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„Czym jest owo: Gdyby już chodziło, mówiło – czym,
jeśli nie historią oczekiwania.”

J. Korczak (2002 s. 58)
 
 
 
 Opracowanie to adresowane jest przede wszyst-
kim do rodziców, którzy stanęli wobec problemu nieprawi-
dłowego słuchu swojego dziecka. Jego przygotowaniu towa-
rzyszyła nadzieja, że zawarte w nim informacje pozwolą całej 
rodzinie lepiej zrozumieć problem nieprawidłowego słuchu dziecka, 
a przede wszystkim swoją rolę w tej trudnej sytuacji i zadania nią wy-
zwolone. Stosunek  do problemu ma ogromny wpływ na przebieg pro-
cesu rehabilitacji i zdolność rodziny do uruchomienia i wykorzystania 
potencjału opiekuńczego i wychowawczego, w konsekwencji, na roz-
wój dziecka i jakość życia całej rodziny. Początek rehabilitacji to, przede 
wszystkim, potrzeba refleksji nad tym, czemu ona ma służyć, to także 
pytanie o wartość egzystencji własnego dziecka. Z tym i wieloma innymi 
pytaniami, także zadawanymi przez własne dziecko, rodzice będą musie-
li się zmierzyć. Mamy nadzieję, że poradnik spełni założony cel, chociaż  
z pewnością nie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości.

Zespół Specjalistów Fundacji -ECHO-
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Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO- powsta-
ła 23 marca 1995 r. w Warszawie. Organizację założyli rodzice niedo-
słyszących dzieci oraz specjaliści w dziedzinie terapii słuchu i mowy. 
Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a w szczegól-
ności osób z wadami słuchu i opóźnionym rozwojem mowy, oraz wy-
kluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wspie-
ranie ich rodzin i otoczenia. Obecnie w Fundacji zapisanych jest 
blisko 800 Rodzin – w tym 300 korzysta z systematycznej terapii.  
 Misją Fundacji są codzienne, wspólne działania opar-
te na wzajemnym szacunku i współpracy – tworzenie jednej Wiel-
kiej Rodziny, pomoc i wspieranie podopiecznych we wszech-
stronnym poznawaniu świata i aktywnym w nim uczestnictwie. 
PFPDN-ECHO- jest jedyną organizacją w Polsce, która obejmuje holi-
stycznym wsparciem osoby niesłyszące od urodzenia do dorosłości, 
ich rodziny oraz otoczenie społeczne. Działania Fundacji opierają się 
na wypracowanym przez 22-letnie doświadczenia, Holistycznym Mo-
delu Wsparcia Osób Niesłyszących Fundacji- ECHO-CHO PROGRES. 
Główne założenia modelu i wynikające z nich zadania mają na celu ogra-
niczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zwiększanie szans dzie-
ci i młodzieży na satysfakcjonujące życie w społeczeństwie w dorosłości.

Wsparcie realizowane jest poprzez:
•  terapię indywidualną i grupową - długofalowe, kompleksowe oddziały-
wania logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, stymulację rozwoju 
intelektualnego, emocjonalnego i społecznego (ze szczególnym uwzględ-

ECHO PROGRES - HOLISTYCZNY MODEL 
WSPARCIA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH FUNDACJI -ECHO- 
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nieniem wczesnego wspomagania).
•  indywidualne i interdyscyplinarne podejście do każdego podopiecz-
nego.
•  współudział rodziców w tworzeniu indywidualnej ścieżki terapii 
dziecka,
• tworzenie programów wsparcia dla młodzieży i dorosłych – organi-
zowanie grup wsparcia, zatrudnienia wspomaganego oraz współpracy 
międzynarodowej.
• poznawanie i włączanie do terapii Polskiego Języka Migowego (PJM) 
oraz alternatywnych sposobów komunikowania się.
• angażowanie podopiecznych w wydarzenia kulturalne, rekreacyjne  
i sportowe.

• angażowanie rodziców w działania samopomocowe – tworzenie grup 
wspacia, podejmowanie działań w Radzie Rodziców.
• różne formy wolontariatu w Fundacji, w kraju i za granicą.
• organizowanie wyjazdów terapeutycznych (w tym turnusów rehabili-
tacyjnych).
• budowanie odpowiedniego klimatu w pracy terapeutycznej i codzien-
nych relacjach,
• wzajemną pomoc, szacunek i współpracę - tworzenie jednej Wielkiej 
Rodziny,
• kooperację z organami administracji państwowej, samorządem lokal-
nym, z placówkami oraz firmami państwowymi i prywatnymi (w tym  
medycznymi i edukacyjnymi), a także z organizacjami pozarządowymi. 
 

 Osoba niesłysząca i jej rodzina jest w centrum naszego zaintere-
sowania od momentu jej zgłoszenia się do Fundacji (najmłodsze dziecko, 
które zostało naszym podopiecznym, miało 2 tygodnie, zaś najstarszy 
beneficjent ma 60 lat), do czasu, w którym osoba niesłysząca sama zde-
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cyduje, że jej aktywne i satysfakcjonujące życie nie wymaga już wsparcia 
ze strony Fundacji.
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CO ROBIĆ? MOJE DZIECKO NIE SŁYSZY. 

