrzymim wysiłku, rzadko kiedy udaje im się przyswoić mowę
i używać jej zrozumiale dla otoczenia. Zbliżone definicje „osoby głuchej” i „niedosłyszącej”
przyjęto, na Konferecji Dyrektorów Amerykańskich Szkół dla Głuchych. I tak osobą głuchą
jest ta, u której słuch jest uszkodzony w takim stopniu (zwykle 70 dB lub więcej), że nie może
ona zrozumieć wypowiedzi drogą słuchową, nawet z użyciem protezy. Osobą niedosłyszącą
jest ta, której słuch jest uszkodzony w takim stopniu(zwykle 35 do 69 dB), że rozumienie
przez nią wypowiedzi drogą słuchową, bez protezy lub z nią sprawia jej trudności, lecz jest
możliwe.
Uwzględniając problematykę profilaktyki, diagnostyki oraz poprawnie prowadzonego
usprawniania słuchu i nauki mowy, przyjmuje się następujące kryteria podziału uszkodzeń
słuchu i osób nimi dotkniętych:
1. kryterium lokalizacji miejsca uszkodzenia narządu słuchu,
2. kryterium stopnia uszkodzenia słuchu,
3. kryterium czasu powstania uszkodzenia,
4. kryterium przyczyny uszkodzenia.
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1. Kryterium podziału wg lokalizacji miejsca uszkodzenia narządu słuchu
Ze względu na miejsce uszkodzenia analizatora słuchowego, określa się typ tzn. rodzaj
wady słuchu. Uszkodzenie części ucha przewodzącej drgania akustyczne (tj. ucho zewnętrzne
i środkowe) określa się mianem niedosłuchu przewodzeniowego. Uszkodzenie części
analizatora słuchowego, w którym następuje proces przetwarzania drgań akustycznych na
mikroimpulsy elektryczne (w ślimaku) i przewodzenie tych impulsów włóknami nerwu
słuchowego do ośrodkowego układu nerwowego i kory płata skroniowego nosi nazwę
niedosłuchu typu odbiorczego (głuchota odbiorcza).
W przypadku uszkodzenia obydwu w/w części aparatu słuchowego mówi się o
niedosłuchu przewodzeniowo-odbiorczym (głuchocie mieszanej). Z głuchotą centralną
natomiast mamy do czynienia w przypadku uszkodzenia w ośrodkowym układzie nerwowym,
zwłaszcza w korze mózgu, gdzie następuje świadomy odbiór dźwięków, ich kojarzenie
i zapamiętywanie.
2. Kryterium podziału wg stopnia uszkodzenia słuchu
Stopień uszkodzenia słuchu, czyli poziom zdolności słyszenia wyznacza się przez
odpowiednie pomiary (audiometria). W praktyce międzynarodowej przeciętny lub średni
ubytek słuchu przyjęło się podawać jako średnią arytmetyczną zaznaczonych na audiogramie
wartości czystych tonów o częstotliwościach 500, 1000 i 2000 Hz dla lepszego ucha. Zatem
ze względu na wyznaczony średni ubytek słuchu zalicza się dziecko do jednej z kategorii
osób z uszkodzonym słuchem. Obowiązującą na świecie klasyfikację tych kategorii podaje
Müller, nazywając ją podziałem ograniczeń funkcjonalnych słyszenia.
Tabela 1.

Średni ubytek
słuchu
do 30 dB

Określenie
Lekkie uszkodzenie
słuchu (lekki
niedosłuch)

30-60 dB
Umiarkowane
uszkodzenie słuchu

Skutek
Bez aparatów słuchowych dzieci mają przede
wszystkim problemy ze zrozumieniem mowy
szeptanej. Mowa dźwiękowa rozwija się w
sposób mniej lub bardziej normalny.
Bez aparatów słuchowych dzieci mają już
problem ze zrozumieniem języka potocznego
przy normalnym natężeniu dźwięku, gdy
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60-90 dB
90-120 db

powyżej 120 dB

(średni niedosłuch)
Ciężkie uszkodzenie
słuchu lub graniczące
z głuchotą
Resztki słuchu (brak
percepcji słuchowej,
niesłyszenie
lub głuchota)
Brak percepcji
słuchowej,
niesłyszenie lub
głuchota.

oddalone są od mówiącego o ponad 1 m.
Bez aparatów słuchowych zrozumienie
normalnie wypowiadanych słów nie jest
możliwe.
Nawet dzieci, które mają ubytek słuchu w tym
przedziale wielkości, rozporządzają z reguły
resztkami słuchu, które mogą być wykorzystane
w percepcji mowy.
Uszkodzenie słuchu jest tak ciężkie, że nawet z
aparatami słuchowymi nie da się zrozumieć
mowy.

Nowocześniejsze aparaty słuchowe oraz prowadzone na większą skalę wczesne
wychowanie słuchowe przyczyniły się do tego, iż zyskuje na znaczeniu nowy podział, który
cechuje przesunięcie o około 10 dB w stosunku do starego. Wg nowego podziału średni
ubytek mniejszy niż 40 dB, oznacza lekkie upośledzenie słuchu, w granicach 40-70 dB umiarkowane, a w przedziale 70-100 dB - ciężkie upośledzenie słuchu, względnie ciężki
niedosłuch. Gdy średni ubytek słuchu leży w przedziale między 100-120 dB mówi się
o resztkach słuchu lub braku percepcji słuchowej, niesłyszeniu, głuchocie.
O dzieciach, których średni ubytek słuchu wynosi więcej niż 120 dB w lepszym uchu
mówi się, iż są głuche i mowa dźwiękowa w zadowalającym stopniu nigdy się nie rozwinie
nawet przy optymalnym wczesnym wychowaniu językowym, nastawionym na wykorzystanie
resztek słuchu.
3. Kryterium podziału wg czasu powstania uszkodzenia
Określenie czasu, w którym nastąpiło uszkodzenie słuchu jest istotne, gdyż nawet
bardzo krótki okres sprawnego działania nieuszkodzonego analizatora słuchowego pozwala
dziecku zdobyć pewne doświadczenia słuchowe, które mogą być pomocne w rehabilitacji
oraz w kształtowaniu wyobrażeń i pojęć dotyczących dźwięków. W przypadku, kiedy
uszkodzenie nastąpiło po opanowaniu wszystkich podstawowych albo niektórych
umiejętności językowych, sytuacja dziecka jest korzystniejsza, ponieważ utrwalenie i
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rozwijanie tych umiejętności jest łatwiejsze niż ich ukształtowanie, w przypadku
zablokowania naturalnego rozwoju od samego początku.
Tak więc uwzględniając czas, w którym nastąpiło uszkodzenie, a co za tym idzie
prognozę rozwoju mowy dziecka, wyróżniamy trzy typy uszkodzeń:
• prelingwalne - uszkodzenie słuchu nastąpiło przed okresem ukształtowania się
mowy i języka,
• perilingwalne - w czasie jego tworzenia,
• postlingwalne - po opanowaniu mowy.
4. Kryterium podziału wg przyczyny uszkodzenia
Przyczyny uszkodzeń słuchu szczegółowo omawia Olivier Périer, dzieląc je
w zależności

od

rodzaju

uszkodzenia

słuchu,

czasu

wystąpienia

(przedporodowe,

okołoporodowe, poporodowe) oraz charakteru samej przyczyny (nabyte, genetyczne).
M.Góralówna wyodrębnia wady słuchu dzieląc je na: dziedziczne, wrodzone
i pourodzeniowe - nabyte.
Wady słuchu o charakterze dziedzicznym ujawniają się u potomstwa w bezpośrednio
następujących po sobie pokoleniach (wady słuchu przenoszone są z rodziców na dzieci
w zależności, czy są oni nosicielami utajonej cechy głuchoty). Wrodzone wady słuchu
powstają w okresie życia płodowego (przyczynami mogą być przykładowo grypa lub
różyczka, na które chorowała matka w pierwszych trzech miesiącach ciąży, przyjmowane
przez nią leki, inne choroby - jak kiła, czy toksoplazmoza). Przyczynami wrodzonych wad
słuchu mogą być także urazy okołoporodowe i wcześniactwo.
Pourodzeniowe - nabyte uszkodzenia słuchu spowodowane mogą być: czynnikami
infekcyjnymi, które najczęściej są następstwem poważnych chorób dziecięcych, (np.
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ucha środkowego, przewlekłe nieżyty górnych dróg
oddechowych), czynnikami urazowymi (urazy typu mechanicznego, akustycznego), oraz
czynnikami toksycznymi, głównie lekami ototoksycznymi, niezbędnymi do ratowowania
życia, które jednak ze względu na swoje działanie uszkadzają słuch.
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Przyczyn mogących powodować uszkodzenie słuchu może być jak widać wiele.
Najczęściej jednak trudno jest z absolutną pewnością określić ściśle związek przyczynowy
wady słuchu z określonym czynnikiem szkodliwym.

2. Perspektywy rozwojowe dziecka z wadą słuchu
Dziecko z uszkodzonym słuchem ma pełną możliwość prawidłowego rozwoju, gdy
zostaną spełnione następujące warunki:
• wczesne rozpoczęcie rehabilitacji (2-3 rok życia lub wcześniej),
• jak najszybszy, ścisły kontakt z poradnią dla dzieci z wadami słuchu,
• rzetelna współpraca rodziców z poradnią i przedszkolem,
• możliwość poświęcenia całego dnia przez jedno z rodziców na rehabilitację,
• prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka,
• prawidłowa postawa rodziców wobec kalectwa dziecka.
Im wcześniej rozpoznana jest wada słuchu i im wcześniej będzie dziecko
rehabilitowane, tym ma ono większą szansę nauczenia się mowy, przeprowadzania
prawidłowych operacji myślowych, a co za tym idzie - pełnego rozwoju ogólnego.
A. Löwe przedstawiając koncepcję wychowania słuchowego zaleca wyposażenie
dziecka w aparat słuchowy już w wieku niemowlęcym. Rozpoczęte zaś wychowanie
słuchowe i rozwój językowy, jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia, dają szansę
na osiągnięcie (przy zapewnionej opiece pedagogów specjalnych) szeroko rozumianego
powodzenia szkolnego w szkołach masowych.
Na perspektywy rozwojowe dziecka z wadą słuchu ma jednak oprócz podjęcia
wczesnego wychowania słuchowego wpływ wiele czynników: czy jest to uszkodzenie
prelingwalne, perilingwarne, czy postlingwalne (to ostatnie stawia dziecko w sytuacji
najkorzystniejszej); jaki jest rodzaj uszkodzenia słuchu - czy jest to niedosłuch
przewodzeniowy czy odbiorczy, który z reguły nie poddaje się leczeniu, a odbiór mowy przez
narząd

słuchu

jest

nie

tylko

osłabiony,

ale

może

być

także

zniekształcony

(M. Góralówna;1984). Wreszcie całkiem odmiennie, ze względu na różny rodzaj uszkodzenia
słuchu, dzieci odbierają i uczą się dźwięków mowy. Przy uszkodzeniu stopniu lekkim nauka
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mowy jest prawie taka sama jak u dzieci dobrze słyszących, z niewielkimi tylko opóźnieniami
rozwoju umiejętności językowych. Przy niewielkiej pomocy logopedy dzieci te są w stanie
przezwyciężyć

trudności

komunikacyjne.

Przy

uszkodzeniach

słuchu

w

stopniu

umiarkowanym (średnim) większość dzieci (z odpowiednio dobraną protezą lub bez) też
może nauczyć się umiejętności językowych drogą audialną. Wymaga to jednak specjalnych
warunków, dostosowanych do potrzeb indywidualnych dziecka. Przy ciężkim uszkodzeniu
słuchu z dobrze dobranym aparatem słuchowym odbiór dźwięków mowy jest możliwy, lecz
bardzo utrudniony. Słuch głęboko upośledzony niweluje szanse rozwoju mowy nawet
z użyciem protezy słuchowej.
Jak widać zakres posiadanego słuchu i jego wykorzystanie dzięki aparatom
słuchowym ma bardzo istotny wpływ na proces rozwoju mowy, lecz nie jest wystarczający.
Dodatkowo duże znaczenie dla osoby z uszkodzonym słuchem ma środowisko, w którym
wzrasta (czy jest to społeczność głuchych, czy słyszących). Ważna jest także rola
społeczeństwa i państwa w stworzeniu dziecku odpowiednich warunków rozwoju
(zapewnienie opieki). Bardzo wiele zależy także od rodziny. Rodzice dziecka muszą
przezwyciężyć specyficzne trudności wychowania. Od ich świadomości, sytuacji i gotowości
współdziałania w programie rehabilitacji, od ich stopnia zaangażowania i poświęcenia zależy
przyszłość dziecka. Właściwe postawy rodziców wobec upośledzenia zapobiegają
zaburzeniom emocjonalnym oraz umożliwiają prawidłowy rozwój poznawczy, językowy i
społeczny.
Dla zapewnienia optymalnego rozwoju osobowości dziecka stają się też konieczne
działania rewalidacyjne podejmowane przez zespół specjalistów, do których należą audiolog,
pedagog, logopeda. Oni to, wspólnie z rodzicami, czuwają nad procesem wychowawczym
dziecka. Rodzice jednak są jedynymi osobami, mogącymi zapewnić ciągłość tego procesu podczas gdy profesjonaliści często się zmieniają, przez co tej ciągłości nie gwarantują.
W procesie rewalidacji dziecka z uszkodzonym narządem słuchu szczególna rola
przypada matce. Więź między nią a dzieckiem ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju
zdolności komunikowania się. Przez aktywność matki kształtowanie się mowy u dziecka z
wadą słuchu może odbywać się w sposób zbliżony do tego, w jakim odbywa się ono u dzieci
słyszących. Matka, która jest w ciągłym kontakcie z dzieckiem i reaguje w sposób

85

LOGOPEDA 2(3)/2006
zróżnicowany na jego zachowania, nadaje im znaczenie i tym samym uczy dziecko, że jego
zachowania coś znaczą, że mogą pełnić rolę komunikatów. Ten wstępny dialog daje początek
zachowaniom komunikacyjnym, które dziecko może rozszerzać w przyszłości na dalsze
otoczenie rodzinne, a potem społeczne.
Jak widać perspektywy rozwojowe dzieci z upośledzonym narządem słuchu
uwarunkowane są od najwcześniejszych lat domem rodzinnym oraz pozytywnymi postawami
rodziców. To właśnie oni mogą pokierować losem swojego dziecka, a wkładając swój
ogromny wysiłek w wychowanie zdolni są uwieńczyć go pełną integracją swoich dzieci ze
społecznością słyszącą.

3. Kształcenie integracyjne - szansą dla dzieci z uszkodzonym słuchem
Wychowanie słuchowe i rozwój językowy dzieci z uszkodzonym słuchem odbywały się
dawniej przede wszystkim w domu rodzinnym oraz w specjalnych przedszkolach i szkołach.
Obecnie coraz więcej rodziców życzy sobie, aby ich dziecko z wadą słuchu uczyło się w
zwykłej szkole. A. Löwe zaznacza jednak, iż ewentualne podjęcie przez dziecko
z uszkodzonym słuchem nauki w zwykłej szkole uwarunkowane jest wczesnym
wychowaniem słuchowym i zaopatrzeniem go w aparat słuchowy już w wieku niemowlęcym.
Dalej autor podaje, iż z danych dotyczących niemieckojęzycznej Szwajcarii wynika, że co
najmniej 75% ogółu niedosłyszących oraz ponad 10% ogółu dzieci sklasyfikowanych
audiometrycznie jako niesłyszące, uczęszcza do zwykłych szkół. Szansę takiej przyszłości
należałoby, zatem stworzyć każdemu niemowlęciu z uszkodzonym słuchem.
Idea integracji, nie licząc ostatniego trzydziestolecia, przenikała sporadycznie do
świadomości rodziców i pedagogów szkół specjalnych. Obecnie coraz głośniejsze stają się
osiągnięcia kształcenia integracyjnego Armina Löwe, Christiana Heldstab, Susanne Schmid –
Giowannini. Podejmowane przez nich wysiłki doprowadziły do dobrych rezultatów w dużej
mierze dzięki rozbudowie systemu wczesnego rozpoznania i działań wspierających od
najmłodszych lat. Wciąż jednak słychać silną krytykę integracji.
Jej przeciwnicy twierdzą, iż próba włączenia niedosłyszących do szkół masowych jest
nieuchronnie skazana na niepowodzenie z racji zmniejszonej zdolności komunikacyjnej tych
dzieci, narażonych jednocześnie na przykrą dla nich sytuację akustyczną.
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W polskich warunkach silnego szkolnictwa specjalnego powstało przekonanie, że
tylko ono jest kompetentne w kształceniu i wychowaniu dzieci upośledzonych, w tym także
upośledzonych słuchowo. Jednak coraz częściej słyszy się zarzuty, iż absolwenci szkół
specjalnych dla głuchych mają niezadowalający poziom opanowania języka. Wcześniejszy i
łatwiejszy dostęp do informacji i komunikacji daje im tam język migowy. Tworzy się, zatem
zamknięta społeczność, która nie ma motywacji do używania języka dźwiękowego. Ta
sytuacja nie pozwala osobie z uszkodzonym słuchem w pełni uczestniczyć w życiu
społecznym. W polskich warunkach realne szanse życiowe młodych ludzi niesłyszących są
znikome. Aby wejść do wspólnego ludzkiego świata muszą oni znać język. A języka nikt nie
może mieć, jeśli go nie otrzyma od innych ludzi. Każde dziecko rodzi się z wewnętrzną
gotowością na przyjęcie języka, ale uszkodzenie słuchu jest przeszkodą utrudniającą jego
zdobycie. Dopóki nie uporamy się z barierą, która uniemożliwia dzieciom i młodzieży
niesłyszącej otrzymanie należnego posagu kulturowego w postaci języka, będziemy
obserwować skutki ich społecznego upośledzenia i ograniczeń umysłowych. Jedną z dróg ku
temu staje się kształcenie i wychowanie integracyjne, które może stworzyć dla dzieci z
uszkodzonym słuchem możliwość pełniejszej komunikacji z otoczeniem.

4. Wychowanie i nauczanie integracyjne - nowym modelem oświaty
4.1. Pojęcie i definicja integracji
Integracja jako model oświaty to przeciwieństwo segregacji, alternatywa dla
rozdzielenia pedagogiki ogólnej od specjalnej i dzieci zdrowych od niepełnosprawnych.
Integrować - znaczy dokładnie tyle, co składać w całość, ale także dopełniać. Chodzi tu o
utworzenie jednego wspólnego społeczeństwa, czyli tworzenie nowego modelu współżycia i
współistnienia. Łączyć sprawnych i niepełnosprawnych, tzn. dopełniać niepełnosprawnymi
ogół społeczności, to oczekiwać dostosowania się ludzi z różnymi problemami w
funkcjonowaniu do wymagań obecnego życia społecznego. W odniesieniu do systemu
edukacji oznacza to włączenie do istniejących struktur przedszkolnych i szkolnych dzieci z
różnymi rodzajami zaburzeń w rozwoju fizycznym i psychicznym. Jak pisze wspomniana
wyżej autorka, integracja jest przede wszystkim potrzebą ludzi szlachetnych, którzy sytuację
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ludzi niepełnosprawnych we współczesnym świecie uznają za gorszą i krzywdzącą. Odcięcie
i separacja od kontaktów z normalnym życiem społecznym sprawiają, że wytwarzają się dwa
światy, które mało o sobie wiedzą i budują swoją tożsamość wokół zróżnicowania: my - oni,
swoi - obcy. Ta odrębność tworzy lęk przed wzajemnym kontaktowaniem się, a brak wiedzy
zastępuje dowolnymi wyobrażeniami. Oczywiście nie ma sensu podważać celowości
organizowania się ludzi niepełnosprawnych we wspólnoty, różne stowarzyszenia - o ile jest
taka potrzeba. W integracji chodzi o szansę wyjścia poza jednorodne środowisko i szansę
rozwoju dla każdego, którą daje kontakt z różnorodnością.
Oświata integracyjna stanowi wielką przyszłość dla wychowania nowego pokolenia
inaczej. Kraje zachodnie dostrzegły tę szansę już dużo wcześniej, tworząc przedszkola
i szkoły masowe nowego typu z udziałem dzieci niepełnosprawnych. W Polsce doświadczenia
integracyjne liczą około 20 lat i są na ogół bardzo korzystne.
R.J.Müller określa integrację upośledzonych i nieupośledzonych jako stały proces,
pewną płynną równowagę, wahanie między potrzebą zrównania z innymi ludźmi, bliskości i
wspólnoty, a potrzebą odróżnienia, dystansu i niezależności. Żeby ten proces był możliwy
trzeba być go świadomym. Jako społeczeństwo musimy samodzielnie zdecydować się, czy
tego chcemy, czy nie.
Integracja wymagała daleko idącej reformy organizacji warunków nauczania, zmian w
metodzie prowadzenia zajęć, we współżyciu uczniów, współpracy z rodziną i relacjach
między nauczycielami. U podstaw tego systemu leży respektowanie prawa do istnienia
każdego człowieka, a także prawa do jego udziału we wspólnocie ogólnoludzkiej. Jest to
pedagogika o odmiennej ideologii, innych celach kształcenia i wychowania.
4.2. Ogólne założenia integracji
Przy wdrażaniu systemu nauczania integracyjnego wymagane jest wprowadzenie
i przestrzeganie następujących założeń:
Humanizm edukacji
Każde dziecko jest inne i ma swoją indywidualną drogę rozwoju. Człowiek, w tym
także niepełnosprawny, jest najwyższą wartością moralną i źródłem wszelkich innych
wartości moralnych. Humanizacja edukacji oznacza również możliwie pełne poznanie potrzeb
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i aspiracji edukacyjnych dzieci oraz stymulowanie ich rozwoju. Brak zaspokojenia potrzeb i
oczekiwań edukacyjnych prowadzi u dzieci do zachowań obronnych - bierności, apatii,
agresji i frustracji.
Zmiana sposobu i metod nauczania
Punktem wyjścia jest tu teza, iż dzieci niepełnosprawne (ze wszystkimi rodzajami
zaburzeń, w tym także dzieci z uszkodzonym słuchem) mają takie same prawa do zabawy,
nauki i korzystania z przywilejów dzieciństwa, jak dzieci zdrowe.
Najważniejszą zasadą w pracy w placówkach integracyjnych, jest indywidualizacja
procesu dydaktycznego, jak i uwzględnienie możliwości percepcyjnych dzieci, ich
wyuczalności i zdolności osobniczych. W tym celu konieczna jest stała obecność dwóch
pedagogów. Jeden realizuje ramowe treści nauczania, drugi (pedagog specjalny) dostosowuje
treści do możliwości każdego dziecka.
W każdym dziecku drzemie nieograniczony i często nieujawniony potencjał.
Zadaniem pedagogów będzie ich wyzwalanie. Ze względu na specjalne potrzeby dzieci
wymagana jest profesjonalna opieka w formie konsultacji lub zatrudnienie w danej placówce
psychologa, logopedy, rehabilitanta. Obcowanie ze zdrową i harmonijnie rozwijającą się
grupą rówieśniczą może przynieść zaburzonemu dziecku nieoczekiwane korzyści przełamana zostanie izolacja dzieci niepełnosprawnych, a dzieci zdrowe i otoczenie będą
miały możliwość pozbywania się uprzedzeń wobec kalectwa, czy inności drugiego człowieka.
Zmiana funkcji programu
Ponieważ trzonem grup integracyjnych są dzieci w normie, proces dydaktyczny musi
przebiegać zgodnie z programem przedszkoli i szkół masowych. Niepełnosprawni uczestniczą
we wszystkich zajęciach na zasadzie dobrowolności, a ich działania stymulowane są przez
pedagoga specjalnego. Treści programowe zakładają możliwość modyfikacji do zdolności
dziecka niepełnosprawnego. Można w ten sposób rozwijać wielokierunkową aktywność
dziecka w granicach jego możliwości. Tak realizowany program daje lepsze efekty pracy
w mniejszych grupach dzieci, ponieważ tylko takie ułatwiają bezpośredni kontakt zarówno
z pedagogami, jak i między sobą. W takim klimacie dziecko czuje się kimś ważnym i ma
zagwarantowane pełne poczucie bezpieczeństwa.
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Diagnozowanie osiągnięć rozwojowych dzieci
Osiągnięcia dzieci niepełnosprawnych można mierzyć dwiema różnymi miarami.
Można ocenić postępy dziecka według tego, jak dobre jest ono w porównaniu z innymi
dziećmi - społeczna norma, a także jakie osiągnęło rezultaty wobec wcześniejszych ocen norma indywidualna. Tylko zastosowanie indywidualnej normy gwarantuje, że postępy
dziecka niepełnosprawnego będą dostrzeżone i odpowiednio docenione.
Przedstawione wyżej ogólne założenia integracji kładą przede wszystkim nacisk na
konieczność liczenia się z różnorodnością potrzeb i możliwości każdego niepełnosprawnego
dziecka. Dopiero wtedy mamy do czynienia z pełnym wychowaniem i nauczaniem
rozumianym jako wspólne i zintegrowane.
4.3. Motywy integracji
Przy określaniu celu i motywów tworzenia systemu integracyjnego na pierwszy plan
wysuwa się idea postulowana przez rodziców oraz nauczycieli, którzy z uporem, na przekór
trudnościom wprowadzają w życie prawo niepełnosprawnych do zabawy i nauki
w placówkach masowych. Pragną oni, by zostały zniesione bariery psychologiczne
i społeczne w środowiskach lokalnych w stosunku do dzieci niepełnosprawnych.
Dalsze cele i motywy działania wskazywane przez zwolenników integracji można
przedstawić następująco:
1. Przygotowanie dzieci poszkodowanych na zdrowiu do normalnego życia w takich
warunkach, jakie mają inni, zdrowi członkowie społeczności przedszkolnej i szkolnej.
Rozbudzanie świadomości tego, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć mają
różne możliwości. Dla dzieci z uszkodzonym słuchem integracja ma na celu
stworzenie im naturalnych sytuacji opanowywania języka, gdyż język społeczności
słyszącej, przy tradycyjnych metodach nauczania w szkołach specjalnych, ciągle
pozostaje dla głuchych niedostępny.
2. Kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi i świata.
Zapewnienie mu pełni normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność,
umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo
w życiu społecznym.
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3. Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego
wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, liczenie się z różnorodnością jego
potrzeb i zainteresowań celem otworzenia mu drogi do osiągnięcia sukcesu.
4. Wyrabianie, w naturalny sposób, tolerancji, wrażliwości, otwartości, wyrozumiałości
dzieci zdrowych w stosunku do ich niepełnosprawnych kolegów oraz rozbudzanie
wzajemnej akceptacji między nimi.
5. Dynamizowanie i usprawnianie czynności umysłowych i procesów kinestetycznych
oraz dostarczanie przyjemności i radości podczas ich przebiegu. Doprowadzenie
dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do podjęcia
nauki w szkole oraz zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności radzenia sobie w
życiu.
6. Pomoc rodzinie w opiece nad dzieckiem, zlikwidowanie barier między dziećmi,
nauczycielami i rodzicami.

