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Kszta³towanie siê kompetencji komunikacyjnej
u osób nies³ysz¹cych. Aspekt lingwistyczny,
poznawczy i spo³eczno-emocjonalny
Linguistic, cognitive and socio-emotional skills in the development
of communicative competence in the deaf
Anna Œwi¹tek
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nies³ysz¹cych, Kraków

Streszczenie
Niniejszy artyku³ jest próba teoretycznego ujêcia problemu g³uchoty. Ukazano w nim kszta³towanie sie systemu jêzykowego u dzieci nies³ysz¹cych w porównaniu z nabywaniem tych umiejêtnoœci przez dzieci w normie rozwojowej. Opisano konsekwencje uszkodzenia s³uchu dla rozwoju cz³owieka w poszczególnych aspektach kompetencji komunikacyjnej (lingwistycznym, poznawczym i spo³eczno-emocjonalnym).
S³owa kluczowe: kompetencja komunikacyjna, osoby nies³ysz¹ce.

Summary
The article is an attempt at providing a theoretical account of the problem of deafness. It presents an analysis of the development of language
in deaf children in comparison with the same process in healthy children. The study focused on the effects of hearing impairment on the development of linguistic, cognitive and socio-emotional skills within the domain of communicative competence.
Key words: communicative competence, the deaf.

G³uchota jest zjawiskiem wielowymiarowym, które mo¿na opisaæ z punktu widzenia takich dziedzin wiedzy jak medycyna, logopedia, psychologia, jêzykoznawstwo. W literaturze czêsto spotyka siê rozbie¿ne pogl¹dy specjalistów i uporz¹dkowanie wiedzy w tym zakresie (szczególnie pod k¹tem
psychologicznym i logopedycznym), które mog³yby pomóc
w zrozumieniu, czym jest g³uchota i jakie niesie ze sob¹ konsekwencje dla rozwoju cz³owieka. Ukazanie problemu w perspektywie rozwojowej jest jednoczeœnie odpowiedzi¹ na pytanie, jak rozwija siê i kszta³tuje kompetencja komunikacyjna
osób nies³ysz¹cych.
Logopedzi i psychologowie podkreœlaj¹, ¿e budowanie
od podstaw, b¹dŸ te¿ doskonalenie kompetencji komunikacyjnej nie ogranicza siê wy³¹cznie do jêzyka. Jest to sprawa
bardzo istotna, ale ju¿ w koncepcji Hymesa (który wprowadzi³ do nauki omawiane pojêcie) kompetencja jêzykowa jest
podporz¹dkowana kompetencji komunikacyjnej. Sposób
wypowiadania siê podlega gramatycznym regu³om jêzyka
typowym dla danej kultury, ale mo¿liwoœæ wyra¿enia czegokolwiek wymaga ponadto uwzglêdnienia odpowiedniego
kontekstu sytuacyjnego, oraz spe³nienia pewnych warunków
psychologicznych (motywacja, percepcja sytuacji, jej zrozumienie itp.). Pod pojêciem „kompetencja komunikacyjna”

rozumiem zatem zdolnoœæ do osi¹gania ró¿nych celów zwi¹zanych z kontaktowaniem siê z innymi ludŸmi w specyficznych kontekstach spo³ecznych, za pomoc¹ œrodków jêzykowych i niejêzykowych. Jest to zdolnoœæ indywidualna, z³o¿ona i rozwijaj¹ca siê w ci¹gu ca³ego ¿ycia cz³owieka [KielarTurska, Bia³ecka-Pikul 1993]. Jednostkami kompetencji
komunikacyjnej s¹ wypowiedzi (akty mowy). Stanowi¹ one
pierwszy i podstawowy poziom komunikacji. Kolejnym poziomem kompetencji komunikacyjnej jest wariant mówienia
(w ramach tego samego jêzyka istniej¹ ró¿ne odmiany i warianty jego u¿ycia). Najg³êbszym poziomem regulacji kompetencji komunikacyjnej jest osobisty styl jednostki, który determinuje sposób realizowania owej kompetencji. Jest on charakterystyczny ze wzglêdu na preferencje osobiste jednostki,
jej zainteresowania, postawy, cele, a nawet idea³y ¿yciowe.