 Problem ze słuchem może wystąpić u każdego człowieka. Słuch 
można stracić lub też urodzić się z narządem słuchu, który nie jest zdol-
ny do prawidłowego odbioru bodźców słuchowych. W każdym przypad-
ku jest to problem indywidualny – człowiek źle słyszy lub w ogóle nie 
odbiera bodźców akustycznych. Ten fakt powoduje zmianę warunków 
funkcjonowania, jakości życia osób, które straciły słuch i rozwoju, gdy 
problem dotyczy dziecka. Bez słuchu przystosowanie do świata słyszą 
cych jest problemem złożonym, tym większym im wcześniej słuch uległ 
uszkodzeniu. Dziecko z wrodzoną wadą słuchu samo nie odkryje świata 
dźwięków. Bez właściwej pomocy i wsparcia w rozwoju nie zdoła poko-
nać bariery fonologiczno-językowej, pozostanie nie tylko głuche, ale tak-
że nieme.

I. CZY NOWORODEK SŁYSZY?  
– SŁUCH I JEGO ZNACZENIE DLA ROZWOJU DZIECKA – 

KILKA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

 Pierwszą informację o prawidłowym lub nieprawidłowym funk-
cjonowaniu słuchu noworodka rodzice/opiekunowie dziecka otrzymu-
ją dzięki powszechnym badaniom słuchu noworodków realizowanym  
w Polsce, we wszystkich oddziałach noworodkowych.

I.1 Czego dotyczy Program Przesiewowych Badań Słuchu?

 Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Nowo-
rodków w Polsce zawdzięczamy IX Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, który odbył się 13 stycznia 2001 roku, pod hasłem ratowania 
wzroku i słuchu noworodków. Badania przesiewowe słuchu wykonuje 
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się w szpitalach do 3 doby po urodzeniu. Dane statystyczne wskazują, że 
dwoje dzieci na 1000 rodzi się z głęboką wadą słuchu. 

 Badanie przesiewowe nie jest badaniem diagnostycznym, jednak 
jego nieprawidłowy wynik wskazuje na konieczność pogłębionej dia-
gnozy, natomiast wynik prawidłowy nie zwalnia rodziców z obowiązku 
stałej obserwacji reakcji słuchowych dziecka (patrz: Materiały dodat-
kowe, str. 86). Dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewo-
wego oraz dzieci, u których stwierdzono obecność czynników ryzyka 
uszkodzenia słuchu kierowane są do ośrodków, w których wykonywane 
są badania diagnostyczne. Dzieci, u których istnieje ryzyko późniejszego 
ujawnienia się niedosłuchu, pozostają pod okresową kontrolą tak długo, 
jak długo istnieje zagrożenie. 
 Zgodnie z założeniami Programu, dziecko z podejrzeniem 
obustronnego niedosłuchu, powinno być zdiagnozowane najpóźniej do 
3 miesiąca życia. W przypadku rozpoznania trwałego uszkodzenia słu-
chu kierowane jest do jednego z ośrodków wczesnej interwencji, które-
go zadaniem jest wdrożenie, do 6 miesiąca życia dziecka, pomocowego 
programu – dopasowanie aparatów słuchowych i rozpoczęcie programu 
rehabilitacji. Ośrodek sprawuje systematyczną kontrolę audiologiczną, 
foniatryczną, logopedyczną, psychologiczną oraz zapewnia wielospecja-
listyczną diagnostykę i opiekę pediatryczną. Rehabilitacja powinna się 
odbywać możliwie najbliżej miejsca zamieszkania dziecka.
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I.2 Jak zbadać słuch dziecku? Rodzaje badań słuchu.

