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Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Rozwój jêzyka i nabywanie
umiejêtnoœci czytania. G³uchota i jêzyk portugalski: wspomaganie fonogestami.
Lizbona, 21-22 paŸdziernika 2005 r.
Marcin Bia³as
Akademia Œwiêtokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Justyna Leszka
SOSW dla Dzieci S³abo S³ysz¹cych i Nies³ysz¹cych w Kaliszu

W dniach 21-22 paŸdziernika 2005 r. na Uniwersytecie
w Lizbonie odby³a siê, zorganizowana przez Wydzia³ Psychologii i Nauk Edukacyjnych (Faculdade de Psicologia e de
Cieﬂnias da Eduça)o) miêdzynarodowa konferencja dotycz¹ca
rozwoju jêzykowego dzieci nies³ysz¹cych wspomaganego
Cued Speech.
Konferencja ta zosta³a zorganizowana w celu wymiany
doœwiadczeñ p³yn¹cych ze stosowania Cued Speech w wersjach przystosowanych do ró¿nych jêzyków (brytyjski angielski, amerykañski angielski, francuski, hiszpañski, portugalski
i polski), w ro¿nych krajach (Wielka Brytania, USA, Francja,
Belgia, Portugalia, Hiszpania i Polska). Organizatorzy, zamierzaj¹c wprowadzaæ Cued Speech w powszechnej edukacji nies³ysz¹cych w Portugalii, chcieli skorzystaæ z doœwiadczeñ innych krajów, a tak¿e wytyczyæ sobie kierunki badañ naukowych dotycz¹cych rozwoju jêzykowego dzieci nies³ysz¹cych z zastosowaniem Cued Speech.
Konferencjê rozpoczê³a prof. Arlette Verhaeghe (przewodnicz¹ca konferencji), reprezentuj¹ca organizatorów –
Wydzia³ Psychologii i Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu
w Lizbonie. Jej wyst¹pienie dotyczy³o dostosowania metody
Cued Speech do jêzyka portugalskiego. Omówi³a specyfikê
portugalskiej wersji CS (Cued Speech), istniej¹cej pod
nazw¹ Portugueﬂs Falado Complementada – PFC, oraz jej
charakter uniwersalny, czyli zachowanie idei stworzonej
przez dr O. Cornetta. Arlette Verhaeghe zaznaczy³a przy
tym, ¿e metoda ta w Portugalii istnieje od niedawna, dopiero
od 1992 r. Aktualnie, jak twierdzi³a, tworzy siê œrodowisko,
nauczycieli i instruktorów, którzy bêd¹ wprowadzali tê
metodê w szerszej edukacji, a tak¿e trwaj¹ przygotowania do
rozpoczêcia weryfikacji metody w praktyce. Wyrazi³a nadziejê, ¿e doœwiadczenia p³yn¹ce ze stosowania CS w innych
krajach pozwol¹ na sprawniejsze wdro¿enie metody w Portugalii.
Nastêpnie g³os zabra³a prof. Sa)o Luis Castro, reprezentuj¹ca tak¿e Portugaliê, psycholog z Uniwersytetu w Porto.
Jej wyk³ad podkreœla³ znaczenie komunikowania siê ludzi dla

kszta³towania siê i rozwoju ludzkoœci. O odwiecznej potrzebie komunikacji œwiadczyæ mog¹ chocia¿by pierwotne rysunki na œcianach staro¿ytnych jaskiñ. Podkreœla³a znaczenie
jêzyka, jako narzêdzia niezbêdnego dla w³aœciwej adaptacji
biologicznej i spo³ecznej dziecka. Z drugiej strony mówi¹c o
„funkcjonowaniu w jêzyku” wskazywa³a na jego nadrzêdn¹,
kulturotwórcz¹ rolê. Na tak nakreœlonym tle, niepe³nosprawnoœæ jêzykowa wynikaj¹ca z uszkodzenia s³uchu jawi siê jako g³ówna przyczyna niedostatecznej socjalizacji oraz trudnoœci w zdobywaniu wiedzy przez osoby nies³ysz¹ce. Prof.
Sa)o Luis Castro, jako sposób zapobiegania niepe³nosprawnoœci jêzykowej wynikaj¹cej z g³uchoty, wskazuje bardzo
wczesne stymulowanie dziecka nies³ysz¹cego. Przywo³a³a
pojecie protokonwersacji – CDS (child – directed – speech),
innymi s³owy komunikacji dzieciêcej wystêpuj¹cej w okresie
prelingwalnym, której podtrzymywanie i stymulowanie u dzieci nies³ysz¹cych jest warunkiem prawid³owego rozwoju jêzykowego. Zaniedbanie oddzia³ywañ w okresie prelingwalnym
u dzieci nies³ysz¹cych wskazywa³a jako przyczynê ich trudnoœci jêzykowych i adaptacyjnych.