5. Integracja w realizacji praktycznej – integracyjny oddział przedszkolny
Przedszkola

integracyjne,

jako

instytucje

opiekuńczo-wychowawcze

są

w rzeczywistości polskiej zjawiskiem względnie nowym. Zajmują jednak znaczące miejsce w
realizacji procesu integracyjnego dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w systemie
edukacyjnym. Powstały one z myślą o korzyściach psychospołecznych nie tylko dzieci
niepełnosprawnych, ale w równej mierze dzieci zdrowych. Dziecko zdrowe już na tym
poziomie wiekowym ma szanse uczyć się od swojego niepełnosprawnego kolegi
poszanowania fizycznej i psychicznej odrębności drugiego człowieka, a także liczenia się
z jego potrzebami. Może pokonywać swoje ograniczenia społeczne i duchowe, gdyż świat
ludzi niepełnosprawnych w tych wymiarach jest bogatszy i pełniejszy. Im wcześniej dzieci
sprawne i niepełnosprawne stykają się razem, tym łatwiej przebiegać będzie proces
wzajemnego zaufania i akceptacji w przyszłości.
Integracyjny model oddziału przedszkolnego jest środkiem realizacji szerszego celu
polityki społecznej, jakim jest prawidłowe włączenie dorosłych osób niepełnosprawnych w
życie społeczne.
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W grupie integracyjnej przebywa z reguły od 3 do 5-ciorga dzieci z różnymi
niepełnosprawnościami. Pozostałą część grupy (ok. 15) stanowią dzieci sprawne fizycznie, z
normą intelektualną odpowiednią do wieku. Dzieci niepełnosprawne obok ramowego
programu wychowania w przedszkolu, mają możliwość korzystania z indywidualnie
prowadzonych zajęć z pedagogiem specjalnym, logopedą, lub rehabilitantem.
Przedszkole z oddziałami integracyjnymi jest miejscem, gdzie od 11 lat stykam się
w swojej pracy z różnymi niepełnosprawnymi dziećmi funkcjonującymi w grupie ze swoimi
pełnosprawnymi rówieśnikami. Dla dzieci tych, jak już wspomniałam, jest to pierwszy etap
społecznej edukacji. Tu uczą się samodzielności i współdziałania z innymi. Dla każdego
z nich przebywanie w nowym środowisku jest trudne, ale prędzej czy później jego
specyficzne potrzeby zostają rozpoznane i w miarę możliwości zaspokojone. Dla dziecka z
uszkodzonym słuchem dodatkowo ważne jest to, iż przedszkole masowe staje się miejscem
gdzie będzie poznawało inne sytuacje językowe dziejące się poza domem. Dotychczasowy
bowiem świat w obrębie mieszkania staje się za ciasny, a kontakty komunikacyjne
z najbliższymi są już niewystarczające.
W dalszej części postaram się opisać przypadek dziecka z uszkodzonym słuchem i
dokonać oceny zachowań komunikacyjnych w społeczności oddziału przedszkolnego.

6. Metodologia badań - studium przypadku
Niniejsza część artykułu przedstawia opis sposobu porozumiewania się z otoczeniem
dziecka z uszkodzonym narządem słuchu, na podstawie jego przejawów w postaci realnych
zachowań w grupie rówieśniczej, jaką jest integracyjny oddział przedszkolny.
W celu zebrania informacji dotyczących interesującego mnie problemu zastosowałam
metodę - studium przypadku.
Metoda indywidualnych przypadków w pedagogice sprowadza się do analizy
jednostkowych losów ludzkich, uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub do
analizy konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii
ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia
działań terapeutycznych.
O wyborze metody zdecydowało to, iż szansa wglądu w naturę zachowania dziecka
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jest tu o wiele większa niż w innych stosowanych metodach. Uwzględniłam zatem: czynniki
biologiczne, zabezpieczenie socjalno-materialne i czynniki psychologiczne. Informacje
o dziecku uzyskałam za pomocą następujących technik badawczych: wywiadu, analizy
dokumentacji: badania audiometrycznego, badania psychologicznego i laryngologicznego.
W celu jak najbardziej wszechstronnego uchwycenia zachowań komunikacyjnych
dziecka korzystałam z niżej wymienionych narzędzi służących do opisu oraz analizy
przebiegu tych sytuacji.
Metodą główną była bezpośrednia obserwacja zachowań dziecka podczas celowych
zajęć i zabaw swobodnych w grupie przedszkolnej. W celu ujednolicenia i zobiektywizowania
spostrzeżeń dokonanych w trakcie obserwacji wykorzystałam Kartę Oceny Zachowań
Komunikacyjnych Dziecka z Uszkodzonym Słuchem - KOZK.
KOZK ma graficzną postać diagramu kołowego i zawiera 30 różnych przejawów
zachowań komunikacyjnych, które obserwuje się zwykle u dzieci z uszkodzonym narządem
słuchu. Wypełnienie diagramu pozwoliło mi określić umiejętności cząstkowe wchodzące w
skład

poszczególnych

kategorii

zachowań

komunikacyjnych,

zaobserwowanych

w

codziennych działaniach dziecka w przedszkolu.
Komunikacja w społeczności słyszącej, w jakiej znalazło się dziecko z wadą słuchu
obejmuje porozumiewanie się słowne językowe. To porozumiewanie jest zdolnością do
odbioru i nadawania mowy. Zatem oceny słuchu mownego, jako istotnego elementu
czynności percepcji mowy dokonałam wykorzystując próbę różnicowania dźwięków mowy
w opracowaniu K. Kurkowskiego. Ustaliłam też zasób podstawowych pojęć językowych,
uwzględniając ich rozumienie, nazywanie oraz drogę odbioru wzrokowo-słuchową. Do tego
celu posłużyłam się materiałem obrazkowo-wyrazowym gier rozwijających mowę dziecka
„Od obrazka do słowa” oraz Kartą Badania Słownictwa Dziecka w opracowaniu H. Rodak, D.
Nawrockiej.
Ania jest drugim z trojga dzieci słyszących rodziców. Urodziła się siłami natury, bez
komplikacji. W skali Apgar otrzymała 10 punktów. W pierwszych tygodniach życia
płodowego dziecka, matka - nie wiedząc, iż jest w ciąży - przyjmowała duże dawki
gentamecyny. W fakcie tym upatruje się przyczynę uszkodzenia słuchu dziecka, bowiem w
najbliższej a także dalszej rodzinie matki oraz ojca nie doszukano się nikogo, kto miałby
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problemy ze słuchem.
Warunki socjalno-bytowe rodziny są dobre. Matka nie pracuje, ojciec posiada duże,
specjalistyczne gospodarstwo rolne. Obydwoje rodzice mają wykształcenie średnie.
Rozwój psychomotoryczny odbywał się prawidłowo: 6 m.ż. - siadanie, 8 m.ż.wstawanie, 10 m.ż. - chodzenie. Matka nie pamięta szczegółów rozwoju wieku
niemowlęcego. Wskazuje jedynie na fakt wydawania przez dziecko wysokich wokalizacji „piszczenia” około 4 m.ż. W 6 miesiącu dziewczynka przeszła poważne zapalenie płuc.
Matka nie zwracała wówczas uwagi na mające wystąpić gaworzenie. Po powrocie do zdrowia
(ok. 10 m. ż.) zaniepokojeni rodzice udali się do lekarza pediatry oraz laryngologa, którzy
orzekli, iż z dzieckiem wszystko jest w porządku. Około 14 m. ż. pełna wątpliwości matka,
w prasie znalazła adres Poradni dla Dzieci Głuchych w Lublinie, do której udała się wraz z
dzieckiem. Tam, w wyniku „badania orientacyjnego” została stwierdzona wada słuchu.
Rodzice przejawili objawy klasycznego załamania i niepogodzenia się z diagnozą.
Wielokrotnie zmieniali lekarzy, mając nadzieję, iż któryś zaprzeczy stwierdzonym faktom.
Pierwsze badanie audiologiczne przeprowadzono w drugim roku życia. Stwierdzono
niedosłuch znacznego stopnia, obustronny, odbiorczy, przy czym średnia ubytku słuchu
wynosiła dla prawego lepszego ucha 66 dB. Po miesiącu Ania otrzymała aparaty słuchowe
typu Oticon P 425, do których szybko się przyzwyczaiła. Matka zaakceptowała uszkodzenie
słuchu i szybko przyjęła postawę sprzyjającą rozwojowi dziecka. Rozpoczęto rewalidację:
2 razy w tygodniu prowadzone były zajęcia z logopedą w Zakładowej Przychodni Lekarskiej
Polskiego Związku Głuchych w miejscu zamieszkania i jeden raz w tygodniu
w Wojewódzkiej Poradni PZG, gdzie odbywały się zajęcia logorytmiczne. Jednocześnie stale
w warunkach domowych prowadzono wychowanie słuchowe. Matka początkowo uczyła
rozumienia pojęć dotyczących najbliższego otoczenia, poprzez pokazywanie, miganie
i mówienie nastawiając dziecko na umiejętność odbioru słuchowo-wzrokowego (czytanie
z ust).
Ponadto zachęcała dziecko do werbalnego nazywania poznawanych przedmiotów. Po
opanowaniu tych czynności matka zrezygnowała z migów, twierdząc, iż stosowanie ich
zniechęca dziecko do posługiwania się mową.
Ponowne badania audiologiczne w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
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w Warszawie wykazały pogorszenie się słuchu. Średni ubytek słuchu, dla obu uszu
jednakowy, wynosił 106 dB (przy uwzględnieniu częstotliwości 250 Hz - 100 dB). Tak
gwałtowne pogorszenie się słuchu tłumaczono błędnie wykonanym wcześniejszym badaniem.
Kwalifikuje to zatem dziecko do grupy głębokich uszkodzeń słuchu z resztkami słuchu.
Zmieniono aparaty słuchowe na silniejsze typu Sonati Super Front PP-C-L-4 plus.
W wieku 3,5 lat dziewczynka trafiła do przedszkola masowego. Przebywanie w 30osobowej grupie przedszkolnej matka uznała za sytuację zbyt stresującą dla dziecka i nie
wnoszącą nic w jego rozwój. Wkrótce zapisała ją do grupy integracyjnej, gdzie oprócz niej
uczęszczało jeszcze dwoje dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Raz w tygodniu do
przedszkola przychodził logopeda, prowadząc z nimi zajęcia logopedyczne. Niebawem dzieci
te, na tle grupy, stworzyły podgrupę izolując się od reszty i posługując „własnymi” znakami
gestowo-mimicznymi. Sytuację tę również matka uznała za niekorzystną dla dziecka.
Matka przeniosła Anię do przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Aktualnie
przebywa ona w oddziale, gdzie jest jedynym dzieckiem z wadą słuchu.
W wieku 4 lat dziewczynce wszczepiono implant ślimakowy. Wkrótce rozpoczęłam
z dzieckiem intensywną terapię surdologopedyczną w oparciu o typowe metody pracy przy
uszkodzonym narządzie słuchu. Jednocześnie stosowałam ćwiczenia prelogopedyczne –
wspomagające

artykulację,

wydobywanie

i

ustalanie

głosu,

ćwiczenia

słuchowe,

wywoływanie poszczególnych głosek, wzbogacałam zasób słownikowy, kładąc duży nacisk
na pragmatyczną stronę wypowiedzi. Rodziców i nauczycieli pracujących z Anią
przeszkoliłam w zakresie umiejętności wykorzystania fonogestów. Metoda ta pozwoli dziecku
różnicować dźwięki mowy polskiej z jednoczesnym zachowaniem strony gramatycznej
języka.
Na podstawie przeprowadzonego na terenie przedszkola badania psychologicznego (w
5r.ż.), określono, iż rozwój psychiczny dziecka, pomijając jego ograniczenia słuchowe, jest
adekwatny do wieku. Sprawność intelektualna mieści się w normie, umiejętności
wykonawcze rozwinięte są bardzo dobrze, spostrzegawczość, pamięć i koordynacja
wzrokowo-ruchowa są prawidłowe.
Badanie laryngologiczne wykluczyło nieprawidłowości w stanie i funkcjonowaniu
narządów mownych nadawczych.
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Szczegółową analizę sposobu komunikowania się z innymi dziećmi oraz osobami
dorosłymi w oddziale integracyjnym należy poprzedzić wyjaśnieniem, iż w przypadku Ani,
posiadającej głęboki, obustronny, odbiorczy, wrodzony niedosłuch, możliwości odbioru
wypowiedzi mówionych są ograniczone barierą fonetyczną. Polega ona na tym, iż naturalna
postać foniczna wypowiedzi kierowanych do dziecka jest niewystarczająca, by w naturalnych
kontaktach z otoczeniem odkryło ono język (w wymiarze fonologicznym, morfologicznym
i syntaktycznym).
Istnienie bariery fonetycznej potwierdza próba słuchu mownego (fonematycznego).
Wykazuje ona, iż zdolność różnicowania i rozpoznawania dźwięków mowy - nawet z
użyciem aparatów słuchowych i bardziej dostępną dla dziecka drogą odbioru słuchowowzrokową - nie jest u Ani rozwinięta. W badaniu dziewczynka miała rozróżnić najpierw
słowa takie same oraz słowa o znacznych różnicach fonetycznych, potem różnicować
samogłoski, a w dalszej kolejności spółgłoski w sylabach zawierających najbardziej neutralną
samogłoskę „a”. Wykonanie próby przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2.

Wyrazy
misio - klocek
klocek - klocek
auto - auto
auto - piłka
piłka - lalka
piłka - piłka
lalka - lalka
lalka - talerz
talerz - talerz
łyżka - nóż
nóż - grzebień
nóż - nóż
grzebień - kubek
kubek - kubek
kubek - mama
mama - tata
mama - mama

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

Samogłoski

Wynik

Spółgłoski

Wynik próby

a-a
a- i
a -u
a-a
a-e
e-e
e-u
a-o
o-o
u-u
o-y
o-i
e-i
i-i
y-y
y-i
o-e

próby
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1

(sylaby)
pa - ta
pa - fa
pa - pa
pa - sa
ma - ma
pa - sza
pa - sia
fa - sa
sa - sza
sa - sa
ta - ta
sa - ca
wa - ka
ka - ga
ga - ga
pa - ba
na - nia

1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
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pies - krowa
konik - kotek
kotek - kotek

1
0
0

e-y
u-i
u-u

0
0
1

ta - fa
la - la
ła - ra

1
1
1

Różnicowanie i rozpoznawanie dźwięków jest w przypadku badanego dziecka
możliwe głównie drogą słuchowo-wzrokową, lecz tu także, jak widać, występują
nieprawidłowości. Świadczy to o tym, że nie wykształciły się jeszcze w umyśle wzorce
kinestetyczno-ruchowe odpowiedzialne za prawidłowe różnicowanie dźwięków mowy.
Najsprawniej dziewczynka różnicuje samogłoski. Trudności pojawiają się jedynie przy
próbach różnicowania a - e oraz y - i. Tłumaczyć to można tym, iż przy artykulacji tych
głosek mało widoczne są zmiany układu ust. Różnicowanie spółgłosek w sylabach jest dla
dziewczynki trudniejsze, zwłaszcza tych, przy artykulacji których nie widać ułożenia języka
(głoski dentalizowane). Dziecko nie różnicuje także głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych.
Niewykształcony słuch fonematyczny rzutuje na ogólny stan podstawowego zasobu
słownictwa dziecka, który w przypadku Ani jest dość niski. H. Rodak i D. Nawrocka (1993)
podają, iż w wieku 5 - 6 lat zakres biernego i czynnego zasobu pojęć, które może opanować
dziecko z uszkodzonym narządem słuchu i u którego rewalidacja rozpoczęła się później (co w
przypadku Ani nastąpiło po ukończeniu 2 roku życia) wynosi odpowiednio 300 i 200 słów.
Zamieszczony niżej materiał językowy, który zawiera Karta Badania Słownictwa
Dziecka, dobrany został przez autorki uwzględniając następujące kryteria:
•

wiek dziecka, jego zainteresowania i możliwości,

•

częstość użycia wyrazów w języku potocznym i ogólnym,

•

treść programu obowiązującego w przedszkolach,

•

możliwość jednoznacznego zilustrowanego pojęcia.

Wykonując badanie zasobu językowego Ani eksponowałam jednorazowo 3 do 6
obrazków. Starałam się nie poprawiać błędów, ani nie wyrażać aprobaty w sposób widoczny
dla dziecka.
Oceniając rozumienie kładłam przed dzieckiem arkusz z obrazkami, mówiąc np.:
„Pokaż gdzie jest lalka”. Ani odbierała wymawiane przeze mnie wyrazy drogą wzrokowosłuchową. Nazywanie oceniałam zadając pytanie: „Co to jest?” lub „Powiedz, co to jest” z
tym jednakże, że ocenie nie podlegała artykulacja, lecz samo, nawet bardzo niedoskonałe
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wymówienie przez dziecko oczekiwanego słowa. Wykonanie zadania przedstawia poniższa
tabela:
Tabela 3.

Wyraz
mama
dziecko
tata
dziadek
babcia
lekarz
pani
chłopiec
pan
wujek
dziewczynka
ciocia
głowa
szyja
ręka
noga
palec
brzuch
kolano
stopa
stół
krzesło
szafa
łóżko
fotel
kanapa
telewizor
radio
lampa
biurko
półka
regał
talerz
łyżka

Rozumienie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Nazywanie
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1

Wyraz
pomidor
ogórek
cebula
czosnek
kapusta
sałata
marchewka
pietruszka
burak
ziemniak
por
seler
majtki
koszulka
bluzka
skarpetki
rajstopy
koszula
spodnie
spódnica
sweter
sukienka
buty
kapcie
płaszcz
kurtka
czapka
szalik
kalosze
rękawiczki
kubek
szklanka
filiżanka
dzbanek

Rozumienie
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1

Nazywanie
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
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miska
łyżeczka
nóż
widelec
mydło
ręcznik
szczoteczka
pasta
grzebień
gąbka
ołówek
gumka
książka
zeszyt
piórnik
długopis
drzewo
liść
krzak
grzyb
kwiat
trawa
pies
kot
krowa
koń
świnia
koza
baran
owca
kogut
kura
kaczka
gęś
czerwony
żółty
niebieski
zielony
brązowy

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1

słoik
butelka
wilk
lis
sarna
zając
wiewiórka
jeż
małpa
słoń
lew
tygrys
żyrafa
niedźwiedź
samochód
statek
autobus
tramwaj
pociąg
samolot
leży
śpi
idzie
biegnie
je
pije
jedzie
stoi
pływa
siedzi
skacze
bawi się
rysuje
wiesza
wycina
lepi
liczy
ogląda
słucha

0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1

0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
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różowy
smutny
wesoły
gruby
chudy
zmartwiony
zdziwiony
jeden
dwa
trzy
cztery
pięć
sześć
siedem
osiem
dziewięć
dziesięć
czoło
oko
nos
usta
broda
włosy
ucho
lala
miś
auto
wózek
pajac
piłka
balon
klocki
bębenek
trąbka
książeczka
skakanka

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0

patrzy
mówi
myśli
czyta
pisze
chleb
bułka
mleko
masło
sól
jajko
kiełbasa
szynka
ser
parówka
dżem
herbata
czekolada
cukierek
ciasto
ciastka
lody
lizak
jabłko
gruszka
śliwka
wiśnie
porzeczki
agrest
banan
winogrona
pomarańcza
cytryna
arbuz
brzoskwinia

0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0

0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0

Łączna suma: rozumienie - 183; nazywanie - 132.
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Jak widać zakres słownictwa biernego Ani wynosi 183 słowa, jest zatem niższy od
możliwego do osiągnięcia zasobu 300 słów. Słownik czynny, którym dziewczynka posługuje
się w komunikowaniu językowym na terenie przedszkola, jest dużo mniejszy i liczy zaledwie
132 słowa, przy możliwym do osiągnięcia wyniku 200 słów.
Pomimo tak niskich ocen w zasobie językowym dziecka, zwłaszcza w zasobie
słownictwa biernego, zachowania komunikacyjne w otoczeniu dziewczynki skłaniają się ku
porozumiewaniu fonicznemu. Świadczy o tym ocena preferencji sposobu porozumiewania
się, jaką otrzymało dziecko w KOZK i wynosi ona Wp=2,4. Przy czym na uwagę zasługuje
fakt, iż ogólna ocena o umiejętności porozumiewania się jest dość niska i osiąga tylko ∑o =
66 pkt., tj. 40% oceny maksymalnej. Potwierdzająca słaby zasób słownictwa Ani ,ocena
umiejętności posługiwania się słowami (D = 2,66 pkt. tj. 53,20% oceny maksymalnej)
świadczyć może o trudnościach, jakie mogą pojawić się w zaspokojeniu podstawowej
potrzeby psychicznej dzieci, jaką jest komunikowanie się z innymi ludźmi.
Analizując szczegółowe kategorie zachowań komunikacyjnych w porozumiewaniu się
fonicznym, jakie otrzymano w KOZK, najlepiej wypadła gotowość do porozumiewania się
słownego oraz posiadane przez dziewczynkę cechy komunikowania się słownego (B,E, =
3,33 pkt. tj. 66,60% oceny maksymalnej). Ania przejawia wyraźne zainteresowanie
czynnością mówienia dorosłych oraz innych dzieci w grupie, obserwuje ich rozmowy. Patrzy
na usta rówieśników, czy nauczyciela w trakcie mówienia. Rozumie proste zdania,
wypowiadane do niej, lecz tylko wtedy, kiedy są one wymawiane powoli, wyraźnie, a ona ma
możliwość obserwacji ust osoby mówiącej. Wyraża głosem własne stany wewnętrzne
i uczucia, potrafi powiedzieć, że jest jej np. zimno i coś ją boli. Nie potrafi budować jednak
zdań, a wypowiedź jej jest z reguły jednowyrazowa. Dość często sama inicjuje rozmowę ze
względu na zaspokojenie swojej potrzeby poznawczej, lecz odbiorca musi włożyć spory
wysiłek, by jej intencję i wypowiedź zrozumieć. Nie potrafi także posługiwać się
umiejętnością czytania i pisania, co zwiększyłoby skuteczność komunikacji i zaspokojenie
potrzeb poznawczych. Jej przeciętne możliwości w tej dziedzinie ograniczają się do
znajomości kilku wyrazów, które potrafi całościowo „rozpoznać” i do umiejętności
przerysowywania liter, których kształty potrafi rozpoznać i odtwarzać.
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Reasumując - maksymalna ocena wszystkich kategorii w zakresie komunikacji
fonicznej w skali 1 do 5 wynosi 3. Oznacza to, że zaawansowanie rozwoju mowy Ani,
porównywalne jest z rozwojem mowy dziecka słyszącego w 3 r. ż.
W ocenie zachowań gestowo-mimicznych dziewczynka otrzymała niską ocenę ∑gm =
15 pkt. tj. 25% oceny maksymalnej. W pewnych cząstkowych kategoriach, dotyczących
znaków gestowo-mimicznych, nie osiągnęła żadnych punktów. Świadczyć to może o tym, że
nie przywiązuje ona większej wagi do porozumiewania gestowego, a wykonywane
sporadycznie gesty nie utrwalają się i dziewczynka nie stara się ich powtarzać.
W ostatniej kategorii „Dążenie do kontaktów i współdziałanie z innymi ludźmi”
zachowania Ani oceniłam średnią punktacją A = 3. Oznacza to, że dziecko uczestniczy
w codziennych zabawach i zajęciach przedszkolnych chętnie i bez przymusu. Nawiązuje
kontakty z kolegami i koleżankami, a także wychowawczyniami grupy. Potrafi
podporządkować się regułom zabaw, w których bierze udział. Współdziała przy
wykonywaniu prostych prac porządkowych w sali oraz różnych zadań zespołowych, gier
i zabaw ruchowych z całą grupą. Poniżej przedstawiam szczegółowe zestawienie
otrzymanych przez dziecko w badaniu wyników. Główne kategorie zawarte w KOZK zawiera
Aneks.

Zestawienie wyników analizy poszczególnych kategorii, uzyskanych przez dziecko
w KOZK
Kategorie zachowań komunikacyjnych
(wg. KOZK)

Uzyskane wyniki

A. Dążenie do kontaktów i współdziałania
z innymi ludźmi

3,00
(60,00%)

B. Gotowość do komunikowania się słownego

3,33
(66,60%)

C. Poznawanie słów

2,66
(53,20%)

D. Umiejętność posługiwania się słowami

2,66
(53,20%)
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E. Cechy komunikowania się słownego

3,33
(66,60%)

B1 Gotowość do komunikowania się gestowo mimicznego

2,00
(40,00%)

C1 Poznawanie znaków gesowo - mimicznych

1,00
(20,00%)

D1 Umiejętność posługiwania się znakami
gestowo - mimicznymi

0,66
(13,20%)

E1 Cechy komunikowania się gestowo –
mimicznego.

1,33
(26,60%)

F. Znajomość języka

1,00
(20,00%)

G. Znajomość pisma

1,5
(30,00%)

Zestawienie wyników analizy umiejętności złożonych wKOZK
Kategorie zachowań komunikacyjnych wg. KOZK
A. Dążenie do kontaktów i współdziałanie
z innymi

Uzyskane wyniki
3,00
(60,00%)

∑o. Ogólna ocena umiejętności porozumiewania się

60,00
(40,00%)

∑fn. Ocena zachowań fonicznych

36,00
(60,00%)

∑gm. Ocena zachowań gestowo - mimicznych

15,00
(25,00%)

F. Znajomość języka

1,00
(20,00%)

G. Znajomość pisma

1,50
(30,00%)

Wp. Współczynnik preferencji sposobu
porozumiewania się
Mfn. Maksymalna ocena wszystkich kategorii
w zakresie komunikacji fonicznej

2,4
3
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Mgm Maksymalna ocena wszystkich kategorii w
zakresie komunikacji gestowo - mimicznej
Mo Maksymalna ocena ogólna

1,25
2

7. Ocena integracji dziecka z uszkodzonym słuchem w grupie przedszkolnej
Oceniając integrację dziecka z uszkodzonym narządem słuchu w grupie przedszkolnej
na przykładzie Ani, mam przede wszystkim na uwadze korzyści, jakie dać jej może ona
poprzez stworzenie naturalnych sytuacji opanowywania języka w społeczności słyszącej. Czy
jest to jednak wystarczające?
Z poprzednich części artykułu wynika i nie da się temu zaprzeczyć, że skutkiem
uszkodzenia słuchu są spore utrudnienia w codziennym życiu małego dziecka
przebywającego w przedszkolu. Utrudnienia te dotyczą głównie porozumiewania się z
innymi, a przede wszystkim posługiwania się językiem. Głównym powodem, dla którego
rodzice zdecydowali się umieścić dziecko wśród innych dzieci słyszących było właśnie to,
aby zdobyło ono umiejętność odbierania i posługiwania się mową. Można tu zatem wymienić
zalety wychowania przedszkolnego sprzyjające rozwojowi mowy, a mianowicie:
• sugerując się przykładem innych dzieci, bez przerwy posługujących się mową,
dziecko pragnie je naśladować,
• może obserwować, iż mową posługują się wszyscy ludzie i że jest ona niezwykle
przydatna w życiu,
• różne sytuacje językowe są w przedszkolu zupełnie inne, niż w warunkach
domowych; dla dziecka w tym wieku będą one ciekawe, jest ich więcej i przede
wszystkim mają inny charakter, niż te, które mają miejsce w domu, a które dziecko
już zna.
W przypadku Ani, jak i każdego dziecka z głębokim uszkodzeniem słuchu,
wymienione wyżej aspekty same w sobie są jednak niewystarczające. Ograniczenia
spowodowane barierą fonetyczną, nawet po wszczepieniu implantu, przy zmniejszonej
liczebności integracyjnej grupy przedszkolnej oraz stałej obecności dwóch pedagogów - nie
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są możliwe do zlikwidowania. Jaki sens ma zatem integracja wobec powyższych stwierdzeń?
Nie wszyscy zatrudnieni w placówkach integracyjnych nauczyciele z przygotowanym
specjalnym posiadają specjalizację surdopedagogiczą. Często posiadają niewielką wiedzę na
temat uszkodzeń słuchu i specyficznych potrzeb językowych dzieci nimi dotkniętych.
Integracja zatem będzie miała sens, jeżeli - oprócz intensywnej rewalidacji
prowadzonej przez specjalistów logopedów w przedszkolu i poza nim, a także rodziny w
warunkach domowych - nauczyciele i oligofrenopedagodzy, pracujący w oddziale z
dzieckiem, uświadomieni będą o trudnościach komunikacji językowej dziecka z wadą słuchu.
Z przebiegu procesu edukacji przedszkolnej badanej przeze mnie dziewczynki wynika
dla integracji jeszcze jeden wniosek. Proces włączania dziecka z uszkodzonym narządem
słuchu w społeczność przedszkolną osób słyszących może przebiegać prawidłowo, jeżeli w
oddziale, do którego uczęszcza, nie ma innych dzieci z podobnymi deficytami. Chodzi,
bowiem o to, aby uniknąć sytuacji izolowania się dzieci z wadą słuchu i stworzenia
odrębnych od reszty podgrup. Dziecko nie ma wówczas szans na odkrycie języka
mówionego, zatem przebywanie z dziećmi słyszącymi nic dla niego, pod tym względem, nie
wnosi.
Przykład Ani stanowi przypadek, gdzie przebywanie w oddziale integracyjnym
wpływa pozytywnie na umiejętności komunikacyjne dziecka. Dziewczynka nabywa je jednak
bardzo powoli i chociaż preferuje zachowania komunikacyjne foniczne, to zaawansowanie jej
rozwoju mowy porównywalne jest z rozwojem 3-letniego dziecka słyszącego. Tak też właśnie
odbierają ją rówieśnicy z grupy. Często powoli tłumaczą, co ma robić, a także - co jest bardzo
istotne - cierpliwie próbują zrozumieć, co chce do nich powiedzieć. Te zachowania są
najlepszym potwierdzeniem, że oddział integracyjny jest miejscem, gdzie Ania ma szansę
zdobyć umiejętność posługiwania się językiem. Zdać sobie trzeba jednak sprawę, że nie
pokona się bariery fonetycznej, a odczytywanie intencji z ust nadawcy musi odbywać się przy
użyciu środków pomocniczych, jakimi są, np. fonogesty.

