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Kazimiera K r a k o w i a k, Studia i szkice o wychowaniu dzieci
z uszkodzeniami s uchu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, ss. 286.

G"uchota jest problemem pedagogiki trudnym do rozwi þazania od ponad 200 lat.
Na oczach wspó"czesnego pokolenia dokonuje sieþ niewyobrazúalny posteþp w dzie-
dzinie diagnostyki oraz protezowania osób dotknieþtych rózúnorodnymi uszkodzeniami
s"uchu. Z jednej strony marketing firm audioprotetycznych, z drugiej zaś – wci þazú
funkcjonuj þace w szko"ach i ośrodkach rehabilitacji tradycyjne metody pracy tworz þa
wśród rodziców, jak równiezú wśród samych specjalistów chaos, a przede wszystkim
wiele sprzeczności w myśleniu o g"uchocie i szansach na pomyśln þa rehabilitacjeþ.
Ksi þazúka K. Krakowiak o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami s"uchu wpisuje sieþ
w dyskusjeþ o tych zjawiskach.

Autorka w recenzowanej pracy stawia sobie za cel zaprezentowanie funkcjonu-
j þacych wspó"cześnie dylematów pedagogiki w zakresie wychowania jeþzykowego
dzieci z uszkodzeniami s"uchu i jako wieloletni badacz tego zjawiska – jeþzyko-
znawca, pedagog, logopeda, a takzúe doświadczona matka dwóch doros"ych juzú , nie-
s"ysz þacych synów – podejmuje polemikeþ z prezentowanymi tezami, nakreślaj þac ich
t"o psychospo"eczne oraz konsekwencje dla wychowania. W chaosie pogl þadów autor-
ka odnajduje pewne prawid"owości, przez co próbuje je uporz þadkować, czyni þac
wiedzeþ o nies"ysz þacych bardziej przejrzyst þa i harmonijn þa, nie tylko dla pedagogów
– specjalistów, ale przede wszystkim dla rodziców, b" þadz þacych w swoich zúyciowych
decyzjach. Sama autorka pieþknymi s"owami nakreśla misjeþ swojej rozprawy. Jest ni þa
„[...] próba pos ugi myślenia osoby przezúywaj þacej ten sam problem, która przeby"a
juzú czeþ ść swojej drogi. Pos ugi na rzecz osób, które stoj þa u pocz þatku w"asnych,
zapewne odmiennych dróg poszukiwań. Mówi þac metaforycznie, drogi zúyciowe nie
s þa niestety autostradami, ani nawet drogami asfaltowymi, które jedni buduj þa dla
drugich. W þaskie ściezúki losu musimy przebywać samotnie. Mozúemy zaledwie ostrze-
gać sieþ przed manowcami” (s. 136).

Szczególnym atutem recenzowanego zbioru jest zaprezentowanie w"asnych peda-
gogicznych rozwi þazań metodycznych – zarówno w dziedzinie diagnozy, jak i reha-
bilitacji dziecka z omawian þa niepe"nosprawności þa – jako wynik wieloletnich badań
eksperymentalnych i doświadczenia. Autorka pos"uguje sieþ opracowan þa przez siebie
pedagogiczn þa, funkcjonaln þa klasyfikacj þa osób z zaburzeniami s"uchu, uwzgleþdniaj þac þa
nie tylko anatomiczne cechy percepcji s"uchowej, ale przede wszystkim dynamiczne
funkcjonowanie jednostki jako efekt dotychczasowego wychowania jeþzykowego.
W pracy opisana zosta"a równiezú autorska metoda wychowania jeþzykowego dzieci
z uszkodzeniami s"uchu, z zastosowaniem fonogestów, oparta na amerykańskiej
metodzie Cued Speech, zaadaptowana przez autorkeþ do jeþzyka polskiego. Metoda ma
pomóc w dok"adnym i szybkim odczytywaniu mowy z ust dzieþki dyskretnym ruchom
reþki tuzú przy twarzy. W ksi þazúce opisane s þa zarówno teoretyczne podstawy metody,
jak równiezú wynikaj þace z niej korzyści dla rozwoju mowy, potwierdzone wieloletnimi
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badaniami eksperymentalnymi. Czytelnik znajdzie tu równiezú praktyczny poradnik
nauki mówienia z fonogestami, wraz z niezbeþdnymi ćwiczeniami.