Ten poziom kompetencji komunikacyjnej odzwierciedla niepowtarzalnoœæ jednostki ludzkiej [Kurcz 1992]. Bior¹c pod
uwagê ró¿norodnoœæ zaburzeñ, ka¿d¹ z przedstawionych
jednostek komunikacyjnych nale¿y zawsze rozumieæ w kontekœcie konkretnej osoby (inny bêdzie akt mowy u dziecka
zdrowego, inaczej bêdzie wygl¹da³ u dziecka np. z pora¿eniem mózgowym). W badaniach nad kompetencj¹ komunikacyjn¹ zarysowa³y siê najwyraŸniej trzy nurty: lingwistyczny,
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poznawczy i spo³eczno-emocjonalny. Postaram siê pokazaæ
jak przebiega rozwój umiejêtnoœci w obrêbie poszczególnych
aspektów u osób nies³ysz¹cych.

G³uchota a aspekt lingwistyczny komunikacji
Uszkodzenie s³uchu nie prowadzi do utraty zdolnoœci do
poznania jêzyka, ani nie jest upoœledzeniem umys³u, które
zuba¿a potencja³ rozwojowy i intelektualny dziecka. U¿ywanie jêzyka fonicznego w komunikowaniu siê jest bardzo siln¹
potrzeb¹ i mo¿na mimo utrudnionej sytuacji nauczyæ osoby
nies³ysz¹ce tej umiejêtnoœci. Nale¿y to czyniæ równie¿ wtedy,
gdy dziecko poznaje jako pierwszy jêzyk migowy i przy jego
pomocy osi¹ga podstawowe cele komunikacyjne. Jest bowiem oczywiste, ¿e znaki migowe pomagaj¹ uczyæ siê umiejêtnoœci wymiany znaczeñ, a co za tym idzie dziecko ma
szansê na poznanie semantycznej warstwy jêzyka. Jest jednak w¹tpliwe, ¿e t¹ drog¹ mo¿na opanowaæ morfologiê
i sk³adniê jêzyka, oraz poznaæ jego semantykê w stopniu
wystarczaj¹cym do rozumienia tekstów pisanych i pisania
zgodnie z norm¹ gramatyczn¹ [Krakowiak 1998]. Pos³ugiwanie siê wy³¹cznie jêzykiem migowym lub stosowanie istniej¹cych, niestety nieprzemyœlanych po³¹czeñ systemu
jêzykowo-migowego, nie pozwala dziecku nies³ysz¹cemu na
nawi¹zanie pe³nowartoœciowej komunikacji z osobami
mówi¹cymi w sposób naturalny, a co za tym idzie skazuje go
na funkcjonowanie w odizolowanych krêgach ludzi nies³ysz¹cych, swoistych gettach; a tego w³aœnie chcemy unikn¹æ.
Prawdziwym problemem dzieci z g³êbokim uszkodzeniem
s³uchu nie jest samo ograniczenie s³yszenia dŸwiêków. Dziêki osi¹gniêciom wspó³czesnej audiofonologii, medycyny,
wczesnej diagnostyce, udaje siê ocaliæ przed zanikiem nawet resztki s³uchu, co pomaga dzieciom ucz¹cym siê jêzyka
w ich wieloletnich zmaganiach. Warto jednak zaznaczyæ,
¿e samo s³yszenie nie wystarcza, aby skutecznie przyswoiæ
zasady jêzyka. Zbudowanie wszystkich umiejêtnoœci jêzykowych nie opiera siê wy³¹cznie na percepcji s³uchowej. Odbiór
dŸwiêków mowy to czynnoœæ z³o¿ona, aktywizuj¹ca nie tylko
analizator s³uchowy, ale ca³y skomplikowany system funkcji
jêzykowych i niejêzykowych mózgu. Nawet osoby s³ysz¹ce
przekonuj¹ siê o tym ³atwo podczas nauki jêzyków obcych,
stosuj¹c przecie¿ ca³y szereg œrodków wspomagaj¹cych –
wizualnych. Ka¿de dziecko, nie tylko nies³ysz¹ce, musi nauczyæ siê odbioru s³uchowego wypowiedzi s³ownej i stoi
przed trudnym zadaniem zbudowania sobie wewnêtrznej reprezentacji regu³ rz¹dz¹cych t¹ wypowiedzi¹. Trzeba zatem
æwiczyæ zdolnoœæ okreœlan¹ mianem s³uchu fonemowego –
czyli specyficznie ludzk¹ umiejêtnoœæ do odró¿niania i identyfikowania jednostek fonicznych strumienia mowy [Krakowiak 1995].