8. Wskazówki terapeutyczne
Pracując z dzieckiem posiadającym tak dużą wadę słuchu, jaką posiada Ania, należy
pamiętać, że rozwój językowy każdego dziecka biegnie równolegle do jego ogólnego rozwoju
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umysłowego, ruchowego, psychicznego i duchowego, toteż każda jednostronnie prowadzona
praca z dzieckiem będzie błędem, najczęściej niemożliwym do odrobienia.
Zdolność do komunikacji językowej, czyli zdolność do rozumienia tego, co mówią
inni oraz zdolność do tworzenia wypowiedzi słownych (zgodnych z kontekstem
i odpowiednich do sytuacji), jest o wiele ważniejsze dla Ani, niż bierne opanowanie nawet
dużej liczby słów. Akcentować należy zatem nie ćwiczenie artykulacji, powtarzania i
opanowywania słów, sylab i głosek lecz zdolność werbalnego nazywania aktualnych sytuacji,
przeżyć, potrzeb i doświadczeń dziecka. W centrum postępowania z dzieckiem znaleźć się
musi rozmowa, która może mieć miejsce nawet wtedy, gdy jeden z partnerów nie potrafi
dobrze mówić. Utrwalanie struktur językowych w terapii dziecka musi następować zgodnie
z zasadą stopniowania trudności i pod warunkiem, że dziecko wcześniej poznało
w rzeczywistości pojęcie zawarte w danej strukturze. Należy zachęcać więc dziewczynkę do
mówienia i pozwolić jej mówić tak, jak chce i umie, akceptując niepełne wypowiedzi słowne.
Ustalone przez mnie braki w podstawowym zasobie pojęć językowych, należy uzupełniać,
stosując pomoce obrazkowe, lecz w miarę możliwości odwoływać się do przedmiotów
i zjawisk naturalnych. Wreszcie rzecz najważniejsza - biorąc pod uwagę dużą barierę
fonetyczną - należy pomóc dziewczynce w wykształceniu słuchu fonematycznego na drodze
wzrokowo-słuchowej. Aby to osiągnąć, należy zastosować wspomniane już wcześniej środki
pomocnicze. Po wspólnym ustaleniu z rodziną dziecka, środkami pomocniczymi stały się
fonogesty ułatwiające dokładne odczytywanie mowy z ust.
Rodzice zdecydowali się na odroczenie od obowiązku szkolnego dziecka
i pozostawienie go na terenie przedszkola, gdzie kontynuowane będą rozpoczęte już
ćwiczenia słuchu werbalnego, wykorzystujące resztki słuchowe z zastosowaniem fonogestów.

9. Uwagi końcowe
Na podstawie dokonanej przeze mnie analizy sposobu komunikowania się
konkretnego dziecka z wadą słuchu w grupie integracyjnej oraz uwzględniając jego
specyficzną ze względu na deficyt słuchu biografię, ukazałam jak trudna może być sytuacja
dziecka w wieku przedszkolnym wchodzącego w życie społeczne. Wskazałam na podstawie
przeprowadzonych badań, iż dziewczynka posiada dużą barierę fonetyczną, której nie da się
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samoistnie przełamać, by w sposób wystarczający mogła opanować mowę. Rodzice musieli
podjąć decyzję i zdecydować się w wychowaniu swojego dziecka na uwzględnienie potrzeby
wprowadzania środków pomocniczych, umożliwiających opanowanie przez dziecko języka.
W tym konkretnym przypadku są to fonogesty.
Ukazałam, że integracja z ludźmi słyszącymi jest możliwa, wymaga jednak
wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej, współpracującej z rodzicami oraz specjalistami
prowadzącymi rewalidację.
Odnalezienie się wśród zdrowych rówieśników dziecka niesłyszącego jest możliwe,
jednak tylko wtedy, kiedy najbliższa rodzina, nauczyciele i specjaliści stworzą mu sprzyjające
warunki do rozwoju mowy i przyjmą wobec ograniczeń dziecka postawę pełnej akceptacji.
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ANEKS
KARTA OCENY ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH
BADANEGO DZIECKA NA TERENIE PRZEDSZKOLA

KATEGORIE ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH MIESZCZĄCE
SIĘ W KARCIE
A. Dążenie do kontaktów i współdziałania z innymi ludźmi
POROZUMIEWANIE SIĘ FONICZNE (ORALNE)
B. Gotowość do komunikowania się słownego
•

Koncentarcja uwagi na sygnałach mowy

•

Ekspresja głosowa

•

Świadome łączenie dźwięków ze znaczeniami

C. Poznawanie słów
•

Wymawianie dźwięków

•

Powtarzanie wypowiedzi wg. wzoru

•

Trwałe zapamiętywania słów

D. Umiejętność posługiwania się słowami
•

Rozumienie treści wypowiedzi słownych

•

Budowanie wypowiedzi słownych

•

Komunikowanie się słowne z samym sobą

E. Cechy komunikowania się słownego
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•

Częstość komunikowania się słownego

•

Zrozumiałość wypowiedzi słownych

•

Celowość i skuteczność wypowiedzi

POROZUMIEWANIE SIĘ GESTOWO - MIMICZNE (MIGOWE)
A. Gotowość do komunikowania się gestowo-mimicznego
•

Koncentracja uwagi na sygnałach gestowo - mimicznych

•

Ekspresja gestowo - mimiczna

•

Świadome łączenie gestów i mimiki ze znaczeniami

B. Poznawanie znaków gestowo - mimicznych
•
•
•

Wykonywanie sygnałów gestowo - mimicznych
Powtarzanie komunikatów gestowo - mimicznych wg. wzoru
Trwałe zapamiętywanie znaków gestowo - mimicznych

C. Umiejętność posługiwania się znakami gestowo - mimicznymi
•

Rozumienie treści komunikatów w języku migowym

•

Budowanie komunikatów w języku migowym

•

Komunikowanie się gestowo - mimiczne z samym sobą

D. Cechy komunikowania się gestowo - mimicznego
•

Częstość komunikowania się gestowo - mimicznego (migowego)

•

Zrozumiałość komunikatów gestowo - mimicznych

•

Celowość i skuteczność komunikowania się gestowo - mimicznego

Znajomość języka
•

Zasób znaków językowych odbieranych (rozumianych)

•

Zasób znaków językowych używanych do budowania wypowiedzi - komunikatów

•

Stosowanie reguł gramatycznych

Znajomość pisma
•

Czytanie

•

Pisanie
POWRÓT
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mgr Kamil Zaborowski
Ośrodkek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem

Kształcenie umiejętności komunikacyjnych i językowych w terapii dziecka
upośledzonego umysłowo ze sprzężonymi zaburzeniami mowy.
Studium przypadku.

1. Sprzężone zaburzenia mowy na tle upośledzenia umysłowego
Przedmiotem niniejszej pracy jest opis działań diagnostycznych oraz terapeutycznych
obejmujących sprzężone zaburzenia mowy u dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu
umiarkowanym.
Wybór ten podyktowany był kilkoma względami. Charakter obserwowanych zaburzeń
mowy u Wiesia stanowił dość złożone wyzwanie diagnostyczno – terapeutyczne. Oligofazja,
objawy dyzartryczne, niepłynność mowy implikowały rozciągniętą w czasie diagnozę oraz
rozbudowany,

kompleksowy

program

terapii.

Diagnoza

logopedyczna

wymagała

przeprowadzenia badań różnicujących, znalezienia defektu podstawowego i rozpoznania
mechanizmów zaburzeń. Należało stwierdzić czy obserwowana u chłopca niepłynność mowy
stanowi objaw dyzartrii czy też jest odrębnym zjawiskiem, ujawniającym się w przebiegu
jąkania.

Program

terapeutyczny,

z

uwagi

na

zróżnicowane

zaburzeń,

wymagał

wszechstronnych stymulacji logopedycznych, jak też ogólnorozwojowych. Oddziaływania
terapeutyczne

obejmowały

budowanie

kompetencji

językowej

i

komunikacyjnej,

usprawnianie realizacji mowy oraz wspieranie rozwoju ogólnego dziecka.
Proces kształtowania się kompetencji językowych i komunikacyjnych przebiega u
chłopca w oparciu o poważne zaburzenia somatyczne i psychiczne. U dziecka rozpoznane
zostały zaburzenia neurologiczne w postaci obniżonego napięcia mięśniowego i epilepsji oraz
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zaburzenia wzroku. Badanie psychologiczne wykazało natomiast, że chłopiec funkcjonuje na
poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym. Na tej podstawie rozwijała się
mowa i zachodziły procesy związane z nabywaniem umiejętności komunikacyjnych oraz
językowych.
Złożony patomechanizm opisywanych sprzężonych zaburzeń zlokalizowany jest na
rozmaitych poziomach aparatu mowy. Swym zasięgiem obejmuje struktury ośrodkowego
układu nerwowego oraz okolice obwodowe w postaci układów: oddechowego, fonacyjnego i
artykulacyjnego. Tak poważne deficyty przekładają się na obniżenie sprawności językowych
na poziomach: fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym, suprasegmentalnym. Zaburzone
zostają też umiejętności komunikacyjne dotyczące aspektu pragmatycznego.
Podstawowy materiał badawczy stanowią dane uzyskane w trakcie badań oraz zajęć
logopedycznych. Poza obserwacją, w procesie diagnozowania zaburzeń mowy posłużyłem się
narzędziami badawczymi w postaci testów i kwestionariusza. Z uwagi na ograniczenia
potencjału intelektualnego badanego musiałem dokonywać selekcji oraz modyfikacji
poszczególnych prób testowych.
Wiele cennych informacji zostało dodatkowo zebranych podczas obserwacji chłopca
w rozmaitych sytuacjach związanych z codziennym życiem. Wiesio uczęszcza do Ośrodka
Rehabilitacyjnego dla dzieci upośledzonych umysłowo. Miałem możliwość obserwacji
dziecka w różnych sytuacjach komunikacyjnych i interakcjach społecznych, które
obejmowały kontakty chłopca z innymi dziećmi, z wychowawcami, nauczycielami,
psychologiem. Dodatkowe, szerokie możliwości diagnostyczne stwarzała obserwacja dziecka
w trakcie posiłków. Zebrane informacje pozwoliły ocenić stan funkcji połykowej i żucia, co
stanowi jeden ze wskaźników do oceny zaburzeń dyzartrycznych. Analiza danych uzyskanych
tą drogą pozwoliła na sprecyzowanie diagnozy oraz zoptymalizowanie programu terapii.
1.1. Historia choroby i rozwoju dziecka
Chłopiec urodził się 12.07.1994 jako trzecie dziecko w rodzinie. Samopoczucie matki
w ciąży było dobre. Kobieta miała wówczas 35 lat. Poród fizjologiczny nastąpił o czasie.
Dziecko urodziło się siłami natury. Waga urodzeniowa wynosiła 3100 g. Noworodek miał 57
cm długości i otrzymał 10 punktów w skali Apgar. Około drugiego roku życia wystąpiły
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drgawki bez utraty przytomności w częstotliwości od kilku do kilkunastu na dobę. Zaraz po
tym incydencie chłopca hospitalizowano (8.11.1994). W szpitalu przebywał dwa tygodnie.
Stwierdzono u dziecka drgawki nawracające (convulsianes recidivans) oraz rozpoznano
przepuklinę pachwinową prawostronną. Podejrzewano u chłopca wodogłowie, jednak badania
w Prokocimiu wykluczyły hydrocefalię. 21.01.1998 operowano przepuklinę pachwinową. Od
11 miesiąca życia chłopiec pozostaje objęty stałą opieką neurologiczną z uwagi na pojawienie
się ataków epilepsji (status epilepticus). Rozpoznanie padaczki zostało potwierdzone w
trakcie pobytu w szpitalu 29.07.2002. Dziecko jest stale leczone farmakologicznie. Dwa razy
dziennie przyjmuje leki przeciwpadaczkowe Ornifil i Lamictal. Incydenty padaczkowe na
przestrzeni minionych lat pojawiały się u chłopca przeważnie dwa razy w roku. Towarzyszyły
im objawy w postaci wysokiej gorączki (40º) i sinienia skóry. Ostatni ciężki atak padaczki
wystąpił 17. 01. 2005. Dziecko przez kilka dni nie chodziło na zajęcia do ośrodka. Po tym
incydencie nasiliły się objawy niepłynności mowy.
Rozwój psychomotoryczny Wiesia przebiegał z opóźnieniem. Chłopiec zaczął siadać
około 7 miesiąca życia, wstawać gdy miał ponad rok, chodzić w wieku ponad 2 lat. Rozwój
mowy przebiegał u niego ze znacznym opóźnieniem. Głużyć zaczął, gdy miał około 8
miesięcy, gaworzyć natomiast w wieku około 18 miesięcy. Pierwsze wyrazy pojawiły się u
Wiesia w wieku ponad dwóch lat, proste zdania natomiast w wieku około 4 lat.
Na wniosek matki przeprowadzono badania psychologiczno – pedagogiczne
(03.07.2002) przez poradnię i orzeczono o potrzebie kształcenia specjalnego. Stwierdzono u
dziecka upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Badanie psychologiczne
wykazało obniżony poziom percepcji wzrokowej i słuchowej, sprawności motorycznej oraz
manualnej. Zdiagnozowano u chłopca cechy nadpobudliwości psychoruchowej. Stwierdzono
wybiórczą znajomość liter, umiejętność liczenia do trzech na konkretach, niesamodzielność w
samoobsłudze oraz opóźniony rozwój mowy.
Zespół orzekający zalecił zastosować wobec dziecka kształcenie specjalne, ćwiczenia
ogólnie rozwijające, terapię logopedyczną, ćwiczenia poprawiające sprawność motoryczną i
manualną oraz percepcję słuchową i wzrokową.
Od września 2002 roku Wiesia uczęszcza do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno –
Wychowawczego

dla

dzieci

upośledzonych

umysłowo.

Umieszczony

został

w
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ośmioosobowej grupie podobnych wiekowo dzieci, funkcjonujących tak jak on, na poziomie
upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym.
1.2. Wyniki badań psychologicznych
Wyniki badań przedstawiam na podstawie opinii psychologicznej. Badania
psychologiczne oparte na podstawie obserwacji, analizy wyników Skali Inteligencji
Wechslera WISC-R

oraz Skali Dojrzałości Umysłowej Columbia wykazały, iż Wiesio

funkcjonuje na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym (iloraz
inteligencji = 40).
Według danych psychologicznych procesy poznawcze takie jak pamięć długotrwała i
tempo myślenia utrzymują się w granicach normy. Obniżona jest sprawność pamięci
krótkotrwałej, głównie słuchowej. Chłopiec wykazuje zaburzenia uwagi w zakresie
koncentracji na zadaniach angażujących analizator wzrokowy. Zauważalne jest relatywnie
szybkie zmęczenie chłopca podczas wykonywania tych zadań, co przejawia się częstymi
mimowolnymi ruchami głowy i jednoczesnym rozproszeniem uwagi. Wiesio posiada lepszą
percepcję i analizę materiału werbalnego niż materiału opartego na skali bezsłownej.
W większości przypadków, dzieci z upośledzeniem umysłowym uzyskują wyższe
wyniki w skali bezsłownej (wykonaniowej). Chłopiec osiąga wyższe wyniki w skali słownej
(skala słowna – 52, bezsłowna – 40). W ocenie psychologa przyczyną niskich wyników w
skali wykonaniowej są zaburzenia widzenia lub zaburzenia analizatora wzrokowego (lub też
nakładające się te oba czynniki). Uniemożliwia to praktycznie właściwe wykonywanie zadań
opartych na materiale wzrokowym. Eliminacja tych zaburzeń przyczyniłaby się z pewnością
do podwyższenia wyników testu w skali wykonaniowej. Według badającego tego rodzaju
zaburzenia organizacji percepcyjnej mogą wskazywać na zaburzenia funkcjonowania lub
uszkodzenia organiczne prawej półkuli.
Wyniki uzyskane w skali słownej dowodzą, że poziom operacji werbalnych jest
obniżony w stosunku do średniej przyjętej dla jego wieku (wyniki w skali słownej - 52, przy
średniej - 100).
W ocenie psychologicznej rozwój emocjonalno – społeczny chłopca przebiega bez
zaburzeń. Wiesio potrafi nawiązywać kontakty, przestrzegać norm społeczno – kulturowych i
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dokonywać ocen moralno – etycznych. Zalecenia psychologa dotyczą rozwoju sfery
poznawczej oraz społecznej.
1.3. Opinia pedagogiczna
Według danych zawartych w opinii pedagogicznej z Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego, Wiesio realizuje program nauczania dostosowany do swoich
możliwości psychofizycznych (w oparciu o program wychowania i nauczania dzieci i
młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym). Na podstawie
relacji pedagoga przytaczam stopień opanowania różnych wiadomości oraz umiejętności
nabytych przez chłopca:
•

Wiadomości z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego - chłopiec zna jesienne
i zimowe zmiany w przyrodzie. Odróżnia pory roku i dnia, różnicuje dni tygodnia,
rozpoznaje podstawowe kolory. Zna nazwy wielu leśnych i egzotycznych zwierząt,
owoców i warzyw. Rozpoznaje wszystkie zwierzęta domowe. Umie rozróżnić i
nazwać części ciała. Poznał zasady bezpieczeństwa przy przechodzeniu przez
jezdnię. Rozróżnia kolory i ich znaczenie w sygnalizacji świetlnej.

•

Podstawowe pojęcia matematyczne - nadal kontynuowana jest nauka określania
wzajemnego położenia przedmiotów: lewo, prawo, na, pod, obok, przed.
Rozróżnia kształty figur geometrycznych: trójkąt, kwadrat, koło, prostokąt. Zna
pojęcie zbioru, próbuje porównywać przedmioty w zbiorze według określonej
cechy. Liczy na konkretach do 7, rozpoznaje znak graficzny liczb 1, 2, 3, 4, 5.

•

Zajęcia plastyczno – techniczne – stara się rysować po śladzie, składa, zgina,
przerywa i rwie papier. Próbuje składać i kleić papier, drze go i nakleja we
wskazanym miejscu. Maluje palcami. Ma trudności z posługiwaniem się
nożyczkami. Próbuje ugniatać plastelinę i lepić proste elementy z mas
plastycznych. Ze względu na zaburzenia w zakresie percepcji wzrokowej,
koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej, nadal prowadzone są
intensywne ćwiczenia mające na celu usprawnianie tychże funkcji.
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•

Zajęcia muzyczne - chłopiec jest bardzo aktywny na zajęciach. Potrafi wystukać
prosty rytm. Chętnie bierze udział we wszystkich zabawach ruchowomuzycznych.

•

Samoobsługa - Wiesio nadal poddawany jest intensywnej nauce samoobsługi.
Wciąż wymaga wsparcia przy ubieraniu i rozbieraniu się w szatni. Potrafi
samodzielnie zdjąć buty lecz nadal uczy się je zakładać. Potrafi założyć i zdjąć
czapkę. Posiada nawyk mycia rąk po wyjściu z toalety i przed posiłkami.

•

Uspołecznienie - odnosi brudne naczynia do zlewu. Sprząta po posiłku i zabawie,
bez konieczności przypominania mu o tym.

2. Charakterystyka badania logopedycznego
2.1. Cele i zakres badania
Badanie czynności mowy poprzedzone obserwacjami i badaniem orientacyjnym
obejmowało:
a) ocenę sprawności językowej w zakresie rozumienia i ekspresji (fonetyka, leksyka,
gramatyka, prozodia),
b) ocenę językowej sprawności sytuacyjnej i pragmatycznej.
Celem badania logopedycznego było wyodrębnienie defektu podstawowego,
rozpoznanie deficytów mających wpływ na przebieg i jakość procesu komunikacji oraz próba
ustalenia patomechanizmów zaburzeń. Wyniki badań posłużyły do stworzenia optymalnego
programu terapeutycznego bazującego na umiejętnościach i możliwościach psychofizycznych
chłopca. W trakcie badań korzystałem z następujących narzędzi diagnostycznych, takich jak:
•

Rozwój wybranych funkcji poznawczych u osób z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym, [U. Jęczeń, 2003],

•

kwestionariusz obrazkowy do badania mowy, [Demel G., 1978],

•

Tablice do badania słuchu fonematycznego, [Styczek I., 1982],

•

wybrane próby z testu: Skala umiejętności fonologicznych (Skala F), [Koźniewska E.,
Matuszewski A., 2003],

•

wybrane próby z testu Skala pomiaru percepcji słuchowej słów (wersja A),
[Kostrzewski J.],
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•

Karta badania motoryki artykulacyjnej, [Rodak H., 1997],

•

Profil dyzartrii S. Robertson, [Tarkowski Z., Lewandowski A., 1989].

•

Próba sylabowa dla dzieci w wieku przedszkolnym, [Kurkowski Z., 2003].
W trakcie badania musiałem dokonywać selekcji oraz modyfikacji określonych prób

testowych. Konieczność ta podyktowana była wpływem obniżonego stopnia rozwoju
intelektualnego na procesy percepcji i rozumienia u dziecka.
2.2. Badanie czynności mowy
Stwierdzony w badaniu psychologicznym u Wiesia stopień upośledzenia umysłowego
determinuje poziom niedorozwoju mowy. Możliwości porozumiewania się z otoczeniem u
dzieci upośledzonych umysłowo kształtują się na tle globalnie opóźnionego rozwoju
psychofizycznego. Upośledzenie umysłowe wiąże się z niedorozwojem wyspecjalizowanych
struktur mózgowych odpowiedzialnych za przebieg złożonych procesów psychicznych w tym
mowy. Osiowym objawem upośledzenia umysłowego są zaburzenia myślenia. Język posiada
decydującą rolę w rozwoju myślenia i jest z nim nierozerwalnie złączony. W zależności od
stopnia kompetencji językowych dziecko potrafi wyrażać swoje myśli, komunikować z
otoczeniem poznając przy tym rzeczywistość. Niedostateczny rozwój procesów poznawczych
– myślenia, uwagi, pamięci oraz procesów emocjonalnych utrudnia w sposób znaczący
opanowanie kompetencji językowej i komunikacyjnej. Deficyt intelektualny u Wiesia (II=40)
w sposób znaczący warunkuje zaburzony przebieg procesów intelektualnych ściśle
powiązanych z mową, tj. myślenia abstrakcyjnego, wnioskowania, analizowania, uogólniania,
kategoryzowania, abstrahowania.
Poziom opanowania sprawności językowej i komunikacyjnej u dzieci upośledzonych
umysłowo jest zindywidualizowany, jednakże pewne umiejętności mogą oscylować na
podobnym poziomie. Istnieją wskaźniki obrazujące przeciętny poziom mowy i myślenia
charakterystyczny dla tych osób [U. Jęczeń, 2003]. Owe wskaźniki były narzędziem
porównawczym, którego użyłem w trakcie obserwacji dziecka .
Stopień rozwoju wybranych funkcji poznawczych u chłopca na tle populacji osób z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym
Rozwój mowy u osób u.
Rozwój mowy u Wiesia
Rozwój myślenia u osób
Rozwój myślenia u
u. w stopniu
u. u. w stopniu
Wiesia
umiarkowanym
umiarkowanym
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1. Wady wymowy w
złożonej postaci jako
zespoły
wad
o
zróżnicowanej etiologii i
postaci.

Występują
zaburzenia
artykulacji o złożonym
patomechanizmie.

1. Myślenie o charakterze
konkretno –
wyobrażeniowym z
możliwością oderwania
się od aktualnego
spostrzeżenia.

Myślenie konkretno –
obrazowe. Obniżony
poziom myślenia
abstrakcyjnego.

2. Ograniczony zasób
słownictwa dotyczący
nazw osób przedmiotów i
zjawisk z najbliższego
otoczenia dziecka.

Ograniczony zasób słów i
wyrażeń. Leksyka
związana głównie z
myśleniem konkretnym,
obrazowym i
nieabstrakcyjnym.

2. Fragmentaryczne
rozumienie relacji części
do całości oraz stosunków
zachodzących między
pojęciami nadrzędnymi i
podrzędnymi.

Brak umiejętności
kategoryzowania,
uogólniania,
syntetyzowania,
różnicowania.

3. Umiejętność
definiowania ( na
podstawie zewnętrznych
podobieństw i różnic)
znanych pojęć poprzez
ich opis.

Umiejętność definiowania
ograniczona tylko do cech
zewnętrznych
podobieństw i różnic.

3. Pamięć nietrwała,
głównie mechaniczna z
dominacją uwagi
mimowolnej.

Słabsza pamięć
krótkotrwała w
porównaniu z pamięcią
trwałą.

4. Posługiwanie się w
wypowiedziach zdaniami
prostymi z licznymi
agramatyzmami.

Wypowiedzi zawierają
zdania proste,
nierozwinięte. Występują
błędy składniowe,
leksykalne.
Dostrzeganie związków
przyczynowo –
skutkowych tylko w
kontekście znanych
zjawisk.

4. Brak samodzielności i
krytycyzmu w
formułowaniu sądów.

Obserwowany brak
samodzielności i
krytycyzmu w
formułowaniu opinii.

5. Dostrzeganie takich
cech przedmiotów jak:
długość, wysokość,
barwa.

Dostrzeganie cech
zewnętrznych
przedmiotów. Trudności
w różnicowaniu i
opisywaniu tych cech.
Nieróżnicowanie stron
prawej i lewej.
Zaburzenia orientacji
przestrzennej.