Kolejn þa propozycj þa metodyczn þa jest zamieszczone w tekście autorskie narzeþdzie
diagnostyczne – Karta samooceny komunikowania sieþ z dzieckiem z uszkodzonym
s"uchem – pomagaj þace rodzicom i wychowawcom czynić usystematyzowan þa refleksjeþ
nad w"asnym mówieniem i jakości þa ich komunikacji z nies"ysz þacym wychowankiem.
Dojrza"ość refleksji autorki imponuje przede wszystkim tym, zúe staje ona ponad
sporami o najlepsz þa metodeþ , prezentuj þac studium porównawcze wszystkich wspó"-
czesnych metod, wskazuj þac na ich obiektywnie udowodnione zalety i wady, podkreś-
laj þac jednocześnie, zúe nie ma najlepszej metody dla wszystkich dzieci, ale kazú-
dorazowy wybór metody musi być procesem indywidualnym, jako zúe kazúda osoba
z uszkodzeniem s"uchu jest indywidualności þa.

Recenzowana ksi þazúka jest bardzo dobrze napisana tak pod wzgleþdem merytorycz-
nym, jak i formalnym. Prezentowane tezy dotycz þace wychowania jeþzykowego s þa
uargumentowane w"asnymi wnikliwymi badaniami i obserwacjami oraz potwierdzone
licznymi doniesieniami z badań prowadzonych za granic þa. Równiezú uk"ad pracy jest
logiczny i przejrzysty. Ksi þazúka sk"ada sieþ z 16 rozdzia"ów. Rozdzia" 1, zatytu"owany
„Zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami s"uchu”, obrazuje zrózúnicowanie
populacji osób z uszkodzeniami s"uchu w świetle logopedycznej i pedagogicznej
klasyfikacji, charakteryzuj þac jednocześnie konsekwencje dla rozwoju mowy osób
zaliczanych do kazúdej z grup. Kolejne dwa rozdzia"y: „O potrzebie pomocy dla
rodzin wychowuj þacych dzieci z uszkodzeniami s"uchu” i „Dziecko nies"ysz þace:
przedmiot zabiegów usprawniaj þacych czy podmiot wychowania” nakreślaj þa t"o trud-
nych decyzji rodziców, przyt"oczonych brakiem w"asnego doświadczenia, poczuciem
winy i sprzecznymi informacjami p"yn þacymi od specjalistów. W rozdzia"ach tych
podkreślona jest potrzeba wsparcia dla rodziców nie tylko ze strony wyspecja-
lizowanej kadry lekarzy i terapeutów, ale takzúe, a mozúe przede wszystkim,
spo"eczności lokalnej. To akceptacja i zrozumienie najblizúszego środowiska mozúe
najbardziej przyczynić sieþ do pe"nej akceptacji dziecka przez samych rodziców.
Rozdzia" 4 („Antynomie poznawcze surdopedagogiki i realistyczne przes"anki ich
przezwycieþzúania”) nawi þazuje do sprzeczności funkcjonuj þacych w samym środowisku
specjalistów, których ofiar þa padaj þa rodzice i ich dzieci. Rozdzia"y 5, 6 i 7 („Sposoby
przezwycieþzúania spo"ecznej izolacji osób nies"ysz þacych”, „Rozwazúania o udosteþp-
nianiu jeþzyka narodowego dzieciom z uszkodzeniami s"uchu” oraz „Problem krea-
tywności i poprawności w rozwoju jeþzyka nies"yszacych”) to z jednej strony
rozwazúania nad trudnościami w komunikowaniu sieþ dzieci nies"ysz þacych oraz
sposobami ich przezwycieþzúania, z drugiej zaś – nad mozúliwościami twórczego
poznawania jeþzyka, pomimo doświadczanych trudności. W rozdziale 8, pt. „W po-
szukiwaniu w"asnej drogi wychowania dziecka z uszkodzeniem s"uchu (próba oceny
wspó"czesnych metod wychowania jeþzykowego)”, autorka prezentuje studium porów-
nawcze sześciu wspó"czesnych metod wychowania jeþzykowego dzieci i m"odziezúy
z uszkodzeniami s"uchu. W rozdziale 9 („Nowe podstawy wychowania jeþzykowego
dzieci z g"eþbokimi, prelingwalnymi uszkodzeniami s"uchu”) przedstawia w"asne
stanowisko, wypracowane na bazie najnowszych, światowych badań nad rozwojem
mowy osób z niepe"nosprawności þa s"uchow þa, które stanowi þa podwaliny do wypra-
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cowania nowych zasad metodyki wychowania jeþzykowego. Podkreślenie w rozdzia-
le 10 („Rola sylaby w procesie opanowywania jeþzyka dźwieþkowego przez dziecko
nies"ysz þace”) roli sylaby w rozwoju mowy kazúdego dziecka oraz we w"aściwej
organizacji znaczeniowej i brzmieniowo-rytmicznej wypowiedzi s"ownej stanowi
punkt wyjścia do opisu podstaw teoretycznych metody fonogestów, bazuj þacej w"aśnie
na teorii sylaby. Rozdzia"y 11, 12 i 13 („Jeþzykowe wychowanie dzieci nies"ysz þacych
z zastosowaniem fonogestów”, „Jeszcze o korzyściach z uzúywania fonogestów”,
„O sztuce mówienia z fonogestami”) zapoznaj þa czytelnika z metod þa fonogestów od
strony teoretycznej i praktycznej. Prezentuj þa genezeþ adaptacji metody do jeþzyka
polskiego oraz badania eksperymentalne nad jej skuteczności þa. Opisuj þa proces
przyswajania jeþzyka przez dziecko uzúywaj þace fonogestów, podkreślaj þac korzyści dla
rozwoju mowy. Zawarty jest tu równiezú praktyczny poradnik z ćwiczeniami, poma-
gaj þacy szybko i skutecznie nauczyć sieþ komunikacji wykorzystuj þacej fonogesty.

