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StReSzCzenIe

Artykuł zawiera teoretyczne wyjaśnienie oraz syntetyczne podsumowanie doświadczeń prak-
tycznych i badawczych zgromadzonych w toku wieloletniej działalności logopedycznej i pedago-
gicznej oraz eksperymentów naukowych i analiz badawczych związanych ze stosowaniem w wy-
chowaniu językowym dzieci z uszkodzeniami słuchu Metody Fonogestów (Cued Speech). Metoda 
ta jest obecnie używana w wielu krajach,  najczęściej komplementarnie ze stosowaniem protez słu-
chowych (zwłaszcza implantów ślimakowych) jako sposób ułatwiania słuchania i wspierania natu-
ralnego procesu przyswajania języka fonicznego. Stosując ją konsekwentnie, można zaobserwować 
pełną zgodność percepcji słuchowo-wzrokowej dźwięków mowy z wykorzystywaniem gestów po-
mocniczych, które wspomagają czynności odróżniania oraz identyfikacji głosek w sylabach w spo-
sób ściśle odpowiadający ich wzorcom fonemowym. Fonogesty to gesty, które wzbogacają liczbę 
cech dystynktywnych poszczególnych głosek dodatkowymi oznaczeniami gestowymi, dostępny-
mi dla wzroku i ułatwiającymi odróżnianie i rozpoznawanie głosek w sylabach pojawiających się 
w szybko płynącym strumieniu mowy. Jest to możliwe na drodze uważnego słuchania i jednocze-
snej obserwacji widocznych ruchów artykulacyjnych oraz specjalnych – prostych, celowych i dys-
kretnych – ruchów ręki wykonywanych przez rozmówcę w pobliżu ust. Ruchy ręki towarzyszą  
wymawianym sylabom w sposób eurytmiczny. 
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SuMMARy

The study contains a theoretical explanation and a synthetic summary of practical and research 
experiences accumulated during many years of logopedic and pedagogical activities and scientific 
experiments involving the use of the Cued Speech method in linguistic upbringing of hearing-
impaired children. This method is currently used in many countries, most often as complementary 
with the use of auditory prostheses (particularly cochlear implants) as a way to facilitate listening 
and to support the natural way of phonic language acquisition. Through its consistent application, 
one can observe a full conformity of auditory-visual perception of speech sounds with the use of 
auxiliary cues (gestures) that support the functions of differentiation and identification of sounds in 
syllables in the way that exactly corresponds with their phonemic patterns. Cued speech are cues 
(gestures) that enrich the number of distinctive features of individual sounds with additional gestural 
signs accessible to sight, which facilitate differentiation and recognition of sounds in syllables that 
appear in rapid speech flow. This is possible by listening attentively and by simultaneously observing 
visible articulatory movements and special – simple, deliberate and discreet – hand movements 
made by the speaker near the mouth. Hand movements accompany the pronounced syllables in 
a eurhythmic way. 

Key words:  hearing-impairment, the deaf, Cued Speech method, linguistic upbringing of 
hearing-impaired children/schoolchildren, cochlear implants, education of the deaf, bilingual educa-
tion of the deaf 

Celem artykułu jest teoretyczne wyjaśnienie oraz syntetyczne podsumo-
wanie doświadczeń praktycznych i badawczych zgromadzonych w toku wielo-
letniej działalności logopedycznej i pedagogicznej oraz wielu eksperymentów 
naukowych i analiz badawczych związanych ze stosowaniem w wychowaniu  
językowym dzieci z uszkodzeniami słuchu Metody Fonogestów (Cued Speech) 
(Krakowiak 1995; Domagała-Zyśk et al. 2021). Metoda ta jest obecnie używana 
w wielu krajach (Domagała-Zyśk 2009; Borowicz 2016, 465–482),  najczęściej 
komplementarnie z zastosowaniem nowoczesnych protez słuchowych (zwłasz-
cza implantów ślimakowych) (Cornett, Daysey 2009; Worsfold 2009; Leyba-
ert, Colin 2007, 245–253; Leybaert, LaSasso 2010, 96–112). Stosując ją konse-
kwentnie, można zaobserwować pełną zgodność percepcji słuchowo-wzrokowej 
dźwięków mowy z wykorzystywaniem gestów pomocniczych, które wspomagają  
czynności odróżniania oraz identyfikacji głosek w sylabach w sposób ściśle od-
powiadający ich wzorcom fonemowym. Fonogesty bowiem to gesty, które 
wzbogacają liczbę cech dystynktywnych poszczególnych głosek dodatkowymi 
oznaczeniami gestowymi, dostępnymi dla wzroku i ułatwiającymi odróżnianie  
i rozpoznawanie głosek w sylabach pojawiających się w szybko płynącym stru-
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mieniu mowy. Jest to możliwe na drodze uważnego słuchania i jednoczesnej  
obserwacji widocznych ruchów artykulacyjnych oraz specjalnych – prostych, ce-
lowych i dyskretnych – ruchów ręki wykonywanych przez rozmówcę w pobliżu 
ust (Krakowiak, ostapiuk 2018, 23–46). Ruchy ręki towarzyszą wymawianym 
sylabom w sposób eurytmiczny1. 

umiejętność rozpoznawania fonemów realizowanych przez osoby mówią-
ce z fonogestami stanowi podstawę przyswajania przez dziecko języka i ucze-
nia się mówienia w toku procesu naturalnego, dzięki rozmowom odbywającym 
się w codziennych sytuacjach życiowych. Bez uciążliwych ćwiczeń. Bez trau-
my rehabilitacyjnej. Na tej podstawie możliwe jest uczenie się czytania i pisania 
oraz integralny rozwój osobowy i edukacja dziecka. Najważniejszym zadaniem 
osób stosujących Metodę Fonogestów jest stworzenie środowiska wychowawcze-
go, w którym dziecko z uszkodzonym słuchem może być włączone do społeczno-
ści słyszącej, żyć i rozwijać się we własnej rodzinie, wśród najbliższych i wśród 
rówieśników słyszących. Warunkiem jest specjalny sposób prowadzenia rozmów 
z dzieckiem przez życzliwe osoby słyszące, czyli mówienie do dziecka z fono-
gestami. używanie fonogestów przez osoby najbliższe nie wyklucza kontaktów 
dziecka z osobami mówiącymi bez gestów pomocniczych, a z czasem przyczynia 
się do coraz lepszego rozumienia mowy bez fonogestów dzięki uważnemu słu-
chaniu i obserwacji ruchów artykulacyjnych („odczytywaniu z ust”, wzrokowej 
percepcji obrazów czynności mówienia). Nie ma też przeszkód w nawiązywaniu 
kontaktów ze środowiskami ludzi niesłyszących i w uczeniu się języka migowe-
go, a także uczeniu się  kolejnych języków fonicznych, obcych.  

1. LiNgWiSTyCZNe, pSyCHoLogiCZNe i MATeMATyCZNe 
ZAłożeNiA MeToDy FoNogeSTóW

Metoda Fonogestów jest polską wersją Metody Cued Speech, opracowanej 
w roku 1966 przez amerykańskiego fizyka i matematyka, prof. R. orina Cornet-
ta (1913–2004), który zastosował w praktyce surdopedagogicznej lingwistyczną 
wiedzę o fonemowej strukturze systemu językowego oraz psychologiczną wie-
dzę o procesach percepcji wielozmysłowej i pamięci, wykorzystując jednocze-
śnie precyzję myślenia matematycznego. Stworzył on system składający się z mi-
nimalnej liczby gestów wspomagających słuchanie i ułatwiających wzrokowy  
dostęp do językowej struktury ciągu mowy dzięki wzbogaceniu liczby cech dys-
tynktywnych głosek gestami pełniącymi funkcje cech dodatkowych, uzupełnia-
jących („kluczy do fonemów”). W wersji polskiej (opracowanej przez autorkę  
niniejszego artykułu w 1984 roku)  wykorzystano ten sam sposób rozumowania, 

1 95% dzieci z uszkodzeniami słuchu ma rodziców słyszących.
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z uwzględnieniem struktury podsystemu fonologicznego polszczyzny oraz wła-
ściwości prozodycznych naszego języka2. 