5. Brak umiejętności
dostrzegania związków
przyczynowo –
skutkowych.

6. Braki w rozumieniu
relacji przestrzennych
między przedmiotami
oraz stosunku części do
całości.

W trakcie wspólnych zabaw z chłopcem miałem możliwość obserwacji i oceny
czynności mowy i myślenia. Starałem się obserwować Wiesia w sytuacjach stwarzających mu
możliwość spontanicznego zachowania. W takich warunkach można bowiem poznać
naturalne reakcje werbalne i ocenić poziom myślenia. Mogłem wówczas ocenić poziom
rozumienia mowy werbalnej. Chłopiec prawidłowo reagował na moje polecenia. Dobrze
rozumiał proste zdania i polecenia. Jego zachowania poza pewnymi wyjątkami były
adekwatne w stosunku do treści moich komunikatów. Trudności w rozumieniu pojawiały się,
gdy miał wykonać polecenia wieloczłonowe, rozbudowane typu: weź piłkę, ale wcześniej
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podejdź do okna, zamknij je i zasłoń żaluzje. Wiesio wykazywał braki w rozumieniu relacji
przestrzennych. Nie różnicował stron prawej i lewej w odniesieniu do schematu własnego
ciała oraz ustawienia zabawek. Miał trudności z interpretowaniem niektórych kolorów
pochodnych (np. pomarańczowy, żółty). Wypowiedzi chłopca były zaburzone pod względem
artykulacyjnym, prozodycznym i gramatycznym. Już na podstawie orientacyjnego badania
logopedycznego stwierdziłem poważne trudności realizacyjne w postaci zaburzeń artykulacji,
płynności mowy, fonacji i oddychania (załączniki nr 1, 3). Wśród dłuższych wypowiedzi
Wiesia dominowały proste, przeciętnie dwu, trzy wyrazowe zdania. Chłopiec chętnie
nawiązywał i podtrzymywał kontakt z rozmówcą. Myślenie było nieabstrakcyjne, oparte na
konkretach. Wiesio wykazywał małą inicjatywę twórczą, np.: przy budowaniu konstrukcji z
klocków i wymyślaniu nowych zabaw. Jego zabawy były stereotypowe co wskazywało na
sztywność myślenia i stereotypię zachowań. Poczynione przeze mnie obserwacje i wyniki
badania psychologicznego, orzekające o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym, pozwalają
wskazać na oligofazję jako zaburzenie wpływające zasadniczo na problemy komunikacyjne
dziecka.
W trakcie kontaktu werbalnego z chłopcem rozmówca zwraca uwagę na zaburzenia
artykulacji, które czynią wymowę Wiesia bardzo niezrozumiałą. W wypowiedziach chłopca
obserwuje się obok zaburzeń suprasegmentalnych, znaczne zakłócenia w realizacji
segmentalnej płaszczyzny wypowiedzi. Zaburzenia artykulacji wpływają negatywnie na
przebieg procesu porozumiewania się. Rozmówca dziecka ma problemy z właściwym
dekodowaniem komunikatu (stopniowo można się osłuchać z artykulacją dziecka i w
późniejszej perspektywie rozumieć jego wypowiedzi). Szczególnie trudno zrozumieć
wypowiedź, gdy chłopiec mówi pod wpływem emocji na jakiś nowy temat, niezwiązany z
dotychczasowym tokiem rozmowy. W celu dokładnego zbadania artykulacji posłużyłem się
kwestionariuszem obrazkowym [Demel G., 1978], (załącznik nr 1).
Płaszczyzna fonetyczna wypowiedzi chłopca charakteryzowała się nieprawidłową
realizacją głosek z zakresu przedniej strefy artykulacyjnej. Pod pojęciem przedniej strefy
artykulacyjnej rozumiem obszary w jamie ustnej, gdzie miejsca artykulacji mają głoski takie
jak:
•

wargowo – zębowe,
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•

przedniojęzykowo – zębowe,

•

przedniojęzykowo – dziąsłowe.

Patologiczna realizacja głosek oparta na mechanizmie substytucji obejmowała:
głoski wargowo – zębowe:

•

v → u, i
v’ → i
f →x
f’ → x’
•
s
z
c
З

głoski przedniojęzykowo – zębowe:
→ś
→ź
→ć
→З‘

•

t→k
d→g
n→m

głoski przedniojęzykowo – dziąsłowe:

s→ś
z→ź
c→ć
З → З’

r → i, u, ø
l → i, ø
l’→ i

System fonologiczny wypowiedzi uległ znaczącemu zaburzeniu. Artykulacja aż
osiemnastu głosek opierała się na substytucji, co czyniło wymowę chłopca niezrozumiałą. W
przypadku głosek [v, r, l] występowało dodatkowo zjawisko wariantywności substytutów.
Patologiczne realizacje poszczególnych głosek miały charakter systemowy i stały (patrz:
analiza powyżej).
W trakcie badania stanu anatomicznego narządów mowy stwierdziłem, skrócenie
wędzidełka podjęzykowego (załącznik nr 2). Wiesio został przebadany przez lekarza
otolaryngologa. Lekarz również stwierdził przyrośnięcie języka w linii centralnej i zalecił
podcięcie wędzidełka w celu polepszenia funkcji artykulacyjnej i połykowej. Matka wyraziła
zgodę na zabieg, który dotychczas nie został jednak wykonany.
W trakcie artykulacji niektórych głosek czubek języka (apex) praktycznie wcale nie
odrywał się od dna jamy ustnej. Ruchy pionowe i poziome wykonywała środkowa część
języka (mediodorsum) oraz część tylna (postdorsum). Ankyloglosja ma z pewnością bardzo
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duży wpływ na zaburzenia artykulacyjne. Język o ograniczonym anatomicznie stopniu
ruchliwości nie jest w stanie wykonywać precyzyjnych ruchów, w szczególności
pionizacyjnych. W rezultacie głoski z przedniej strefy artykulacyjnej były zastępowane
głoskami ze środkowej i tylnej strefy:
s →ś
t→k
z →ź
d→g
c →ć
З → З’
Wyjątkiem od tej reguły były głoski wargowo – zębowe substytuowane odpowiednio
głoską wargową i głoskami tylnojęzykowymi oraz przedniojęzykowo-zębowa [n]
zastępowana wargową [m]:
v → u, i
v’ → i
f →x
f’ → x’
n→m
W przypadku prawidłowej artykulacji głosek wargowo – zębowych twardych język
jest bierny. Rolę wiodących artykulatorów przejmują wargi i górne siekacze – [v, f]. Podczas
artykulacji głosek [v’, f’] język ulega dodatkowo palatalizacji. W procesie zmiękczenia
głosek w kierunku podniebienia twardego (palatum) unosi się środkowa część języka
(mediodorsum).

Ten palatalny ruch języka chłopiec mógłby wykonać, czego dowodzą

pozostałe prawidłowe artykulacje środkowo – językowe, np. [ś, ź, ć]. Substytucje głosek [v,
v’, f, f’] uwarunkowane są więc niską sprawnością artykulatorów: warg i języka.
W celu oceny możliwości motorycznych aparatu mowy, do zbadania sprawności
artykulacyjnej języka i warg, wykorzystałem Kartę badania motoryki artykulacyjnej [Rodak
H., 1997]. Sprawność języka u Wiesia jest anatomicznie ograniczona z uwagi na
ankyloglosję, wobec czego tylko próby motoryki warg obiektywnie świadczyły o poziomie
praksji oralnej (załącznik nr 3). Na 12 ćwiczeń języka chłopiec wykonał zaledwie jedno,
natomiast na 12 ćwiczeń warg chłopiec zrobił 4:
• zaciskanie warg,
• zakrywanie wargi dolnej wargą górną,
• układanie warg w ryjek,
• parskanie.
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Należy dodać, że wymienione ćwiczenia chłopiec wykonał niedokładnie i nieporadnie.
Na tle pozostałych prób ćwiczenia te wyszły jednak zdecydowanie lepiej, wobec czego
uznałem je za wykonane poprawnie. Chłopiec uzyskał w sumie 5 punktów, co według
przyjętych w teście kryteriów świadczy o znacznie obniżonej sprawności narządów mowy.
Mało sprawne wargi będące przedłużeniem policzków, mają duży wpływ na muskulaturę
policzków (i muskulaturę mimiczną w ogóle). Determinują w związku z tym zaburzenia
artykulacji u chłopca.
Badanie motoryki artykulacyjnej poszerzyłem dodatkowo o ćwiczenia żuchwy i
podniebienia miękkiego. Wiesio wykonywał jednorodne ruchy szczęką polegające na
opuszczaniu i podnoszeniu jej. Zakresów ruchów nie był duży. Ruchy były powolne,
niezgrabne i nieskoordynowane. Podniebienie miękkie funkcjonowało właściwie. Generalnie
głoski nosowe i ustne chłopiec realizował prawidłowo. Podczas czynności fizjologicznej, jaką
jest ziewanie, podniebienie unosiło się symetrycznie do góry i przywierało do ścianki jamy
gardłowej, zamykając przestrzeń nosogardła. W pozycji neutralnej, obojętnej języczek (uvula)
zakończający podniebienie miękkie

nie zbaczał w żadnej stronę, co świadczy o braku

porażenia obwodowego.
W przypadku występowania substytucji metodyka postępowania logopedycznego
zaleca również zbadanie słuchu fonematycznego. Do badania percepcji słuchowej w
powyższym zakresie wykorzystałem Tablice do badania słuchu fonematycznego [Styczek I.,
1982], wybrane próby z testu: Skala umiejętności fonologicznych (Skala F) [Koźniewska E.,
Matuszewski A., 2003] oraz wybrane próby z testu Skala pomiaru percepcji słuchowej słów
(wersja A) J. Kostrzewskiego. Celem badania było ustalenie umiejętności identyfikacji
słuchowej fonemów, różniących się między sobą pod względem:
•

miejsca artykulacji,

•

udziału wiązadeł głosowych,

•

stopnia zbliżenia narządów mowy,

•

stopnia uniesienia podniebienia miękkiego (ustność/ nosowość).

W celu obiektywizacji wyników, badania przeprowadziłem kilkakrotnie, zawsze w
godzinach rannych (wtedy kiedy chłopiec był wypoczęty), w różnych odstępach czasowych.
Próby, które wykorzystałem do badań musiałem poddać pewnym modyfikacjom. W
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przypadku Tablic do badania słuchu fonematycznego I. Styczek (wykorzystujących
dodatkowo analizator wzrokowy podczas badania) musiałem, w drodze eksperymentu,
zrezygnować z niektórych prób, np. sieci – siedzi, nosze – noże. Rezygnacja podyktowana
była nieznajomością przez Wiesia słów: sieci, nosze. Dobór prób do badania słuchu
fonematycznego był więc ograniczony poziomem rozwoju intelektualnego chłopca. Problem
stopnia przystępności zadań dla chłopca i związana z tym obiektywizacja wyników, stał się
problemem wiodącym. Trudno było bowiem jednoznacznie stwierdzić czy podczas badania,
wykorzystującego umiejętność analizowania słuchowego paronimów, np. półka:bułka, półka:
półka

chłopiec popełniał błędy wynikające z zaburzeń słuchu fonematycznego, czy też

mylenia procedury wykonania zadań22. Niemniej jednak Wiesio wykazywał trudności
związane z różnicowaniem słuchowym głosek różniących się pod względem:
•

miejsca artykulacji,

•

udziału wiązadeł głosowych.

Chłopiec miał problemy ze analizą porównawczą określonych par głosek
występujących w sylabach, jak też w wyrazach co może świadczyć o zaburzeniach analizatora
słuchowego w obszarze ośrodka Wernickego. Błędy, które popełniał powtarzały się w
podobnym układzie na przestrzeni trzech tygodni, co stanowi pewien wskaźnik obiektywizmu
badań. Zaburzenia artykulacji w postaci licznych substytucji uwarunkowane są więc, poza
niską sprawnością motoryczną narządów mowy, zaburzeniami analizatora słuchowego
(zaburzenia słuchu fonematycznego). Słuchowy patomechanizm zaburzeń potwierdzają
badania, w których chłopiec słabo różnicował głoski (różniące się miejscem artykulacji)
realizowane w swoich wypowiedziach w postaci substytucji.
Patomechanizm zaburzeń artykulacyjnych wykracza jednak zdecydowanie poza
problemy percepcji słuchowej, przyczyny natury anatomicznej (ankyloglosja) i niską
sprawność motoryczną o niejasnej etiologii. W trakcie badania lekarskiego (przez lekarza
otolaryngologa) stwierdzono u chłopca na tle ogólnej hipotonii mięśni całego ciała, wiotkość i
osłabienie napięcia mięśni w obrębie aparatu mowy. Wobec tak postawionej diagnozy,
przeprowadziłem badania w kierunku rozpoznania dyzartrii. Pod pojęciem dyzartrii rozumiem
22

W zadaniu słuchowego różnicowania paronimów chłopiec miał za zadanie stwierdzić czy podawane pary wyrazów są takie
same czy też różne, korzystając z dwóch alternatywnych sygnalizacji odpowiedzi poprzez:
1. werbalne zakomunikowanie: różne lub takie same,
2. wrzucenie piłeczki do kosza w przypadku wyrazów różniących się.
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za Mitrinowicz – Modrzejewską [1971] „zaburzenia oddechowo – fonacyjno – artykulacyjne
spowodowane uszkodzeniem ośrodków i dróg unerwiających aparat mowy.”
W celu wykonania precyzyjnego opisu trudności motorycznych, fonacyjnych i
oddechowych posłużyłem się Profilem Dyzartrii S. Robertson w opracowaniu A.
Lewandowskiego i Z. Tarkowskiego [1989]. Poszczególne zadania oceniane są w nim według
pięciostopniowej skali (1 – poziom normalny, 2 – dobry, 3 – zadowalający, 4 – słaby, 5 –
zerowy). Obok niektórych zadań zostały zamieszczone uwagi dotyczące poziomu wykonania
danego ćwiczenia.
Próby
Oddychanie
1. Emisja /s/ na wydechu
2. Crescendo /s/
3. Diminuendo /s/
4. Powtarzanie serii /s/
5. Synchronizacja
oddychania i fonacji
Fonacja
1. Rozpoczęcie /a/
2. Utrzymanie /a/
3. Głośne wymawianie /a/
4. „Crescendo” /a/
5. „Diminuendo” /a/
6. Powtarzanie serii /a/
7. Pogłaśnianie /a/
8. Ściszanie /a/
9. Wokalizacja wznosząca
gamy /a/
10. Wokalizacja
opadająca gamy /a/
11. Długość zdań
12. Jakość głosu
Muskulatura twarzy

Poziom
wykonania
1 2 3 4 5
x
x
x
x
x

1. Oddychanie w spoczynku spłycone.
2. Rytm oddychania w spoczynku wolny.
3. Oddychanie podczas mówienia spłycone.
Oddychanie bez świstu krtaniowego.

1. Natężenie głosu średnie.
2. Bezgłos nie występuje.
3. Intonacja nie ustabilizowana.
4. Barwa głosu normalna.
5. Głos zmieniony.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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1. Symetria twarzy w
spoczynku
2. Mimika w czasie
uśmiechu
3. Marszczenie warg
4. Napinanie warg ze
wspomaganiem
5. Utrzymywanie
rozwartych warg w
spoczynku
6. Zachowanie warg
podczas mówienia
7. Zamykanie –
otwieranie ust
8. Przesuwanie żuchwy w
prawo
9. Przesuwanie żuchwy w
lewo
10. Wysuwanie języka
11. Cofanie języka
12. Przesuwanie języka w
lewo
13. Przesuwanie języka w
prawo
14. Unoszenie języka do
górnych zębów
15. Wypychanie językiem
prawego policzka
16. Wypychanie językiem
lewego policzka
17. Unoszenie języka do
warg
18. Oblizywanie warg
czubkiem języka
19. Unoszenie velum
podczas emisji /a/
20. Unoszenie velum w
serii /a/
Diadohokineza
1. Szybkie otwieranie i
zamykanie ust
2. Szybkie zaokrąglanie i
spłaszczanie warg
3. Szybkie wysuwanie i

x
x
x

1. Symetria twarzy w spoczynku prawidłowa.
2. Symetria twarzy w czasie uśmiechu prawidłowa.
3. Napięcie warg zmniejszone.
4. Kształt i położenia języka: normalne.
5. Napięcie języka zmniejszone.
6. Podniebienie w czasie spoczynku: normalne.

x
x
x
x
x nie wykonuje
x nie wykonuje
x nie wykonuje
x nie wykonuje
x nie wykonuje
x nie wykonuje
x nie wykonuje
x nie wykonuje
x nie wykonuje
x język wysuwa tylko na dolną wargę
x nie wykonuje
x
x
x

liczba w ciągu 5 sekund: 2

x liczba w ciągu 5 sekund: 1
x liczba w ciągu 5 sekund: 0
nie wykonuje
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chowanie języka
5. Szybkie ruchy języka w
bok
6. Szybkie powtarzanie /o
: i/
7. Szybkie powtarzanie
/pa/
8. Szybkie powtarzanie
/ta/

x liczba w ciągu 5 sekund: 0
nie wykonuje

9. Szybkie powtarzanie
/ka/
10. Szybkie powtarzanie
/ka - ta/

x

liczba w ciągu 5 sekund: 3

x

liczba w ciągu 5 sekund: 3

x

brak sylaby /ta/,
zamienia na /ka/
liczba w ciągu 5 sekund: 3
liczba w ciągu 5 sekund: 3

x
x

11. Szybkie powtarzanie
/p-t-k/

x

Odruchy
1. Żucie
2. Połykanie stałych
pokarmów
3. Połykanie płynów
4. Połykanie śliny w
spoczynku
5. Połykanie śliny
podczas jedzenia
6. Połykanie śliny
podczas mówienia
7. Kasłanie odchrząkiwanie
Artykulacja
1. Powtarzanie spółgłosek
w nagłosie
2. Dokładne wymawianie
samogłosek
3. Powtarzanie zbitek
spółgłoskowych
4. Powtarzanie
wielosylabowych
wyrazów
5. Powtarzanie zdań

brak sylaby /ta/,
zamienia na /ka/
liczba w ciągu 5 sekund: 3
brak głoski /t/,
zamienia na /k/
liczba w ciągu 5 sekund: 2

x
x niemowlęcy typ połykania, język sie nie pionizuje
x
x

część płynu wycieka przez usta, wargi nie utrzymują
płynu
występuje niekontrolowany
ślinotok

x

występuje niekontrolowany
ślinotok

x

występuje niekontrolowany
ślinotok

x

1. Powtórzenie 22 wyrazów rozpoczynających się od
różnych spółgłosek i ustalenie odsetka dobrze
wymówionych spółgłosek: 5/22.
2. Powtórzenie 20 wyrazów zawierających zbitki
spółgłoskowe i ustalenie odsetka wyrazów poprawnie
wymówionych: 7/20.٭
3. Powtórzenie 6 wyrazów wielosylabowych i
ustalenie odsetka wyrazów dobrze wymówionych: 0/6.
٭٭
4. Powtórzenie 4 krótkich zdań i ustalenie odsetka
zdań dobrze wymówionych: 4/4
٭struktura wyrazów zawierających zbitki
spółgłoskowe prawidłowo odtworzona, występują
substytucje spółgłosek
٭٭struktura wyrazów prawidłowa, zaburzenia na
poziomie artykulacyjnym.

x

x
x
x
x
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Prozodia
1. Utrzymanie
właściwego tempa
mówienia
2. Przyspieszanie tempa
mówienia
3. Utrzymanie
właściwego rytmu
4. Zachowanie właściwej
intonacji
5.Naśladowanie różnych
sposobów akcentowania

bywa spowolnione

x
x

pod wpływem emocji przyspiesza

x

bywa nierównomierny

x

zachwiana intonacja

x nie wykonuje

Na podstawie analizy danych z powyższego badania można stwierdzić, że na tle
obniżonego tonusu ciała, występują zaburzenia realizacyjne mowy o patomechanizmie
uszkodzeń obwodowych. Charakter powyższych objawów, poparty diagnozą lekarską,
przyjmuje obraz dyzartrii wiotkiej. U Wiesia występują trudności w zakresie pracy oraz
koordynacji układów: artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego. Mięśnie związane z
wyżej wymienionymi funkcjami wykazują osłabienie. Oddech jest płytki i szczytowy, faza
wydechowa pozostaje krótka, siła wydechu natomiast słaba. Fonacja jest zniekształcona.
Występują zaburzenia koordynacji oddechowo – fonacyjnej oraz spowolnienie ruchów
artykulacyjnych. Nieprawidłowe napięcie mięśnia okrężnego warg, opadnięcie żuchwy i
niesprawny język są przyczyną dysfunkcji połykowej, która odpowiada za niekontrolowane
ślinienie i wady artykulacyjne. Dyzartria jest zatem zaburzeniem mowy dotyczącym formy
wypowiedzi Wiesia, współwystępującym przy obniżonym rozumieniu i programowaniu
czynności werbalnych na tle upośledzenia umysłowego.
Osobnym problemem jest diagnoza przyczynowa zaburzeń płynności mowy
obserwowanych u chłopca. W trakcie obserwacji i badań należało bowiem stwierdzić, czy
jąkanie jest jednym z objawów dyzartrii, czy też przyczyny jąkania mają inny mechanizm.
Według poszerzonej definicji, dyzartria jest bowiem kompleksem dysfunkcji: oddychania,
fonacji, artykulacji i prozodii [Lewandowski, Tarkowski, 1989].
Zaburzenia płynności mowy u chłopca pojawiają się najczęściej „na starcie mowy”
[Engiel Z., 1976]. Dotyczą głównie sylab nagłosowych zawierających głoski zwarte. Chłopiec
powtarza daną sylabę, np.: ka-ka-ka-kaczka, ma-ma-ma-mama. Dodatkowo wypowiedź
poprzedzona bywa embołofazją w postaci przedłużonej samogłoski yyyy. Powyższe objawy
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mogą być uwarunkowane funkcjonalną, nieorganiczną dyskoordynacją między pracą układów
artykulacyjnego i oddechowego. U chłopca nie obserwuje się logofobii, trudno natomiast
jednoznaczne stwierdzić czy uświadamia on sobie objawy jąkania.
Przeprowadzona Próba sylabowa dla dzieci w wieku przedszkolnym [Kurkowski
Z.M., 2003], (załącznik nr 4), pozwoliła zmierzyć średni procent niepłynności. Wynik - 14%
wskazuje na wyraźne odchylenia od normy niepłynności mowy, której próg wynosi 3-5%.
Obserwowany stopień nasilenia objawów jąkania jest bardzo zróżnicowany. Zdarza się, że
Wiesio mówi płynnie przez cały dzień lub odwrotnie – jąkanie nasila się bardzo i znacząco
utrudnia komunikację. Takie zróżnicowanie stopnia nasilenia objawów jest ważnym
markerem, który wskazuje na mechanizm determinowany innymi przyczynami niż dyzartria
(choć z drugiej strony zaburzenia koordynacji oddechowo – fonacyjno - artykulacyjnej o
patomechanizmie dyzartrycznym mogą potęgować jąkanie). Objawy niepłynności będące
składową dyzartrii występują bowiem stale, czego u Wiesia nie stwierdza się. Obserwowane
objawy niepłynności mowy przyjmują obraz niezaawansowanego jąkania typu klonicznego
Według moich obserwacji popartych relacjami mamy chłopca, niepłynność mowy
nasila się po incydentach padaczki. Istnieje tutaj wyraźny związek przyczynowo – skutkowy.
Mechanizm epilepsji uwarunkowany wyładowaniami elektrycznymi w mózgu nie jest
jedynym, który generuje niepłynność mowy, gdyż jąkanie występuje również bez widocznego
związku z incydentami padaczkowymi. Na podstawie obserwacji wynika, że jąkanie nasila się
u Wiesia m. in. w momencie kiedy pojawia się czynnik emocjonalny. Może to być np. nowa,
nieznana sytuacja, osoba, zadanie, emocjonujący film lub bajka. Patomechanizm jąkania jest
więc trudny do jednoznacznego ustalenia i dyferencji z uwagi na zależność objawów jąkania
od czynników emocjonalnych oraz współwystępowanie takich zaburzeń jak epilepsja i
dyzartria, które mogą potęgować tzw. jąkanie organiczne.
2.3. Wyniki badania logopedycznego
Zaburzenia komunikacji obserwowane u chłopca obejmują dwa poziomy, na których
zachodzą

procesy

związane

z

mową.

Pierwszy

poziom

dotyczy

mechanizmów

odpowiadających za programowanie czynności mowy, zlokalizowanych w ośrodkowym
układzie nerwowym, natomiast drugi odpowiada za realizację wypowiedzi.
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Poczynione przeze mnie badania oraz diagnoza psychologiczna orzekająca o
upośledzeniu w stopniu umiarkowanym pozwalają wskazać na oligofazję jako defekt
podstawowy i zaburzenie wpływające zasadniczo na problemy komunikacyjne chłopca.
Niedostatecznie wykształcony poziom procesów umysłowych wpływa na stopień rozwoju
mowy.

Obniżenie

poziomu

intelektualnego,

zaburza

mechanizmy

związane

z

programowaniem mowy w stopniu proporcjonalnym do wielkości deficytu umysłowego. W
związku z tym obserwuje się u Wiesia obniżenie kompetencji językowych w aspekcie
semantycznym,

leksykalnym,

morfologicznym

i

syntaktycznym.

Chłopiec

posiada

stosunkowo ubogi zasób słownictwa biernego i czynnego (z przewagą ilościową tego
pierwszego). Leksyka jest ograniczona w bardzo dużym stopniu na skutek obniżenia
procesów intelektualnych. Zasób słów i wyrażeń związany jest z pojęciami konkretnymi,
obrazowymi. Brakuje w nim określeń dotyczących zjawisk i pojęć abstrakcyjnych. W
słownictwie biernym największy zasób stanowią rzeczowniki i czasowniki. Komunikacja
recepcyjna u chłopca przebiega w oparciu o rozumienie prostych, niezłożonych wypowiedzi.
Wiesio słabo rozumie zaimki, określenia miary, czasu i przestrzeni. Wypowiedzi, które buduje
zawierają głównie zdania proste, krótkie i eliptyczne . Przeciętnie w jednym zdaniu występuje
od 2 do 4 wyrazów. Obserwuje się błędy fleksyjne w odmianie rzeczowników i czasowników
oraz błędy składniowe w budowie wypowiedzi.
Zaburzenia komunikacji obejmują też sferę wykonawczą czynności mowy. Na tym
poziomie zlokalizowane są zaburzenia takie jak dyzartria oraz jąkanie. Trudności realizacyjne
dotyczą płaszczyzny segmentalnej i suprasegmentalnej. Dysfunkcje w zakresie płaszczyzny
segmentalnej obejmują znaczne zaburzenia artykulacyjne o etiologii obwodowych uszkodzeń
aparatu mowy (dyzartria), deficytów kontroli słuchowej i ograniczeń anatomicznych
(ankyloglosja). Rozpadowi ulega tutaj system fonologiczny zubożony o liczne fonemy, co
przyczynia się do obniżenia progu zrozumiałości wypowiedzi. Szczególnie odczuwalne
trudności w zrozumieniu wypowiedzi chłopca są wtedy, gdy na zaburzenia artykulacyjne
nakładają się zaburzenia prozodyczne. Zaburzenia płynności mowy pozostają w sferze
płaszczyzny suprasegmentalnej. Jednoznaczne ustalenie patomechanizmu jąkania jest bardzo
trudne z uwagi na współwystępowanie u chłopca wielu przenikających się deficytów
utrudniających diagnozę różnicową: zaburzeń dyzartrycznych, epilepsji i czynników
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emocjonalnych. Duża zmienność dotycząca stopnia nasilenia objawów niepłynności mowy
wyklucza w pewnym stopniu jąkanie jako integralny, stały składnik zaburzeń dyzartrycznych,
choć z drugiej strony zaburzenia koordynacji oddechowo – fonacyjno – artykulacyjnej (o
patomechanizmie dyzartrii) mogą potęgować niepłynność mowy.
U chłopca obserwuje się ponadto obniżenie umiejętności komunikacyjnych w zakresie
sprawności sytuacyjnej i pragmatycznej. Decyduje o tym stopień upośledzenia umysłowego,
niewykształcone kompetencje językowe oraz ubogi zasób skryptów. Ograniczona pojemność
skryptów (schematów postępowania) w umyśle dziecka powoduje, że nie potrafi on często
szybko i sprawnie reagować językowo w konkretnej sytuacji życia codziennego.
W przebiegu umiejętności komunikacyjnych u Wiesia, dużą rolę odgrywają natomiast
czynniki pozaintelektualne takie jak: duża motywacja do aktywności werbalnej, brak lęku
komunikacyjnego (logofobii), pozytywne nastawienie do rozmówcy i pogodna, pełna ciepła
osobowość dziecka. Wszystko to wpływa pozytywnie na wolę inicjacji rozmowy oraz samą
interakcję podczas sytuacji komunikacyjnych.