Próbuj¹c przedstawiæ jak przebiega nabywanie systemu
jêzykowego u dzieci z uszkodzonym s³uchem, odwo³ujê siê
do norm rozwojowych charakterystycznych dla dzieci zdrowych. Porównuj¹c ten proces w takim zestawieniu, chcê ukazaæ, jak wiele wiêksz¹ pracê musi wykonaæ dziecko nies³ysz¹ce na drodze rozwoju mowy, a mimo w³o¿onego wysi³ku
nauka tej umiejêtnoœci przed³u¿a siê w czasie i jakoœciowo
inaczej wygl¹daj¹ osi¹gniêcia dziecka nies³ysz¹cego w tej
dziedzinie.
Bezpoœrednia obserwacja ma³ych dzieci z g³êboko uszkodzonym s³uchem pozwala zauwa¿yæ, ¿e w czasie, kiedy
u innych dzieci rozpoczynaj¹ siê poszczególne fazy rozwoju
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mowy, one równie¿ s¹ gotowe do rozpoczêcia tych samych
czynnoœci. W pierwszych miesi¹cach ¿ycia g³u¿¹, wydaj¹c
mimowolne dŸwiêki, a nieco póŸniej krzycz¹ [Terier 1992 za:
Krakowiak 1995]. Próbuj¹ równie¿ gaworzyæ, choæ nie przebiega to ju¿ tak samo jak u dzieci s³ysz¹cych (brak gaworzenia samonaœladowczego). Pod koniec pierwszego roku
¿ycia dziecko s³ysz¹ce operuje 4-5 s³owami, a w nastêpnych
latach (a¿ do 6 r.¿.) opanowuje dziennie œrednio po 9-10 s³ów
[Clark 1995 za: Kielar-Turska, Bia³ecka-Pikul 2001]. Dzieci
ucz¹ siê takich wyrazów, jakich u¿ywaj¹ doroœli. S¹ to nazwy
ludzi, pokarmów, czêœci cia³a, ubrañ, zwierz¹t, pojazdów, zabawek. Ponadto dziecko s³ysz¹ce samo tworzy wiele nowych s³ów, korzystaj¹c z powszechnych sufiksów (na tej zasadzie powstaje równie¿ wiele neologizmów, których dzieci
g³uche nie produkuj¹). Realizacja wypowiadanych s³ów
z punktu widzenia poszczególnych podsystemów jêzyka
bywa jeszcze bardzo niedoskona³a, ale jeœli dziecko nie ma
specyficznych zaburzeñ rozwojowych, z biegiem czasu wymowa staje siê coraz bardziej poprawna. W rozwoju cz³owieka wczeœniejsze jest jednak rozumienie, które poprzedza
produkcjê mowy. Dziecko poznaje znaczenia s³ów, a to stanowi oparcie w poznawaniu abstrakcyjnego systemu gramatycznego. Dowodem na to, ¿e dziecko kieruje siê powszechnymi regu³ami semantyczno-syntaktycznymi jest zjawisko
hiperregularyzacji, polegaj¹ce na konsekwentnym stosowaniu przez dzieci danej regu³y bez uwzglêdnienia wyj¹tków.
Jedna z zasad przedstawionych przez D. I. Slobina dotyczy
koniecznoœci koncentrowania siê na wskazówkach fleksyjnych. Skoro wiêc mówimy: „kwiat- kwiatem- kwiatu” to dziecko powie równie¿ „pies- piesem- piesu” [Lipowska 2001].
