
The cued speech resource book for parents of deaf chil-
dren jest ksi¹¿k¹ napisan¹ dla rodziców dzieci z uszkodze-
niami s³uchu i towarzysz¹cych im profesjonalistów, którzy
zdecydowali siê na korzystanie w rehabilitacji dziecka z me-
tody fonogestów, b¹dŸ rozwa¿aj¹ tak¹ mo¿liwoœæ. Napisana
zosta³a przez samych twórców metody Cued Speech: profe-
sora Uniwersytetu Gallaudeta R Orina Cornetta, który opra-
cowa³ naukowe podstawy tej metody i Mary Elsie Daisey,
matkê nies³ysz¹cej dziewczynki, która jako pierwsza zdecy-
dowa³a siê na korzystanie z fonogestów w komunikacji ze
swoim dzieckiem. Do wspó³autorów ksi¹¿ki nale¿y zaliczyæ
tak¿e 14 rodzin wychowuj¹cych dzieci nies³ysz¹ce, których
cz³onkowie zgodzili siê byæ recenzentami pierwszej wersji
ksi¹¿ki oraz ubogacili j¹ w³asnymi wspomnieniami, komen-
tarzami i radami. To w³aœnie te relacje, a tak¿e œwiadectwa
samych m³odych osób korzystaj¹cych z fonogestów w Sta-
nach Zjednoczonych, Belgii, Kanadzie, Francji i Hiszpanii
sprawiaj¹, ¿e ksi¹¿ka jest nie tylko standardowym podrêczni-
kiem fonogestów, ale barwnym i wzruszaj¹cym dokumentem
o odwa¿nych, poszukuj¹cych rodzicach oraz otwartych i po-
mocnych im profesjonalistach.

Wed³ug s³ów autorów zamieszczonych we wstêpie,
ksi¹¿ka ma za zadanie pomóc rodzicom w wypracowaniu
adekwatnej oceny problemów zwi¹zanych z g³uchot¹ ich
dziecka, wesprzeæ ich w trudnych chwilach które prze¿ywaj¹
po otrzymaniu diagnozy, a tak¿e umo¿liwiæ im nabycie 
umiejêtnoœci pomagaj¹cych w zrozumieniu potrzeb dziecka 
i sprostaniu im, poprzez zastosowanie fonogestów. Nie mniej
istotnymi celami tej publikacji jest dostarczenie rodzicom
wiedzy i umiejêtnoœci pozwalaj¹cych na podjêcie trafnych
decyzji dotycz¹cych metod edukacji i rehabilitacji ich dziec-
ka, tak, by autentycznie s³u¿y³y dobru dziecka i nie przeszka-
dza³y by w wype³nianiu ról rodzicielskich.

Trzydzieœci rozdzia³ów, z których sk³ada siê ksi¹¿ka,
mo¿na umownie podzieliæ na trzy czêœci, omawiaj¹ce kolej-
no: prze¿ycia rodziców po otrzymaniu diagnozy o uszkodze-
niu s³uchu i argumenty przemawiaj¹ce za s³usznoœci¹ wybo-
ru metody fonogestów, kolejne etapy nabywania ró¿nych
umiejêtnoœci jêzykowych z zastosowaniem fonogestów, oraz
postêpowanie rodziców w pewnych specyficznych sytuac-
jach pojawiaj¹cych siê w trakcie korzystania z tej metody.
Ksi¹¿ka uzupe³niona jest bogatymi materia³ami s³u¿¹cymi do
poznawania i nabywania bieg³oœci w u¿ywaniu angielskiej
wersji fonogestów oraz wyborem przepisów prawnych przy-
datnych rodzicom dzieci nies³ysz¹cych.

Czêœæ pierwsz¹, sk³adaj¹c¹ siê z czterech pierwszych
rozdzia³ów ksi¹¿ki, warto poleciæ jako lekturê obowi¹zkow¹
dla wszystkich rodziców, którzy w³aœnie dowiedzieli siê, 
¿e ich dziecko ma k³opoty z poprawnym s³yszeniem. Autorzy
przyznaj¹, ¿e g³ównym dylematem przed którym stanêli 
na tym etapie tworzenia ksi¹¿ki by³o to, jak wiele informacji 
o trudnoœciach i ograniczeniach zwi¹zanych z g³uchot¹ zaw-
rzeæ, aby jednoczeœnie rodzice wiedzieli maksymalnie du¿o,
ale i nie poczuli siê przygniecieni ogromem i z³o¿onoœci¹ pro-
blemów, przed którymi stoi i dziecko i oni sami. W rozwi¹za-
niu tego dylematu pomogli sami rodzice dzieci nies³ysz¹-
cych. Bob Goodall, ojciec nies³ysz¹cego ch³opca przyzna³,
¿e na samym pocz¹tku ktoœ powinien powiedzieæ mu przede
wszystkim o tym, ¿e jego syn nie bêdzie go rozumia³, a on
nie bêdzie rozumia³, co chce mu powiedzieæ jego dziecko, 
¿e przy zastosowaniu tradycyjnych metod rehabilitacji dziec-
ko bêdzie musia³o byæ nauczone ka¿dego s³owa swego jêzy-
ka narodowego, a pomimo wielu godzin pracy nad jêzykiem
nie bêdzie umia³o czytaæ ze zrozumieniem, nie bêdzie lubi³o
czytaæ, a jego jêzyk narodowy bêdzie dla niego jakby jêzy-
kiem obcym (s.1-2). Przyjmuj¹c tê opiniê jako punkt wyjœcia,
autorzy nie unikaj¹ przekazywania czytelnikowi pe³nej,
obiektywnej, popartej wynikami badañ, informacji o niskich
wynikach dzieci nies³ysz¹cych w testach czytania ze zrozu-
mieniem, w u¿ywaniu jêzyka narodowego w piœmie oraz ich
trudnoœci w komunikowaniu siê z rodzin¹ i rówieœnikami. Nie
pozostawiaj¹ jednak  czytelnika na tym etapie. Na kolejnych
stronach przekazuj¹ informacje o mo¿liwoœciach pokonania
omówionych wczeœniej problemów przy zastosowaniu meto-
dy fonogestów. Poruszaj¹cy jest zw³aszcza rozdzia³ trzeci, 
w którym swoje doœwiadczenia z fonogestami przekazuje
Mary Elsie Daisey, opisuj¹ca historiê u¿ywania fonogestów
od czasu gdy jej nies³ysz¹ca córka Leah mia³a dwa lata, a¿
do chwili narodzin Michaela Jonathana, pierwszego dziecka
Leah.