3. Program kompleksowej terapii logopedycznej
3.1. Główne cele i założenia terapii
Zaburzenia mowy u Wiesia wymagały różnych procedur oddziaływania. Budowanie
szeroko pojętych kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz ogólnorozwojowa
stymulacja jest zasadniczym celem terapii oligofazji. W przypadku dyzartrii i niepłynności
mowy podstawową procedurę stanowi usprawnianie realizacji. Program terapeutyczny musiał
się więc opierać na ćwiczeniach zmierzających do budowania kompetencji językowych,
komunikacyjnych i kulturowych, jak też na ćwiczeniach usprawniających aparat
artykulacyjny, fonacyjny i oddechowy.
Metody służące kształtowaniu kompetencji językowych i usprawnianiu funkcji
związanych z mową muszą być różnorodne i wielofunkcyjne, bazować na jego
umiejętnościach i zdolnościach, aby skutecznie aktywizować potencjał dziecka. Powinny
opierać się na wszechstronnej stymulacji sensorycznej, wykorzystywać wszystkie dostępne
kanały zmysłowe oraz bazować na dodatkowych, połączonych aferentacjach.
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Terapia dziecka upośledzonego umysłowo ze sprzężonymi zaburzeniami mowy musi
zawierać aspekt funkcjonalny, uwzględniający specyficzne potrzeby i możliwości dziecka.
Oddziaływania terapeutyczne powinny być prowadzone w oparciu o elementarne potrzeby
psychologiczne dziecka, takie jak: potrzeba bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego,
akceptacji, szacunku, uznania i aktywności poznawczej. Postępowanie z dzieckiem o
sprzężonej niepełnosprawności wymaga też dużej elastyczności w realizowaniu zaplanowanej
terapii, Ważne jest również stałe wzmacnianie zachowań komunikacyjnych chłopca oraz
podtrzymywanie motywacji dziecka do inicjowania i podejmowania interakcji werbalnych.
3.2. Program terapii logopedycznej
Rodzaj i stopień nasilenia zaburzeń mowy oraz indywidualne predyspozycje Wiesia
wymagały konstrukcji wszechstronnego programu terapeutycznego. Program terapii
uwzględniał trzy podstawowe bloki obejmujące:
1. kształtowanie zintegrowanych procesów mowy i myślenia w zakresie aspektów:
-

morfologiczno-syntaktycznego:

rozwijanie

umiejętności

gramatycznych,

niezbędnych do poprawnego formułowania wypowiedzi oraz posługiwania się
wszystkimi dostępnymi częściami mowy (szczególnie przymiotnikami, przysłówkami,
przyimkami i zaimkami );
- leksykalnego: rozbudowa zasobu słownictwa czynnego i biernego;
-semantycznego: kształcenie umiejętności właściwego doboru słów podczas
konstruowania komunikatu oraz rozumienia słów;
- fonologicznego: usprawnianie artykulacji, nabywanie umiejętności autokontroli
słuchowej;
2. usprawnianie funkcji związanych z czynnościami mowy takich jak:
- odruch połykania,
- motoryka i kinestezja artykulacyjna,
- percepcja słuchowa (słuch fonematyczny),
- koordynacja i praca układów: oddechowego, fonacyjnego oraz artykulacyjnego;
3. kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie pragmatycznym i społecznym
poprzez:
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- nabywanie umiejętności dostosowania wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej;
- rozwijanie umiejętności osiągania celu wypowiedzi.
Terapia procesów komunikacji u dziecka oparta była na dwóch rodzajach zajęć. Do
pierwszego typu aktywności należały ćwiczenia polegające na budowaniu szeroko pojętych
umiejętności językowych i komunikacyjnych, będących zasadniczym celem terapii oligofazji.
W procesie terapii zaburzeń mowy u chłopca stanowiły najważniejszy rodzaj zajęć
oddziaływujących w zasięgu defektu podstawowego - oligofazji. Drugi typem aktywności
były natomiast ćwiczenia usprawniające równolegle realizację mowy, w przebiegu takich
zaburzeń jak dyzartria i jąkanie.
3.2.1. Ćwiczenia kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.
Ograniczenia w zakresie umiejętności językowych o etiologii upośledzenia umysłowego
wymagały prowadzenia zajęć rozwijających globalnie wypowiedzi chłopca. W trakcie
naszych zajęć stosowałem zabawy i ćwiczenia zróżnicowane pod względem stopnia trudności
oraz

tematyki,

nastawione

na

kształtowanie

mechanizmów

odpowiedzialnych

za

programowanie procesów językowych. Wiesio bardzo lubił zadania, w których mógł wykazać
się aktywnością werbalną (mimo sporych utrudnień realizacyjnych z uwagi na zaburzenia
artykulacji i niepłynność mowy). Podczas wykonywania ćwiczeń wykazywał duży stopień
koncentracji i uwagi. Poszczególne zadania były powtarzane wielokrotnie z uwzględnieniem
zmiany treści językowych oraz pomocy i środków dydaktycznych. Przytaczam tematykę i
formę wykonywanych ćwiczeń oraz zabaw:
1. Rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń, zadań słownych stawianych dziecku
do wykonania (rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem):
- wyszukiwanie i grupowanie przedmiotów posiadających wskazane wspólne cechy,
- wyszukiwanie i określanie cech różniących wskazane przedmioty,
- porządkowanie według określonej zasady, np. według cech jakościowych i
ilościowych;
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2. Wzbogacanie pojęć i rozszerzanie słownika dziecka. Ćwiczenia polegają na
określaniu ogólnej nazwy grupy przedmiotów (np. pieczywo – bułka, chleb, rogalik),
w trakcie zabaw tematycznych w np. sklep spożywczy;
3. Rozszerzanie zasobu słownictwa dotyczącego treści zaobserwowanych w
otoczeniu, na ilustracji:
-

rozszerzanie

pojęć

ogólnych:

grupowanie,

kategoryzowanie

obrazków,

przedmiotów według pojęć, np. zwierzęta, rośliny, ubrania, zabawki;
- rozwijanie wypowiedzi poprzez stosowanie przymiotników, np. jaki jest
samochód z obrazka? - czerwony, duży, ciężarowy, nowy;
- łączenie przedmiotów, ilustracji mających cech przeciwstawne, np. mały domek –
duży domek, pełny talerz – pusty talerz, czysty pokój – brudny pokój (mój pokój
przed i po zabawie);
4. Określanie związku przedmiot a czynność, np. żelazko – prasowanie, kuchenka –
gotowanie, wanna – mycie;
5. Dostrzeganie sytuacji nieprawdziwych (kształtowanie myślenia abstrakcyjnego i
krytycznego) – wyjaśnienie niedorzeczności;
6. Zabawa wyrazowa, układanie zdań z podanych wyrazów;
7. Zabawa w szukanie ciepło, zimno – stosowanie określeń cieplej, najcieplej, zimniej,
coraz zimniej, najzimniej;
8. Rozwijanie wypowiedzi dziecka przez wydobywanie myślenia przyczynowo –
skutkowego, dlaczego się tak stało, co może się stać, gdy...;
9. Zabawa w kończenie zdań, np. gdybym był czarodziejem, to...; gdybym umiał latać,
to...; co by było, gdyby z nieba spadł kolorowy deszcz...;
10. Prowokowanie spontanicznych wypowiedzi dziecka na temat różnych sytuacji
życiowych, np. co wydarzyło się rano; jak spędziło niedzielę...;
11. Opowiadanie treści obrazków, określanie zdarzeń przedstawionych na ilustracji,
obrazku;
12. Dobierane elementów ilustracji do słyszanej bajki, opowiadania;
13. Układanie historyjki obrazkowej, określanie właściwej kolejności zdarzeń;
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14. Wyodrębnianie elementów akcji , np. co robi mama?; z kim jest w kuchni? Próby
łączenia przyczyny ze skutkiem, np. mama kroi chleb, szykuje kanapki – mama robi
śniadanie.
15. Ćwiczenia i zabawy fleksyjne (przypadki, rodzaje, formy). Stosowanie poprawnej
formy rzeczownika, np. czego tu brakuje? (końcówka rzeczownika w dopełniaczu) –
był dom, brakuje domu; był pies, brakuje psa; stosowanie form czasu przeszłego i
przyszłego, np. co robi? co robił? co będzie robił? (kot stoi przed miską, co będzie
robił – będzie pił mleko);
16. Zabawy określające stosunki miedzy przedmiotami i czynnościami: określanie
miejsca przedmiotu (na, pod, obok, nad, przed, za), stosowanie przysłówków
(zabawy: ciepło – zimno, blisko – daleko, bliżej – dalej), wyliczanie przedmiotów
(stosowanie liczebników głównych i porządkowych);
17. Zabawy telefoniczne: rozmowy z dzieckiem przez telefon, kształcenie
praktycznego wykorzystywania umiejętności komunikacyjnych;
18. Zabawy tematyczne (wprowadzanie zabaw wymagających odgrywania różnych
ról, np. zabawa w sklep, zabawa w dom);
19. Uzupełnianie braków w historyjce, próby dopowiedzenia elementów brakujących,
a będących łącznikiem między pierwszym a ostatnim obrazkiem;
20. Zabawa: Opowiedz, którego obrazka brakuje - polegająca na chowaniu jednego
spośród np. trzech obrazków. Dziecko próbuje określić, którego obrazka brakuje i co
on przedstawia;
21. Układanie treści do obrazków. Dziecko próbuje wyodrębnić elementy akcji oraz
związki przyczynowo – skutkowe.
Istotnym celem prowadzonej terapii było również rozwijanie jak najpełniejszego
kontaktu z otoczeniem społecznym. Umiejętności językowe Wiesia zdobywane w trakcie
ćwiczeń w gabinecie konfrontowaliśmy w praktyce. Stwarzane nowe sytuacje komunikacyjne
(ogrywanie ról tematycznych, wycieczki, kulig, wspólne zakupy w sklepie) i obecność
nowych interlokutorów - wiązały się z praktycznym aspektem mowy. Taka forma ćwiczeń w
sposób naturalny uaktywniała dziecko, wzbudzając w nim zainteresowanie językiem i

133

LOGOPEDA 2(3)/2006
doskonaląc komunikacyjny aspekt mowy w szczególności w zakresie wyrażania własnych
intencji i rozumienia intencji rozmówcy.
3.2.2. Ćwiczenia usprawniające realizację mowy
Zaburzenia realizacyjne wynikają u Wiesia ze sprzężonych zaburzeń artykulacji,
oddychania, fonacji oraz prozodii. Celem ćwiczeń usprawniających realizację mowy była
poprawa:
- funkcji połykania,
- motoryki i kinestezji artykulacyjnej,
- percepcji słuchowej w zakresie słuchu fonematycznego.
- koordynacji i pracy układów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego,
- płynności mowy.
Modyfikacją objęte zostały trudności związane z połykaniem jako czynnością bazową
potrzebną m.in.

do prawidłowej artykulacji.

W nauce prawidłowego połykania można

wyróżnić trzy etapy: unoszenie języka, połykanie śliny, picie i połykanie płynów. Chłopiec
uczył się pionizacji języka, co nie było zadaniem łatwym z uwagi na ankyloglosję i
zmniejszone napięcie mięśni języka. Ćwiczenia obejmowały:
1. próby unoszenia języka do góry,
2. uczulanie końca języka i okolicy przyzębowej podniebienia, poprzez dotykanie tych
miejsc palcem, metalową szpatułką,
3. mechaniczne układanie języka w pozycji pionowej,
4. bierny masaż wewnętrzny (patrz: str. 21 niniejszej pracy).
Niestety obserwowałem u Wiesia spore trudności w dotykaniu czubkiem języka do
wałka dziąsłowego nad górnymi siekaczami. Dalsze ćwiczenia w zakresie poprawy funkcji
połykowej polegały na przezwyciężeniu trudności w utrzymaniu języka na podniebieniu
podczas połykania.
Modyfikację

oddychania

prowadziłem

w

celu

wyrobienia

oddechu

brzuszno-

przeponowego, nawyku oddychania przez nos, różnicowania fazy wdechu i wydechu,
wydłużania fazy wydechowej, mówienia tylko na wydechu, dostosowania wdechu i wydechu
do pauz w wypowiedzi i ich zsynchronizowania z treścią.
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Chłopiec chętnie uczestniczył np. w ćwiczeniu „huśtawka dla ulubionej maskotki”.
Miało ono na celu wyrobienie umiejętności oddychania brzuszno – przeponowego. Przy
głębokim wdechu brzuch chłopca unosił się do góry wraz z maskotką, przy wydechu
natomiast opuszczał. Wydłużanie fazy wydechowej odbywało się w oparciu o zabawy, np.:
1. wąchania kwiatów: krótki wdech nosem i długi wydech ustami,
2. zdmuchiwania skrawków papieru z porowatej powierzchni,
3. dmuchania baniek mydlanych, balonów i różnego rodzaju wiatraczków.
Ćwiczenia oddechowe połączone były z fonacją samogłosek i głosek szczelinowych.
Miało to na celu koordynację oddychania i fonacji. Chłopiec starał się np. wokalizować daną
samogłoskę na jednym wydechu możliwie jak najdłużej, inicjować równocześnie głos i
oddech poprzez wypowiadanie głosek szczelinowych oraz samogłosek.
Modyfikację pracy mięśni twarzy oraz ruchów diadohokinetycznych23 prowadziłem celem
usprawnienia u Wiesia motoryki i kinestezji narządów mowy: języka, warg, żuchwy i
podniebienia miękkiego, w oparciu o ćwiczenia proponowane przez J. Kanię [1984].
Wymienię kilka podstawowych ćwiczeń dotyczących każdego artykulatora:
•żuchwa:
- opuszczanie i unoszenie szczęki dolnej,
- opuszczanie szczęki dolnej z wyraźnym zaznaczeniem dwóch etapów przy otwieraniu:
a) ruch od zamknięcia do pozycji umiarkowanego otwarcia,
b) pogłębienie otwarcia (szczęka zajmuje skrajną dolna pozycję),
- opuszczanie i unoszenie szczęki dolnej przy zamkniętych wargach, w pozycji uniesionej
(górnej) zęby zaciśnięte,
- ruchy szczęki ze skrajnego położenia prawego do skrajnego lewego z zaznaczeniem pozycji
środkowej, itd.
•wargi:
- nadymanie policzków,
- nadymanie policzków z uwolnieniem nagromadzonego powietrza w jamie ustnej,
- nadymanie powietrza i próby utrzymania sprężonego powietrza w jamie ustnej około 5
sekund,
23

naprzemiennych, przyp. autora
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- wciąganie policzków do jamy ustnej,
- zwieranie i rozwieranie warg,
- cmokanie przy dowolnym układzie warg,
- wymawianie samogłosek ustnych [a, i, o, e, u, y] z wyraźnie przesadną artykulacją warg,
itd.
•język:
- wysuwanie języka na zewnątrz i cofanie w głąb jamy ustnej,
- dotykanie językiem do górnych zębów, podniebienia, górnej wargi i nosa (pionizowanie
języka),
- oblizywanie warg,
- rozszerzanie i zwężanie masy języka wewnątrz jamy ustnej i na zewnątrz,
- ruchy koliste językiem wysuniętym na zewnątrz,
- oblizywanie zębów przy otwartych i zamkniętych ustach, itd.
•podniebienie miękkie i pierścień zwierający gardło:
- ziewanie przy nisko opuszczonej szczęce: wdech przez nos, wydech ustami przy szeroko
otwartej jamie ustnej,
- chrapanie na wdechu i wydechu,
- kasłanie,
- chrząkanie,
- wymowa połączeń głosek tylnojęzykowych, np. uguk, kok, itp.,
- ziewanie.
Powyższe ćwiczenia miały za zadanie ułatwić kierowanie ruchami narządów mowy,
zwiększyć wrażliwość miejsc i ruchów w jamie ustnej istotnych dla prawidłowej artykulacji
oraz usprawnić koordynację ruchu poszczególnych narządów. W celu poprawy pracy mięśnia
okrężnego warg i wytworzenia odpowiedniego napięcia mięśniowego tej okolicy
zastosowałem dodatkowe ćwiczenia warg z użyciem płytki przedsionkowej (zabieg ten miał
również na celu wspomagać proces kształtowania nawyku oddychania przez nos).
Systematyczne ćwiczenia motoryki artykulacyjnej przynosiły stopniową poprawę. Chłopiec
ćwiczył bowiem nie tylko w ośrodku ale także w domu. Obserwowana poprawa dotyczyła
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sprawności języka, który zwiększył nieco zakres swoich ruchów, szczególnie w pionie.
Lepsza pionizacja usprawniła ćwiczenia prawidłowego połykania.
Czynne ćwiczenia narządów mowy poszerzone zostały o ćwiczenia bierne w postaci
masażu logopedycznego, który mogłem wykonywać niezależnie od stopnia współpracy przez
dziecko [Stecko E., 2002]. Masaże wszystkich dostępnych części aparatu artykulacyjnego
wykonywane były w oparciu o metody stymulacji:
• dotykowej,
• termicznej.
Celem stymulacji powierzchni twarzy była poprawa czucia oraz funkcjonowania
mięśni tej okolicy. Zewnętrzny masaż obejmował żuchwę, wargi, policzki, podbródek i czoło.
Ingerencja wewnątrz jamy ustnej polegała na masażu języka (w tym wędzidełka
podjęzykowego), dziąseł, podniebienia i wewnętrznej powierzchni policzków. Wewnętrzna
stymulacja miała na celu m. in. rozciągnięcie wędzidełka podjęzykowego, wdrażanie dziecka
do fizjologicznego połykania, a tym samym lepszą kontrolę mimowolnego ślinotoku,
poprawę czucia i artykulacji. W celu dostarczenia dziecku kontrastowych bodźców, masaż
twarzy prowadziłem przy użyciu różnych przedmiotów, np. piórka, miękkiej flanelki, gąbki,
jedwabiu, delikatnej szczoteczki, wełny, pędzli, butelek wypełnionych zimnym i ciepłym
płynem. Do wewnętrznej stymulacji (bierny masaż wewnętrzny) używałem skórek od chleba,
miękkich szczoteczek do zębów i sterylnej gazy nawiniętej na palec. Wiesio wykazywał z
początku duże opory przed tego rodzaju czynnościami. Z czasem nastąpiła habituacja
bodźców i chłopiec przyzwyczaił się w pewnym stopniu do tej nieprzyjemnej ingerencji.
Z uwagi na obniżenie napięcia mięśniowego powierzchni całego ciała oraz opóźnienie
rozwoju motorycznego dziecka, prowadzone były z Wiesiem ćwiczenia usprawniające
motorykę ogólną ciała w połączeniu z ćwiczeniami poprawiającymi motorykę narządów
mowy. Według obserwacji poczynionych przez H. Spionek istnieje ścisła zależność między
pracą mięśni szkieletowych, decydujących o tzw. ruchach dowolnych kończyn i tułowia, a
pracą mięśni artykulacyjnych [1985]. Biorąc po uwagę powiązania między pracą różnych
grup mięśni ciała, a pracą mięśni artykulacyjnych, za celowe uznałem prowadzenie ćwiczeń
usprawniających motorykę ogólną ciała i motorykę narządów mowy jednocześnie.
Przedstawiam kilka przykładów prowadzonych ćwiczeń.
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1. Usta zamknięte, ręce opuszczone wzdłuż ciała, palce do wnętrza dłoni. Otwieramy
usta, opuszczamy żuchwę i jednocześnie otwieramy dłoń, lekko rozsuwając palce.
Możemy to ćwiczenie połączyć z wejściem powietrza w nasze ciało.
2. Ściągamy mocno wargi do przodu, jednocześnie wyciągając ręce (palce do wnętrza
dłoni). Jednocześnie otwieramy wargi („karp”) i dłonie. Sczęki zbliżone.
3. Ręce wykonują ruchy naśladujące nawijanie. Jednocześnie mlaskamy językiem o
wałek dziąsłowy („koniki”). Nawijanie kończymy wysuwając ręce i wąski język do
przodu.
4. Ręce wyciągnięte do przodu, dłonie zamknięte, szczęki zbliżone. Jednocześnie
otwieramy dłonie i mlaskamy językiem o wałek dziąsłowy.
5. W pozycji leżącej poruszamy jednocześnie palcami rak i nóg, szybko otwieramy i
zamykamy usta.
6. W pozycji leżącej ręce spoczywają wzdłuż ciała. Dłonie są zamknięte, szczęki
zbliżone. Rozluźniamy dłonie i otwieramy usta. Podnosimy w górę prawą rękę i prawą
nogę, jednocześnie wysuwając do przodu język. To samo wykonują lewa ręka i noga
oraz prawa ręka i noga.
Podczas wykonywania powyższych ćwiczeń obserwowałem z początku u Wiesia brak
koordynacji ruchowej w zakresie motoryki dużej i małej oraz ogólną niezgrabność ruchów.
Dziecko z trudem zapamiętywało i odtwarzało poszczególne układy. Z czasem stopień
opanowania poszczególnych ćwiczeń zwiększył się, co wpłynęło z korzyścią na ogólny
rozwój motoryki dużej i małej. Efekt tych ćwiczeń przełożył się też na możliwość
prowadzenia terapii jąkania metodą Zofii Engiel, wymagającą dobrej sprawności
motorycznej.
Terapia niepłynności mowy u chłopca przebiegała w oparciu o techniki relaksacyjne
oraz metody terapii jąkania ks. Stanisława Wilczewskiego i Zofii Engiel [1976]. Techniki
relaksacyjne oddziaływały pozytywnie na psychikę i ciało poprzez odprężenie i uspokojenie
organizmu. W ten sposób przyczyniały się do zmniejszenia nasilenia objawów jąkania.
Zaprezentuję kilka przykładów wykonywanych przez Wiesia ćwiczeń relaksacyjnych:
Ćwiczenia całego ciała
- Swobodny marsz z luźnymi wymachami rąk.
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- Luźne wymachy rąk w bok ze skrętem tułowia i głowy.
- Krążenie tułowia.
Ćwiczenia kończyn górnych.
- Luźne wymachy obu rąk w lewo i prawo.
- Lekkie uderzanie dłońmi: o siebie, o uda.
- Krążenie opuszczonych ramion do dołu.
Ćwiczenia kończyn dolnych.
- Wymachy nogi do przodu.
- Wymachy ręki i nogi w bok.
- Potrząsanie nogą.
Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.
- Wdech nosem i wydech ustami.
- Wdech z uniesieniem rąk ku górze w pozycji klęczącej.
- Wdech w pozycji leżącej, wydech podczas siadania.
Ćwiczenia terapii jąkania oparte na metodzie ks. Wilczewskiego polegały na
śpiewaniu przez chłopca ulubionych piosenek, np.:
To żyrafa ja-fa-fa-fa
Wysoka jest jak szafa,
To żyrafa ja-fa-fa-fa
Wysoka jest jak szafa...

Podczas śpiewu nie pojawiała się niepłynność mowy na skutek mechanizmu
odwrócenia uwagi od czynności mowy i przeniesienia punktu ciężkości na funkcje
dźwiękowe. W dalszej kolejności Wiesio powtarzał słowa piosenki kilkakrotnie w mowie,
przedłużając równomiernie samogłoskę każdej sylaby. Ćwiczenia początkowo wykonywane
były przed lustrem, później bez jego kontroli. Chłopiec przedłużał samogłoski w sylabach,
powtarzając specjalnie dobrane wierszyki z jak najmniejszą ilością głosek zwartych w
nagłosie wyrazów. Następnie uczyłem dziecko ostrożnego wymawiania spółgłosek zwartych,
zwłaszcza wybuchowych [p. b], polegającego na miękkim kontakcie narządów mowy.
Wiesio nazywał obrazki zawierające w nazwach spółgłoski nagłosowe takie jak [p, b, t, d, k,
g]. Niepłynność mowy pojawiała się u chłopca najczęściej podczas rozpoczynania
wypowiedzi w postaci klonicznego powtarzania sylab oraz wtrąconych embołofazji. Na
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podstawie obserwacji ustaliłem, że ruch narządów artykulacyjnych rozpoczynał sie wcześniej
niż następował wydech. Według terminologii opracowanej przez Z. Engiel było to tzw.
jąkanie na stopie, gdzie następuje falstart mowy. Falstart mowy przed rozpoczęciem wydechu,
objawiał się blokiem przy pierwszej głosce, której artykulacja zatrzymywała się w połowie.
Zastosowałem więc ćwiczenia startu mowy pochodzące z metody Zofii Engiel, które
pozwoliły w pewnym stopniu przyczynić się do poprawy koordynacji między oddechem i
mówieniem. Wykorzystanie powyższych metod w terapii umożliwiło w pewnym stopniu
zmniejszenie objawów jąkania. Obserwowana niepłynność mowy u chłopca pozostaje
zjawiskiem nienasilonym i występującym okresowo..
W przypadku terapii dziecka upośledzonego umysłowo ze sprzężonymi zaburzeniami
mowy poprawność artykulacyjna nie stanowi głównego celu terapii. Niemniej jednak
formalny aspekt mowy (poprawność artykulacyjna) przyczynia się do zrozumiałości
wypowiedzi dziecka i stanowi jeden z celów oddziaływań terapeutycznych.
Prowadzone z chłopcem ćwiczenia artykulacyjne polegały na próbach wywołania
niektórych głosek z przedniej strefy artykulacyjnej, tj. [t, d, n, f, f’, v, v’, l, l’]. Próby
likwidacji substytucji i wywołania nowych fonemów opierały się o prowadzone ćwiczenia
przygotowawcze tj.: usprawniania narządów mowy oraz ćwiczenia słuchu fonematycznego z
zakresu słuchowego różnicowania w sylabach, wyrazach i paronimach opozycji głosek,
różniących się pod względem udziału podniebienia miękkiego (ustność/ nosowość), udziału
wiązadeł głosowych (dźwięczność/ bezdźwięczność) i miejsca artykulacji. W wyniku ćwiczeń
pionizacyjnych języka, chłopiec zaczął wymawiać (zdeformowane) głoski sonorne [l, l’].
Fonemy te są realizowane wciąż niewłaściwie, z uwagi na wciąż niedostateczny stopień
zbliżenia apexu do podniebienia. Ćwiczenia warg umożliwiły natomiast w miarę poprawną
ortofonicznie realizację głosek wargowo – zębowych [f, f’, v, v’]. Głoski te są obecnie
automatyzowane podczas ćwiczeń artykulacyjnych w sylabach oraz wyrazach.

4. Ocena wyników terapii
Sprzężone zaburzenia mowy występujące u chłopca nie rokują szybkich efektów.
Rozwijanie

umiejętności

upośledzonego

umysłowo

językowych
jest

i

długim,

komunikacyjnych
ustawicznym

w

procesem

przypadku

dziecka

nastawionym

na
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wszechstronną, ogólnorozwojową stymulację. Mechanizmy programujące kompetencje
językowe kształtują się bowiem wolno, z uwagi na niedostateczny rozwój intelektualny, który
zaburza sferę poznawczą.
Prawie dziesięciomiesięczna terapia logopedyczna prowadzona cztery razy w tygodniu
nie przyniosła dużych rezultatów. Jednak na skutek intensywnych ćwiczeń logopedycznych
obserwuje się u chłopca pewną poprawę w zakresie aspektu leksykalnego, semantycznego
oraz morfologicznego języka. Zasób leksykalny języka powiększył się u Wiesia o szczególnie
trudne w percepcji, abstrakcyjne słownictwo obejmujące przymiotniki i przyimki. Chłopiec
potrafi obecnie nazwać i wskazać wszystkie kolory, dobrze rozumie wyrażenia przyimkowe
określające stosunki przestrzenne oraz odmienia wybrane rzeczowniki w liczbie pojedynczej i
mnogiej. Nastąpiła również progresja w zakresie umiejętności komunikacyjnych. Wiesio
różnicuje przyjęte formy zwracania się do osób dorosłych (proszę pana/ pani) i swoich
rówieśników.
W zakresie sfery realizacyjnej mowy nastąpił u chłopca wyraźny wzrost sprawności
motorycznej aparatu artykulacyjnego. Wzmożone ćwiczenia bierne i czynne spowodowały
rozszerzenie zakresu pionowych ruchów języka, usprawnienie warg i żuchwy. W chwili
obecnej nie przekłada się to jeszcze na słyszalną poprawę artykulacji, czy postęp w zakresie
funkcji połykowej, jednakże wyższa sprawność warg w zakresie pracy mięśnia okrężnego
wpłynęła na ograniczenie ślinotoku. Usprawnianie koordynacji oddechowo – fonacyjnej,
ćwiczenie miękkiego kontaktu narządów mowy oraz techniki relaksacyjne pozwoliły
zmniejszyć objawy niepłynności mowy, w związku z czym komunikacja chłopca w aspekcie
prozodycznym przebiega sprawniej.
Stopień opanowania umiejętności językowych i komunikacyjnych u dziecka wymaga w
dalszym ciągu, rozbudowanej i poszerzonej o zajęcia ogólnorozwojowe, intensywnej terapii
logopedycznej, obejmującej swym zakresem:
- rozwijanie komunikacyjnego aspektu mowy (w szczególności wyrażanie własnych intencji i
rozumienie intencji rozmówcy),
- wzbogacanie znaczeniowego, semantycznego aspektu mowy,
- kształtowanie strukturalnego aspektu mowy (umiejętność budowania zdań we wszystkich
trzech trybach),

141

LOGOPEDA 2(3)/2006
- pracę nad formalnym aspektem mowy, czyli poprawnością artykulacyjną i płynnością
mowy.