W 2. roku ¿ycia wypowiedzi dziecka s³ysz¹cego maj¹ formê
holofraz (wypowiedzi jednowyrazowych). Ponadto w s³owniku znajduje siê wiele onomatopei (wyrazów dŸwiêkonaœladowczych). To naturalne w rozwoju mowy zjawisko jest wykorzystywane w pracy nad systemem jêzykowym dzieci
nies³ysz¹cych (jeden z elementów metody: „symultanicznosekwencyjnej wczesnej nauki czytania” [Cieszyñska 2000]).
Z czasem dziecko tworzy zlepki dwuwyrazowe nie stosuj¹c
przy tym regu³ gramatycznych. S¹ to wypowiedzi zrozumia³e
w po³¹czeniu z rozgrywaj¹c¹ siê sytuacj¹. W wypowiedziach
tych przewa¿a funkcja ekspresywna (wyra¿enie emocji) i impresywna (wywieranie wp³ywu na s³uchacza). W 3. roku ¿ycia dziecko zdrowe ma w swym s³owniku ju¿ od 1000 do
1500 s³ów i buduje zdania zgodnie z regu³ami gramatycznymi. Od zdañ prostych do coraz bardziej z³o¿onych.
Dziecko pozbawione od urodzenia mo¿liwoœci dok³adnego s³uchowego odbierania dŸwiêków, ma trudnoœci nie tylko
z odró¿nianiem, rozpoznawaniem i zapamiêtywaniem bodŸców akustycznych, ale te¿ nie jest w stanie samoistnie opanowaæ umiejêtnoœci operacyjnych, potrzebnych do rozkodowania mowy i dotarcia do znaczeñ. Bariera fonologiczna
u dzieci g³uchych objawia siê niemo¿noœci¹ szybkiego odró¿niania i rozpoznawania sylab. To z kolei ogranicza dostêp
do morfemowej struktury wyrazów i zdañ, co w konsekwencji
powoduje trudnoœci w kojarzeniu poszczególnych wyrazów,
ich form, a nastêpnie trudnoœci w interpretacji znaczenia
ca³ych zdañ i ich ci¹gów. Bariera fonologiczna jest zatem
przyczyn¹ zahamowania lub opóŸnienia naturalnego procesu kszta³towania siê podsystemu fonologicznego jêzyka,
który jest konieczny do werbalnego kodowania znaczeñ
[Krakowiak 1995]. Oznacza to, ¿e dziecko nies³ysz¹ce, na-
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wet z pomoc¹ aparatów s³uchowych, nie jest w stanie bez
oddzia³ywañ terapeutycznych, nabyæ umiejêtnoœci lingwistycznych w takim samym zakresie i w tym samym czasie co
dziecko s³ysz¹ce. Proces ten bêdzie siê zawsze przed³u¿a³,
a w zale¿noœci od innych sprawnoœci dziecka warunkuj¹cych
nabywanie jêzyka, efekty pracy mog¹ wygl¹daæ ró¿nie u ró¿nych dzieci. W pocz¹tkowych fazach nauki jêzyka, zjawiska
fonetyczne, takie jak asymilacje, uproszczenia grup spó³g³oskowych, czy metatezy s¹ widoczne zarówno u dzieci s³ysz¹cych jak i g³uchych. U dzieci nies³ysz¹cych nie obserwuje siê
jednak zjawiska hiperregularyzacji, co odbija siê niekorzystnie na rozumieniu znaczeñ wyrazów w ró¿nych odmianach.
Ponadto mowa dziecka nies³ysz¹cego jest pozbawiona
zdrobnieñ i zgrubieñ. Dzieci te trudno przyswajaj¹ sobie synonimy i nie potrafi¹ odmieniaæ wyrazów. W zastêpstwie
bardziej skomplikowanych okreœleñ (dotyczy to g³ównie
opisu czynnoœci) u¿ywaj¹ podstawowych czasowników typu
„byæ”, „mieæ” [Cieszyñska 1992]. Równie¿ pod wzglêdem
fonetycznym mowa dzieci nies³ysz¹cych w wiêkszoœci przypadków bêdzie zawsze niedoskona³a, dlatego æwiczenia
artykulacyjne nie s¹ podstawowym celem pracy surdologopedy.