 Otoemisje akustyczne – badanie pozwala wstępnie oszacować 
sprawność komórek słuchowych zewnętrzych w ślimaku. Wykorzysty-
wane są do badań przesiewowych i jako uzupełnienie diagnostyki narzą-
du słuchu. Badanie polega na umieszczeniu w uchu noworodka sondy, 
która emituje krótki i cichy dźwięk. Sonda wyposażona jest też w głośnik 
i mikrofon, odbierający otoemisję ze ślimaka – najważniejszej części ucha 
wewnętrznego. Prawidłowo funkcjonujące ucho, po usłyszeniu dźwięku 
powinno odpowiedzieć zwrotną emisją sygnału, która zostanie zareje-
strowana. Jeśli odpowiedź nie pojawi się, może to świadczyć o wadzie 
słuchu u dziecka, ale niekoniecznie, bowiem obecność mazi płodowej  
w przewodzie słuchowym może uniemożliwić jej zarejestrowanie.
 ABR – rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych z pnia 
mózgu. Dzięki temu badaniu możliwe jest wykrycie uszkodzeń słuchu 
w ślimaku, uchu środkowym, nerwie słuchowym i pniu mózgu. Polega 
na przyłożeniu do głowy dziecka elektrod. Elektrody są podłączone do 
aparatu rejestrującego, który za pomocą wykresu obrazuje czynność bio-
elektryczną pnia mózgu pod wpływem emitowanych do ucha dźwięków. 
Uzyskane wyniki informują o prawidłowej (bądź nie) drodze słuchowej 
do pnia mózgu. Badanie wykonuje się w śnie fizjologicznym. Trwa od 30 
minut do 1 godziny i pozwala ocenić progi słyszenia – skonstruować au-
diogram.
 ASSR – obiektywny pomiar progu słyszenia w śnie fizjologicz-
nym –najbardziej obiektywne badanie słuchu u dzieci w wieku od 30 
dnia życia do 4 roku życia. Badanie trwa kilkadziesiąt minut i jest najbar-
dziej precyzyjne ze wszystkich dostępnych obecnie badań.
 Tympanometria to badanie polegające na ocenie podatności 
błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym ze-
wnętrznym (czyli części ucha zewnętrznego odpowiedzialnej za prze-
kazywanie dźwięków odebranych z otoczenia przez małżowinę uszną 
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do błony bębenkowej). Jest obiektywną, nieinwazyjną metodą badania 
ucha środkowego. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od bło-
ny bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w kanale słuchowym, a okre-
śla impedancję akustyczną ucha (sztywność błony bębenkowej). Tym-
panometrię wykonuje się w przypadku podejrzenia różnych rodzajów 
niedosłuchu oraz niedowładu nerwu twarzowego.
 Audiometria to badanie słuchu, którego celem jest określenie 
progu słyszenia. Jest przeznaczone dla dzieci, które są w stanie zrozu-
mieć instrukcję i zareagować przyciśnięciem przycisku w odpowiedzi 
na słyszany w słuchawkach dźwięk. Badanie odbywa się w kabinie 
pomiarowej, gdzie dziecku zakłada się specjalne słuchawki. Wyniki są 
prezentowane w postaci krzywych zwanych audiogramami. Krzywe 
wskazują na rodzaj i głębokość niedosłuchu i są podstawą do doboru  
aparatu słuchowego. U małych dzieci 2 - 6 letnich stosuje się tzw. audio-
metrię zabawową. Polega ona na wrzucaniu przez dziecko klocków do 
wiaderka w odpowiedzi na prezentowany bodziec słuchowy. (To dlate-
go logopedzi zwracają tak dużą uwagę na ćwiczenia słuchowe warun-
kowania – w ten sposób przygotowują dziecko do czekających je badań 
słuchu). U dzieci powyżej 6. roku życia można przeprowadzić audio-
metrię słowną, zwaną także audiometrią mowy. Dzięki temu badaniu 
sprawdza się rozumienie mowy o różnym natężeniu. Zadaniem dziec-
ka jest powtarzanie sylaby, wyrazu czy też zdania. Badanie przeprow-
adzane jest w kabinie ciszy, dziecko ma założone specjalne słuchawki, 
przez które słyszy dźwięki o różnej głośności. Określa się najcichszy 
sygnał, przy którym dziecko rozumie mowę.

W przypadku małego, kilkumiesięcznego dziecka z wadą słuchu naj- 
ważniejszą rzeczą jest określenie głębokości niedosłuchu i dobranie odpow-
iedniego aparatu słuchowego. Następnym krokiem jest rozpoczęcie indy-
widualnej rehabilitacji surdologopedycznej stopniowo poszerzanej o zajęcia 
grupowe i pedagogiczne.
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I.3 Co jest potrzebne, żeby słyszeć? 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.4 Jak to się dzieje, że słyszymy i czym jest dźwięk?

Dźwięk jest to fala akustyczna rozchodząca się kuliście, zdolna wytworzyć 
wrażenie słuchowe.

Cztery podstawowe cechy dźwięku:
1. Wysokość (wysoki lub niski)
2. Głośność (głośny lub cichy) 
3. Czas trwania (długi lub krótki) 
4. Barwa (pozwala odróżnić brzmienie głosu, instrumentów).
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I.5 Jaką drogę musi pokonać dźwięk, żeby dotrzeć do naszego 
mózgu?

 Fala dźwiękowa – drgania cząsteczek powietrza – zostaje ze-
brana przez małżowinę uszną i skierowana do przewodu słuchowego. 
Tam napotyka błonę bębenkową i wprawia ją w dość intensywne drga-
nia. Wraz z błoną bębenkową zaczynają drgać kosteczki słuchowe: mło-
teczek, kowadełko i strzemiączko znajdujące się w uchu środkowym. 
W ten sposób fala akustyczna zostaje przekształcona w falę mechanicz-
ną. Drgania łańcucha kosteczek przenoszone są na płyn znajdujący się  
w uchu wewnętrznym, czyli ślimaku. Falowanie płynu przenosi się z ko-
lei na błonę podstawną ślimaka. Tam pobudzane są komórki słuchowe 
zakończone rzęskami. Ocieranie się rzęsek o błonę nakrywkową powo-
duje powstanie impulsu elektrycznego, który przez nerw słuchowy prze-
kazywany jest do ośrodków słuchowych w mózgu – do kory słuchowej.
Bieg fali głosowej do mózgu:

Żródło schematu ucha: By Anatomy_of_the_Human_Ear.svg: Chittka L, Brockmannderivative work: M•Komorniczak -talk-
Anatomy_of_the_Human_Ear.svg, CC BY 2.5,
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 Zmysł słuchu - to jeden z pięciu zmysłów człowieka, dzięki któ-
remu odbieramy i poznajemy otaczający nas świat. Słuch umożliwia nam 
odbieranie fal dźwiękowych, co z kolei ma podstawowe znaczenie dla 
rozwijania i posługiwania się mową. Słyszenie jest niezbędne do odbio-
ru i rozumienia mowy. Konieczne do słuchania muzyki, rozpoznawania 
dźwięków z otoczenia, orientacji w przestrzeni i lokalizacji źródła dźwię-
ku (np. pozwala usłyszeć i odgadnąć kierunek zbliżającego się pojazdu 
zanim go zobaczymy).