5. Bibliografia
1. Demel G.: Kwestionariusz do badania wymowy [w:] Minimum logopedyczne
nauczyciela przedszkola, Warszawa 1978.
2. Engiel Z.: Próba opracowania systemu ćwiczeń logopedycznych w rehabilitacji
jąkania [w:] Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, R. 12, 1976, nr 6, s.
60-63.
3. Jęczeń U.: Uwarunkowania rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej u dzieci
upośledzonych umysłowo [w:] Logopedia, tom 32, Lublin 2003.
4. Kania J. T.: Szkice logopedyczne, Warszawa 1982.
5. Koźniewska E.,

Matuszewski A.: Skala umiejętności fonologicznych (Skala F),

Warszawa 2003.
6. Kurkowski Z.: Próba sylabowa do oceny niepłynności mówienia, Warszawa 2003.
7. Mitrinowicz – Modrzejewska A.: Fizjologia i patologia mowy, głosu i słuchu,
Warszawa, 1971.
8. Profil dyzartrii S. Robertson [w:] Lewandowski A., Tarkowski Z.: Dyzartria wybrane
problemy, diagnozy, etiologii i terapii, Warszawa 1982.
9. Rodak H.: Karta badania motoryki artykulacyjnej [w:] Terapia dziecka z wadą
wymowy, Warszawa 1997.
10. Spionek H.: Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa 1985.
11. Stecko E.: Zaburzenia mowy u dzieci – wczesne rozpoznanie i postępowanie
logopedyczne, Warszawa 2002.
12. Styczek I.: Tablice do badania słuchu fonematycznego [w:] Badanie i kształtowanie
słuchu fonematycznego, Warszawa 1982.

142

LOGOPEDA 2(3)/2006

ANEKS
Załącznik nr 1
Kwestionariusz wymowy G. Demel
imię i nazwisko: W.S.
data urodzenia: 12.07.1994
data badania: 14.09.2004

1

sz → ś
ż→ź
cz → ć
dż → dź

2

s→ś
z→ź
c→ć
dz → dź

3

ś→+
ź→+
ć→+
dź → +

4

r → j, ł, ø

5

k→+
ki → +
g→+
gi → +
ch → +

czołg
szczotka
beczki
klucz

ćołk
śćotka
bećki
kjuć

samolot śamojok zegar
źegaj
słoń
śłoń
zamek
źamek
pasek
paśek
wózek
uźek
dzwonek
pies
peś

cukierki
tablica
klocki
księżyc

ciukejki
kabjicia
kjoćki
ksieńźić

ślimak
śjimak
świeczka śećka
książka
kśąśka
wiśnie
iśnie
tramwaj

dzięcioł
dzieńcioł
dźwig
dźłik
żołędzie źołeńdźie
gwoździe głoźdźie
parasol pajasoj
tarka
kajka
tornister kojnistej
rower
jowej

szafa
koszyk
szklanki
kapelusz

śacha ٭żaba
kosik żelazko
śklanki jeże
drzwi

kapejuś

dźwionek

kłamwaj

6

w→ł
wi → j
f→h
fi → hi

7

b→ +
bi → +
m→+
mi → +
p→+
pi → +

8

9

źaba
źejasko
jeźe
dźwi

komechka
bąk
bońk
wałek
łałek
worek
wojek
krawaty kjawaty
wieszak jesiak

spadochjon
radio jagjo
ryby ypki
kielnia brak
odpowiedzi
rakieta jakieka
siekiera siekieja
kredki kjetki
wiewiórka jejujka
fotel
chokej
farby
chajby
żyrafa
zijacha

balon
bajon
buty
buky
cebula ćebuja

bilet
grabie
grzebień

cytryna
drabina
krowa
kot
kura
konewka

ćykjyna
gjabina
kłowa
kok
kuja

ziemniaki źiemjaki
guziki
guźiki
cielątko ciejonko
nici
nici
gruszka gjuśka
spadochron

garnek
gajnek
kogut
koguk
chorągiewki brak

odpowiedzi
choinka
chojinka
agrafka agjahka
filiżanka chijiźanka
fiołki
kjaty
kalafior kajachioj

patelnia
bijek
pióro piujo
patejnia małpa małpa
gjapki
gźebień pompka miotły miokła
pompka
piłka piłka

kajeś
dom
gom
narty
majky
kejehon dach
gah
nożyce mozićki
młokek buda
buga
spodnie spognie
buk
widelec igejec
bocian bociam
jampka lalka
jajka
lis
iśek
l→j
justejko motyl mokyj
listy iśky
li→ j, ø
bukejka ul
uj
królik kjujik
bajon
listek iśkek
szalik siajik
*transkrypcja wymowy w zapisie ortograficznym
t →k
d→g
n→m

talerz
telefon
młotek
but
lampa
lustro
butelka
balon
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Załącznik nr 2

Fotografia przedstawiająca stopień skrócenia wędzidełka podjęzykowego u dziecka.
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załącznik nr 4
PRÓBA SYLABOWA – DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, Z. M. KURKOWSKI
Protokół badania W.S. z dnia 16.09.2004
Nazywanie obrazków
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Powtarzanie zdań
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Szkoła Podstawowa nr 14
Gdańsk

Wywoływanie głoski r
Wywołanie głoski r w dalszym ciągu stanowi dla wielu logopedów poważny problem.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie krok po kroku techniki pozwalającej wywołać
głoskę r, opracowanej przeze mnie w trakcie trzyletniej pracy jako logopeda zarówno w
przedszkolu jak i w szkole, a którą stosuję z powodzeniem do chwili obecnej.
Technikę tę zaliczyć można do metod demonstracyjnych, gdyż nie trzeba tu używać
żadnych mechanicznych pomocy, co uważam za jej główną zaletę. Technikę tę opracowałam,
obserwując przyswajanie przez dzieci głoski r w prawidłowym rozwoju artykulacji: przejście
od głoski j do l, od l do r o dźwięku zbliżonym do r-l, następnie do r jednouderzeniowego i do
r wibracyjnego. (Więcej o tym, jak rozumiem r jednouderzeniowe, piszę na końcu artykułu.)
Technikę tę wykorzystywałam prowadząc korektę pararotacyzmów i rotacyzmów
właściwych. Nie stosowałam jej przy rotacyzmie interdentalnym (w tych przypadkach
najczęściej wystarczało uczulenie dziecka na właściwe miejsce artykulacji i powtarzanie
głoski r lub sylab przy zamkniętych zębach, ale myślę, że można ją wykorzystać również w
tych przypadkach).
Najmłodsze z dzieci prowadzonych przeze mnie tą techniką miało 4 lata (rotacyzm
podniebienny), najstarsze - 12 lat (pararotacyzm).
W poniższej tabeli przedstawiam efekty pracy tą techniką w roku szkolnym 2003/2004
z następującymi efektami (cyfry oznaczają liczbę dzieci):
rodzaj rotacyzmu

w yw ołanie r jednouderzeniow ego

mogirotacyzm

w yw ołanie r w ibracyjnego
6

pararotacyzm (zamiana na l)

2

8

pararotacyzm (zamiana na j)

1

2

rotacyzm uw ularny

4

rotacyzm gardłow y

1

rotacyzm podniebienny

1

Tabela 1.
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Chciałabym podkreślić, że aż 17 dzieci było prowadzonych wcześniej przez innych
logopedów różnymi metodami bez rezultatów w zakresie wywołania r. Pięcioro dzieci, u
których nie udało mi się uzyskać r wibracyjnego, przekroczyło 8 rok życia (w dalszym ciągu
uczęszczają na terapię). U dwojga terapia została przerwana.
Oto etapy wywołania i utrwalenia głoski r:
1 - usprawnienie artykulatorów
Na etapie tym należy dążyć do usprawnienia motoryki artykulatorów. Ćwiczenia
dobiera się w zależności od poziomu sprawności artykulatorów danego dziecka. Polecam
różnorodne ćwiczenia, które znaleźć można w większości publikacji dotyczących
prowadzenia terapii logopedycznej. Ważna jest prawidłowa pionizacja języka, umiejętność
zrobienia „szerokiego języka”, „łyżki” z języka, uśmiechu na wargach.24 W celu rozluźnienia
napięcia mięśniowego w języku zalecam masowanie (przygryzanie) zębami języka, następnie
przygryzanie zębami tylko boków języka (język jest szeroki, czubek lekko cofnięty za
siekacze).
Na tym etapie należy zwrócić uwagę na sposób wymawiania głoski l. Często dzieci
wymawiają głoskę l nie unosząc czubka języka do dziąseł, ale do górnych zębów lub
dotykając czubkiem języka za dolnymi zębami. Analogicznie dziecko nie unosi języka przy
głosce r do dziąseł, próbując realizować tę głoskę na zębach. Najpierw więc proponuję
wywołanie i utrwalenie prawidłowej realizacji głoski l.
Zdarzało mi się, pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym i z sześciolatkami, że po
wywołaniu głoski l i po utrwaleniu jej w sylabach: kla klo klu kle, gla glo glu gle,
wymawianych coraz szybciej, z czasem jako jeden wyraz klakloklukle, glagloglugle, że dzieci
potrafiły powtórzyć sylaby: kra kro kru kre kry, gra gro gru gre gry, a następnie samoistnie
zaczynały mówić w mowie potocznej głoskę r.
Jeśli dziecko w dalszym ciągu nie wymawia tej głoski, przechodzimy do etapu
drugiego.
2 – uświadomienie miejsca artykulacji
24

Ćwiczenia artykulacyjne znaleźć można w większości książek poświęconych terapii logopedycznej. Ćwiczenia
usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych oraz bogaty materiał do utrwalania głoski r zebrała w
monografii poświęconej reraniu E. M. Skorek.
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a) Należy uzmysłowić dziecku, w którym miejscu język musi dotknąć podniebienia
przy artykulacji głoski r. Proponuję tu zawsze ćwiczenie „stawianie trzech kropek na suficie
(podniebieniu)”. Pierwszą kropkę stawiamy dotykając czubkiem języka wewnętrznej strony
górnych zębów (tam, gdzie czubek języka dotyka przy artykułowaniu głosek t d n), drugą wałka dziąsłowego (alveolae – tam, gdzie czubek języka dotyka przy artykułowaniu głosek l r
i głosek szeregu szumiącego), trzecią na podniebieniu twardym - na granicy praepalatum i
postpalatum (dotknięcie czubkiem języka w tym miejscu pozwala dziecku lepiej zapamiętać
lokalizację wałka dziąsłowego, jest również dobrym ćwiczeniem na rozciągnięcie wędzidełka
podjęzykowego). Ćwiczenie to można wprowadzić dopiero po wcześniejszym usprawnieniu
mięśni języka (etap pierwszy). Najczęściej wystarczy pokazać te ruchy u siebie, następnie
dotknąć szpatułką kolejno tych punktów i polecić dziecku dotknięcie językiem w tych
miejscach czubkiem języka (wcześniej należy tak uzmysłowić dziecku, gdzie jest czubek
języka, np. prosząc o wysunięcie języka i dotykając czubka języka szpatułką).
b) Wyuczamy dziecko ruchu „wymiatania” językiem od podniebienia twardego – od
granicy praepalatum i postpalatum (trzecia kropka) w stronę zębów przednich. Język musi
być szeroki, ułożony w kształcie „łyżki”, dotykać bokami do zębów trzonowych, czubek nie
może odrywać się od podniebienia, aż dotknie wałka dziąsłowego. Początkowo może spadać
na zęby dolne, później na dno jamy ustnej. Przy ruchu tym nie powinien być wydawany żaden
dźwięk, aby nie budził u dzieci skojarzeń. Ruch ten najlepiej skoordynować z ruchem zgiętej
w łokciu ręki, prowadzonej od barku do przodu (od kąta 0° do kąta 90°). Oczywiście
konieczne jest ćwiczenie przed lustrem.
Koordynowanie ruchu mięśni ciała z ruchami mięśni artykulacyjnych wykorzystywane
jest w terapii logopedycznej na przykład w terapii jąkania. W proponowanej przeze mnie
technice pomocniczy charakter polega na skupieniu uwagi dziecka na ruchu ręki i odwróceniu
uwagi od ruchu języka. Pomaga to przezwyciężyć blokadę psychologiczną przed
zastosowaniem innego niż dotychczasowy sposobu realizacji głoski r.
3 – wywoływanie r jednouderzeniowego
Należy przyspieszyć powolny do tej pory ruch przesuwania języka po podniebieniu.
Uzyskuje się to przyspieszając ruch ręki. Dlatego ważne jest skoordynowanie ruchu ręki z
ruchem języka. W żadnym wypadku nie można więc na tych samych zajęciach opracowywać
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etapu drugiego i trzeciego. Przyspieszając ruch ręki przyspiesza się ruch języka. Czubek
języka nie przesuwa się już po podniebieniu – po prostu uderza w wałek dziąsłowy. Wargi i
zęby powinny być lekko rozchylone, wargi ułożone w lekkim uśmiechu. Dodajemy dźwięk
przypominający ry, powstający w momencie uderzenia czubka języka o wałek dziąsłowy.
Jeśli ruch „wymiatania” został dobrze utrwalony, udaje się to najczęściej już po kilku
próbach.
Uzyskane tak r jednouderzeniowe należy utrwalić w sylabach. Preferowana przeze mnie
kolejność uzyskiwania r w sylabach: ry re ra ro ru (ze względu na sposób ułożenia warg przy
artykulacji samogłosek). Następnie w wyrazach z r w nagłosie z samogłoską – wybrać kilka
wyrazów, które wychodzą najlepiej. W razie potrzeby sylaby i wyrazy można utrwalać wraz z
ruchem ręki.
Następnie utrwalać sylaby: ar or ur er, w razie potrzeby wraz z ruchem ręki - przy
sylabach ar or ur er ręka podąża od stołu do barku lub, w dalszym ciągu, od barku do stołu
(zależy jak jest łatwiej dzieciom). Ponownie dołączyć kilka wyrazów z r – w wygłosie po
samogłosce oraz kilka wyrazów z r w śródgłosie w sąsiedztwie samogłosek.
Ważne jest rozpoczęcie utrwalania od połączeń z samogłoskami, gdyż chodzi tu o
świadomy, celowy, kontrolowany przez dziecko ruch języka. W połączeniu ze spółgłoską i
samogłoską dziecko musi koncentrować uwagę na dodanej spółgłosce i dopiero w drugiej
kolejności na głosce r.
4 – wywoływanie r wielouderzeniowego
Ćwiczymy sylaby:
ar ra, or ro, ur ru, er re
Ważne jest, aby były to dwa uderzenia języka o wałek dziąsłowy (nie: ara). W dalszym
ciągu konieczna jest nieraz pomoc w postaci ruchu ręki. Z czasem sylaby te powinny brzmieć:
arra, orro, erre, urru z r wibracyjnym. Nieraz szybciej można uzyskać wibrację w sylabach: ar
⇒ arr, or ⇒ orr, er ⇒ err, ur ⇒ urr.
5 – utrwalanie r jednouderzeniowego (lub wibracyjnego) w sylabach ze spółgłoskami
Kolejność utrwalania r ze spółgłoskami zależy od indywidualnych możliwości dziecka.
Zawsze zaczyna się od sylab sprawiających najmniejszą trudność dziecku. Połączenia
spółgłoskowe sprawiające dziecku szczególną trudność, opracowujemy najpóźniej. Jeśli
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dziecko miało rotacyzm podniebienny czy uwularny, sylaby z głoskami k i g wprowadzamy
najpóźniej, gdzie przy rotacyzmie interdentalnym właśnie od nich zaczynamy.
Utrwalać należy kolejno r z wszystkimi spółgłoskami. Jednocześnie podczas każdych
zajęć należy powtarzać sylaby ar ra...
Następnie utrwalamy r jednouderzeniowe (lub wibracyjne) w mowie potocznej i
czytaniu (jeśli dziecko umie już czytać).
Najczęściej na tym etapie dzieci samoczynnie zaczynają wymawiać r wibracyjne.
Nieraz początkowo tylko w ćwiczonych wyrazach, czasem w mowie potocznej lub w izolacji.
Jeśli tylko usłyszymy r wibracyjne należy zwrócić na to uwagę dziecku i starać się je
utrwalić. Zdarza się, że dziecko wymawia r wibracyjne tylko w izolacji, wtedy przechodzimy
etap utrwalania ponownie, teraz już znacznie szybciej (nieraz nie jest to już konieczne). Jeśli r
wibracyjne zdarzyło się w wyrazie, staramy się wyodrębnić ten wyraz i dzieląc na sylaby,
utrwalamy w sylabach i w końcu w izolacji. Podobnie postępujemy, gdy r wibracyjne
występuje w mowie potocznej.
Jeśli r wibracyjne w dalszym ciągu nie pojawia się, a dziecko w mowie potocznej
swobodnie wymawia już r jednouderzeniowe we wszystkich pozycjach (w mojej praktyce
zdarzyło się to zaledwie kilka razy i to tylko w pracy z dziećmi w wieku powyżej ósmego
roku życia), należy próbować je wywołać. Szczególnie polecam próby bezgłośnego
dmuchania na czubek „szerokiego” języka uniesionego do wałka dziąsłowego (niekoniecznie
zdmuchiwanie papierka z języka – zawsze istnieje ryzyko zakrztuszenia się przez dziecko).
Dla ułatwienia można polecić dziecku odchylić lekko głowę do tyłu – automatycznie język
układa się na wałku dziąsłowym a strumień powietrza kieruje się na czubek języka. Po
uzyskaniu wibracji należy dołączyć dźwięk i utrwalić w mowie (najczęściej trwa to już
bardzo krótko i sprowadza się do poprawiania niewłaściwie realizowanych głosek).
Polecam tę metodę wszystkim logopedom, którzy nie wypracowali jeszcze metody
najwłaściwszej dla siebie, oraz tym, którzy wywołując tylko r wibracyjne borykają się z
problemem przedłużania r w mowie potocznej (wibracja r w takich realizacjach jest długa i
nie brzmi naturalnie, czasem jest to wibracja pozbawiona dźwięczności).
Być może spotkam się z zarzutem, że proponowana przeze mnie technika prowadzi do
wywołania r jednouderzeniowego, które E. M. Skorek uznaje za deformację. Opinia ta jest
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sprzeczna z opinią I. Styczek, która opisuje artykulację głoski r jako jedno szybkie delikatne
dotknięcie czubkiem języka do dziąseł. A. Sołtys-Chmielowicz rozróżnia r jednouderzeniowe
wymawiane w mowie potocznej w pewnych kontekstach fonemowych od dziąsłowego r
jednouderzeniowego, które charakteryzuje się niewłaściwym dźwiękiem i którego nie można
wypowiedzieć w izolacji.
Proponowana przeze mnie metoda prowadzi do wywołania r wibracyjnego poprzez
wyuczenie r jednouderzeniowego. Wywoływane przeze mnie r jednouderzeniowe większość
użytkowników języka nie jest w stanie odróżnić w mowie potocznej od r wibracyjnego.
Głoskę tę można wymawiać w izolacji, a dalsze ćwiczenia prowadzą do wywołania r
wibracyjnego. Z obserwacji własnej wiem, że uzyskanie r jednouderzeniowego u dzieci w
wieku np. dziesięciu lat, trafiających do mnie nieraz po czterech, pięciu latach bezskutecznej
terapii logopedycznej, staje się satysfakcjonującym osiągnięciem i dla dziecka i dla rodziców,
a radość z osiągniętego sukcesu daje motywację do dalszych ćwiczeń mających na celu
wywołanie r wibracyjnego i utrwalenia tej głoski w mowie potocznej (kilka razy rodzice
postawili mi warunek, że jeśli w ciągu półrocza nie będzie słychać wyraźnej poprawy, nie
będą dalej uczestniczyć w terapii nie chcąc dłużej „męczyć” dzieci). U starszych dzieci to
właśnie etap utrwalania jest najdłuższy i najtrudniejszy ze względu na nawyk niewymawiania
lub deformowania r.
Bibliografia
1. Skorek E. M., Reranie, Kraków 2003.
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3. Sołtys-Chmielowicz A. Rotacyzm. [w:] Logopedia, T. 29/2001.
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Celowość i efektywność wydawania pisemek logopedycznych
„Moja młodsza córka z pierwszej klasy potrafi już powiedzieć <sz>, ale w wyrazie
<mysz>, <koszyk> nadal mówi <s>. Jeszcze sepleni. Posyłamy ją na terapię logopedyczną.
Z czasem nauczy się, przecież jest jeszcze mała. Tak samo było z najstarszym synem i teraz
mówi poprawnie. Ona też się nauczy. Nie ma problemu.”
/matka 8-letniej Darii/
„Ćwiczymy w domu od trzech tygodni te same wyrazy. Syn jest zniechęcony a ja
znużona, bo znam wszystkie wyrazy na pamięć”.
/matka 7-letniego Łukasza/
Rodzice niejednokrotnie bagatelizują lub nie są świadomi tego, że wada wymowy
może być przyczyną trudności w pisaniu, w czytaniu i ogólnym funkcjonowaniu dziecka.
Wiemy, że proces automatyzacji głosek jest długotrwały i niejednokrotnie monotonny,
zarówno dla ćwiczącego dziecka jak i jego rodziców. Aby uatrakcyjnić proces terapii,
zaradzić monotonnej automatyzacji głosek, utrzymywać stały kontakt z rodzicem wydajemy
na terenie naszych szkół pisemka logopedyczne. Jedno pisemko ma już sześcioletnią tradycję.
Redagowane i wydawane jest od 2000 roku, drugie od 2004 roku. Nadrzędnym celem
redagowania naszych miesięczników jest:
- zintegrowanie działań dziecka-nauczyciela-rodzica na płaszczyźnie terapii logopedycznej
- uatrakcyjnienie monotonnego procesu automatyzacji wywołanych głosek
Oto krótka prezentacja pisemek.
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„Safa czy szafa” to pisemko logopedyczne dla młodszych dzieci z dodatkiem dla
przedszkolaków i gimnazjalistów. W początkowej fazie posiadało następujące rozdziały:
1. Czy wiesz, że...?
2. Z półki logopedy
3. Przygody Sękaczka Mateuszka
4. Ćwiczenia Pana Dennisona
5. Niespodzianka Mądrej Sowy
6. Czytamy labiogramy
oraz dodatek, który zawierał wiersze związane tematycznie z porą roku, wiersze
okolicznościowe, przysłowia związane z danym miesiącem. W późniejszym okresie pisemko
ulegało modyfikacji, było uatrakcyjniane i poszerzone o kolejne dwa rozdziały:
1. Poczytaj mi mamo
2. Pomaluj ze mną mamo
W dodatku znalazły się takie strony jak:
•

Gimnazjalisto! – to warto przeczytać, to warto wiedzieć!

•

Przedszkolaku!

Rozdział „czy wiesz, że...?” adresowany jest głównie do rodziców dzieci
uczęszczających na terapię oraz dla starszego rodzeństwa, które niejednokrotnie ćwiczy ze
swoim młodszym bratem czy siostrą, wyręczając tym samym rodziców. Zawarte są tu
(przedstawione w prosty sposób) wiadomości m.in. o budowie i funkcjonowaniu układu
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oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego. Mowa jest o wadach wymowy, ich przyczynach
oraz o uszkodzeniach narządu słuchu. Rodzic może zapoznać się również z przykładami
ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych czy słuchowych.
„To dzięki książeczce <Safa czy szafa> spędzam z moim dzieckiem więcej czasu.
Razem ćwiczymy, czytamy, malujemy, rozwiązujemy zagadki. Interesują mnie zawarte tu
wiadomości. Pisemko jest ciekawą lekturą dla dziecka i dla mnie”
/matka 9-letniej Moniki/
Rozdział „z półki logopedy” zawiera materiały do utrwalania (automatyzacji) głosek.
Materiał ułożony jest według zasad metodyki logopedycznej, czyli ćwiczenia danej głoski w
izolacji, w sylabach, logotomach, w wyrazie (nagłos, śródgłos, wygłos), w zwrotach
dwuwyrazowych, w zdaniach prostych i w zdaniach złożonych. Na tym materiale pracuje z
dzieckiem zarówno logopeda jak i rodzic czy starsze rodzeństwo.
Rozdział „przygody Sękaczka Mateuszka” to fragmenty opowiadań o leśnym ludku.
Sękaczek jest mieszkańcem Zaczarowanego Lasu i przeżywa wiele przygód, ma wielu
leśnych przyjaciół. Opowiadania są w ocenie dzieci ciekawe, interesujące a w ocenie
rodziców pouczające i przydatne podczas automatyzacji głosek. Poprzez czytanie kolejnych
przygód Sękaczka uczniowie kształtują postawy altruistyczne, empatyczne, przekonują się jak
ważna jest w życiu przyjaźń. Dzieci stały się także autorami kolejnych przygód leśnego ludka,
wykazując inwencję twórczą. Opowiadania wykorzystują nauczyciele w nauczaniu
indywidualnym dzieci niepełnosprawnych.
„Moja córka bardzo lubi słuchać przygód Mateuszka. Dzięki tym opowiadaniom stała
się radosna i chętniej opowiada. Często w jej rysunkach pojawia się postać leśnego ludka i
jego przygody. Lubię jej czytać te opowiadania”.
/matka 7-letniej Klaudii/
Kolejny rozdział w pisemku to „ćwiczenia Pana Dennisona”. Przedstawione są tu
kolejne zestawy ćwiczeń wraz z komentarzem o ich wpływie na kształtowanie różnych
umiejętności u dziecka. Kinezjologia edukacyjna jest metodą stymulującą rozwój dziecka. Te
proste i bezpieczne ćwiczenia aktywizują system nerwowy, rozładowują napięcie wywołane
stresem. Wpływają pozytywnie nie tylko na mówienie, ale i pisanie, czytanie, rysowanie,
myślenie.
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„Kasia często kreśli

leniwe ósemki i rysuje oburącz. Robi to najczęściej przed

odrabianiem lekcji. Mamy arkusze szarego papieru i na nich kreślimy. Mój trzyletni Adaś
także rysuje z nami.”
/matka 12-letniej Kasi/
„Niespodzianka Mądrej Sowy” to rozdział, w którym dzieci wraz z rodzicem,
nauczycielem, czy logopedą na podstawie rozwiązywania zagadek, rebusów, krzyżówek,
wyliczanek dokonują automatyzacji wywołanych głosek. Jest to niewątpliwie atrakcyjny i
ciekawy sposób na utrwalenie wymowy głosek.
„Ariel bardzo lubi rozwiązywać zagadki i rebusy. Pisemko logopedyczne sprawiło, że
syn więcej czyta. Nawet pani wychowawczyni zauważyła, że lepiej czyta. Cieszę się.”
/matka 9-letniego Ariela/
„Czytamy labiogramy” to rozdział przeznaczony dla dzieci z zaburzonym słuchem
fonematycznym oraz dla dzieci niedosłyszących. Główny pomysł posługiwania się
labiogramami można określić jako „czytanie bez literek”. Poprzez pracę z labiogramami
dziecko utrwala właściwą artykulację głosek wizualnych ( a, o, e, u, m, p, b, w, f, l, sz, ż, s, z)
w sylabach, logotomach, wyrazach. W każdym numerze pisemka, w tym dziale umieszczone
są labiogramy, które należy odczytać. Prawidłowe odpowiedzi zamieszczam na ostatniej
stronie wraz z rozwiązaniami niespodzianek Mądrej Sowy.
„Poczytaj mi mamo” to rozdział, jak sam tytuł wskazuje, adresowany do mam.
Powszechnie znane są korzyści płynące z głośnego czytania dzieciom. Głośne czytanie
dziecku rozwija język, pamięć i wyobraźnię; uczy myślenia; buduje mocną więź pomiędzy
dorosłym a dzieckiem; zapewnia emocjonalny rozwój dziecka; uczy wartości moralnych,
pomaga w wychowaniu; poszerza wiedzę, poprawia koncentrację, ułatwia naukę; kształtuje
nawyk czytania i zdobywania wiedzy; rozwija mowę. W dziale tym znajdują się głównie
opowiadania i wierszyki.
„Pomaluj ze mną mamo” to rozdział przeznaczony głównie dla przedszkolaków. W
każdym numerze pisemka znajduje się opis nowej zabawy plastycznej, takiej jak: odbijanki
symetryczne, malowanie tamponami, nakrapianki, kapiące kredki, woskowe obrazki,
wydrapywanka, witraż malowany, naklejanka, rysowanie nitką, mozaika ze skorupek,
stemplowanie liśćmi, pieczątki z ziemniaka i wiele innych zabaw.
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Każdy numer miesięcznika „Safa czy szafa” zawiera dodatek a w nim jest stałe
miejsce na okolicznościowe wiersze np. z okazji Dnia Matki, Dnia Nauczyciela oraz wiersze
związane z porami roku. Znajdują się tu również wiadomości dla gimnazjalistów, głównie z
fonetyki i fonologii. Wiadomości te wykorzystywane są podczas cyklu spotkań z logopedą na
godzinach wychowawczych.