2. TeCHNiKA MóWieNiA Z FoNogeSTAMi

Najprostszą charakterystykę techniki stosowania fonogestów, czyli mówie-
nia z fonogestami,  można zawrzeć w następujących punktach:

a)  Fonogesty są to specjalne ruchy jednej ręki (prawej lub lewej), które  
towarzyszą głośnemu i wyraźnemu mówieniu. 

b)  Dyskretne ruchy ręki ku określonym punktom (lokacjom) i zmiany ukła-
dów palców towarzyszą widocznym ruchom i zmianom układów narzą-
dów mowy. 

c)  Ruchy i układy ręki są ściśle połączone i zsynchronizowane z ruchami 
i układami narządów mowy.

d)  Ruchy i układy ręki uzupełniają ruchy artykulacyjne, które można zoba-
czyć patrząc na twarz człowieka mówiącego i pozwalają odróżnić wyma-
wiane głoski i sylaby („podobnemu na ustach towarzyszy inne na dłoni”).

e)  Ruchy i układy palców nie zastępują głosek ani ich cech dystynktywnych, 
ale je wzbogacają i wskazują na różnice, które można i trzeba usłyszeć.

pięć lokacji ręki w pobliżu twarzy (pomagających odróżnić samogłoski) 
oraz osiem układów palców (wskazujących na różnice między spółgłoskami) wy-
starcza, aby skutecznie wspomagać czynności percepcyjne (słuchowo-wzrokowe) 
osoby z uszkodzonym słuchem i pomóc jej rozwijać sprawność umysłową okre-
ślaną mianem słuchu fonemowego, która polega na zdolności odróżniania i roz-
poznawania głosek w szybko płynącym strumieniu mowy, a dzięki temu roz-
wijać również sprawności odróżniania i rozpoznawania wyrazów, poznawania  
i zapamiętywania ich znaczeń, a następnie rozumienia wypowiedzi i uczenia się 
mówienia. Dlatego właśnie słusznie można je nazwać „kluczami do języka fo-
nicznego”. Mówiąc z fonogestami, zachowujemy wszystkie normy poprawności 
językowej oraz zasady kultury żywego słowa.

Dziecko z uszkodzonym słuchem może mówić z fonogestami, ale nie jest 
do tego przymuszane. Może wykorzystywać je tylko do wspomagania percep-
cji. Większość dzieci, do których osoby słyszące mówią z fonogestami, próbując 

2 K. Krakowiak, Gesty wspomagające odczytywanie wypowiedzi z ust i możliwość ich zastoso-
wania w nauczaniu niesłyszących dzieci języka polskiego. praca dyplomowa napisana pod kierun-
kiem prof. dr. hab. T. gałkowskiego, uniwersytet Warszawski, Wydział psychologii, Studium po-
dyplomowe Szkolnej psychologii Defektologicznej, Audiofonologia i psychologia Dzieci głuchych 
1984. T.a., Fonogesty. Gesty wspomagające odczytywanie z ust. Poradnik dla logopedów, nauczy-
cieli i rodziców dzieci niesłyszących, Lublin: iKN oDN 1986. 
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Rysunek 1. Tablica Fonogestów 
Źródło: Domagała-Zyśk, Becucci, De Bock, Borowicz, Ceccarelli, De Corte, ebouaney,  

Dolza, Kołodziejczyk, Loi, ochmann, ochmann, Krakowiak 2021.
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mówić i mówiąc coraz wyraźniej, wykonuje  gesty towarzyszące. Na początku 
w swoisty, dziecięcy sposób, a potem coraz bardziej precyzyjnie. Dzięki temu ich 
wymowa jest coraz bardziej zrozumiała dla osób słuchających, a komunikowanie 
się jest pełniejsze.  Zarówno wymowa, jak i gestykulacja rozwijają się analogicz-
ne do przebiegu rozwoju mowy dziecka słyszącego.  

3. LogopeDyCZNe ZAłożeNiA MeToDy FoNogeSTóW 

Logopedyczne wyjaśnienie wspomagającej funkcji fonogestów w wycho-
waniu językowym wymaga zrozumienia szczególnych potrzeb rozwojowych 
dziecka z uszkodzeniem słuchu. Trafne określenie istoty tych potrzeb znajduje-
my w maksymie Wiktora Hugo, która jest na różne sposoby powtarzana w roz-
ważaniach o sytuacji osób z uszkodzeniami słuchu: „Nie jest kalectwem głuchota 
uszu, kiedy rozum słyszy”. Francuski pisarz w ten sposób w jednym z osobistych 
listów pocieszał i wspierał swojego ogłuchłego przyjaciela, który doskonale znał 
język i mógł z powodzeniem czytać oraz pisać. Rzeczywiście główną potrzebą 
każdego człowieka z uszkodzeniem słuchu jest to, żeby do jego umysłu docierała 
treść przekazów słownych. Jednakże, aby to było możliwe, jego mózg i narządy 
mowy muszą nauczyć się wykonywać czynności językowe w języku używanym 
przez wspólnotę społeczną, w której żyje, a jego umysł musi posiadać kompeten-
cję i sprawności umożliwiające czynności językowe konieczne do wymieniania 
treści psychicznych z innymi osobami i do uczestnictwa w relacjach społecznych. 
Maksymę Wiktora Hugo trzeba więc uzupełnić zdaniem orina R. Cornetta: „Nie 
głos, ale słowo jest prawdziwym problemem niesłyszących”.  

Wyjaśnienie twierdzenia Cornetta wymaga zrozumienia istoty czynności ję-
zykowych i odejście od potocznego, uproszczonego pojmowania funkcji dźwię-
ków mowy. Nie ulega wątpliwości, że dobre słyszenie głosek daje dostęp do  
znaków językowych, a troska o dobre słyszenie jest właściwą drogą postępowa-
nia terapeutycznego wobec dzieci z uszkodzeniami słuchu, czyli protezowania 
i wychowania słuchowego. Jednakże trzeba mieć jasną świadomość, że znaki ję-
zykowe to nie same dźwięki. Tzw. wychowanie słuchowe nie tworzy warunków  
wystarczających dla przyswojenia języka fonicznego i rozwoju mowy, chociaż 
jest konieczne.

Według definicji przyjętych w lingwistyce język jest hierarchicznym syste-
mem znaków odzwierciedlającym i utrwalającym ludzką wiedzę i wyobrażenia 
o świecie oraz służącym do międzyosobowej wymiany tej wiedzy i wyobrażeń, 
a także do wzajemnego oddziaływania na siebie oraz tworzenia i regulowania re-
lacji interpersonalnych oraz społecznych. Jest to możliwe dzięki dwom właściwo-
ściom tego systemu: dwoistości (podwójnej artykulacji) poszczególnych znaków 
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i dwuklasowego charakteru procesu tworzenia ze znaków prostych struktur zło-
żonych. podwójna artykulacja (dwoistość) polega na tym, że z niewielkiej liczby 
jednostek nieznaczących (fonemów, czyli umysłowych wzorców głosek; katego-
rii głosek) zbudowany jest policzalny zbiór jednostek mających konwencjonalnie 
przypisane znaczenie (morfemów). Dwuklasowość zaś polega na tym, że morfe-
my są łączone według zasad słowotwórstwa, tworząc słowa będące elementami 
niezliczonych wypowiedzeń (zdań) tworzonych przez ludzi według zasad grama-
tycznej łączliwości słów, czyli zasad fleksji i składni, a jednocześnie poddawa-
nych ocenie według zasad logicznych i przyjętego systemu wartości. 

opisując istotę języka z perspektywy logopedycznej, należy zauważyć, że 
jest on skonwencjonalizowanym we wspólnocie systemem organizującym ludz-
kie czynności poznawczo-komunikacyjne. System ten obejmuje otwarty i niepoli-
czalny zbiór znaczeń oraz zamknięty zbiór precyzyjnych przepisów na ich logicz-
no-gramatyczne łączenie w całości znaczące. Społeczne skonwencjonalizowanie 
znaczeń oraz proces komunikowania się są możliwe dzięki istnieniu zamknię-
tego zbioru precyzyjnych wzorców (przepisów, reguł) wykonywania  czynności 
służących do odbierania i wytwarzania fizycznej postaci znaków dostępnych dla 
ludzkich zmysłów, czyli istnieniu fonemów – dynamicznych wzorców głosek.  
Fonemowo-głoskowa dynamika czynności językowych człowieka stanowi cen-
trum procesu wymiany znaczeń między ludźmi (nadawania i odbioru, mówienia 
i rozumienia), a same fonemy są elementami morfemów, które stanowią niepo-
dzielne jednostki znaczące systemu językowego, które z kolei stanowią budulec 
słów (wyrazów), wypowiedzeń (zdań) i całych wypowiedzi (tekstów). interperso-
nalna tożsamość fonemów umożliwia istnienie konwencji językowej. 