Narząd słuchu: uszy
Dlaczego mamy dwoje uszu?
Dzięki słyszeniu obuusznemu:
• dobrze lokalizujemy źródło dźwięku,
• łatwiej rozumiemy mowę w hałasie,
• dokładnie oceniamy głośność dźwięków,
• rejestrujemy dźwięki dochodzące
z różnych kierunków.

fot: źródło własne



18

I.6 Jak zbudowane jest ucho?

Budowa anatomiczna ucha

 Ucho zewnętrzne jest zbudowane z małżowiny usznej, która 
skupia fale dźwiękowe oraz z przewodu słuchowego zewnętrznego wraz 
z gruczołami wytwarzającymi woskowinę. Funkcją ucha zewnętrznego 
jest ukierunkowanie i przekazywanie fali dźwiękowej na błonę bębenko-
wą. Błona bębenkowa jest cienką, silnie unerwioną, zbudowaną z tkanki 
łącznej membraną. Oddziela ona ucho zewnętrzne od ucha środkowego, 
jej zadaniem jest przekazywanie drgań mechanicznych do ucha środko-
wego.

Źródło: Med-EL w Polsce
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 Ucho środkowe jest zbudowane z jamy bębenkowej wypełnio-
nej powietrzem, trzech kosteczek słuchowych – młoteczka, kowadełka 
i strzemiączka. Są one połączone stawami i wzmacniają drgania mecha-
niczne oraz przekazują je do ucha wewnętrznego. Kolejnym elementem 
ucha środkowego jest trąbka słuchowa Eustachiusza, łącząca ucho środ-
kowe z gardłem. Jej zadaniem jest wyrównywanie ciśnienia pomiędzy 
uchem środkowym a środowiskiem zewnętrznym. 
 Ucho wewnętrzne jest zbudowane z części kostnej i błoniastej. 
Posiada część przedsionkową (odpowiedzialną za narząd równowagi – 
błędnik) oraz część ślimakową (biorącą udział w procesie słyszenia). Śli-
mak jest to zwinięty kanał zawierający właściwy narząd słuchu (narząd 
Cortiego). Narząd Cortiego jest zbudowany z komórek słuchowych i ner-
wu słuchowego, odbiera drgania, które powodują ruch płynu wewnątrz 
ślimaka. Ruch ten wywołuje elektryczną stymulację nerwu słuchowego 
poprzez tysiące pobudzanych komórek nerwowych zwanych komórka-
mi rzęsatymi. Stymulacja ta jest przesyłana do mózgu za pomocą nerwu 
słuchowego, a mózg interpretuje ją jako dźwięk. Tak naprawdę „słyszy” 
mózg i może zinterpretować tylko to, co do niego dociera. Ośrodki słu-
chowe w mózgu – kora słuchowa – odpowiedzialne są za „odkodowy-
wanie” docierających tam impulsów i tym samym rozumienie tego, co 
słyszymy, zarówno dźwięków z otoczenia, jak i mowy.

I.7 Jakie dźwięki słyszy nasze ucho?

 Ucho ludzkie to bardzo wrażliwy narząd zmysłu, który odbiera 
dźwięki o bardzo różnych częstotliwościach (wysokościach). Zawarte 
są one w paśmie od 16 do 20000 Hz. Im człowiek jest starszy, tym za-
kres słyszanych częstotliwości jest mniejszy. Ucho ludzkie jest najbar-
dziej wrażliwe na dźwięki o częstotliwościach od 250 do 4000 Hz – są to 
częstotliwości charakterystyczne dla mowy. Natężenie dźwięku, tzn. czy 
dźwięk jest głośny, czy cichy, ocenia się w decybelach (dB).
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II. JAK KSZTAŁTUJE SIĘ JĘZYK I MOWA U PRAWI-
DŁOWO ROZWIJA JĄCEGO SIĘ DZIECKA?

 Każde dziecko ma swoje, indywidualne tempo rozwoju. Poniżej 
podajemy określone etapy w rozwoju mowy, umiejętności językowych  
i społecznych, które mogą służyć jako informacja, kiedy się kształtują  
i w jaki sposób manifestują w kolejnych okresach rozwojowych dziecka.

1 - 3 miesiąc życia: już w drugim miesiącu życia dziecko wydaje poje-
dyncze dźwięki gardłowe; skupia przez chwilę wzrok na twarzy ludzkiej; 
przysłuchuje się rozmowie. Reaguje mimiką na kontakt z ludźmi. Budzi się  
w reakcji na głośny dźwięk. Pod koniec trzeciego miesiąca produkuje dużo 
dźwięków gardłowych – grucha, reaguje ogólnym ożywieniem ruchowym, 
uśmiecha się w kontakcie z ludźmi, bawi się swoimi rączkami, ogląda je. 
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4 – 6 miesiąc życia: śmieje się głośno i wymawia pojedyncze sylaby, gdy 
dorosły do niego mówi; wydaje okrzyki radości; reaguje na zmianę into-
nacji głosu, rozumie ton surowy i ton pieszczotliwy, śpiewnie gaworzy, 
odróżnia osoby obce od znanych – wykazuje reakcje orientacyjne lub lę-
kowe.

7 – 10 miesiąc życia: gaworzy, wielokrotnie powtarza te same sylaby, 
okazuje niezadowolenie, gdy dorosły odchodzi bądź przestaje do niego 
mówić, wyciąga ręce do osoby dorosłej; gaworzy wymawiając różne sy-
laby, zwraca na siebie uwagę dorosłego, ciągnąc go za ubrania; zaczyna 
wymawiać słowa dwusylabowe – początkowo przypadkowo, bez rozu-
mienia, zwraca na siebie uwagę, powtarzając sylaby, bawi się w zabawy 
typu „a-ku–ku”, szuka odebranego lub schowanego przedmiotu, pokazu-
je, co chce otrzymać.