„Safa czy szafa” dostarcza uczniom wiele radości

Drugie pisemko, redagowane i wydawane jest od 2004 roku. Stanowi zbiór zabaw i
ćwiczeń wymowy dla dzieci przedszkolnych i nauczania zintegrowanego oraz dodatek dla
gimnazjalisty. Jest miesięcznikiem wydawanym bezpłatnie dla dzieci objętych opieką
logopedyczną na terenie gminy Gąsawa oraz dla wszystkich zainteresowanych rodziców i
nauczycieli.
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Pisemko składa się z dwóch zasadniczych części:
•

Ćwiczenia dla dziecka

•

Biblioteka dla rodziców

Wśród ćwiczeń dla dzieci można tu znaleźć materiał wyrazowy do utrwalenia danej
głoski, ćwiczenie w pisaniu, tekst z lukami, uzupełnianki, rozsypanki sylabowe i wyrazowe,
plątaninki, rebusy, labirynty, kolorowanki, wierszyki, rymowanki, zagadki.
„Biblioteka dla rodziców” to dział redagowany we współpracy z nauczycielami i
pedagogiem szkolnym. Artykuły stanowią formę odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane
przez rodziców.
Systematyczne wydawanie szkolnego miesięcznika przyczyniło się do nawiązania lepszej
współpracy z rodzicami. Stanowi dobrą formę pedagogizacji rodziców. Zainteresowani
poruszanymi zagadnieniami w rubryce dla rodzica, chętnie i świadomie uczestniczą w
zajęciach z dzieckiem w gabinecie szkolnym. Wiedzą jak pomóc swojemu dziecku w
ćwiczeniach domowych.
Dziecko uczęszczające na terapię logopedyczną zmuszone jest do systematycznej
pracy nad swoją wymową. Regularnie pojawiające się pisemko stanowi dla wielu motywację
do dalszej pracy. Znów trzeba coś nowego uzupełnić, pokolorować, wykonać ćwiczenia
języka, warg oraz poćwiczyć wymowę głoski. Dziecko ma świadomość, że pisemko zostało
dla niego właśnie przygotowane i należy wykonać zawarte w nim ćwiczenia jak najlepiej.
Do tej pory ukazały się 22 numery miesięcznika, w których poruszono następujące
zagadnienia dla rodziców:
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BIBLIOTEKA DLA RODZICÓW
[ARTYKUŁY…]
Jak pracują dzieci na zajęciach logopedycznych?
Zanim dziecko zacznie mówić.
Jak obserwować słuch dziecka od urodzenia? / Kim jest pedagog w szkole?
Jak rozwija się mowa dziecka? / Agresja wśród dzieci i młodzieży.
Rozwój mowy dziecka c.d./ Postawy rodziców a agresja u dzieci. /
Dlaczego warto czytać naszym dzieciom.
Co to jest wada wymowy? / Jak karać agresję?
Kilka zdań o jąkaniu! / Kilka zdań o dysleksji! /
Nauka czytania rozpoczyna się w przedszkolu.
Co to jest słuch fonematyczny? / Propozycja nauki czytania wg G. Domana.
Jak pracują dzieci na zajęciach logopedycznych?/ O agresji!
Rozwój mowy a dojrzałość szkolna./
O powodzeniu szkolnym pierwszoklasisty.
O przyczynach seplenienia. / ADHD nadpobudliwość psychoruchowa.
O wadach postawy. / Dziecko dyslektyczne.
Przygotowanie do nauki pisania – ćwiczenia grafomotoryczne.
Kompetencje komunikacyjne u dzieci. / Zdolny – radość czy problem?
O ćwiczeniach motoryki narządów mowy.
O prawidłowej wymowie (poprawności językowej).
Komputer w terapii logopedycznej.
Agresja w szkole.
Agresja w szkole (sprawca i ofiara przemocy).
O gimnastyce narządów artykulacyjnych.
Jak możemy wspierać rozwój mowy dziecka.
Kalendarz mowy dziecka.
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Uczniowie klasy III podczas ćwiczeń logopedycznych z wykorzystaniem pisemka.
POWRÓT
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”Teraz nie pora myśleć o tym czego ci brak. Lepiej pomyśl co możesz zrobić z tym co masz”
/Ernest Hemingway/

22 października - ważny dzień dla jąkających się

22 października jest Światowy Dzień Osób Jąkających się, który ustanowiony został w
1998

roku na V Światowym Kongresie Osób Jąkających się w Johanesburgu (RPA).

Przyjmuje się, że jąka się od 1 do 1,5 % populacji osób dorosłych. W przypadku dzieci w
wieku przedszkolnym około 10 % z nich ma tzw. rozwojową niepłynność mowy. Liczba ta
zmniejsza się do około 4-5 % w wieku 10 lat.1 Problem jąkania i problemy osób jąkających
się były i nadal są tematami, których większość społeczeństwa nie zna i nie rozumie. Jąkanie
dotyczy komunikacji międzyludzkiej i problemów, jakie napotyka osoba jąkająca.
Jąkanie, zacinanie to taki fenomen, który raz jest widoczny dla słuchacza a innym
razem nie ma go. Osoba jąkająca się potrafi doskonale mówić płynnie, ale często, szczególnie
w sytuacjach stresowych, trudnych emocjonalnie ma trudności z wypowiedzeniem głoski,
sylaby, czy wyrazu. Nierzadko towarzyszą temu dodatkowe napięcia, współruchy, tiki, brak
kontaktu wzrokowego itp. Specjaliści, którzy zajmują się terapią jąkania nie skupiają się
tylko i wyłącznie na nauce płynności mówienia, ale i na psychice osoby jąkającej się - na jej
emocjach. To głównie osobowość osoby jąkającej się determinuje złożoność tego problemu.
Na zjawisko występowania jąkania składają się więc takie czynniki jak:2

1

Pietrus B. (2005) Powszechny dostęp do leczenia zaburzeń w komunikowaniu się osób jąkających się w Polsce
– fikcja czy realna rzeczywistość? w: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, red.
S. Gajda, A.Markowski, I. Porajski- Pomsta, Warszawa
2
Byrnee Rene – Pomówmy o zacinaniu ,Warszawa 1989.
Szamburski Krzysztof – Nerwica jąkania- inny sposób spojrzenia na problem niepłynności mówienia
[w:] Logopedia nr 23/96
Tarkowski Zbigniew – Jąkanie, Warszawa 1999.
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1) wewnętrzne - predyspozycje jednostki, skłonność do jąkania, często dziedziczona,
osłabiony układ nerwowy, nadwrażliwość emocjonalna, skrzyżowana lateralizacja, opóźniony
rozwój mowy, minimalne dysfunkcje mózgowe.,
2) zewnętrzne – urazy fizyczne: upadek, uderzenie dziecka w głowę itp.
- urazy psychiczne - szok, przestrach, nagła zmiana sytuacji dziecka np. pójście do
przedszkola, do szkoły, urodzenie się rodzeństwa, choroba w rodzinie itp. Czynniki
podtrzymujące jąkanie: nadmierne wymagania, sytuacje stresowe, konfliktowe w rodzinie,
wymuszanie zmiany leworęczności itp.
Na stopień jąkania wpływ ma też reakcja na swoją niepłynność w mówieniu samej
osoby jąkającej się, jak i reakcja otoczenia – rodziny, przyjaciół oraz społeczeństwa.
Aby przybliżyć życiowe problemy osób jąkających się pragnę opisać list 18 -letniej
Marysi, która zatytułowała e-mail: „Błagam!!! Pomóżcie mi!!! Już nie daję rady...”
Postanowiłam do was napisać, bo przed chwilą dzwoniła do mnie moja przyjaciółka (znam ją
12 lat) i chciała wiedzieć, dlaczego nie odpisałam na jej esemesa. Ja zaś nie mogłam jej
wytłumaczyć, gdyż nie udało mi się wydusić z siebie ani słowa- automatyczna blokada.
Najgorsze jest w tym to, że powiedziała ona, że zastanowi się nad naszą dalszą przyjaźnią.
Moja dolegliwość bardzo mi przeszkadza i psuje życie!!! Mam plany, marzenia, ale
oczywiście nie mogę ich spełnić, bo jak??? Czy może skończyć z tym i ze sobą?? W niebie
przynajmniej nie będę musiała nic mówić....
Inny fragment e-maila od 19–latka: Mam na imię Krystian i za miesiąc zaczynam
studia na kierunku, który wymaga ode mnie sprawnej i płynnej umiejętności w posługiwaniu
się mową. Niestety ja takiej umiejętności nie posiadam. Odkąd sięgam pamięcią zawsze się
zacinałem...
Pochodzę z małego miasteczka i nie ma u nas logopedy na tyle dobrego, ażeby mógł
mi pomóc. Jestem załamany, gdyż nie mam się do kogo zwrócić z moim problemem a nie stać
mnie na drogie kosztowne rehabilitacje w dużych miastach. Jąkam się w sytuacjach
stresowych, , gdy np. kupuję gazetę w kiosku, chleb w sklepie, nie wspomnę już o tym, że
załatwienie czegoś w urzędzie, czy też zatelefonowanie jest wręcz rzeczą dla mnie niemożliwą.
Posiadam jakąś wewnętrzną blokadę szczególnie aktywną w przypadku rozpoczynania fraz od
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niektórych spółgłosek. Mam problem z przedstawieniem się, bądź też z rozpoczęciem
rozmowy. Wówczas zacinam się, mrużę oczy, wykrzywiam usta.
Po prostu szkoda słów... To jest gorsze niż życie bez nogi, czy bez ręki. Moim zdaniem,
bariera komunikacyjna, jaką zostałem swoiście namaszczony, jest dla mnie najgorszym fatum
w moim życiu.
Podobnych listów od osób jąkających się jest wiele. Problemy osób jąkających są
społecznymi problemami, bo dotyczą funkcjonowania jednostki w grupie. Osoby jąkające
wołają i błagają o pomoc. Nie mogą one wyjść na ulicę i krzyczeć, bo nikt nie zrozumie ich –
często brzmiącej jak obcy język – mowy, a też i one same nie byłyby w stanie wykrztusić z
siebie słowa. Pozostaje im szukanie pomocy w poradniach internetowych (np. Poradnia
internetowa Polskiego Związku Logopedów), w Klubach J (JOTKA), stowarzyszeniach
(OSTOJA), fundacjach (FROGOS) lub u innych życzliwych osób np. logopedów- społecznie
udzielających porad w internecie.
Gdzie szukać pomocy?
1. Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKA Fundacji
FROGOS klubj.krakow@frogos.org.pl
2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „OSTOJA” klubj.lublin@frogos.org.pl
3. Klub „J” w Warszawie klubj.warszawa@frogos.org.pl
4. Klub „J” w Toruniu klubj.torun@frogos.org.pl
5. Klub „J” we Wrocławiu klubj.wroclaw@frogos.org.pl
6. Klub „J” w Katowicach klubj.katowice@frogos.org.pl
7. Klub „J” w Radomiu klubj.radom@frogos.org.pl
8. Klub „J” w Gdańsku klubj.gdansk@frogos.org.pl
POWRÓT
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na Uniwersytecie Gdańskim

Moje wyobrażenie o pracy logopedy a rzeczywistość
Gdybym dowiedziała się przed rozpoczęciem studiów, ile wysiłku będzie mnie
kosztować znalezienie pracy w zawodzie logopedy, chyba bym zrezygnowała. Czas edukacji i
praktyk studenckich był niezwykły. Poznałam bardzo dobrych specjalistów z tytułami
doktorów i profesorów. Wiele razy słyszałam o szansach rozwoju, ale nie wspominano o
licznych zagrożeniach. Pewnie dlatego pełna optymizmu podjęłam decyzję, aby otworzyć
prywatny gabinet logopedyczny. Zorientowałam się, że przedszkola i szkoły chętniej
zatrudniają logopedów, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą i zaraz po obronie
zaniosłam swój biznes plan do Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przy
Uniwersytecie Gdańskim. W ten oto sposób znalazłam się w gronie młodych „tygrysów
biznesu”, ponieważ mój pomysł spodobał się i otrzymałam zielone światło od dyrektor
gdańskiego Inkubatora, aby realizować swoje marzenia. W ramach współpracy z
Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości jestem zwolniona przez dwa lata z wielu
świadczeń, które musi opłacać przedsiębiorca. To jednak nie dało mi pełnej satysfakcji
zawodowej. Stwierdziłam, że należy wykorzystać czas wakacji i zapisać się do Letniej Szkoły
na kurs glottodydaktyki do profesora Bronisława Rocławskiego. Piękne lipcowe dni
spędzałam wśród logopedów, nauczycieli przedszkolnych i szkolnych w Sopocie. Ten czas
zaowocował licznymi kontaktami, a przede wszystkim cenną wiedzą. Na zajęciach z
metodyki u magister Izabelli Rocławskiej dowiedziałam się bardzo dużo na temat sposobów
pracy z dziećmi. Podczas zajęć wiele razy Pani Rocławska powtarzała, abyśmy
przygotowywały w wolnych chwilach scenariusze zajęć i materiały pomocnicze. Dzięki
cennym radom z metodyki moje zajęcia podobają się dzieciom i nazywają mnie „panią od
literek”.
Niestety musiałam zrezygnować w tym roku z wakacji, bo zbyt wiele było spraw
organizacyjnych. Wynajęcie pomieszczenia w dobrym miejscu i wyposażenie spędzało mi
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sen z powiek. W sierpniu przeglądałam oferty nieruchomości i katalogi z promocjami w
sklepach meblowych. Na szczęście wszystko się udało i dnia 1 września 2006 roku w Gdyni
został otwarty gabinet logopedyczny. Najtrudniejsze w pracy logopedy, który prowadzi
własną działalność gospodarczą jest poinformowanie o swoich zaletach potencjalnych
klientów. To właśnie wtedy zrozumiałam, że jestem jedną z wielu absolwentek Uniwersytetu
Gdańskiego. Mój młody wiek i zapał do pracy nie był wystarczającym argumentem dla
dyrektorek przedszkoli. Liczyło się przede wszystkim doświadczenie. Dopiero w połowie
września zostałam zaproszona przez Panią dyrektor na spotkanie. Jechałam do tego
przedszkola pełna nadziei, bo wierzyłam, że zostanę zatrudniona jako logopeda w placówce
oświatowej. Stało się jednak coś, czego nie przewidziałam. Pani Dyrektor poznała mnie z
innym logopedą. Rozmowa z Panią Kasią otworzyła mi oczy na wiele spraw. Przede
wszystkim uświadomiła mi, że dobry logopeda musi na samym początku pracować
charytatywnie. Opowiedziała mi, jakie były jej początki i troszkę mnie przeraziła, ponieważ
dopiero po dwóch latach starań otrzymała posadę w przedszkolu. To była ciepła i serdeczna
rozmowa, ponieważ dała mi jeszcze więcej energii do pracy w poszukiwaniu zleceń. Przede
wszystkim dostałam się dzięki Pani Kasi do prężnie działającego Stowarzyszenia
Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym. Po drugie w swoim gabinecie
przyjmowałam dzieci bezpłatnie, rozmawiałam z rodzicami i rozwieszałam swoje ogłoszenia.
Po dwóch miesiącach akcji informacyjnej do gabinetu zaczęła przychodzić całkiem spora
gromadka dzieci. Z miesiąca na miesiąc jest ich coraz więcej. Najważniejsze, aby na samym
początku dać coś od serca. Bycie logopedą to nie jest praca 8 do 16. To wolny zawód, który
wymaga od człowieka pomysłowości i konsekwencji w działaniu. Na pewno nie jest łatwo,
ponieważ po terapii z dziećmi trzeba wrócić do domu i wymyślić nowe gry logopedyczne,
które muszą być kolorowe i estetyczne. Wiem, że bez pomocy koleżanek ze Stowarzyszenia
nie poradziłabym sobie. Co drugą sobotę spotykamy się, aby prowadzić bezpłatną diagnozę i
terapię, ale przede wszystkim, aby porozmawiać na temat nowinek logopedycznych.
Wspieramy się i nawzajem podsuwamy sobie pomysły!
Nikt w czasie studiów mi nie mówił, że nowoczesny logopeda musi zabiegać o
współpracę z dystrybutorami gier dydaktycznych. To dzięki ich patronatom mój gabinet jest
kompleksowo wyposażony. Od września jestem już nie tylko logopedą, ale przede wszystkim
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menagerem, który musi udzielać się w kręgach biznesowych. Uczę się jak zarządzać swoją
firmą, dzięki Akademickim Inkubatorom Przedsiębiorczości. Organizują oni dla swoich
współpracowników spotkania z dziennikarzami i ważnymi osobistościami ze świata biznesu.
Niedawno udzielałam wywiadu na temat szans i zagrożeń dla młodych w biznesie i na pytanie
dlaczego otworzyłam prywatny gabinet odpowiedziałam, że musiałam po studiach wziąć
inicjatywę w swoje ręce. Mam odpowiednie wykształcenie i zapał do pracy, więc posiadam
dwa najważniejsze atuty, aby być dobrym logopedą.
Mam nadzieje, że moja historia zainspiruje innych do organizacji własnego
stanowiska pracy. To jest bardzo trudne zadanie, bo wymaga poświęcenia, ale daje bardzo
dużo satysfakcji.
POWRÓT
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Oddziaływania logopedyczne usprawniające funkcjonowanie słuchu
fonematycznego i mowę bezdźwięczną dziecka
Wstęp
Niniejszy artykuł poświęcony jest problemowi usprawniania słuchu fonematycznego i
mowy bezdźwięcznej dziecka. Corocznie wśród dzieci rozpoczynających naukę w klasie
pierwszej znajduje się grupa siedmiolatków, u których rozwój słuchu fonematycznego nie
został jeszcze ukończony, a wada wymowy zaburza dłuższy ciąg foniczny. Dzieci te napotkają
na trudności w nauce i niepowodzenia szkolne. Nie tylko ich wypowiedzi ustne mogą być
niżej oceniane niż rówieśników, ale wada wymowy znajdzie swoje odbicie w piśmie. Należy
spodziewać się błędów w pisaniu ze słuchu, ponieważ dziecko będzie pisało tak jak mówi.
Wada wymowy przypuszczalnie będzie miała też inne przykre następstwa, gdyż dzieci mogą
być wyśmiewane w nowej grupie rówieśniczej, jaką jest dla siedmiolatka klasa szkolna.
Dlatego dzieci takie wymagają oddziaływań logopedycznych.
1. Oddziaływania logopedyczne usprawniające funkcjonowanie słuchu fonemowego
Zaburzenia słuchu fonematycznego u dziecka z mową bezdźwięczną polegają na
myleniu głosek różniących się opozycją dźwięczności. Dla takiego dziecka wskazane są
ćwiczenia, których celem jest doprowadzenie do umiejętności słuchowego różnicowania
głosek dźwięcznych i ich bezdźwięcznych odpowiedników. Należy też doprowadzić do
uzmysłowienia sobie przez dziecko różnic między tymi głoskami na podstawie odczucia
wibracji poprzez dłoń przyłożoną do szyi logopedy.
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•

Logopeda wymawia wielokrotnie głoskę, której uczeń nie identyfikuje, a
następnie tę, z którą ją utożsamia. W czasie wymawiania głosek dźwięcznych
przykłada wierzch dłoni ucznia do swojej krtani.

•

Ćwiczone głoski wymawiane są przez logopedę w różnej kolejności, uczeń słysząc
głoskę dźwięczną wskazuje na krtań.

•

Logopeda wymawia głoski w sylabach, a uczeń rysuje prostą linię, gdy słyszy
spółgłoskę bezdźwięczną, a linię falistą, gdy słyszy spółgłoskę dźwięczną.

•

Logopeda wymawia głoski w wyrazach, a uczeń szeleści kartką papieru, gdy
słyszy spółgłoskę dźwięczną, nie szeleści, gdy słyszy spółgłoskę bezdźwięczną.
•

Ćwiczenia w osłuchiwaniu par wyrazów, których dziecko nie identyfikuje z
wykorzystaniem tablic obrazkowych.

•

Uczeń ocenia słuchem powtórzenia drugiej osoby po logopedzie sylab i
wyrazów, których różnicowanie sprawia uczniowi trudność.

Po poznaniu przez pierwszoklasistę wszystkich liter można przejść do innych
proponowanych przez Irenę Styczek ćwiczeń:
•

Na kartce z zapisanymi sylabami uczeń odnajduje sylaby wymawiane przez
logopedę.

•

Uczeń pisze dyktowane mu sylaby.

•

Na kartce z zapisanymi wyrazami dziecko odnajduje wyrazy wypowiadane
przez logopedę.

•

Uczeń pisze dyktando z wyrazami, których nie różnicował prawidłowo. 25

2. Oddziaływania logopedyczne usprawniające mowę dziecka
Dla usprawnienia wymowy dziecka z mową bezdźwięczną zasadne według mnie są
następujące ćwiczenia usprawniające ruchowo narządy mowy np.
1. Wydmuchiwanie baniek mydlanych przez słomkę lub dmuchanie na kłębuszki waty.
2. Oblizywanie warg podczas coraz szerszego ich otwierania.
25

Styczek I.: Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, Warszawa 1982, s. 27, 28.
169

LOGOPEDA 2(3)/2006
3. Przycisnąć mocno język do zębów i cofać go silnie trąc nim o dziąsła i podniebienie
(aż

do wytworzenia mlaskania).

4. Unieść czubek języka do wałka dziąsłowego i mocno dmuchnąć.
5. Mlaskanie czubkiem języka, cmokanie wargami.
6. Wprowadzić usta w drganie (parskanie).
7. Nadymanie policzków i wstrzymywanie powietrza zakończone silnym parsknięciem.
8. Zagryzanie warg.
9. Ćwiczenia szerokiego języka.
10. Gra na grzebieniu i organkach.26
Biorąc pod uwagę, że dziecko jest dopiero uczniem klasy pierwszej należy zachować,
jak to tylko jest możliwe, zabawowy charakter ćwiczeń.
Ćwiczenia artykulacyjne mają na celu uzyskanie i utrwalenie głosek zaburzonych. W
terapii mowy bezdźwięcznej sukces w dużym stopniu jest uwarunkowany kolejnością
udźwięczniania głosek. W związku z tym w terapii powinien być zachowany schemat
wywoływania głosek dźwięcznych:

.27

Zachowując zabawowy charakter zajęć logopedycznych należy dla wywołania głoski
powtarzać ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Dla wywołania głoski v może to być na przykład
zabawa w samolot. Bawimy się z dzieckiem samolotem i ochładzamy silnik samolotu przez
dmuchanie. Dmuchamy razem z dzieckiem. Najpierw w zwykły sposób, potem polecamy
zbliżyć górne siekacze do dolnej wargi. Otrzymujemy f. Dziecko cały czas dmucha, podczas
gdy samolot rusza. Naśladujemy pracę silnika: vvv. Ćwiczenie powtarzamy kilkakrotnie.
Zabawy należy dobierać do poszczególnych par opozycyjnych.28
Jest to etap wywoływania dźwięku. Gdy efekt zostanie osiągnięty można przejść do
etapu następnego, którym jest automatyzacja dźwięku w różnych strukturach (sylaby, wyrazy,
zdania, teksty).
Propozycja materiału językowego do utrwalenia głoski w.
26

Styczek I.: Logopedia, Warszawa 1979, s. 195.
Kania T.: Szkice logopedyczne, 1982, w: Jastrzębowska G., Logopedia, s. 745
28
Kania T.: Szkice logopedyczne, Warszawa 1982, s. 258.
27
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1. ćwiczenia przedłużonego w między samogłoskami:
awwwa, awwwo, awwwe, awwwu, awwwy;
• ćwiczenia pojedynczego w:
awa, awo, awe, awu, awy,
owa, owo, owe, owu, owy,
ewa, ewo, ewe, ewu, ewy,
uwa, uwo, uwe, uwu, uwy,
ywa, ywo, ywe, ywu, ywy;
•

ćwiczenia w w wyrazach i zwrotach:

wanna, walizka, wakacje,
wesołe wakacje, wysoka wanna,
kawa, ława, trawa,
malowana ława, nowy wałek,
Kowal podkuwa konia.
owoce, rower, uwaga,
uważny rowerzysta;
2. ćwiczenia v w tekstach
„Sowa”
Przed słońcem się chowa,
A słońce przed sową nie.
To doprawdy, dziwi mnie.29
(J. Brzechwa)

29

Demel G.: Elementy logopedii, Warszawa 1979, s. 82.
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3. ćwiczenia w różnicowaniu v – f:
W szafie wiszą dwa futra.
W wodzie pływają foki.
W oknach wiszą wyprasowane firanki.
Kiedy dziecko opanuje już umiejętność wymowy pewnej liczby głosek dźwięcznych
w dalszej terapii można wykorzystać metodę fonetycznej analogii i fonetycznej asymilacji.
Często wystarczy wyćwiczenie korelacji dźwięczności w obrębie jednej lub dwóch par, aby
doszło do generalizacji na pozostałe nieprawidłowo realizowane fonemy.30
O rezultatach oddziaływań terapeutycznych zgodnie z literaturą i moim kilkuletnim
doświadczeniem w pracy logopedy zadecyduje gotowość rodziców i nauczycieli do ich
podjęcia i kontynuowania pod okiem logopedy, aż do osiągnięcia etapu pełnej automatyzacji
w mowie spontanicznej. Cierpliwość, łagodność i wyrozumiałość ze strony rodziców są
niezbędnym warunkiem uzyskania jakichkolwiek wyników. Karanie i zmuszanie dziecka do
ćwiczeń zniechęca je do pracy.31
Dzieci ćwiczą chętnie, jeżeli zajęcia trwają krótko i mają charakter gier i zabaw, a to
już zależy od rodziców i terapeuty.
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«Институт коррекционной педагогики
Российской академии образования», Москва

Минимальные расстройства слуха у детей с недостатками речи
Аbstract
Minimal distortions of acoustic function aggravate the central phonological disorders.
We have made a study of children 4-12 years old with light rise of acoustic threshold- 15-25
dB and severe phonological impairments. Such a loss of hearing acuity remains often
unnoticed, but it leads to disorder of impressive and expressive speech in the childhood. The
combined defect is more resistant to a speech therapy.