G³uchota a aspekt poznawczy komunikacji
Uznaje siê, ¿e do 2. roku ¿ycia odrêbnie rozwija siê myœlenie, a odrêbnie mowa. Jeœli nawet mowa dziecka jest ju¿
zupe³nie sk³adna, to myœlenie bardzo niedoskona³e. Fakt, ¿e
oba te procesy maj¹ póŸniej szansê rozwijaæ siê równorzêdnie, jest zas³ug¹ doskonal¹cych siê umiejêtnoœci jêzykowych. Jêzyk dostarcza wiedzy o œwiecie, poprzez jêzyk mo¿na stymulowaæ procesy myœlenia, uczenia siê, pamiêci. Próbuj¹c dotrzeæ do istoty jêzyka (czy to naturalnego, zdobytego
drog¹ s³uchow¹, czy te¿ realizowanego za pomoc¹ migów)
zauwa¿amy, ¿e podstawow¹ jego funkcj¹ jest poznawanie
rzeczywistoœci. To w³aœnie jêzyk ukierunkowuje poznanie,
wyznacza sposoby docierania do rzeczy i ich stanów, buduje relacje miêdzy zjawiskami œwiata mentalnego, a wiêc projektuje rzeczywistoœæ w umyœle cz³owieka [Krakowiak 1998].
Z teorii rozwojowych wiadomo, ¿e w 2. okresie stadium sensomotorycznego, a wiêc ju¿ miêdzy 1., a 4. miesi¹cem ¿ycia,
zaczyna rozwijaæ siê koordynacja s³uchu ze wzrokiem.
Dziecko zdrowe zaczyna odró¿niaæ dŸwiêki – odwraca g³owê
w kierunku, z którego dochodz¹, kojarzy twarze ludzi z ich
g³osami [Wadsworth 1998]. Pozbawienie dziecka od najwczeœniejszych etapów rozwoju bodŸców dŸwiêkowych,
powoduje, ¿e nie rozwija ono schematów sensomotorycznych, bêd¹cych podstaw¹ rozwoju inteligencji. Wa¿nym
osi¹gniêciem, które przypada w rozwoju dzieci zdrowych na
stadium myœlenia przedoperacyjnego jest zdolnoœæ reprezentowania, czyli umiejêtnoœæ u¿ywania symboli i znaków, tak bardzo potrzebna równie¿ przy nauce czytania. Ci¹gle jednak myœlenie to cechuje dominacja percepcji nad rozumowaniem, egocentryzm1, centracja2, niezdolnoœæ œledzenia przekszta³ceñ, czy odwracania operacji. U dzieci
zdrowych okres ten trwa miêdzy 2. a 7. rokiem ¿ycia. Dzieci

75

nies³ysz¹ce pozostaj¹ na poziomie takiego rozumowania
du¿o d³u¿ej. Zaburzenia w rozwoju mowy, które hamuj¹
uczenie siê pojêæ (zw³aszcza abstrakcyjnych), poci¹gaj¹ za
sob¹ dalsze niedoskona³oœci w procesach myœlenia. Dzieci
nies³ysz¹ce maj¹ k³opoty z klasyfikowaniem, szeregowaniem, porównywaniem, analogi¹. Utrata s³uchu uniemo¿liwia budowanie wyobra¿eñ, co zawê¿a procesy myœlenia osób nies³ysz¹cych do „tu i teraz”. Badania nad konceptualizacj¹ czasu u nies³ysz¹cych pokazuj¹, ¿e dzieci 8., 10.,
a nawet 14. letnie mia³y powa¿ne k³opoty z uchwyceniem
przemian zachodz¹cych w d³u¿szym odcinku czasu (np. dorastanie dziecka, zmiany w przyrodzie zachodz¹ce w ci¹gu
ca³ego roku), jak równie¿ dziej¹cych siê bardzo szybko
(przejazd samochodu, spadanie owocu z drzewa) [Cieszyñska 1993]. Trudno dzieciom nies³ysz¹cym okreœlaæ pory dnia
i roku, poruszaæ siê w myœlach w obrêbie tygodnia, miesi¹ca