10 - 12 miesiąc życia: zaczyna ze zrozumieniem używać krótkich wyra-
zów dźwiękonaśladowczych, naśladuje proste czynności i potem wyko-
nuje je na polecenie (pa, pa, kosi-kosi), rozumie prosty zakaz np. wstrzy-
muje wykonywaną czynność; naśladuje dźwięki, wymawia jedno słowo 
dwusylabowe, na prośbę dorosłego popartą gestem, podaje mu zabawkę.
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12 miesiąc życia: wymawia ze zrozumieniem 2 - 3 słowa, rozumie i wy-
konuje proste polecenia słowne często powtarzane i związane z określo-
ną sytuacją.

15 miesiąc życia: mówi ze zrozumieniem kilka słów dwusylabowych, 
wykonuje różne proste polecenia, sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, ale 
często po fakcie, utrzymuje kontakt wzrokowy z osobą dorosłą, intonacją 
sygnalizuje swoje potrzeby.

18 miesiąc życia: używa kilkunastu wyrazów, w tym także dźwięko-
naśladowczych, wyraża żądanie gestem i słowem „daj” (wskazywanie 
preżądające), pokazuje części ciała na sobie i na lalce, zwraca uwagę na 
przechodniów, księżyc, samoloty, próbuje posługiwać się samodzielnie 
łyżką podczas karmienia, tuli do siebie misia, maskotki, sygnalizuje o po-
trzebach fizjologicznych, jest w stanie opanować trening czystości.

21 miesiąc życia: pojawiają się pierwsze, krótkie zdania zbudowane z 
dwóch słów, dziecko pokazuje obrazki w książeczkach, złości się i krzy-
czy, gdy nie potrafi słownie wyrazić swojego życzenia, a dorosły nie ro-
zumie jego intencji.
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24 miesiąc życia: mówi prostymi zdaniami, używa 200 – 500 słów, 
mówi o sobie w trzeciej osobie. Bawi się w zabawy naśladowcze, wie, 
co do kogo w domu należy, zna swoją własność i o tym komunikuje, lubi 
pomagać dorosłym w codziennych czynnościach, domaga się czułości  
i pieszczot od mamy i taty, jest bardziej zrównoważone uczuciowo.

30 miesiąc życia: posługuje się zdaniami często nieprawidłowo zbudo-
wanymi pod względem gramatycznym, opowiada o swoich przeżyciach, 
chce zrobić wszystko samo, jest dumne ze swoich osiągnięć, dominuje 
zabawa naśladowcza, jest wrażliwe na pochwałę i naganę, przestrzega 
pewnych schematów i niechętnie godzi się na zmiany – lubi porządek w 
ustalonych czynnościach, złości się i zabiera innym zabawki (wzmożona 
agresywność), zaczyna zdawać sobie sprawę z różnicy płci i jest tym za-
fascynowane, rozpoznaje drogę do domu.

36 miesiąc życia: mówi o sobie w pierwszej osobie, używa zdań zło-
żonych, używa wszystkich części mowy, popełnia coraz mniej błędów 
gramatycznych, zasób słownictwa zwiększa się do około 1000 słów, wy-
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mienia przedmioty i czynności na obrazkach, nazywa to, co narysuje, jest 
spokojne, opanowane, pogodne, bawi się samo, ale chętnie naśladuje za-
bawy innych dzieci (zabawa równoległa), organizuje zabawy tematycz-
ne.

III. USZKODZENIE NARZĄDU SŁUCHU

W zależności od lokalizacji uszkodzenia wyróżnia się:

 Niedosłuch przewodzeniowy – uszkodzenie wystąpiło w obrę-
bie ucha zewnętrznego (małżowina uszna, przewód słuchowy, błona bę-
benkowa) lub ucha środkowego (kosteczki słuchowe, trąbka słuchowa). 
Leczenie farmakologiczne lub chirurgiczne.
Głębokość uszkodzenia do 70 dB. Mowa słyszana jest znacznie ciszej, ale 
płynąca z bliska, słyszana jest wyraźnie i bez zniekształceń. Protezowa-
nie słuchu – aparat przynosi bardzo duże korzyści, słyszenie jest podob-
ne do słyszenia osób bez wady słuchu. Zwykle nie jest konieczne inten-
sywne usprawnianie słuchu specjalnymi metodami.
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 Niedosłuch typu zmysłowo - nerwowego, znany także jako 
niedosłuch odbiorczy – wynika z nieodwracalnych i nieuleczalnych 
uszkodzeń w obrębie ucha wewnętrznego. Może być lekki, umiarkowa-
ny, znaczny lub głęboki. Odbiór dźwięków (w tym dźwięków mowy) jest 
nie tylko osłabiony, ale i zniekształcony. Aparaty wzmacniają dźwięki, ale 
pozostają one zniekształcone. Im głębszy niedosłuch i bardziej opadają-
ca krzywa audiogramu, tym mniejsze możliwości słyszenia i trudniejsze 
protezowanie słuchu. Konieczne wychowanie słuchowe bądź/i trening 
słuchowy.
 Niedosłuch mieszany – diagnozuje się go wówczas, gdy nie-
dosłuchowi odbiorczemu towarzyszy niedosłuch przewodzeniowy, 
oznacza to występowanie zaburzeń zarówno w uchu wewnętrznym jak  
i środkowym.
 Niedosłuch nerwowy – jest spowodowany brakiem lub uszko-
dzeniem nerwu słuchowego. Ma głęboki i trwały charakter. Dzieci z tym 
rodzajem uszkodzeń mają duże trudności z rozumieniem mowy.