Для

овладения

ребенком

речью

необходимы

сохранные

умственные

способности, нормальный слух, достаточная психическая активность, потребность в
речевом общении и полноценное речевое окружение. Отсутствие одного из данных
условий приводит к различным речевым расстройствам. Отклонения в развитии речи
отражаются на формировании всей психической сферы ребенка.
Нарушения формирования речи часто возникают вследствие расстройств
слухового восприятия в детском возрасте. Расстройства слухового восприятия речи
могут

быть

как

следствием

патологических

процессов,

происходящих

в

периферическом слуховом аппарате, так и результатом поражения центральных отделов
звукового анализатора доминантного полушария.
Патология в периферическом отделе слухового анализатора и проекционных
корковых полях обусловливают специфику речевых нарушений, возникающих при
глухоте или тугоухости, а поражения ассоциативных и символических полей заднего
мозга вызывают явления слуховой агнозии, проявляющиеся в отсутствии или
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недоразвитии операций анализа и синтеза звукового потока на основе выделения
фонематических признаков системы языка, фонематических обобщений. Центральные
слуховые расстройства в структуре речевых нарушений традиционно рассматриваются
в логопедии.
В то же время в специальной литературе по логопедии, сурдопедагогике и
медицине приводятся данные о влиянии незначительного снижения остроты слуха на
формирование речи ребенка в сензитивных периодах его развития (В.И. Бельтюков,
Р.М. Боскис, С.С. Ляпидевский, А. Митринович-Моджаевска, Л.В. Нейман, М.Е.
Хватцев). Установлено, что при минимальном понижении слуха (на 15-25 дБ)
возникают сложности при восприятии некоторых согласных звуков на близком
расстоянии, а на расстоянии 2 м не различается более одной трети согласных,
произнесенных голосом разговорной громкости. В связи с этим, как правило,
нарушается произношение звуков, не развивается в полной мере словарный запас и
грамматический строй языка. Однако этиопатогенез минимальных нарушений слуха в
детском возрасте и влияние незначительного снижения периферического слуха на
развитие речи и других высших психических функций ребенка глубоко не изучались.
Принципы, цель и задачи исследования
Исследование основывалось на принципах анализа речевых нарушений в детском
возрасте: развития, системного подхода, связи с другими сторонами психического
развития, детерминизма (Левина Р.Е.) и ставило своей целью изучение структуры
речевого дефекта, осложненного минимальным снижением слуха в дошкольном и
младшем школьном возрасте. Поставленная цель решалась с помощью задач:
6. Выявление среди категории детей с различными речевыми расстройствами
распространенности сочетанных нарушений речи и минимально сниженного
слуха в возрастном аспекте.
7. Определение у детей с недоразвитием речи причин и механизма развития
минимального нарушения слуховой функции.
8. Анализ структуры речевого дефекта, осложненного минимальным снижением
периферического слуха.
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Объект и методы исследования
В лаборатории содержания и методов обучения детей с речевыми нарушениями
Института коррекционной педагогики Российской академии образования проведено
комплексное исследование развития речевой деятельности 477 русскоязычных детей в
возрасте 4-12 лет, имеющих минимальную недостаточность слуховой функции. У
данной категории детей при наличии нормально функционирующего артикуляционного
аппарата и сохранной общей коммуникации отмечались грубые фонологические
нарушения.
Исследование речи проводилось с использованием эмпирических методов
(беседы,

изучения

медицинской

документации,

анкетирования,

наблюдения,

логопедического и нейропсихологического обследования, анализа устной речи и
письменной продукции учащихся). Исследования слуховой функции осуществлялось
объективным (акустическая импедансометрия) и субъективными методами (игровая
тональная

аудиометрия,

тест-анкеты).

Полученные

данные

количественно

и

качественно обрабатывались.
Результаты исследования
Изучение состояния слуховой функции позволило обнаружить незначительное
повышение слухового порога (на 15-25 дБ) у 28% обследованных дошкольников и у
27% младших школьников.
В группе детей с минимальным нарушением слуховой функции подавляющее
число составили дети, имеющие факторы риска в анамнезе: неблагополучное
протекание беременности и родов у матери; вирусные инфекции, перенесенные
ребенком в раннем детстве; заболевания ЛОР-органов; задержка речевого развития.
Основными причинами минимального снижения слуха явились:
1. разрастание аденоидных вегетаций (II-III степени) - у 51,1% обследованных
дошкольников и 48,8% школьников;
2. перенесенные ранее отиты – у 16,3% дошкольников и 14% школьников;
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3. тубоотиты – у 13% дошкольников и 9,8% школьников;
4. обтурация слухового прохода (серными пробками) – у 7,6% дошкольников и
12,2% школьников;
5. аллергический ринит, евстахеит – у 4,4% дошкольников и 7,3% школьников.
Отклонения в функционировании структур наружного и среднего уха,
возникшие

вследствие

указанных

причин,

обусловили

нарушение

механизма

звукопроведения у 92,5% обследованных детей. У них выявлено минимальное
снижение слуха кондуктивного характера (двустороннее или одностороннее).
У 8% детей, имеющих небольшое снижение слуха нейросенсорного и
смешанного характера, этиология нарушения слуха точно не выяснена. Однако в
анамнезе этих детей значатся такие вирусные инфекции, как грипп, ветряная оспа,
пневмония и коклюш, которые могли оказать негативное воздействие на функцию
внутреннего уха и, возможно, повлечь нарушение механизма звуковосприятия.
Минимальное снижение остроты слуха часто остается незамеченным, но
приводит к нарушению овладения импрессивной, а вследствие этого, и экспрессивной
речью в детском возрасте, низкому уровню развития слухового внимания и памяти.
Недостаточность первичного распознавания невербальных и вербальных
стимулов по физическим характеристикам обусловливает в детском возрасте частичную
слуховую депривацию, вследствие чего расстраиваются последующие операции
полного распознавания и классификаций лингвистических единиц любого ряда (звуков,
морфем, слов, фраз).
В частности, при минимальных периферических расстройствах слуховой
функции нарушаются процессы трансмиссии и трансформации звуковых колебаний, в
результате чего возникает слабое раздражение улитки и, соответственно, недостаточная
стимуляция сенсорных (волосковых) клеток спирального органа. Обедненный сигнал
поступает по слуховому нерву в ствол мозга и далее по цепи нейронов в слуховую кору.
Частичная депривация на всех уровнях слуховой системы приводит к нарушениям
восприятия и понимания речи – ритма, просодики, фонематики, семантики, грамматики
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языка, а также неречевых функций, тесно связанных с речью – слухового внимания,
слухоречевой памяти.
Неполноценность слухового гнозиса обусловливает недоразвитие внешней речи
– нарушение звукопроизношения (искажения, замены, смешения, пропуски звуков),
слоговой структуры слов, оформление фраз и построение высказываний. При
дисфункции переднего мозга страдают регуляция и контроль результатов речевой
продукции.
Результаты

изучения

состояния

языковых

систем

показывают,

что

неполноценные условия речеобразования в разном возрасте приводят к недоразвитию
речи различной степени выраженности. Нами выявлена корреляция между временем
возникновения минимального снижения слуха, его характером (односторонним,
двусторонним) и выраженностью речевого недоразвития.
Так, при незначительном расстройстве периферического слуха (бинауральном и
моноауральном) в 4-летнем возрасте отмечалась несформированность всех языковых
кодов – от почти полного отсутствия словесных средств общения (используются
аморфные

слова-корни

или

звукоподражания,

сопровождаемые

жестами)

до

примитивной бытовой коммуникации. Лексический запас беден и представлен
обиходными словами, в основном, структурно искаженными существительными,
глаголами, качественными прилагательными, которые применяются в широком спектре
значений. Многие грамматические категории не понимаются и не используются в
собственных высказываниях (например, согласование глаголов и прилагательных с
существительными, аффиксные формы слов, предложно-падежные конструкции и т.п.).
В собственных высказываниях дети используют простые аграмматичные фразы,
включающие 2-3 слова. При этом проявляются грубые фонетические и фонологические
нарушения:

группы

звуков

часто

искажаются;

замены

характеризуются

множественностью и неустойчивостью. Общее звучание речи – монотонное,
смягченное; голос – глухой, часто с носовым оттенком.
При возникновении минимального снижения остроты слуха в 5-летнем возрасте,
дети, в основном, уже владеют ситуативной речью как средством общения –
изъясняются

простыми

распространенными

фразами.

Наряду

с

грубыми
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фонетическими и фонологическими нарушениями у них заметна бедность лексического
запаса с тенденцией к медленному увеличению. Объем пассивного словаря лишь
незначительно превышает активный. Отмечается стойкий аграмматизм, непонимание
значений многих слов и грамматических категорий.
Речь большинства обследованных 6-летних детей характеризуется достаточной
развернутостью, но при этом отмечаются: ограниченность словарного запаса, неточное
знание и употребление многих обиходных слов, большое количество ошибок в
использовании грамматических форм при построении синтаксических конструкций,
неумение пользоваться способами словообразования; страдает понимание оттенков
значений однокоренных слов, выражений, отражающих причинно-следственные,
пространственные, временные связи. Грубо нарушены просодика, звукопроизношение и
фонематическое восприятие:

часто встречаются смешения звуков, произносимых

искаженно; замены, не встречаемые у детей с нормальным слухом (ротовых на
носовые); оглушение звонких и озвончение глухих звуков; замены внутри базисных
гласных фонем.
При моноауральном минимальном снижении слуха речевые отклонения менее
выражены, чем при бинауральном.
В целом речь дошкольников, имеющих минимальные периферические слуховые
расстройства, характеризуется несформированностью всех языковых кодов.
У этих детей также отмечается выраженное недоразвитие внимания и памяти
(слуховой модальности). Слуховое внимание определяется недостаточным объемом (в
среднем: 12,5 знаков в четырехлетнем возрасте, 77 знаков в пятилетнем возрасте, 270
знаков в шестилетнем возрасте), низкой концентрацией (в среднем: 3,7 ошибки на 12,5
знаков; 14 ошибок на 77 знаков и 15,6 ошибок на 270 знаков). Слуховая память у детей
развита также недостаточно. После двух-трехкратного повторения они в четыре года
воспроизводили вербальный ряд, состоящий из 2-3 слов, а в шесть лет - из 5-6 слов.
Затем работоспособность резко снижалась и дети отказывались от выполнения задания.
Минимальное снижение слуха, не компенсированное в дошкольном возрасте,
негативно влияет на речевую функцию в старшем возрасте. Устная речь учеников,
имеющих небольшое снижение слуха, отличается невыразительностью, голосовые
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модуляции характеризуются бедностью, мелодические интервалы константны на
протяжении длительных отрезков речи. Дети часто переспрашивают, зрительно следят
за артикуляцией говорящего.
Фонетическая сторона речи учеников (80%) с двусторонним минимальным
снижением слуха характеризуется искажениями, пропусками, неустойчивыми заменами
и смешениями звуков. Поставленные и правильно произносимые в изолированном
положении многие звуки, в спонтанную речь длительное время детьми не вводятся (до
3-4 класса), часто отмечается приближенное к норме или утрированное звучание
поставленных ранее свистящих, шипящих, сонорных звуков, упрощение аффрикат. У
20% четвероклассников звукопроизношение соответствует нормам русского языка, у
этих детей выявлено одностороннее минимальное повышение порога слуховой
чувствительности.
У всех детей отмечается нарушение слоговой структуры слов, в основном,
звуконаполнения. Прослеживается зависимость от частотного состава звуков: при
кондуктивных расстройствах значительные трудности вызывают слова, состоящие из
звуков низкой и средней частоты, а при сенсоневральных – слова, включающие
высокочастотные звуки. Словарный запас у большинства учеников беден и ограничен, в
основном, конкретной лексикой. Нарушения грамматического строя заключаются в
неверном

использовании

глаголов,

операций

словообразовательных

словоизменения,

операций,

предложного

разноприставочных

управления.

Сложность

используемых в речи синтаксических конструкций зависит от уровня речевого
развития. Понимание логико-грамматических

конструкций у

детей, имеющих

минимальное снижение слуха, затруднено. Дети ориентируются на корневую семантику
и порядок слов в предложении, не дифференцируя флективные отношения.
Ошибки, выявляемые в устной речи, в основном, коррелировались с теми
отклонениями, которые мы наблюдали в письме. Такие ученики при обычных условиях
обучения усваивают программный языковой материал не в полном объеме. Это
обусловливает серьезные трудности при овладении учебным материалом по многим
предметам.
Дети с незначительным понижением слуха часто не реагируют на тихие звуки, не
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сразу находят источник звучания, плохо понимают шепотную или негромкую речь,
особенно вне ситуации. У них в различной степени нарушается контакт с
окружающими, обедняется социальный опыт, что оказывает влияние на формирование
психики в целом: дети эмоционально неустойчивы, раздражительны, либо наоборот,
замкнуты, пассивны в общении.
Проанализировав

индивидуальные

особенности

речи

детей,

имеющих

минимальные нарушения слуховой функции, мы выделили ошибки общего характера,
типичные для этих детей:
1. не различаются и не используются интонационные компоненты речи;
2. затруднено различение слов, звукокомплексов и звуков по высоте, силе, тембру
голоса;
3. поставленные звуки в течение длительного времени не автоматизируются в речи;
4. нарушается слоговая структура слов (опускаются звуки или безударные слоги в
начале и конце слов; страдает звуконаполнение слов в зависимости от качества
составляющих слово звуков);
5. неверно акцентируется ударный слог во многих простых словах;
6. выявляются литеральные парафазии;
7. наблюдаются множественные неустойчивые замены и смешения звуков;
8. отмечаются неадекватные оглушения, озвончения и использование мягкости
согласных;
9. задерживается овладение навыками звукового анализа и синтеза;
10. выявляется семантическая диффузность акустически близких слов;
11. отмечаются контаминации и раздельное произнесение целого слова;
12. нарушаются синтагматические связи.

Выводы:
Проведенное исследование показало, что минимальные нарушения слуховой
функции периферического характера, с одной стороны, маскируют, а с другой стороны,
усугубляют центральные (фонологические) слуховые расстройства при нарушениях
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речи. Сочетание расстройств речи и незначительного снижения периферического слуха
манифестируют особый тип нарушения, который определяется:
• слабой выраженностью расстройства слуховой функции,
• подвижным взаимодействием двух составляющих в различные возрастные
периоды,
• возможностью полного устранения одной или двух составляющих дефекта
при условии своевременного адекватного коррекционного воздействия.
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Child language32

The public has long been fascinated by stories of feral children. You might have
thought that this was only a matter of myth and superstition but it is clear that the interest has
not gone away (Newton, 2002; Beard 1996; Thomas 1998; Brooke, 1999). The idea that a
child could be brought up by wild animals has intrigued scientists, philosophers and the public for example, Romulus and Remus, the wild boy of Aveyron, Kasper Hauser, Mowgli, the wolf
children of Midnapore. One of the major obstacles in understanding these children is the lack of
good data either in terms of their history or of their performance when identified. In all the stories,
one of the areas that has intrigued people is the development of the children's language
(Skuse, 1986). Is it possible for a child deprived for years, communicating only with animals, to
learn to speak again? (Curtiss, 1977; Rymer, 1993.)

Przedruk za zgodą wydawcy za "Bulletin" XII/2002, wyd. 608, autor James Law, szef Dep. Języka i Nauk o
Komunikacji City University London
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Edik’s story
Edik, a boy recently identified in an orphanage in the Ukraine aged six, is a modern day
example of such a child. I was recently given the opportunity to assess him for a Channel
4/Discovery Channel programme due to be shown at the end of this year. What do we know
about his story? Edik had spent a period of two to three years to the age of four living rough,
at least part of the time with dogs. There is some uncertainty over the details of the story but the
substance of it was corroborated by a number of independent witnesses, social workers, a
paediatrician and a local teacher. His mother had learning difficulties and was unable to look
after her five children effectively. She left them scraps from the local markets and Edik left the flat
to spend the alone in a flat for weeks and months at a time. They lived off alone in a flat for weeks
and months at a time. They lived off scraps from the local markets and Edik left the flat to spend the
greater part of his time running with stray dogs on the estate in the derelict port on the Black Sea
where they lived.
On arrival at the orphanage aged four years, Edik had severe skin and chest infections
which persisted for six months. He was severely malnourished and fed directly from the plate with
a licking movement that could not be emulated by either children or adults. It took him three
months to feed properly and he continued for a long time to gorge himself to the point of
vomiting. On the day he was brought into the orphanage one feature stands out. The orphanage
staff found swear words written all over his body in green antiseptic. The only people who could
have done this were the hospital staff who were treating his dermatitis and it rather suggests
that they were trying to protect themselves from his inhuman behaviour.
Physical patterns
He was reported to run like a dog and his play was restricted to the very physical patterns
seen with dogs. He would only jump and roll on and mount the other children. When not
engaged in this type of physical activity he would rush around in the orphanage garden on his own,
banging his head on the wall if he were forced to come in doors. He could not play with the other
children and certainly showed no signs of knowing what to do with toys. Although he was not
constantly aggressive to the other children they tended to avoid him because he had the habit of
lashing out unexpectedly. He had no understanding of toileting when he arrived and would
defecate wherever he was.
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On arrival he was reported to have no words and seemed to understand no language
addressed to him. His attention was so poor that his foster mother used to tilt his head to her to make
him listen even though there was no evidence of hearing loss.
Edik learned the routine in the orphanage in the first few months and had begun to talk
after six months (aged 4;6). He continued to find it difficult to relate to the other children.
Progress has continued steadily so that by the age of six years when I assessed him he was found
to have a vocabulary of at least 370 words using a Russian translation of the and to have started
to combine words into short sentences. Again through translation I was able to use elements
of the preschool CELF (Wiig et al, 1992) to establish that his verbal comprehension was
approximately equivalent to that of a three year old.
One of the key issues for such children has traditionally been the question of whether they
were truly autistic. From my observations and from use of the CCC (Bishop et al) it was clear to me
that while he was still behind in terms of his social skills, he was not autistic. Indeed, while he was
almost completely asocial on arrival, by the time I saw him he was able to relate to other children
and to adults if, at times, a little indiscriminately.
Erik's limited earlier experience continues to show in his poor expressive language and his
poor verbal comprehension. In addition it is clear that although he has no obvious oral difficulties
apart from an open bite, he has a marked articulation problem. Through the phonetic transcription
of my interpreters he was clearly still using many immature phonological processes and the overall
effect on his speech was quite severe.
This is an interesting case on two counts. First, Edik is an example of a little reported
phenomenon: late onset language development. Although he remains behind, in two years he has
made as much progress as might be expected in a normal child between the ages of 12 months and
30 months. Of particular interest is the progress made in his acquisition of pragmatic skills that have
improved dramatically since his arrival in the orphanage and appear to have replaced his more canine
social skills.
Assimilation
Second, Edik's case raises questions about what it means to be a 'feral' child. It suggests
that while animals may be involved in such cases, they are probably not the key to the issue.
The more exotic canine features of this child receded relatively quickly as he assimilated into the
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life of the orphanage, to be replaced by what appears to be a robust set of much more obviously
human behaviors. It is clear that the dominant features of this child's experience is one of severe
neglect (Trickett, McBride-Chang, 1995). In fact he seems to be responding like children who
have been identified and transferred to more nurturing care earlier in their lives such as the
Kulochova twins and Isabelle (Skuse, 1986). In the public imagination we may want these
children to be wild because they allow us to consider the boundaries between the human and
the animal world but this is largely a conceit. We need to observe more and project less.
References:
1. Beard M. Who wanted Remus dead? Times Literary Supplement 1996; 4: 854, 3-4.
2. Bishop DVM. Development of the Children's Communicative Checklist (CCC): a
method for assessing qualitative impairment in children. Journal of Child Psychology
and Psychiatry, 1998. Brooke C Boy who was raised by a monkey. Daily Mail
23.9.1999. Curtiss S. Genie: a psycholinguistic study of a modern-day wild child New
York. Academic Press, 1977.
3. Fenson L et al. MacArthur Communicative Inuentories. London: Singular
Publishing, 1993.
4. Rymer R. Genie - Escape From a Silent Childhood. London: Michael Joseph, 1993.
5. Skuse D. Extreme deprivation in early childhood. In: Bishop DYM, Mogford K.
Language Development in Exceptional Circumstances. Chichester: Psychological Press,
1986.
6. Newton M. Savage Girls and Wild Boys. London: Faber and Faber, 2002.
7. Thomas T. A boy of six who lived with a pack of stray dogs. Daily Mail 23.9.1999.
8. Trickett P,.McBride-Chang C. The developmental impact of different forms of child abuse
and neglect. Developmental Review 1995; 15: 311-337.
9. Wiig E et al. Clinical Evaluation of Language Fundamentals - preschool. London:
Psychological Corporation, 1992.
POWRÓT

185

LOGOPEDA 2(3)/2006
Sadrine De Coster, Annick De Houwer, John Van Borse
Hogeschool Gent -Vesalius
Belglia
Assessing the lexical development of infant bilinguals: a new
diagnostic method based on existing tools
1

Sandrine De Coster1, Annick De Houwer2,3, John Van Borsel3
Hogeschool Gent, 2 University of Antwerp, 3 Ghent University

To what extent can the French and Dutch versions of the MacArthur CDI be used together to assess the lexical
development of children that are raised bilingually (Dutch-French in Belgium)?
1). COMPARATIVE SEMANTIC ANALYSIS

INTRODUCTION
Like bilingual adults, bilingual children have in some case
knowledge of 2 word forms in each language (A & B) to
express one and the same meaning/ concept (De
Houwer, et al., 2006):
appel (Form A, Dutch)
AND
apple

pomme (Form B, French)

-> Child knows form A and form B of a translation
equivalent pair: child knows a doublet.
Bilingual children may also know just form A or form B of
a translation equivalent pair:
appel (Form A, Dutch)
OR
apple

pomme (Form B, French)

->Child knows just one member of a translation
equivalent pair: child knows a singlet.
Illustration of the overlap between the 2 lexicons of a
bilingual child:
Dutc h lex icon
(all word forms)

Dutch singlets

(language-specific words)

Dutch - French
doublets

(cross-linguistic equivalents)

French singlets

(language-specific words)

French lexicon
(all word forms)

Assessing only one language will provide an
underestimation of the lexical knowledge of bilingual
children.

Comparative overview of the Dutch and French CDI
(N-CDI & F-CDI, respectively):
N-CDI

Number of

F-CDI

434
(100%)
89
(20,5%)
345
(79,5%)

Total of lexical items on vocabulary checklist

414
(100%)
47
(11,3%)
367
(88,7%)

Items specific to one list only
Items that have at least one translation equivalent in the
list in the other language

MATERIAL: MacArthur CDI

The semantic analysis allows us to compute the
following scores:
Four-way scoring system
1. a score for just Dutch*
(= number of words known just in Dutch and not in French )
2. a score for just Fren ch*
(= number of words known just in French and not in Dutch)
3. a score for both langua ges
(= number of words known in both Dutch and French t hat
refer to the same concept)
1+2+3 = a first score for b oth language s combined
(= total number of lexical conc epts across both li sts)
4. a second score for both languages combined
(= number of word forms known in both Dutch and French)

Items that remain for cross-language analysis
Because of polysemy, there is no one-to-one semantic
equality relationship between words with a translation
equivalent in the other language.
For example:
Word forms
Dutch CDI
fles (bottle)

Translation equivalent
pairs
fles – bouteille (bottle)
fles – biberon (feeding
bottle)

Word forms
French CDI
bouteille (bottle)
biberon (feeding bottle)

druif (grape)
rozijn (raisin)

druif – raisin (grape)
rozijn – raisin (raisin)

raisin (raisin)

After mapping 345 Dutch and 353 French words from
both vocabulary checklists onto each other to the extent
possible, we were able to form 375 pairs of translation
equivalents.
Across the two lists we found a total number of 511
lexical concepts. Pairs of translation equivalents account
for 73% of this total.
Comparative semantic analysis vocabulary checklists
F-CDI & N-CDI
in %
375
73 %

listequivalents
(pairs of a concept)

= Parental checklists with a large proportion of vocabulary
items. (original English version, Fenson et al., 1993)

2) A 4-WAY SCORING METHOD FOR
ANALYZING THE LEXICONS OF YOUNG
BILINGUALS

list-specific concepts

136

27 %

TOTAL number of
concepts

511

100 %

max. score
possible
89
47
375
511

= TCV

848
(434 + 414)

= TV

* Each word here eq uals a concept.

TCV = Total Conceptual Vocabulary (Pearson et al., 1993)
= total number of lexical concepts in both languages
a bilingual child knows
TV = Total Vocabulary (Pearson et al., 1993)
= total number of words in both Dutch and
French a bilingual child knows
TCV and TV are important double-language measures.
They require the following:
-a semantic overlap analysis of a set of two CDI-forms
in different languages as reported on here for Dutch
and French
-in function of this overlap analysis, the determination
by a clinician or researcher of the number of singlets
(language specific concepts) and the number of
doublets (translation equivalents) a bilingually raised
child knows, as reported by the child's parents who
have filled out a set of CDI-forms in each language.
The TCV score can only be computed and compared to
a TV score after a precise semantic mapping of one
language form of the CDI onto the other.

French version:
'Inventaire français du développement communicatif chez
le nourrison: mots et gestes' (Kern, 1999)

The total of 511 concepts for the two lists combined is 77
more than are listed on the Dutch CDI, and 97 more than
appear on the French CDI.

Dutch version:
'N-CDIs Lijsten voor Communicatieve Ontwikkeling:
Aanpassingen en hernormering van de MacArthur CDIs
van Fenson et al.' (Zink & Lejaegere, 2002)

Note: For the list-specific concepts which only appear on one list it is not possible to determine if a child knows the
concept or not. The child might know the concept in the other language, but since the word for it is not listed in the other
language we cannot know whether the child knows it or not.

USEFULNESS OF THE SEMANTIC OVERLAP ANALYSIS AND THE 4-WAY SCORING METHOD:
• For the screening of possible language delay in bilingual children, the bilingual child's total language ability (so in both languages) must be evaluated, as it is for

monolingual children.
• Total Vocabulary (TV) and Total Conceptual Vocabulary (TCV) measures (Pearson et al.,1993) are valuable tools in assessing bilingual children.
• Semantic mapping allows us to approximate how much of a bilingual child's lexicon is represented in each language uniquely, and how much in both
languages, thus allowing a much fuller assessment of the bilingual child's knowledge of both languages than the simple use of an instrument in each language
can.
• Just the use of two distinct language instruments without a semantic overlap analysis does not allow a full comparison with monolingual children's knowledge
for each of the two languages. For a monolingual, the number of word forms equals the number of concepts in the list. For a bilingual, concepts may be known
in just one language, or in both.
• Using just one list will yield an undesirable underestimation of the bilingual child's word and concept knowledge. Two separate lists will only yield information on
word forms. To make full comparisons with monolinguals possible, a semantic overlap analysis is necessary so that both a Total Vocabulary as well as a Total
Conceptual Vocabulary score can be computed.

ONLY A SEMANTIC OVERLAP ANALYSIS OF CDI LISTS IN DIFFERENT LANGUAGES ALLOWS FOR THE
COMPUTATION OF THE SCORES NECESSARY FOR A FAIR ASSESSMENT OF BILINGUAL CHILDREN'S LEXICAL
CONCEPT KNOWLEDGE.
WE URGE RESEARCHERS TO DEVELOP SUCH SEMANTIC ANALYSES FOR OTHER PAIRS OF LANGUAGES AS A
WAY TOWARDS A BETTER DIAGNOSTIC TOOL.
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