i lat. Nie analizuj¹ przesz³oœci, nie snuj¹ marzeñ. To pokazuje, jak inaczej kszta³tuje siê poczucie to¿samoœci osób nies³ysz¹cych, jak inaczej konstruuje siê w ich umys³ach reprezentacja otaczaj¹cego nas œwiata, naszej historii, tradycji
i ca³ego dziedzictwa kultury. To wszystko ma równie¿ ogromne znaczenie dla funkcjonowania pamiêci. Przecie¿ ka¿de
nowe spostrze¿enie odnoszone jest do ju¿ nabytych doœwiadczeñ i integrowane z istniej¹cym w pamiêci systemem
wiedzy. W semantyczno-kognitywnej strukturze pojêciowej
przechowywane s¹ przetworzone doœwiadczenia i uporz¹dkowana wiedza o œwiecie. Powracamy wiêc nieuchronnie do
kodu jêzykowego, który rozstrzyga o tym, jakie rzeczy lub
zdarzenia uznamy za wa¿ne i wykorzystamy je w procesie
myœlenia, gdy nie mo¿na ju¿ odwo³aæ siê do spostrzeganej
rzeczywistoœci. Bardzo wa¿na umiejêtnoœæ, której rozkwit
przypada u dzieci zdrowych na czas œredniego dzieciñstwa
(4-6 lat) to rozwój dzieciêcych teorii umys³u. Dziêki nim
dziecko odró¿nia przekonania na temat rzeczywistoœci, od
niej samej. To one pomagaj¹ dostrzec, ¿e myœlenie na jakiœ
temat mo¿e byæ fa³szywe lub prawdziwe, co przek³ada siê na
rozumienie k³amstwa, ¿artu, metafory. Umiejêtnoœæ ta mo¿e
byæ æwiczona u dzieci nies³ysz¹cych na przyk³ad poprzez
wprowadzenie do zajêæ, lub zabaw maskotki, lalki, która jest
z³a, lub zadowolona, czegoœ nie wie, lub o czymœ myœli.
Dziecko uczy siê odczytywaæ jej stany mentalne, czêsto
to¿same z w³asnymi. Zadaniem takiego zabiegu jest równie¿
to, ¿e dziecko nigdy nie czuje dyskomfortu, gdy musi zmierzyæ siê z trudnym dla siebie zadaniem i czegoœ nie wie.
Problem dziecka poœrednio przejmuje wówczas maskotka
(jeden z elementów metody: „symultaniczno-sekwencyjnej
wczesnej nauki czytania” [Cieszyñska 2001]). Teorie umys³u
uwra¿liwiaj¹ na drugiego cz³owieka i przygotowuj¹ dziecko
(zarówno zdrowe jak i nies³ysz¹ce) do prawid³owego
funkcjonowania w œwiecie spo³ecznym.

G³uchota a aspekt spo³eczno-emocjonalny
komunikacji
Je¿eli g³uchota ma tak istotny wp³yw na rozwój mowy
i procesów poznawczych to ma równie¿ wp³yw na emocje

1
Egocentryzm intelektualny – sposób wyjaœniania przyczynowoœci, który cechuje brak ró¿nicowania miêdzy tym, co zewnêtrzne – fizyczne,
a tym co wewnêtrzne – psychiczne. Wyjaœniaj¹c zjawiska dziecko odnosi je do w³asnej aktywnoœci, zgodnie z modelem w³asnego dzia³ania
(np.s³oñce zachodzi, bo dziecko idzie spaæ) [Piaget 1966 za: Kielar-Turska 2001].
2
Centracja – psychol. skupienie siê na jednym aspekcie rzeczywistoœci, powoduj¹ce jego subiektywne wyolbrzymienie, z czym wi¹¿¹ siê deformacje w myœleniu, spostrzeganiu i ocenie [Kopaliñski 2003].