Dzieje poznawania i teoretyczne wyjaśnienia głoskowo-fonemowej posta-
ci ludzkich czynności językowych są tak bogate, że nie jest możliwe przedsta-
wianie ich w krótkim tekście3. Sam fonem definiowano na różne sposoby. Jako 
byt psychiczny, wzorzec umysłowy lub jako kategorię poznawczą powstającą 
w procesie kategoryzacji i generalizacji zespołów cech dystynktywnych zbioru  
głosek, którym przypisujemy tożsamość. W strukturalistycznych opisach systemu 
językowego jest to abstrakcyjny model głoski postrzegany jako byt trwały i sta-
tyczny, oderwany od czynności. Myśl lingwistyczna wywodząca się z tradycji  
J. Baudoina de Courtenay zawiera u swych podstaw koncepcję fonemu jako „mó-
zgowego programu dźwięku”.  

3 Zob. np. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, „pamiętnik Literacki” 51, 1960, 
z. 2, s. 431–473. przedruk: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2, red. 
H. Markiewicz, Kraków 1972, s. 22–68; Z. Stieber, 1966, Historyczna i współczesna fonologia 
jęyka polskiego, Warszawa;  N.S.Trubiecki, 1970, Podstawy fonologii, tłum. A. Heinz, Warsza-
wa;  B. Wierzchowska, 1980, Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław; B. Rocławski, 1991, 
Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka, gdańsk. 
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W logopedycznym opisie czynności językowych trzeba fonem uznać za dy-
namiczny wzorzec dwóch zintegrowanych  czynności:  wzorzec elementarnej 
i niepodzielnej fazy (momentu, aktu) percepcji strumienia dźwięków mowy („po-
słyszenia”) i jednocześnie dynamiczny model elementarnej fazy (momentu, aktu) 
czynności artykulacyjnych („wymówienia”)4. Tożsamość percepcyjno-artyku-
lacyjna tego wzorca jest rezultatem integracji sensoryczno-motorycznej umoż-
liwiającej czynności językowe. Dziecko uczy się zintegrowanych czynności  
percepcyjno-artykulacyjnych od momentu, gdy jego zmysł słuchu zaczyna dzia-
łać w łonie matki (Kornas-Biela 1993, 143–158) i doskonali je w ciągu począt-
kowych lat życia, wchodząc w interakcje komunikacyjne z osobami używający-
mi określonego języka. 

powstawanie i rozwój pełnego kompletu dynamicznych modeli odbioru 
i realizacji oraz samokontroli odbioru i realizacji głosek języka używanego we 
wspólnocie, w której dziecko żyje (ojczystego, macierzystego), jest niewątpliwie 
uwarunkowane genetycznie. Nie znaczy to, że dynamiczne wzorce czynności od-
bierania i wytwarzania jednostek ciągu mowy u każdego użytkownika tego języka  
są identyczne oraz że same procesy słuchania i mówienia przebiegają u każdej 
osoby tak samo. organizacja czynności sensorycznych, neurolingwistycznych 
i motorycznych u poszczególnych osób może się różnić ze względu na ich in-
dywidualne, mało jeszcze poznane, cechy i dynamizmy czynności. Ważne jest, 
żeby rezultatem czynności mówienia i percepcji był dostęp do językowej posta-
ci znaków i zdolność ich dekodowania oraz kodowania. Dlatego tak ważne i cen-
ne są badania naukowe nad zróżnicowaniem czynności mózgu związanym z la-
teralizacją prowadzone przez Z. M. Kurkowskiego (2013). potrzebny jest rozwój 
i poszerzenie obszaru tych badań. ich celem jest bowiem nie tylko poznanie na-
ukowe, ale również zbudowanie podstaw zróżnicowanych programów wspiera-
nia wczesnego rozwoju dzieci zagrożonych utrudnieniami w przyswajaniu języka  
i uczeniu się mowy. 

podstawą zróżnicowanych programów i doboru metod wychowania języ-
kowego jest uwzględnianie zjawiska redundancji, które umożliwia ekonomiczny 
przebieg komunikowania się. Na każdym poziomie organizacji tego procesu moż-
na zauważyć nadmiar cech przekazu  i elementy na pozór zbędne (nadmiar eks-
presji, nadmiar słów, powtórzenia, wyjaśnienia, środki  retoryczne, zachowania 
negocjacyjne itp.), które zapewniają dostępność wypowiedzi i skuteczność komu-
nikowania się, mimo różnic między czynnościami nadawcy i odbiorcy. Fonoge-
sty to specjalny system  cech redundantnych (nadmiarowych) dodanych do głosek 
w celu ułatwienia ich odróżniania oraz identyfikacji. 

4 Dynamiczną definicję głoski jako „najmniejszego wymówienia posłyszenia” sformułował 
W. Doroszewski, 1963, Podstawy gramatyki polskiej, cz. i, wyd. 2, Warszawa: pWN, s. 35–38. De-
finicja ta jest stosowana w pracach z zakresu kultury żywego słowa. 
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opisane właściwości systemu językowego i czynności językowych dają  
ludziom możliwość uzyskiwania łączności umysłowej i zdolność twórczego wy-
mieniania między sobą treści psychicznych. oczywiście łączność umysłowa mię-
dzy ludźmi nigdy nie jest pełna, a wymieniane treści nie są doskonale tożsame 
dla mówiących i odbierających, jednakże ograniczenie łączności umysłowej spo-
wodowane przez uszkodzenie słuchu tworzy sytuację szczególnie trudną, zarów-
no dla osoby dotkniętej uszkodzeniem, jak i dla osób słyszących z najbliższego 
jej otoczenia (Krakowiak 2021). Wprawdzie komunikowanie się z użyciem języ-
ka nie gwarantuje pełnego rozumienia się wzajemnego, ale bez języka komuniko-
wanie się jest bardzo ograniczone.

przyswajanie języka przez dziecko wymaga nie tylko dostępu do wszyst-
kich poziomów struktury wypowiedzi, ale również jednoczesnego dostępu do ota-
czającej rzeczywistości, która jest środowiskiem jego życia. Dziecko, poznając  
język, poznaje świat. A świat i język poznaje w toku interakcji z innymi osobami 
oraz własnej aktywności poznawczej w środowisku. Trafnie ujął to Hans-georg  
gadamer: „Wychowujemy się, poznajemy świat, poznajemy ludzi i w końcu po-
znajemy nas samych, ucząc się  mówić. Nauka mówienia nie polega na zazna-
jamianiu się z użyciem gotowego już narzędzia w celu oznaczenia swojskiego 
i znanego nam już świata. Nauka mówienia to oswajanie i poznawanie świata sa-
mego i świata takiego, jakim go napotykamy” (gadamer 2000). 

Dlatego właśnie dziecko z uszkodzeniem słuchu nie może przyswoić języ-
ka i nauczyć się mówić w gabinecie logopedycznym, w toku ćwiczeń słucho-
wych ani na lekcjach w szkole specjalnej. żadne dziecko nie może przyswoić 
go, słuchając biernie głosu dorosłych i naśladując samo jego brzmienie. Dziec-
ko uczące się mowy jest od samego początku podmiotem sprawczym i twórczym.  
Samodzielnie tworzy własny język, czerpiąc wzory z zachowań osób dorosłych, 
a jednocześnie podejmuje działania językowe i sprawdza ich skuteczność w ko-
munikowaniu się oraz przydatność w tworzeniu uporządkowanego obrazu pozna-
wanej rzeczywistości. popularne powiedzenie: „Język wchodzi do głowy przez 
uszy”, traktowane przez niektórych logopedów jak aksjomat, zawiera poznawczo 
groźną tendencję do redukcjonizmu. 

istotnie, słuch pozwala odbierać dźwięki mowy, ale słowa stają się dostępne 
tylko wówczas, gdy zostaną rozpoznane jako znaki, czyli wówczas, gdy dostęp-
na stanie się ich forma morfonologiczna, znaczenie oraz łączliwość składniowa. 
Rozpoznawanie znaków językowych odbywa się w toku czynności ich rozszy-
frowywania z użyciem kodu fonemowo-głoskowego. Brak zdolności słyszenia  
kategorialnego (fonemowego) lub niedoskonałe słyszenie ciągu głosek stanowi 
barierę, która nie pozwala na pełny dostęp do słów. uszkodzenia słuchu występu-
jące u dzieci mają różne przyczyny, stopnie i objawy. Z logopedycznego punktu 
widzenia najważniejsze jest jednak rozpoznanie indywidualnych potrzeb w zakre-
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sie dostępu do wszystkich warstw językowej struktury wypowiedzi (rysunek 2). 
głębokie prelingwalne uszkodzenie słuchu, które nastąpiło przed przyswojeniem 
dynamicznych, percepcyjno-artykulacyjnych wzorców fonemów, stanowi barierę 
w nabywaniu języka i uczeniu się mówienia. 