Kolejn¹ prelegentk¹ by³a reprezentantka Belgii – Catherine Hage z Centrum „Rozumieæ i Mówiæ” (Centre Comprendre et Parler) w Brukseli. Jej referat by³ doniesieniem z jej
pracy i koncentrowa³ siê na rehabilitacji dzieci z uszkodzonym narz¹dem s³uchu. Prezentowa³a film ukazuj¹cy brak
reakcji dzieci nies³ysz¹cych na bodŸce s³uchowe (rozmowê
z nauczycielk¹, muzykê z pozytywki) i diametralnie odmienne zachowanie tych samych dzieci po wszczepieniu implantu s³uchowego. Podkreœla³a znaczenie jak najwczeœniejszego poddania dziecka zabiegowi wszczepu protezy s³uchowej
(w Belgii zabiegi przeprowadzane s¹ ju¿ u 4–5 miesiêcznych
dzieci), a tak¿e naturalnej konsekwencji zainplantowania,
czyli zastosowania metody Cued Speech (tam LPC – Le
Langage Parlé Complété, francuskiej wersji CS) w póŸniejszej rehabilitacji, warunkuj¹cej sukces jêzykowy pacjentów. Jej wyst¹pienie by³o tym bardziej mi³e dla nas, poniewa¿
wœród rodzin prezentowanych na filmie by³a tak¿e rodzina
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polska. To co warte jest podkreœlenia dla nas, a co by³o
kwesti¹ oczywist¹ i nie podlegaj¹c¹ dyskusji dla uczestników
konferencji, to fakt, i¿ europejskim standardem wczesnej
rehabilitacji dzieci nies³ysz¹cych jest: wczesna diagnoza –
zaaparatowanie lub wszczep œlimakowy w pierwszych miesi¹cach ¿ycia – kszta³cenie jêzykowe z zastosowaniem CS
w rodzimej wersji jêzykowej, je¿eli dziecko pochodzi z rodziny s³ysz¹cej. Stosowanie CS uwa¿a siê za metodyczne
rozwi¹zanie uzupe³niaj¹ce protetyczn¹ funkcjê implantu.
Z ogromnym zdziwieniem przyjêto nasze stwierdzenia,
i¿ w Polsce nie zaleca siê dzieciom z implantami stosowania
CS.
Nastêpnym reprezentantem Belgii by³ prof. Jesus
Algieria z Uniwersytetu w Brukseli (Univesité Libre de Bruxelles). Przedstawi³ wyniki swoich badañ, w których m. in.
porównywa³ poziom czytania uczniów nies³ysz¹cych stosuj¹cych metodê Cued Speech i tych, którzy w rehabilitacji wykorzystuj¹ jêzyk migowy. Stwierdzi³, ¿e ten ostatni rozwija
u dzieci s³ownictwo, natomiast nie przyczynia siê do rozwoju
wiedzy o œwiecie. By³y to bardzo szerokie badania, prowadzone w kilku krajach europejskich. W ich konkluzji stwierdzono, ¿e stosowanie CS w kszta³ceniu jêzykowym dzieci
nies³ysz¹cych warunkuje poziom czytania zbli¿ony do dzieci
s³ysz¹cych w tym samym wieku. Podsumowuj¹c prof. Alegria
wskaza³ na przyczynê takiego stanu rzeczy – jêzyk migowy
wœród wielu bardzo wa¿nych sprawnoœci (abilities), których
kszta³towaniu sprzyja, nie rozwija fonologii, co uniemo¿liwia
poprawne czytanie jego u¿ytkownikom.
Kolejne badania przedstawione przez prof. Jesus Algieriê w jego bardzo obszernym wyk³adzie, dotyczy³y umiejêtnoœci odczytywania mowy z ust przez uczniów kszta³conych
z wykorzystaniem LPC – bardzo podobne do badañ prowadzonych przez zespó³ prof. Kazimiery Krakowiak w Polsce.
Tak¿e wysokie wyniki w zakresie tej sprawnoœci uzyskane
przez dzieci w Belgii by³y zbie¿ne z polskimi. W badaniach
swoich prof. Jesus Algieria uwzglêdni³ tak¿e grupê dzieci
okreœlanych jako "early home CS", czyli stosuj¹ce CS od
pierwszych miesiêcy ¿ycia w domu, które osi¹gaj¹ sprawnoœci jêzykowe zbli¿one do dzieci s³ysz¹cych, podkreœlaj¹c,
¿e w³aœnie wœród tych dzieci najlepiej realizuje siê idea CS
i istniej¹ szanse na zupe³ne zniesienie niepe³nosprawnoœci
jêzykowej.