Audiologiczna klasyfikacja stopni ubytku słuchu (wg. Międzynaro-
dowego Biura Audiofonologii)

Niedosłuch może też być jednostronny lub obustronny – dotyczyć 
jednego lub obu uszu.
Ucho z niedosłuchem powinno zostać zaopatrzone w odpowiednią pro-
tezę. Dziecko będzie opanowywało mowę korzystając z ucha zdrowego, 
ale żeby zapobiec trudnościom w przedszkolu i szkole potrzebne są spe-
cjalne metody pracy.
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 Lewostronne uszkodzenie słuchu
Percepcja lewostronna pozwala na analizowanie danych o emocjach za-
wartych w barwie głosu, natężeniu, melodii wypowiedzi. Brak tych infor-
macji może powodować stan niepewności, zagrożenia, może przeszka-
dzać w nawiązywaniu relacji koleżeńskich i kontakcie z nauczycielami.  
W nauce uczeń może preferować przedmioty ścisłe. Trudności z języ-
kiem polskim mogą wynikać z braku umiejętności całościowego postrze-
gania problemów, dostrzegania zagadnień estetycznych oraz emocjonal-
nych. Mogą pojawić się trudności z percepcją muzyki, mogą występować 
trudności z poczuciem rytmu, odtwarzaniem melodii, nauką gry na in-
strumentach.
 Prawostronne uszkodzenie słuchu
Mogą pojawić się problemy w przyswajaniu wiedzy wymagającej lo-
gicznego porządkowania faktów. Uczniowi może być potrzebna pomoc 
w przyswajaniu ortografii, nauczaniu przedmiotów ścisłych, uczeniu 
się syntetycznego ujmowania faktów, koncentracji uwagi na wybranych 
zagadnieniach (uczeń łatwo przenosi uwagę na pojawiające się bodźce  
i wyłącza się z toku prowadzonej lekcji).
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Źródło: MED-EL w Polsce
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IV. ROZWÓJ MOWY U DZIECKA Z 
UBYTKIEM SŁUCHU

Rozwój mowy dziecka z wadą słuchu przebiega nieharmonijnie, indywi-
dualnie i skokowo. Jednak układając program zajęć rewalidacyjnych dla 
dziecka z wadą słuchu, którego rodzice zdecydowali się na wprowadza-
nie go w świat mowy dźwiękowej i komunikacji słownej, należy uwzględ-
nić naturalną kolejność okresów rozwoju mowy:
okres melodii – dziecko głuży, gaworzy i wokalizuje, wyrazu – w jego 
wypowiedziach pojawiają się pierwsze słowa, zdania – zaczyna bu-
dować pierwsze zdania i okres swoistej mowy dziecka. Wymienione 
okresy mowy mogą u dziecka z wadą słuchu zostać wydłużone – później 
się pojawiać. Najważniejsze, żeby dziecku, w każdym z tych okresów do-
starczać jak najwięcej bodźców słuchowych, wzrokowych, dotykowych, 
wszechstronnie stymulować jego rozwój i pochwalać wszelkie próby 
wchodzenia do świata dźwięków i świata mowy. Opóźnienie rozwoju 
słuchu i mowy u dziecka niesłyszącego jest procesem naturalnym. 
Najważniejszą sprawą jest, aby otrzymało ono protezę słuchu i rozpo-
częło rehabilitację. Dziecko z wykrytą wadą słuchu powinno otrzymać 
aparaty słuchowe do 6 miesiąca życia.