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i funkcjonowanie spo³eczne osoby nies³ysz¹cej. Wiedza
spo³eczna jest wiedz¹, dziêki której grupy kulturowe lub
spo³eczne dochodz¹ do porozumienia na drodze umowy. Jej
przyk³adami s¹ regu³y, prawa, normy moralne, etyka oraz
sam jêzyk. Wiedza spo³eczna nie da siê wyprowadziæ z dzia³añ na przedmiotach. Jest ona konstruowana przez dzieci na
podstawie ich interakcji i wspó³dzia³ania z innymi ludŸmi.
Rozwój spo³eczny jest przygotowaniem do przysz³ego ¿ycia
w spo³eczeñstwie, a zmiany wystêpuj¹ce w otoczeniu dziecka prowadz¹ do zmian w jego osobowoœci [Kowalik 2002].
Uczestniczenie w interakcjach spo³ecznych staje siê, pocz¹wszy od urodzenia, regularnym i nieuniknionym sk³adnikiem codziennoœci niemowl¹t. G³ównym partnerem w tych
interakcjach jest matka. Dziecko, które ju¿ w okresie p³odowym najczêœciej s³ysza³o jej g³os, rejestruje go. W wypowiedziach matki wielk¹ rolê odgrywa melodia. Ona przede
wszystkim przyci¹ga uwagê dziecka, po niej dziecko poznaje nastawienie opiekuna w danej chwili. Ju¿ dzieci 4, 5-cio
miesiêczne reaguj¹ p³aczem na ton ostry, karc¹cy, a uœmiechaj¹ siê w odpowiedzi na ton ³agodny, pieszczotliwy. Kontakty matki z dzieckiem (“twarz¹ w twarz”) zwykle s¹ po³¹czone z wymian¹ s³own¹, okreœlan¹ jako pseudodialog.
Przebiega on w myœl wzorca: w³¹czanie- wy³¹czanie. Obserwujemy to np. w sytuacji karmienia. Gdy dziecko ssie pierœ,
matka jest spokojna i milcz¹ca, gdy dziecko przerywa matka
staje siê aktywna (mówi, g³aszcze dziecko). Dziêki takiej
wymianie, dziecko uczy siê najwa¿niejszej cechy formalnej
dialogu, która jest obecna w kontaktach spo³ecznych przez
ca³e ¿ycie cz³owieka. Matki dzieci nies³ysz¹cych po uzyskaniu diagnozy g³uchoty maj¹ w pocz¹tkowym okresie wielkie
trudnoœci z przystosowaniem siê do tej sytuacji. Ograniczaj¹
swoje wypowiedzi do dziecka (gdy nie poruszaj¹ siê usta,
dziecko nie æwiczy koncentracji wzroku) i zawê¿aj¹ ca³y
arsena³ niewerbalnych œrodków komunikacji (mimika) [Cieszyñska 2000]. Brak kontaktu s³uchowego z otoczeniem
powoduje, ¿e dziecko jest stale zaskakiwane. To co ma siê
za chwilê wydarzyæ (pojawienie siê osób, lub przedmiotów),
nie dociera do dziecka w postaci odg³osów. Gdy matka znajduje siê poza zasiêgiem wzroku dziecka, na skutek braku
kontaktu akustycznego, znajduje siê ono czêsto w sytuacji
izolacji i osamotnienia. Dziecko s³ysz¹ce nie musi tego prze¿ywaæ, poniewa¿ wci¹¿ jeszcze czuje obecnoœæ matki s³ysz¹c jej nawo³ywania, lub odg³osy krz¹taniny [Prillwitz 1996].