David Lúcio, Portugalczyk, jeden z organizatorów, kolejny prelegent, na sta³e pracuj¹cy w Pary¿u w Instytut National
des Jeunes Sourds de Chambéry, równie¿ wspomina³
o rodowodzie historycznym portugalskiej wersji Cued Speech. Wyjaœni³, ¿e metoda ta zosta³a opracowana i wprowadzona w latach 80 w Brazylii, a nastêpnie stamt¹d sprowadzona do Portugalii. W przerwach pomiêdzy kolejnymi sesjami prowadzi³ intensywny kurs tej metody dla studentów, którzy byli obecni na konferencji.
Wyk³ad reprezentantki Francji, France Branchi, by³ niejako francuskim odpowiednikiem wyk³adu przedstawicielki
Belgii, Catherine Hage. Podobnie jak ona podkreœla³a znaczenie jak najwczeœniejszej rehabilitacji dzieci nies³ysz¹cych. Jako naturaln¹ kolej rzeczy wymienia³a wszczepienie
implantu kohlearnego dziecku nies³ysz¹cemu, nastêpnie
rehabilitacjê z wykorzystaniem metody werbotonalnej i oczywiœcie wprowadzenie LPC (CS w wersji francuskiej)
Na zakoñczenie pierwszego dnia konferencji przewidziano sesjê, w której zaplanowano dzielenie siê doœwiad-
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czeniami p³yn¹cymi z bezpoœredniego wykorzystywania
Cued Speech.
Anne Worsfold z Wielkiej Brytanii, prezes stowarzyszenia zajmuj¹cego siê propagowaniem tej metody, matka
dwóch synów z g³êbokim uszkodzeniem s³uchu, obecnie
doros³ych, stosuje Cued Speech z jednym z synów od kiedy
mia³ 10 miesiêcy, z m³odszym – od urodzenia. Mówi¹c o
swojej rodzinie, swoich synach, stwierdzi³a, ¿e „mieli szczêœcie” poniewa¿ zapoznano ich z CS bardzo wczeœnie, uzyskali w³aœciw¹ pomoc w pierwszych latach ¿ycia dzieci, co
umo¿liwi³o im w zasadzie normalny rozwój jêzykowy. Obecnie starszy jej syn studiuje zarz¹dzanie systemami informatycznymi, m³odszy przygotowuje siê do studiowania fizyki.
Shellie Burrow z USA z Florydy przedstawi³a historiê
swoj¹ i swojej rodziny. Shellie jest osob¹ nies³ysz¹c¹, która
jednak s³ysza³a we wczesnym dzieciñstwie, a nastêpnie
stopniowo traci³a s³uch. Jej matka by³a nauczycielk¹ w szkole dla nies³ysz¹cych. Shellie by³a intensywnie rehabilitowana
z zastosowaniem metody oralnej i w wyniku takiego postêpowania osi¹gnê³a pe³ny sukces jêzykowy. Znalaz³a "normaln¹”
pracê, poœlubi³a s³ysz¹cego mê¿czyznê. Jak sama siebie
okreœli³a, by³a „gorliwym zwolennikiem” metod oralnych.
Obecnie Shellie jest matk¹ szeœciorga dzieci: dwójki g³uchych, dwójki niedos³ysz¹cych i dwójki s³ysz¹cych. Opowiadaj¹c o rehabilitacji starszej g³uchej córki, wywo³a³a ³zy
w oczach wielu s³uchaczy: córka by³a g³êboko nies³ysz¹ca
od urodzenia, co zdiagnozowano bardzo szybko i natychmiast podjêto rehabilitacjê z zastosowaniem metody oralnej.
Praca wspomagana przez babciê (surdopedagoga) trwa³a
„all day, all weekend everywhere and always” – jak to
okreœli³a Shellie, a mimo to po kilku latach osi¹gniêto poziom
80 s³ów rozumianych i wypowiadanych przez dziewczynkê,
którego to poziomu nie uda³o siê przekroczyæ. Poszukuj¹c
ratunku nawi¹zano kontakt z dr O. Cornetem w wyniku czego
ca³a rodzina zaczê³a stosowaæ Cued Speech. Nastêpne
dzieci z wad¹ s³uchu mia³y znacznie u³atwiony rozwój
jêzykowy.
Nastêpne osoby przemawiaj¹ce w tej czeœci to Maxime
Louineau (nies³ysz¹cy) i Ophélie Loric (niedos³ysz¹ca), studenci z Francji, którzy od wielu lat korzystaj¹ z LPC. Z ich
wypowiedzi zas³uguje na zacytowanie stwierdzenie, ¿e „ka¿dy s³ysz¹cy powinien poczuæ jak to jest – móc jasno zobaczyæ jêzyk, który dot¹d by³ tak niezrozumia³y”.