Najobszerniejsza, druga czêœæ ksi¹¿ki uczy praktyczne-
go zastosowania fonogestów w rozwijaniu i doskonaleniu
umiejêtnoœci jêzykowych nies³ysz¹cego dziecka. Zawiera 10
rozdzia³ów, omawiaj¹cych kolejne etapy nawi¹zywania kon-
taktu jêzykowego z nies³ysz¹cym dzieckiem z zastosowa-
niem fonogestów, nabywania coraz bardziej z³o¿onych
sprawnoœci jêzykowych, wykorzystywania fonogestów w co-
dziennej komunikacji, zabawie i nauce, rozumienia mowy,
odczytywania mowy z ust, produkcji dŸwiêków mowy, czyta-
nia i czytania ze zrozumieniem. Zawarte w ka¿dym rozdziale
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przyk³ady zabaw i æwiczeñ z dzieckiem przygotowane s¹
oczywiœcie dla rodzin u¿ywaj¹cych jêzyka angielskiego, ale 
i dla polskiego czytelnika mog¹ stanowiæ niezmiernie bogate
Ÿród³o inspiracji dla nowych pomys³ów na zabawê i naukê 
z fonogstami. Uwagê zwraca zw³aszcza fakt, ¿e autorzy naj-
wiêksz¹ rolê w wychowaniu, edukacji i rozwijaniu jêzyka nie-
s³ysz¹cego dziecka przypisuj¹ nie specjalistycznym oœrod-
kom, ale rodzinie: to przede wszystkim tam dziecko nabywa
jêzyk poprzez codzienne interakcje z rodzicami i rodzeñ-
stwem. U¿ywanie fonogestów s³u¿y pe³niejszemu w³¹czeniu
go w ¿ycie rodziny i otoczenia i czêsto umo¿liwia edukacjê 
w lokalnych szko³ach, wspólnie ze s³ysz¹cymi rówieœnikami
z s¹siedztwa.

Kolejna czêœæ ksi¹¿ki pozwala czytelnikowi na przyjrze-
nie siê z perspektywy u¿ytkownika fonogestów pewnym spe-
cyficznym problemom bêd¹cym udzia³em rodzin wychowuj¹-
cych nies³ysz¹ce dzieci. Do takich zagadnieñ nale¿y przede
wszystkim mo¿liwoœæ wykorzystania fonogestów w pracy 
z dzieckiem przygotowywanym do operacji wszczepienia
implantu œlimakowego i w okresie rehabilitacji s³uchowej po
wszczepieniu implantu a tak¿e kwestia dwujêzycznoœci
dzieci g³uchych i zakresu, w jakim korzystaniu z fonogestów

mo¿e towarzyszyæ u¿ywanie jêzyka migowego. Poniewa¿
ksi¹¿ka adresowana jest g³ównie do rodziców, nie brakuje 
w niej tak¿e rozdzia³ów poœwiêconych pewnym specyficz-
nym sytuacjom w rodzinie: autorzy radz¹, jak postêpowaæ,
gdy rozpoczyna siê pracê  z bardzo ma³ym lub te¿ znacznie
starszym dzieckiem, dodaj¹ odwagi tym rodzinom, które czu-
j¹ siê samotnie i tym, których dziecko ma niepe³nosprawnoœæ
o charakterze z³o¿onym. Bardzo istotnym rozdzia³em jest
tak¿e ten mówi¹cy o roli s³ysz¹cego rodzeñstwa i rówieœni-
ków; nie tylko rodziców ale i profesjonalistów zainteresuje 
z pewnoœci¹ rozdzia³ o ró¿nych opcjach edukacyjnych, przed
którym staje dziecko rehabilitowane przy pomocy fonoges-
tów. 

Po przeczytaniu omawianej tu ksi¹¿ki czytelnik nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e wynalezienie Cued Speech obali³o istniej¹cy
w USA paradygmat edukacji osób nies³ysz¹cych i w rezulta-
cie zmieni³o na lepsze ¿ycie wielu rodzin. Udostêpnienie tej
pozycji polskim rodzicom i profesjonalistom z pewnoœci¹
pomog³oby wielu z nich na podjêcie œwiadomej decyzji co do
przysz³oœci ich dzieci, a tych, którzy stosuj¹ ju¿ fonogesty
umocni³oby w przekonaniu co do s³usznoœci obranej drogi.
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