Diagnoza sprawności słyszenia nie może ograniczać się do oceny audio-
logicznej, skoncentrowanej na reagowaniu na dźwięki mierzone i opisywane 
w aspekcie akustycznym. Konieczna jest przede wszystkim ocena stanu barie-
ry, która utrudnia dostęp do struktury fonemowej ciągu mowy, czyli diagnoza 
możliwości uczenia się czynności językowych z wykorzystaniem dynamicznych, 
percepcyjno-artykulacyjnych wzorców tych czynności, czyli fonemów. Diagno-
za sprawności  słyszenia kategorialnego (fonemowego) wymaga długotrwałej  
obserwacji zachowań małego dziecka z uszkodzeniem słuchu. Nie wystarczy za-
stosowanie prostego testu słuchu fonemowego (fonematycznego). Celem jest oce-
na wysokości bariery utrudniającej dostęp do fonemów.

Najwyższa bariera –  afonemia5 (brak zdolności odróżniania i rozpozna-
wania fonemów, nawet w warunkach sprzyjających słuchaniu) – uniemożliwia 
dostęp do wszystkich poziomów struktury językowej wypowiedzi, uniemożli-
wia przyswajanie języka i uczenie się mowy. Dysfonemię, czyli częściową nie-

5 Terminy dysfonemia i afonemia do teorii logopedycznej wprowadziła Barbara ostapiuk 
(B. ostapiuk, Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego – propozycja termi-
nów i klasyfikacji, „Audiofonologia” 1997, 10, s. 117–136. obraz zjawisk obserwowanych u osób 
z uszkodzeniami słuchu jako bariery ich rozwoju językowego został przedstawiony w monografii: 
Krakowiak K., Fonogesty jako narzędzie..., s. 13–66.

Rysunek 2. potrzeby dostępu do wypowiedzi

KAZiMieRA KRAKoWiAK



31

zdolność odróżniania i rozpoznawania fonemów, można podzielić na kilka stop-
ni w zależności od liczby nierozpoznawanych fonemów. utrudnia dostęp do  
wypowiedzi, ale nie uniemożliwia naturalnego procesu przyswajania języka 
i uczenia się mowy. Zaburza jednak ten proces w stopniu zależnym od stopnia 
dysfonemii (Krakowiak 2006, 255–288). W wielu przypadkach uszkodzenie na-
rządu słuchu, zwłaszcza zaopatrzonego w dobrze dobrane protezy słuchowe, nie 
stanowi przeszkody w dostępie do fonemów, chociaż utrudnia rozpoznawanie 
innych cech dźwięków mowy (np. barwy głosu, która stanowi ekspresję emo-
cji) albo powoduje dyskomfort w złych warunkach akustycznych (przy pogłosie, 
w hałasie). W takiej sytuacji należy jednak uznać, że dana osoba jest funkcjonal-
nie słysząca. 

Wracając do rozważań nad funkcją fonogestów, należy podkreślić, że nie-
wątpliwie kluczowy dla rozpoznawania znaków językowych jest dostęp do fo-
nemów. Jednakże trzeba też pamiętać, że naturalna postać akustyczno-artykula-
cyjna głosek nie może być niczym zastąpiona. Język foniczny nie istnieje bez  
dźwięków mowy. Nie wolno więc utrudniać słuchania ani zmieniać naturalne-
go brzmienia słów. Nie należy także nadmiernie zwalniać tempa mówienia i zbyt 
szeroko otwierać ust, aby uwidocznić ruchy języka6. 

podsumowując rozważania dotyczące logopedycznych podstaw Metody 
Fonogestów, należy podkreślić, że szczególnym jej walorem jest to, że dźwię-
ki mowy nie są niczym zastępowane ani zniekształcane. Są tylko uzupełnia-
ne gestami, które pomagają je odróżnić i zidentyfikować. Czyli pomagają słu-
chać, a jednocześnie uczą sztuki uważnego słuchania i wspierają szybki dostęp 
do wszystkich warstw struktury językowej wypowiedzi. Sprawiają, że staje się 
ona przejrzysta mimo niedokładności samego słyszenia. Dzieje się tak dlatego, że  
dynamiczne modele czynności percepcyjno-artykulacyjnych zostają zachowane, 
ujawnione i wzmocnione przez włączenie aktywności wzroku i ręki, a także po-
szerzonych obszarów połączeń synaptycznych w mózgu. Rozpatrując ten aspekt 
Metody Fonogestów, można stwierdzić, że stymuluje ona powstawanie nowych 
połączeń synaptycznych w ludzkim mózgu, których działanie  kompensuje nie-
dostatki słyszenia.  

Należy też podkreślić, że jest ona sposobem udostępniania osobom z uszko-
dzeniami słuchu słów, czyli elementów systemu językowego, dzięki temu, że 
udostępnia precyzyjne przepisy czynności służących do odbierania i wytwarza-
nia fizycznej postaci znaków dostępnych dla zmysłów, czyli uruchamia w mózgu 
dziecka naturalny dynamizm głoskowo-fonemowy. Mówiąc inaczej, jest sposo-
bem udostępniania morfonologicznej struktury wypowiedzi dzięki ułatwianiu do-
stępu do fonemów, a to sprawia, że może być dogodnym sposobem wspomagania 

6 Takie pozorne ułatwienia powodują jatrogenne zaburzenia mowy, zwłaszcza wady artykula-
cji, epentezy i zaburzenia prozodii.
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naturalnego procesu przyswajania przez dziecko języka fonicznego w toku natu-
ralnego rozwoju psychicznego wśród osób słyszących. 

Trzeba bardzo mocno podkreślić, że Metoda Fonogestów nie uzależnia swo-
ich użytkowników. Jeśli zdolność słyszenia poprawi się dzięki nowym protezom 
lub rozwojowi samej sprawności, mówienie z fonogestami nie będzie konieczne. 
Można go zaniechać, a – w razie potrzeby, np. w czasie, gdy nie jest możliwe ko-
rzystanie z protez – wrócić do tego sposobu wspomagania słuchania.

Warunkiem koniecznym skuteczności tej metody jest ustawiczne i wielo-
letnie (przynajmniej kilkuletnie) mówienie do dziecka z fonogestami przez jego 
rodziców, osoby bliskie, logopedów i nauczycieli. Trzeba pamiętać, że dzieci  
słyszące na pełne przyswojenie języka potrzebują co najmniej siedmiu lat. Nie 
można oczekiwać, że u dziecka z uszkodzeniem słuchu proces ten będzie trwał 
krócej. Ważnym problemem, który pojawia się w kontekście wyników badań na-
ukowych i ustaleń praktycznych dotyczących Metody Fonogestów, jest trafny do-
bór tej metody do indywidualnych potrzeb konkretnych dzieci i stworzenie dla 
nich środowisk wychowawczych zapewniających ustawiczne wsparcie.  

Właściwości Metody Fonogestów opisane z perspektywy logopedycznej 
wskazują na to, że może ona być stosowana nie tylko w wychowaniu języko-
wym dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu, ale także dzieci z trudnościami i za-
burzeniami rozwoju słuchu fonemowego oraz innymi utrudnieniami percepcji 
słuchowej, spowodowanymi przez zaburzenia czynności ośrodkowego układu  
Nerwowego. 