W drugim dniu zaplanowano wyst¹pienie dr hab. Kazimiery Krakowiak, prof. KUL – osoba, która dostosowa³a metodê Cued Speech do jêzyka polskiego, nadaj¹c jej nazwê
metody fonogestów, a której osi¹gniêcia s¹ dobrze znane
w Europie. Niestety nie mog³a ona uczestniczyæ w konferencji. Referat w jej imieniu wyg³osi³a doktorantka – mgr Justyna
Leszka. By³o to sprawozdanie przedstawiaj¹ce uczestnikom
konferencji historiê Cued Speech w Polsce oraz wyniki badañ przeprowadzonych przez twórczyniê metody.
Nastêpnie Justyna Leszka omówi³a wyniki w³asnych badañ dotycz¹cych kompetencji jêzykowej i poziomu odczytywania mowy ust dzieci nies³ysz¹cych kszta³conych z zastosowaniem ró¿nych metod kszta³cenia jêzykowego, a tak¿e
badañ sprawdzaj¹cych udzia³ poszczególnych czynników
w procesie odczytywania mowy z ust.
Kolejny polski g³os nale¿a³ do dr Marcina Bia³asa – tak¿e
ucznia prof. Krakowiak. Omówi³ on wyniki swoich badañ,
których celem by³a ocena rozumienia metaforycznego zna-
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czenia wyra¿eñ jêzykowych przez uczniów nies³yszanych
kszta³conych z zastosowaniem ró¿nych metod. Przy pomocy
serii diagramów dowodzi³, ¿e jedynie metoda fonogestów
stosowana w rehabilitacji jêzykowej z nies³yszanymi dzieæmi,
warunkuje pe³ny odstêp do jêzyka, a tym samym sprawia,
¿e rozumiej¹ wyra¿enia o znaczeniu przenoœnym. Kompetencja jêzykowo-kulturowa dzieci nies³yszanych stosuj¹cych
w rehabilitacji metodê fonogestów jest porównywalna z kompetencj¹ ich s³yszanych rówieœników.
Wyniki polskich badañ by³y interesuj¹ce dla uczestników
sympozjum, pokrywa³y siê z wynikami badañ europejskich,
co dowodzi ich rzetelnoœci. Uczestnicy zadawali pytania kierowane zarówno pod adresem Prof. Kazimiery Krakowiak,
dopytuj¹c o jej kolejne przedsiêwziêcia naukowe, ale tak¿e
chcieli poznaæ osi¹gniêcia zespo³u kierowanego przez pana
profesora Skar¿yñskiego – zajmuj¹cego siê wykonywaniem
zabiegów wszczepu implantów œlimakowych osobom z uszkodzonym narz¹dem s³uchu – pytano o polski model rehabilitacji po wszczepie. W kuluarach podczas przerw wielokrotnie
pada³o równie¿ nazwisko Pana Profesora Tadeusza Ga³kow-
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skiego. Akcent polski by³ zauwa¿ony i uznany co z pewnoœci¹ umocni³o nasz¹ pozycje na gruncie naukowym.
Podsumowuj¹c dorobek konferencji w Lizbonie warto
podkreœliæ, ¿e – w zakresie tematyki, której by³a poœwiêcona
– polska myœl naukowa w niczym nie ustêpuje europejskiej.
Kierunki badañ podejmowanych przez zespó³ prof. K. Krakowiak ca³kowicie pokrywaj¹ siê ze œwiatowymi tendencjami,
a wyniki w wielu zakresach pokrywaj¹ siê. Buduj¹cym by³
fakt, ¿e dla uczestników konferencji oczywist¹ rzecz¹ jest
koniecznoœæ opanowania przez osobê nies³ysz¹c¹ jêzyka
narodowego jako pierwszego (gdy pochodzi z rodziny s³ysz¹cej) lub jako drugiego (jeœli jego jêzykiem macierzystym
jest jêzyk migowy) a œrodkiem umo¿liwiaj¹cym osi¹gniecie
tego celu jest stosowanie Cued Speech.
Mamy nadziejê, ¿e ta miêdzynarodowa wymiana doœwiadczeñ dotycz¹cych rehabilitacji jêzykowej osób nies³ysz¹cych z zastosowaniem metody fonogestów bêdzie pocz¹tkiem nowego okresu wspó³pracy. Wszyscy uczestnicy wyra¿ali chêæ jej kontynuowania, co z pewnoœci¹ przyniesie wymierne korzyœci osobom nies³ysz¹cym.
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