V. APARATY SŁUCHOWE, IMPLANTY SŁUCHOWE, 
SYSTEM FM

Obecnie wykorzystuje się dwa rodzaje protez słuchowych:
• indywidualne aparaty słuchowe
• implanty słuchowe
Są to dwie różne protezy, pomijając szczegóły natu-
ry technicznej i medycznej, ich zasadnicza różnica 
ma charakter audiologiczny. 
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 Indywidualny aparat słuchowy jest wzmocnieniem elek-
troakustycznym. Najważniejszym jego zadaniem jest odebranie 
dźwięków, wzmocnienie ich i odpowiednie przetworzenie. Ponie-
waż dla małego dziecka najważniejszą rzeczą jest przyswojenie języ-
ka, strategia przetwarzania dźwięków przez aparat słuchowy musi 
być ukierunkowana na najlepsze rozumienie mowy. Są różne rodza-
je aparatów, ale niemowlętom i małym dzieciom zakłada się wyłącz-
nie aparaty zauszne. Dopasowanie aparatów jest procesem długo-
trwałym. Zanim dziecko otrzyma aparat, musi dostać indywidualne 
wkładki uszne. Wkładki wykonuje się na miarę ucha małego dziecka, 
na podstawie wycisku i zmienia w zależności od tempa wzrostu ucha.  
 Gdy wkładki są gotowe, przychodzi czas na dopasowanie apara-
tów słuchowych za pomocą specjalistycznego, komputerowego oprogra-
mowania. Reakcje dzieci są różne. Po otrzymaniu i uruchomieniu apa-
ratów niektóre dzieci zachowują się tak, jakby nic się nie zmieniło, inne 
reagują uśmiechem, płaczem, zdenerwowaniem.
 Aparaty słuchowe zaleca się wszystkim dzieciom, które mają 
trwałe odbiorcze uszkodzenie słuchu. Obecnie protezuje się dzieci rów-
nież z niedosłuchami lekkiego stopnia – aparat umożliwia, w takich przy-
padkach, wysłuchiwanie cichych dźwięków i dźwięków w szumie, jest 
też bardzo przydatny w przedszkolu i szkole. Aparat dobiera protetyk 
słuchu na podstawie aktualnych badań. Aparaty słuchowe mają różne 
parametry – w zależności od rodzaju i głębokości wady słuchu, protetyk 
zaproponuje właściwy. Lekarz audiolog wyznaczy kolejne terminy badań 
– dziecko musi być pod stałą kontrolą – wyniki badań mogą się zmieniać, 
a aparaty muszą być odpowiednio ustawione. Rodzice powinni stale ob-
serwować dziecko i znać odpowiedzi na następujące pytania:
•  Jak długo w ciągu dnia dziecko nosi aparaty?
• Czy dziecko sięga do ucha, żeby wyjąć sobie aparaty? Jak często  
i  w jakich sytuacjach?
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• Czy zauważane są zmiany w zachowaniu dziecka, gdy zakładany/zdej-
mowany jest aparat?
• Czy dziecko się ożywia, wydaje dźwięki, reaguje na dźwięki, gdy zało-
żony jest aparat? 
 Dzieci z lekkim i umiarkowanym niedosłuchem będą korzystać  
z aparatów słuchowych, dzieci ze znacznym i głębokim niedosłuchem są 
kierowane na badania kwalifikacyjne do wszczepienia implantu słucho-
wego, ale każde dziecko z wadą słuchu na początku zostaje zaopatrzone 
w tradycyjne aparaty słuchowe i włączone w proces rehabilitacji. Opera-
cję implantowania można przeprowadzić już przed ukończeniem przez 
dziecko I roku życia, jednak jest to sprawa indywidualna, zależna od wy-
ników badań i postępowania kwalifikacyjnego. 
 Implanty ślimakowe mają zastosowanie wte-
dy, gdy dziecko nie ma zysku  
z aparatów słuchowych, zwykle w głębokich 
uszkodzeniach słuchu. U takich dzieci reha-
bilitacja w aparatach słuchowych jest bardzo 
długa i trudna – nie przynosi szybkich efek-
tów, trwa wiele lat i okupiona jest ogrom-
nym wysiłkiem dziecka i jego rodziców.  
Podstawowymi elementami implantu ślima-
kowego jest:
• elektroda wielokanałowa i cewka wewnętrzna (wszczepiane operacyj-
nie)
• procesor mowy umieszczony na zewnątrz – dziecko otrzymuje urzą-
dzenie po zagojeniu się rany pooperacyjnej - ok. 1 miesiąca po opera-
cji. Dzięki stymulacji neuronów przez elektrodę w ślimaku (w jego 
podstawie lub wierzchołku) powstają zróżnicowane wrażenia dźwię-
kowe, odpowiadające różnej barwie dźwięku. Jest to słuch elektro-
niczny. Umożliwia rozumienie mowy w niektórych przypadkach na-
wet bez pomocy odczytywania z ust. Komfort słuchania w implancie 

Źródło: MED-EL w Polsce
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słuchowym jest tym lepszy, im nadawanie i odbiór mowy odbywa się  
w lepszych warunkach akustycznych (najlepszy w cichym środowisku).  
W odbiorze informacji słownych dziecku niesłyszącemu może też po-
magać indywidualny zestaw nadawczo-odbiorczy, bezprzewodowe 
urządzenie, tzw. mikroport, nazywany też FM lub ML, które składa się  
z nadajnika przeznaczonego dla nadawcy (rodzica, nauczyciela) i od-
biornika podłączonego do indywidualnego aparatu/implantu słuchowe-
go. System ten przekazuje dźwięki za pomocą fal radiowych, a nie jak 
w przypadku aparatu słuchowego, drogą powietrzną, znacznie zatem 
eliminuje zakłócenia w odbiorze dźwięków, podnosi komfort słuchania 
i, co ogromnie istotne, zwalnia dziecko/ucznia z ciągłego patrzenia na 
twarz osoby mówiącej. Może być dopasowany zarówno do aparatu słu-
chowego, jak i do implantu ślimakowego jako urządzenie wspomagające.  
 Wszystkie obecnie stosowane protezy słuchowe, (implanty, apa-
raty słuchowe) bez względu na ich zaawansowaną, coraz lepszą tech-
nologię, nie przywracają słuchu, jedynie poprawiają warunki percepcji 
dźwięków z otoczenia, w tym mowy. Zmniejszają tylko stopień ogra-
niczeń spowodowanych uszkodzeniem słuchu, co oznacza, że dziecko  
z prelingwalnym uszkodzeniem słuchu, zarówno to z aparatem słucho-
wym, jak i to z implantem, dla odkrycia struktury języka i opanowa-
nia podstaw kompetencji językowej potrzebuje nieustannej pomocy 
– rehabilitacji słuchu i specjalistycznej stymulacji rozwoju językowego.   