4. pRAKTyCZNe poTWieRDZeNie SKuTeCZNośCi 
MeToDy FoNogeSTóW

obserwacje praktyczne i badania eksperymentalne zostały wielokrotnie opi-
sane w literaturze światowej i polskiej (Krakowiak 1995).  Literatura dotycząca 
tej tematyki jest bogata7. ustawicznie pojawiają się nowe prace. Dlatego nie ma 
konieczności przedstawiania w tym miejscu szczegółowych sprawozdań z prze-
biegu i szczegółowych wyników poszczególnych badań. 

praktyczne korzyści, jakie odnoszą dzieci niesłyszące ze stosowania metody 
Cued Speech, można opisywać w wielu aspektach i mierzyć przy użyciu różnych 
narzędzi. Wszystkie badania, zarówno amerykańskie, belgijskie, francuskie (Ley-
baert, Colin 2007, 245–253; Leybaert,  LaSasso 2010,  96–112), jak i polskie, wy-
kazują pozytywny wpływ Cued Speech przede wszystkim na rozwój kompetencji 

7 Spis literatury zob.: e. Domagała-Zyśk, S. Becucci, S. De Bock, A. Borowicz, C. Ceccarelli, 
i. De Corte, A. ebouaney, e. Dolza, R. Kołodziejczyk, g. Loi, A. ochmann, W. ochmann, K. Kra-
kowiak, 2021, Fonogesty – metoda i jej zastosowanie. /The Cued Speech system and its practice. 
Brussels.

KAZiMieRA KRAKoWiAK



33

językowej, rozumiany jako opanowywanie systemu na wszystkich płaszczyznach 
jego struktury: fonologicznej, morfologicznej, syntaktycznej oraz leksykalno-se-
mantycznej i frazeologicznej. 

Wszystkie badania wykazują także rozwój sprawności wzrokowej percepcji 
wypowiedzi słownych, zarówno jako bezpośredni efekt stosowania gestów po-
mocniczych, jak i jako długotrwały rezultat ich wpływu na – opartą na zdoby-
tej kompetencji językowej – umiejętność odczytywania z ust komunikatów słow-
nych. Wyniki analizowane na podstawie wskaźników, które dają się zmierzyć 
lub policzyć i poddać analizie ilościowej i statystycznej, są różne w różnych ba-
daniach i zależą od czasu oraz intensywności wykorzystywania gestów pomoc-
niczych w bezpośrednim, codziennym komunikowaniu się językowym dzieci 
w domu rodzinnym i w szkole. 

W polsce zostały przeprowadzone dwa wieloletnie eksperymenty, których 
poprawność metodologiczna została potwierdzona. odbyły się w specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących, 
w których udało się stworzyć środowiska osób mówiących z fonogestami. pierw-
szy eksperyment, zorganizowany w ośrodkach w Lublinie i w Radomiu w latach 
1985–1995, został szczegółowo przedstawiony w monografii: Fonogesty jako na-
rzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem (Krakowiak 1995) oraz 
wielu innych publikacjach. Drugi wieloletni eksperyment został przeprowadzo-
ny w nowo powstającej szkole specjalnej w Kaliszu, co umożliwiło zorganizo-
wanie dużego środowiska mówiącego z fonogestami. efekty zostały przedsta-
wili w swoich pracach Marcin Białas (2007) i Justyna Leszka (2006), a także  
Anita Trochymiuk (2008).

Badania eksperymentalne potwierdziły tezę, że Metoda Fonogestów jest 
skuteczną metodą wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu. Fo-
nogesty umożliwiają odróżnianie i rozpoznawanie wszystkich głosek języka  
polskiego i poznawanie dynamicznych wzorców czynności percepcyjno-artykula-
cyjnych według wzorców mających postać fonemów. Metoda zawiera pełny pro-
gram wychowania polisensorycznego, w tym słuchowego, oraz integracji senso-
rycznej czynności mowy. 

Badania eksperymentalne potwierdziły i unaoczniły też tezę, że dźwięki 
mowy są tylko jedną z możliwych postaci werbalnego przekazu językowego, do-
stępną dla słuchu. Sam przekaz językowy i jego tworzywo – język – są byta-
mi aktualizującymi się w wielorakiej aktywności ludzi: zmysłowej i neuropsy-
chologiczno-umysłowej oraz społeczno-komunikacyjnej. Aktywność językowa 
człowieka nie wymaga w stopniu koniecznym doskonałego słyszenia, jakkolwiek 
akustyczna i fonetyczna postać realizacji fonemów stanowi najczęstszą i najdo-
godniejszą formę ich dostępnej dla zmysłów substancji.
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Liczne dzieci z uszkodzeniami słuchu, korzystające z Metody Fonogestów, 
osiągają taki poziom kompetencji językowej i sprawności rozumienia wypowie-
dzi, że po pewnym czasie mogą dosyć swobodnie rozmawiać także z osobami, 
które fonogestów nie stosują, a nawet zrezygnować z używania gestów pomocni-
czych. Nie można jednak spodziewać się, że nastąpi to po kilku  miesiącach ich 
używania. przyswajanie języka i uczenie się mowy przez dzieci z uszkodzeniami 
słuchu odbywa się zwykle w czasie zbliżonym lub nieco dłuższym od tego proce-
su u dzieci słyszących i trwa nie krócej niż siedem lat. 

Stosowanie fonogestów potwierdziło słuszność przyjętych założeń, pozwo-
liło unaocznić hierarchiczną strukturę systemu językowego i wykazać donio-
słość wiedzy o języku w tworzeniu warunków sprzyjających przyswajaniu języ-
ka i uczeniu się mowy przez dziecko.  udowodniło także, że rozwój językowych 
czynności dziecka z uszkodzonym słuchem przebiega tak samo, jak rozwój tych 
umiejętności u dzieci pełnozmysłowych. Wnioski z przeprowadzonych obserwa-
cji potwierdzają wiedzę z zakresu psycholingwistyki rozwojowej i wskazują na 
główne potrzeby rozwojowe każdego dziecka, które można ująć w następujących 
punktach: 

a)  potrzeba atmosfery miłości, w środowisku rodzinnym oraz akceptacji 
i życzliwości w środowisku edukacyjnym.

b)  potrzeba akceptacji dla mówienia z fonogestami w środowisku wycho-
wawczym; ośmieszanie lub lekceważenie takiego sposobu mówienia 
wpływa niekorzystnie na motywację dziecka do uczenia się mówienia 
z zastosowaniem tej metody.

c)  potrzeba uczestniczenia w interakcjach komunikacyjnych z osobami do-
rosłymi rozmawiającymi z nim w naturalnych sytuacjach (w toku co-
dziennych czynności i zabaw).

d)  potrzeba dobrych warunków odbioru, czyli zmysłowego dostępu do re-
prezentacji fonemów w naturalnym ciągu mowy (we frazach realizowa-
nych zgodnie z zasadami prozodii), dobrej akustyki i dobrego oświetlenia 
w pomieszczeniach.

e)  potrzeba dostępu do otaczającej rzeczywistości i możliwości jej wielo-
zmysłowego poznawania (doświadczania, eksplorowania), czyli opero-
wania przedmiotami, obserwacji przedmiotów i zjawisk, działania spraw-
czego i sprawdzania jego skuteczności.

f)  potrzeba prawidłowej organizacji czasu poświęconego na słuchanie i pa-
trzenie na twarz rozmówcy, mówienie oraz wykonywanie innych czyn-
ności; dziecko z uszkodzeniem słuchu nie może jednocześnie słuchać,  
patrząc na twarz rozmówcy i obserwować przedmioty oraz zjawiska; nie 
może też jednocześnie słuchać i pisać.
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g)  potrzeba wystarczająco długiego czasu na uczenie się znaczeń słów i ro-
zumienia wypowiedzeń. 

Najważniejsze efekty korzystania z fonogestów są następujące: 
  1.  poprawa kontaktu wzrokowego z rozmówcą, koncentracji uwagi na 

jego ustach, oraz zdolności do wsłuchiwania się w wypowiadane przez 
niego słowa.

  2.  poprawa skuteczności wykorzystywania protez słuchowych (aparatów 
oraz implantów ślimakowych) w percepcji sygnałów mowy – umiejęt-
ność „słuchania wizualnego”.

  3.  Rozwój aktywności komunikacyjnej (w tym także głosowej) oraz kre-
atywności językowej (dzieci korzystające z fonogestów chętnie i dużo 
mówią, zadają dużo pytań).

  4.  Doskonałe opanowanie podsystemu fonologicznego, tj. przyswojenie 
inwentarza fonemów oraz reguł ich łączliwości w języku polskim. 