Szczególnie osobisty wydźwieþk maj þa dwa kolejne rozdzia"y. Rozdzia" 14 to
„Dziesieþ ć próśb dziecka z g"eþboko uszkodzonym s"uchem”, beþd þace konkretnymi wy-
tycznymi, „w"ozúonymi w usta dziecka”, jaki sposób mówienia i zachowania stwarza
im optymalne warunki do percepcji mowy i prawid"owego rozwoju. Rozdzia" 15
z kolei to „List do rodziców dziecka z uszkodzeniem s"uchu”, czyli osobiste
wyznanie państwa Krakowiaków, jako rodziców nies"ysz þacych dzieci, skierowane do
wszystkich tych osób, które rozpoczynaj þa drogeþ , jak þa oni w czeþ ści juzú przebyli.
Autorzy wskazuj þa nawazúne – ich zdaniem – problemy, charakterystyczne dla rodzin
wychowuj þacych dziecko z niepe"nosprawności þa s"uchow þa. Dziel þac sieþ swoim do-
świadczeniem, trudnym b" þadzeniem staraj þa sieþ ostrzec przed „manowcami”, aby
rodzice nie musieli przecierać powtórnie tych samych szlaków. Zbiór zamyka
rozdzia" prezentuj þacy narzeþdzie potrzebne rodzicom i wychowawcom – Karteþ
samooceny umiejeþtności komunikowania sieþ z dzieckiem z uszkodzonym s"uchem,
aby w procesie wychowania dziecka nies"ysz þacego stale stawiać sobie pytanie
o jakość naszej komunikacji z wychowankiem; czy my sami nie przyczyniamy sieþ
do pog"eþbiania jego trudności w poznawaniu jeþzyka.

Ksi þazúka adresowana jest do studentów pedagogiki, nauczycieli i rodziców.
Z pewności þa kazúdy ze wskazanych adresatów odnajdzie w niej „kopalnieþ” cennych
myśli i informacji dla siebie. Osobiście jednak pozycjeþ teþ w sposób szczególny
poleci"abym rodzicom, by mogli czerpać z bogatego doświadczenia Autorki.
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