Z up³ywem czasu, gdy utrzymuj¹ siê trudnoœci komunikacyjne, wzmacnianie emocjonalnego kontaktu nawet z najbli¿szymi osobami jest utrudnione. Dziecko zaczyna rozumieæ swoje ograniczenia, co wp³ywa niekorzystnie na jego
samoocenê i kszta³tuj¹c¹ siê osobowoœæ. Jest ona, jak mo¿na przeczytaæ u Prillwitza [1996] nieskomplikowana. Osoby
nies³ysz¹ce s¹ ma³o wra¿liwe, rzadziej uœwiadamiaj¹ sobie
w³asne problemy i konflikty, uczucia i emocje okazuj¹ w sposób niepohamowany. Nawet jeœli pos³uguj¹ siê jêzykiem migowym i dobrze czuj¹ siê w œrodowisku g³uchych, to ¿yj¹
przecie¿ w spo³eczeñstwie ludzi s³ysz¹cych i w tym szer-
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szym kontekœcie spo³ecznym nale¿y widzieæ i wspieraæ ich
funkcjonowanie. Wymaga to oczywiœcie zrozumienia i wysi³ku zarówno ze strony ludzi s³ysz¹cych jak i g³uchych. Wzajemna akceptacja i pozytywne nastawienie mo¿e roz³adowaæ
wiele napiêæ emocjonalnych i spo³ecznych zwi¹zanych z rozwojem osobowoœci, lub zapobiec pojawieniu siê wielu braków rozwojowych. Wiemy, co siê dzieje, jeœli nie rozpocznie
siê odpowiednio wczeœnie specjalnych oddzia³ywañ terapeutycznych, nastawionych przede wszystkim na naukê systemu jêzykowego. Dzieci, które wypowiada³y swoje pierwsze
s³owa dopiero w wieku 6 lat, (w momencie badania by³y na
poziomie klasy 7) nie u¿ywaj¹ w swoich wypowiedziach
wykrzykników, partyku³, zdrobnieñ, ani zgrubieñ. Ich zasób
przymiotników i przys³ówków, które najczêœciej s³u¿¹ cz³owiekowi podczas opisu, charakterystyki i co wa¿ne wartoœciowania osób i zjawisk by³ bardzo znikomy. Brak okreœleñ
jêzykowych przek³ada³ siê równie¿ na bardzo w¹skie rozumienie, a nawet brak rozumienia sytuacji spo³ecznych [Cieszyñska 1999]. Je¿eli dzieci nies³ysz¹ce maj¹ tak ubogi
zasób okreœleñ jêzykowych potrzebnych do opisu szerokiej
palety uczuæ i emocji, które nam towarzysz¹ (rzadko s¹ to
przecie¿ proste podstawowe emocje typu radoœæ, albo smutek) to musz¹ mieæ równie¿ k³opoty ze zrozumieniem samych siebie, kszta³towaniem w³asnego „ja”. To z kolei musi
prze³o¿yæ siê na zwi¹zki z innymi ludŸmi, na wzajemne rozumienie, empatiê. „Brak rozumienia pojêæ wartoœciuj¹cych
uniemo¿liwia zbudowanie hierarchii wartoœci, kszta³towanie
norm postêpowania, odró¿nianie dobra od z³a, i co najistotniejsze nie daje mo¿liwoœci werbalizowania swoich stanów
uczuciowych, przekazywania ich drugiemu cz³owiekowi i rozumienia przekazów partnera” [Cieszyñska 1999].

Podsumowanie
Umiejêtnoœci rozwojowe w poszczególnych aspektach
kompetencji komunikacyjnej uzupe³niaj¹ siê i wzajemnie siê
warunkuj¹. Je¿eli jedna ze sfer zostaje zaburzona zachodzi
reakcja ³añcuchowa i równie¿ pozosta³e sprawnoœci rozwijaj¹ siê nieprawid³owo lub z opóŸnieniem. Dokonanie powy¿szej syntezy wiedzy pozwala lepiej zrozumieæ, z jakimi problemami zmagaj¹ siê specjaliœci pracuj¹cy z dzieckiem nies³ysz¹cym i same osoby nies³ysz¹ce dotkniête takim ograniczeniem. Chcê jednak zaznaczyæ, ¿e zdiagnozowanie g³uchoty
nie jest wyrokiem skazuj¹cym na te wszystkie zaburzenia.
Wczesne rozpoczêcie dzia³añ logopedyczno-psychologicznych mo¿e z powodzeniem przygotowaæ dziecko nies³ysz¹ce do pe³nowartoœciowego uczestniczenia w œwiecie spo³ecznym.
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Kszta³towanie siê kompetencji komunikacyjnej u osób nies³ysz¹cych aspekt lingwistyczny, poznawczy i spo³eczno-emocjonalny
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