  5.  Zgodny z normą przebieg rozwoju słownika (typowa dla dzieci trzylet-
nich „eksplozja” leksykalna następuje po około trzech latach korzysta-
nia z fonogestów).

  6.  Zgodny z normą przebieg rozwoju umiejętności budowania zdań (pierw-
sze samodzielnie budowane zdania pojawiają się po dwóch latach ko-
rzystania  z fonogestów).

  7.  Zgodny z normą przebieg rozwoju umiejętności słowotwórczych i świa-
domości morfologii wyrazu (w trzecim roku korzystania z fonogestów 
dzieci wchodzą w okres intensywnego tworzenia neologizmów i neose-
mantyzmów; praktyczna znajomość fleksji rozwija się stopniowo i kon-
sekwentnie).

  8.  Dobre przygotowanie do nauki czytania i pisania metodami analitycz-
no-syntetycznymi, a następnie wysoka sprawność czytania i umiejęt-
ność pisania zgodnie z zasadami pisowni (stosowanie zasady fonetycz-
nej i morfologicznej oraz umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby przy 
przenoszeniu).

  9.  Wysoki poziom umiejętności zapisywania wypowiedzi odczytanej z ust, 
czyli pisania dyktand.

10.    Rozwój wymowy zgodnej ze strukturą fonologiczną wyrazów (samoist-
nie zanikają  substytucje, elizje, epentezy i metatezy; deformacje głosek 
muszą być usuwane metodami korekcji logopedycznej). 

11.  Rozwój rozumienia wyrazów i zwrotów wieloznacznych, synonimów, 
homonimów, wyrażeń frazeologicznych, zwrotów i fraz, żartów języko-
wych oraz metafor, porównań i symboli poetyckich. 
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12.  Rozwój zdolności spostrzegania akcentu wyrazowego i zdaniowego 
oraz podstawowych wzorców intonacyjnych; rozpoznawanie metrum 
i rymów w wierszu.

5. peDAgogiCZNo-eTyCZNy 
ASpeKT SToSoWANiA MeToDy FoNogeSTóW

Zarówno opracowanie Metody Cued Speech (w 1966 roku), jak i jej polskiej 
wersji (w 1984) (Krakowiak 1986; Krakowiak 1987), były motywowane potrze-
bą przezwyciężenia trudności, które pojawiają się w wychowaniu dzieci z uszko-
dzeniami słuchu w rodzinach i w edukacji szkolnej, a polegają na utrudnieniu słu-
chowego dostępu do języka wspólnoty ludzi słyszących, zarówno w mowie, jak 
i w piśmie. Doświadczenie i badania pedagogiczne wskazują bowiem na to, że 
niesłyszący, którzy nie znają języka dźwiękowego, nie tylko nie potrafią mówić, 
ale także nie mogą sprawnie czytać (rozpoznają pojedyncze wyrazy jako znaki 
graficzne, a nie jako grafemową postać zdań zbudowanych ze słów według zasad 
składni) (Krakowiak 2004a, 281–290). 

istotnym składnikiem motywacji opracowania metody umożliwiającej dzie-
ciom z uszkodzeniami słuchu dostęp do języka była potrzeba zmniejszenia wy-
siłku i traumy, których doświadczają niesłyszące dzieci oraz ich rodzice w toku 
tradycyjnej rehabilitacji opartej na usprawnianiu słuchu. Nauczenie się mówie-
nia przez osoby z głębokimi prelingwalnymi uszkodzeniami słuchu i afonemią 
jest niemożliwe, a przy dysfonemii wysokiego stopnia wymaga wieloletnie-
go wysiłku oraz żmudnej i stresującej pracy od rodziców i terapeutów, a przede 
wszystkim od samego dziecka. Dziecko musi się uczyć każdego słowa oddzielnie  
i oddzielnie każdej formy słowa oraz każdej zasady gramatycznej. osiągnięcia nie 
zawsze są  satysfakcjonujące, a trauma związana z rehabilitacją przypomina prze-
życia związane z wieloletnią przemocą psychiczną i bardzo często ma szkodliwy 
wpływ na relacje rodzinne i rozwój osobowości dziecka. 

Skutki traumy rehabilitacyjnej obserwujemy bardzo często u osób do-
rosłych z uszkodzeniami słuchu, które – mimo że osiągnęły wysoki poziom  
rozwoju mowy – nie odczuwają satysfakcji ani wdzięczności dla rodziców i logo-
pedów, doświadczają długotrwałych skutków urazów psychicznych i zmian ner-
wicowych, a często decydują się na „ucieczkę  do świata ciszy”, uczą się języ-
ka migowego i odmawiają mówienia. To te osoby sfrustrowane łatwo podlegają 
ideologizacji i włączają się do różnego rodzaju „grup buntu” i subkultur. Jednak-
że trzeba zauważyć, że trwałym  osiągnięciem osób rehabilitowanych z zastoso-
waniem metod oralnych może być umiejętność czytania, której zdobycie bez mó-
wienia byłoby niemożliwe. Dzięki znajomości języka fonicznego i jego odmiany  
pisanej przyczyniają się także do rozwoju polskiego Języka Migowego (pJM), 
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tworząc nowe znaki i wzbogacając semantykę oraz uczestnicząc w badaniach nad 
tym językiem. 

obecnie w wielu przypadkach poziom traumy rehabilitacyjnej jest obniża-
ny dzięki stosowaniu coraz doskonalszych protez słuchowych (aparatów oraz im-
plantów ślimakowych). Większość małych dzieci z uszkodzeniami słuchu przy-
swaja język foniczny z powodzeniem. Jednak nie wszystkie odnoszą wystarcza-
jące korzyści z używania protez słuchowych. W takich przypadkach pojawia się 
propozycja intensywnej rehabilitacji. Jednakże obowiązkiem rodziców i logope-
dów jest troska o harmonijny rozwój dziecka, a przemoc rehabilitacyjna jest nie-
dopuszczalna, jak każdy inny rodzaj przemocy. W takich sytuacjach wskazane 
jest zaproponowanie rodzicom Metody Fonogestów,  która – jak już uzasadnio-
no – uzupełnia działanie protez, ułatwiając słyszenie i znacznie powiększa korzy-
ści z ich używania. Stosowanie Metody Fonogestów zmniejsza wysiłek dziecka.

Stosowanie tej metody wymaga jednak pewnego wysiłku włożonego w na-
uczenie się mówienia z fonogestami przez rodziców i inne osoby słyszące z oto-
czenia dziecka, a następnie ustawicznego uzupełniania mowy fonogestami 
we wszystkich rozmowach z dzieckiem oraz z innymi ludźmi w jego obecno-
ści. Koncepcja postępowania pedagogicznego z zastosowaniem Metody Fono-
gestów opiera się na dążeniu do współuczestnictwa osób słyszących w trudno-
ściach dziecka z uszkodzeniem słuchu i do tworzenia warunków włączania go do 
wspólnoty ludzi używających języka fonicznego w mowie i w piśmie, a jedno-
cześnie udostępniania mu wartości rodzinnych oraz dorobku kultury narodowej  
i uniwersalnej. 

Wymaga to zmiany postawy wobec zjawiska niepełnosprawności słuchowej 
i odrzucenia przeświadczenia, że trzeba i można „naprawić uszkodzenie”. isto-
ta wspomagania czynności słuchowo-językowych osoby z uszkodzeniem narzą-
du słuchu z zastosowaniem coraz doskonalszych protez i urządzeń technicznych 
polega na dostarczaniu jej bodźców  przekształconych w taki sposób, aby moż-
liwy był naturalny rozwój  jej czynności poznawczych i językowych. Cel sto-
sowania fonogestów jest taki sam jak cel stosowania implantów ślimakowych. 
Chodzi przede wszystkim o to, żeby dziecko uzyskało dostęp do sygnałów ję-
zykowych przekazywanych mu przez innych ludzi, w tym języku, w którym po-
sługuje się cała społeczność, w którym zawarty jest dorobek kultury narodowej  
i uniwersalnej. 

Stosowanie Metody Fonogestów nie jest pod żadnym względem podobne 
do  komunikowania się osób niesłyszących w językach migowych, zarówno w ich 
odmianach rodzinnych i środowiskowych, jak i zunifikowanych  (np. w polskim  
Językiem Migowym, pJM), ani też z używaniem języków hybrydalnych, łączą-
cych znaki migowe z mową (np. Systemem Językowo-Migowym, SJM). Języki 
migowe są kodami alternatywnymi i autonomicznymi. Mają własne, odmienne  
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od języków fonicznych, właściwości struktury znaków oraz własne zasady ich 
łączliwości syntaktycznej. Stosowanie Metody Fonogestów nie wyklucza ani nie 
utrudnia używania naturalnych języków migowych. Doskonale sprzyja dwuję-
zyczności, a nawet wielojęzyczności, rozwijając kompetencje i sprawności języ-
kowe, a także poznawcze osób z uszkodzeniami słuchu. używając Metody Cued 
Speech, można też uczyć się kolejnych języków fonicznych. oczywiście stosu-
jąc jej wersje specjalnie opracowane do tych języków (Borowicz 2016).   Stoso-
wanie Metody Fonogestów wymaga przyjęcia nowej strategii budowania relacji 
między osobami słyszącymi i dziećmi z uszkodzeniami słuchu. Dotychczas zna-
ne są dwie główne strategie rozwiązywania problemu obecności osób niesłyszą-
cych w społeczeństwie: 

1.  pierwsza strategia opiera się na organizowaniu specjalnych szkół i eks-
kluzywnych środowisk tworzących własne języki, czyli języki migowe, 
oraz swoiste subkultury, co jednocześnie skutkuje wykluczeniem z głów-
nego nurtu życia społecznego. Włączanie może odbywać się tylko po-
średnio, z udziałem tłumacza. 

2.  Druga strategia polega na inkluzji warunkowej i wymaga od osoby 
z uszkodzeniem  słuchu   osiągnięcia kompetencji i sprawności iden-
tycznych z osobami słyszącymi, co można osiągnąć na drodze długo-
trwałej i pracochłonnej rehabilitacji, ale w niektórych przypadkach jest  
nieosiągalne.  

Celem nowej strategii jest bezwarunkowa inkluzja społeczna dzieci zagrożo-
nych niepełnosprawnością i stworzenie dla nich warunków dostępności do wspól-
noty, w której przyszły na świat, oraz do jej języka i kultury. odchodzi się od  
nadmiernej koncentracji na rehabilitacji, której celem było „naprawienie” uszko-
dzonego organizmu dziecka. przyjmuje się ważną prawdę, że osoby z uszkodze-
niami słuchu korzystające z protez słuchowych (zarówno aparatów słuchowych, 
jak i implantów ślimakowych) odbierają dźwięki mowy inaczej niż ludzie słyszą-
cy. Nie obniża to uznania dla wartości nowoczesnego protezowania słuchowe-
go, ale pozwala lepiej zrozumieć płynące z niego korzyści i przyczynić się do ich  
pomnożenia. 

Nowa strategia polega na przystosowaniu sposobu mówienia rodziców i in-
nych osób z otoczenia dziecka do jego szczególnych, indywidualnych potrzeb 
w sposób, który ułatwia uważne słuchanie z wykorzystaniem wzroku. Dzięki 
temu dziecko odnosi większe korzyści z używania protez słuchowych i samo-
dzielnie, w sposób naturalny, przyswaja język oraz uczy się mówić. od osób sły-
szących wymaga to wysokiego poziomu zdolności do empatii oraz nauczenia się 
– niezbyt trudnej – techniki mówienia z fonogestami8, a następnie jej stosowania 

8 Techniki mówienia z fonogestami można nauczyć się na kursach prowadzonych przez pol-
skie Stowarzyszenie Metody Fonogestów lub na kursie internetowym (link: http://fonogesty.eu/).  
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w rozmowach z dzieckiem w codziennych sytuacjach życiowych. W tych warun-
kach rehabilitacja zostaje zastąpiona wychowaniem językowym dziecka (Krako-
wiak 2012). 

Trudności w zrozumieniu i zaakceptowaniu nowej strategii przez niektórych 
specjalistów i rodziców, wynikające z uznawania niepełnosprawności słuchowej 
za cechę człowieka z uszkodzeniem narządu zmysłu, a nie – zgodnie ze współcze-
snymi ujęciami definicyjnymi tego zjawiska – za utrudnienie jego relacji z oso-
bami, które używają języka fonicznego, stanowi przeszkodę w upowszechnieniu 
Metody Fonogestów w środowiskach życia dzieci z uszkodzeniami słuchu. Wy-
jaśnienie istoty nowego sposobu myślenia zawarte jest w następującej tezie: Je-
śli mój rozmówca nie słyszy, to ja nie umiem mówić. Niepełnosprawność dotyka 
obydwu osób, które próbują się komunikować. Jeśli chcemy wyzwolić się z nie-
pełnosprawności, musimy nauczyć się rozmawiać, czyli nauczyć się wspólnego 
języka i wspólnego sposobu przekazywania sobie znaków. Język foniczny jest  
językiem wspólnoty rodzinnej, narodowej i uniwersalnej. Dzieci z uszkodzeniami 
słuchu mają niezbywalne prawo dostępu do tego języka. Stosowanie Metody Fo-
nogestów umożliwia pełny dostęp do języka narodowego. 

oczywiście potrzebne jest jednoczesne metodyczne postępowanie logope-
dyczne oraz nauczanie czytania, a następnie nauczanie języka narodowego, tak 
samo jak w edukacji dzieci słyszących (Krakowiak 2012, 329–410; gulip 2021). 
prawidłowe stosowanie Metody Fonogestów odbywa się w środowisku włączają-
cym, w którym wiele osób mówi z fonogestami ze względu na szczególne potrze-
by rozwojowe i edukacyjne dziecka (dzieci) z uszkodzeniem słuchu. W przypad-
kach kiedy dziecko nie rozumie wypowiedzi osób nieużywających fonogestów, 
możliwe i wskazane jest przekazywanie ich przez tzw. transliteratora, czyli oso-
bę, która powtarza (i wyjaśnia) niezrozumiałe wypowiedzi, mówiąc z fonogesta-
mi (Kołodziejczyk 2004, 193–198; Kołodziejczyk 2005, 119–126; Kołodziejczyk 
2006, 409–421). Jest to wypróbowany sposób skutecznego wspierania uczniów 
i studentów na lekcjach i wykładach oraz innych zajęciach szkolnych i akademic-
kich (Borowicz, Kołodziejczyk 2011, 62–70; Krakowiak 2020, 15–34).

6. pRZyCZyNy TRuDNośCi 
W upoWSZeCHNiANiu SToSoWANiA FoNogeSTóW

pierwszą przeszkodą dla powszechnego stosowania fonogestów w rodzi-
nach wychowujących dzieci z uszkodzeniami słuchu jest trudność zrozumienia 
istoty tej metody w świetle wiedzy potocznej. Niedostatek refleksji powoduje, że  
zarówno rodzice, jak i niektórzy specjaliści nie potrafią oderwać się od przeświad-
czenia, że nauczyć się mówić można tylko dzięki doskonałemu słyszeniu dźwię-
ków mowy. 
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Druga trudność wynika z faktu, że liczba dzieci w uszkodzeniami słuchu nie 
jest duża i trudno stworzyć środowisko wychowawcze dla grupy rówieśniczej. 
podejmując starania zmierzające do tworzenia takich środowisk, trzeba brać po 
uwagę bariery społeczne, które blokują upowszechnianie się metody. Ważne spo-
strzeżenia dotyczące tych barier sformułowała Jadwiga Cieszyńska (2000, 70): 

„Stosowanie fonogestów wymaga pewnej świadomości językowej i opero-
wania metajęzykiem, dotyczącym fonetyki, fonologii, gramatyki. podczas pro-
wadzenia zajęć obserwuję trudności wielu rodziców (nawet tych z wyższym  
wykształceniem) w orientacji w podstawowych zagadnieniach językowych. 

Trudno przekonać dorosłych do podjęcia nauki mówienia z fonogestami. 
Wstępnym warunkiem stosowania metody jest doskonałe opanowanie samej 
techniki, a także przyzwyczajenie do starannego wypowiadania się. [...] Kiedy ro-
dzice małych dzieci zgłaszają się do poradni, oczekują działań podejmowanych 
w stosunku do dziecka. W ich poczuciu to ono ma być nauczane, a nie oni. Two-
rzy się bariera związana z niespełnieniem oczekiwań”. 

Spostrzeżenia te są cenne, ponieważ wskazują na bardzo ważne zjawi-
ska w dziedzinie opieki medycznej, pedagogicznej i logopedycznej nad dzieć-
mi z uszkodzeniami słuchu. po pierwsze nie ulega wątpliwości, że sprawowa-
nie tej opieki wymaga od dorosłych osób słyszących – zarówno specjalistów, jak 
i rodziców – posiadania wiedzy i szczególnych umiejętności (Krakowiak 2000a, 
339–358). Nikt nie może ich zwolnić z tego obowiązku. Trzeba raczej szukać spo-
sobów i form ułatwionego zdobywania odpowiednich umiejętności i rozumienia 
potrzeb rozwojowych dziecka. 

Druga uwaga Jadwigi Cieszyńskiej dotyczy zjawiska, które wymaga głębo-
kiej refleksji psychologicznej i działań terapeutycznych wobec wielu rodziców. 
Cierpią oni bowiem z powodu niedojrzałej relacji z dzieckiem „obarczonym nie-
pełnosprawnością słuchową”. Wynika to ze szczególnego stanu mentalnego, któ-
ry można nazwać „syndromem klienta”. Jego główne elementy stanowią: trud-
ność z akceptacją dla „uszkodzonego” dziecka i stereotypowe przeświadczenie, 
że specjaliści mogą je „naprawić”, podobnie jak zepsute urządzenie; trzeba im 
tylko za to dobrze zapłacić. Rodzice oczekują od specjalistów – zarówno leka-
rzy, jak i logopedów – żeby dzięki zabiegom specjalistycznym i przy zastosowa-
niu nowoczesnych urządzeń technicznych „uzdrowili” dziecko i przywrócili mu 
„normalność”. Własny udział w  rehabilitacji rozumieją jako obowiązek ponosze-
nia jej kosztów oraz organizowanie żmudnych ćwiczeń, których główny ciężar 
spada jednak na samo dziecko. Tylko ono jest usprawniane, korygowane i podda-
wane rozlicznym rygorom. To jest przyczyna wspomnianej wcześniej przemocy  
rehabilitacyjnej. 

Niektórzy rodzice, zwłaszcza matki, które przyjęły narzucony im model 
„matki rehabilitantki”, swój udział w trosce o dziecko rozumieją jako zadanie po-
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legające na wykonywaniu takich samych działań, jakie wykonują logopedzi i na-
uczyciele. Zapominają, że rola rodziców jest inna. Jeśli rodzice stają się surowy-
mi nauczycielami własnego dziecka, to dziecko traci najcenniejszy rodzaj więzi 
społecznej, która zapewnia mu rozwój.

Rodzicom bardzo trudno rozpoznać fakt, że uszkodzenie słuchu dziecka 
ogranicza także ich własną sprawność komunikowania się. To oni właśnie po-
trzebują nauczyć się rozmawiać ze swoim dzieckiem po to, żeby dziecko mogło 
uczyć się w kontaktach z nimi. uszkodzenie słuchu stanowi bowiem barierę inter-
personalną w rodzinie i stawia osoby słyszące przed koniecznością współuczest-
nictwa w tym dramacie (por. Bouvet 1966, 135). Zaakceptowanie tej konieczno-
ści i świadome podjęcie uczestnictwa w niepełnosprawności własnego dziecka 
daje rodzicom szanse sprostania jego potrzebom rozwojowym. Skuteczna i satys-
fakcjonująca rozmowa z dzieckiem z uszkodzeniem słuchu wymaga szczególne-
go poziomu kultury mówienia i szczególnej postawy moralnej. 

potrzebna jest także refleksja nad motywacją działalności wielu specjali-
stów. Czy oczekiwania rodziców na pełne „uzdrowienie” dziecka nie jest powo-
dowane jawnymi lub ukrytymi obietnicami specjalistów? przemiany i osiągnięcia, 
które dokonały się w ostatnich latach w dziedzinie otolaryngologii, otochirurgii  
i protetyki słuchowej są istotnie godne uznania, a nawet podziwu, ale jednocze-
nie powodują złudzenie wszechmocy specjalistów. przy najwyższym uznaniu dla 
tych dokonań, warto uświadomić sobie także ograniczenia skuteczności protez 
w odniesieniu do wielu osób i poszukiwać metod komplementarnych, uzupeł-
niających i umożliwiających jak najlepsze wykorzystanie protez (Kołodziejczyk  
2010, 78–93).

Kolejnym czynnikiem utrudniającym upowszechnienie stosowania Metody 
Fonogestów są postawy niektórych dorosłych niesłyszących. Kierując się przy-
wiązaniem do tradycji i do przyjętych stereotypów oraz doświadczając trudności 
w rozumieniu istoty metody, odnoszą się do niej z niechęcią. Jest to zrozumiałe, 
jeśli uwzględnimy emocje osób wykluczonych. Warto jednak zwrócić uwagę na 
uzasadniony fakt, że korzystanie z fonogestów nie utrudnia używania języka mi-
gowego. Z użyciem fonogestów można służyć wsparciem także dzieciom z rodzin 
niesłyszących w udostępnianiu im fonicznego języka narodowego. Metoda Fono-
gestów może być z powodzeniem stosowana w edukacji dwujęzycznej. Zawsze 
jednak wymaga pewnego wysiłku od osób słyszących.  

poDSuMoWANie

W konkluzji przedstawionych rozważań warto przedstawić postulaty waż-
ne dla dalszego rozwoju surdologopedii jako nauki stosowanej, opartej na wielo-
aspektowych badaniach czynności językowych człowieka: 
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a)   pierwszy postulat dotyczy uwzględniania ważności wielozmysłowego 
charakteru percepcji wypowiedzi i wielorakiej aktywności wszystkich 
narządów uczestniczących w ludzkich czynnościach językowych. Z tej 
tezy wynika postulat o charakterze praktycznym, który dotyczy koniecz-
ności budowania podstaw programowych wychowania językowego oraz 
terapii logopedycznej dzieci z uszkodzeniami słuchu z uwzględnianiem 
zasady polisensorycznego dostępu do wypowiedzi oraz rozwijania czyn-
ności kompensujących i wspomagających słuchanie. Nadmierna koncen-
tracja na usprawnianiu czynności uszkodzonego zmysłu słuchu przynosi 
w wielu przypadkach niekorzystne skutki postępowania logopedycznego 
i przyczynia się do zakłócenia rozwoju psychicznego. 

b)   Drugim postulatem jest wskazanie na konieczność prowadzenia wycho-
wania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu zagrożonych opóźnie-
niem rozwoju mowy i przyswajania języka przede wszystkim w toku na-
turalnych interakcji z rodzicami oraz innymi osobami bliskimi, a także 
logopedami, wychowawcami, nauczycielami i rówieśnikami we wspól-
nocie edukacyjnej z udziałem języka tej wspólnoty. używanie polskiego  
Języka Migowego (pJM) jest wskazane, zwłaszcza dla dzieci rodziców 
niesłyszących (jako języka pierwszego), a także dla dzieci z głębokimi 
i znacznymi uszkodzeniami słuchu z rodzin słyszących – jako języka dru-
giego. uczenie się kolejnych języków, zarówno fonicznych, jak i migo-
wych, jest możliwe i godne zalecenia. 

c)   Trzeci postulat to wskazanie na potrzebę dalszych pogłębionych badań 
logopedycznych  nad czynnościami mowy z uwzględnieniem ich złożo-
nego charakteru, który wynika z udziału wielu narządów i różnych ro-
dzajów procesów zachodzących w mózgu oraz zróżnicowania przebiegu 
tych procesów u poszczególnych osób. Dotyczy to zwłaszcza uwzględ-
niania różnic indywidualnych w przebiegu procesów zachodzących 
w toku przyswajania języka przez dzieci i rozwoju ich mowy. Wiedza do-
tycząca tych problemów jest konieczna do tworzenia metod diagnozowa-
nia szczególnych potrzeb rozwojowych, a także dobierania metod wy-
chowania językowego do indywidualnych potrzeb dzieci.

Te trzy postulaty wynikają z doświadczenia praktycznego i badawczego oraz 
refleksji teoretycznej dotyczącej mowy z użyciem Metody Fonogestów (Cued 
Speech) w toku naturalnych interakcji w rodzinie, przedszkolu i szkole. 
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