Aparat słuchowy ani implant ślimakowy nie czyni z osoby z uszkodzo-
nym słuchem osoby normalnie słyszącej.

VI. KIEDY I JAKA REHABILITACJA? OD CZEGO  
ZACZĄĆ –REHABILITACJA W DOMU

 Dziecko przychodzi na świat w rodzinie, która jest częścią okre-
ślonego środowiska społecznego. To właśnie rodzice mają prawo wybrać 
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dla swojego dziecka taką drogę rozwoju, wychowania, nauczania, która 
wydaje im się najlepsza i zarazem możliwa do podjęcia. Zanim podejmą 
decyzję, powinni zebrać możliwie jak najwięcej informacji o potrzebach  
i problemach rozwojowych i funkcjonalnych swojego dziecka, o możliwo-
ściach leczenia i pedagogicznego oddziaływania. Dobrze byłoby, by zapo-
znali się ze środowiskiem osób z uszkodzonym narządem słuchu, różny-
mi sposobami komunikowania się – zdobywania i przekazywania wiedzy 
o świecie swoim dzieciom przez rodziców głuchych, bowiem sytuacja 
rozwojowa dziecka z wadą słuchu, którego rodzice są osobami słyszący-
mi, komunikującymi się werbalnie, jest inna niż dziecka, którego rodzice 
są osobami niesłyszącymi i porozumiewają się w języku migowym (PJM).  
 PJM (Polski Język Migowy) to język, którym posługują się 
g/Głusi w Polsce. Jest pierwszym językiem dzieci, których obydwoje 
rodzice są g/Głusi. Ma swoją, odmienną od języka polskiego (realizo-
wanego poprzez mowę głośną i pismo), strukturę gramatyczną. Ważną 
rolę w komunikatach PJM odgrywają elementy niemanualne (położenie 
tułowia, głowy, mimika). Za jego pomocą można wiernie ukazać rzeczy-
wistość, przekazać myśli i uczucia, rozwijać wyobraźnię, stale rozwijać 
rozumienie świata. Jest to żywy język, umożliwiający dyskusje na różne 
tematy, zarówno konkretne, jak i abstrakcyjne, to również język poezji.  
 Dzieci wychowywane w rodzinach stosujących PJM 
uczą się polskiego języka fonicznego jako drugiego (jak języ-
ka obcego). Prowadzone według założeń modelu dwujęzyczne-
go wychowania, mają duże szanse na opanowanie obydwu języków.  
 Rodzice słyszący zwykle nie znają PJM, pragną więc, by porozu-
miewanie werbalne stało się głównym sposobem komunikowania się  
z dzieckiem, by ich dziecko także mówiło. W większości te pragnienia 
są możliwe do zrealizowania. Wczesna diagnoza dzieci z uszkodzonym 
narządem słuchu, wczesne zaopatrzenie w nowoczesne aparaty cyfro-
we lub implanty słuchowe oraz wcześnie rozpoczęta rehabilitacja słuchu  
i mowy, dają duże możliwości rozwoju słuchowego i językowego takich 
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dzieci, opanowania przez nie komunikacji fonicznej. Rodzice, którzy 
wybiorą taką drogę dla swojego dziecka, powinni także rozważyć moż-
liwość włączenia w przyszłości (najlepiej przed ukończeniem 5 roku 
życia) PJM, po to, by dziecko mogło stać się osobą dwujęzyczną, przygo-
towaną do funkcjonowania w dwóch światach: świecie osób słyszących  
i głuchych. W tej kwestii warto czerpać z doświadczenia specjalistów  
i innych rodziców, a także stale obserwować swoje dziecko, nieustannie 
je poznawać i określać wspólne cele – te najbliższe i te najdalsze w życiu: 
Czego pragnę dla mojego dziecka w przyszłości? Co trzeba zrobić, by mo-
gło cieszyć się życiem, by było szczęśliwe?

VI.1 Metody rehabilitacji surdologopedycznej

 Rehabilitację małego dziecka z wadą słuchu prowadzi logopeda 
bądź surdologopeda, który od podstaw zajmuje się kształceniem, rozwi-
janiem i usprawnianiem jego umiejętności językowych. Znajomość języ-
ka umożliwia dziecku z wadą słuchu komunikowanie się oraz poznawa-
nie rzeczywistości i zdobywanie wiedzy. W zależności od użytych metod 
– dobranych indywidualnie do dziecka, możliwości jego rodziców oraz 
wymagań środowiskowych – komunikowanie się z otoczeniem może 
przebiegać za pomocą mowy dźwiękowej lub innych sposobów, np. języ-
ka migowego.
 Do rozwijania mowy dźwiękowej stosuje się metody znajdujące 
się w grupie metod oralnych. Wiodącą jest metoda audytywno-wer-
balna (słuchowo-słowna). Polega ona na rozwijaniu języka i mowy 
dziecka z wadą słuchu, wykorzystując tzw. resztki słuchowe wzmac-
niane aparatami słuchowymi lub możliwości słuchowe uzyskane po 
wszczepieniu implantu słuchowego. Wychowanie słuchowe to taki 
sposób prowadzenia dziecka z uszkodzonym słuchem, który wyko-
rzystuje i rozwija istniejące możliwości słyszenia. W przeważającej 
liczbie przypadków przynosi ono wykształcenie umiejętności odbioru 
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i rozpoznawania dźwięków otoczenia. Wielu dzieciom ta umiejętność 
umożliwi rozwój mowy. Rodzice słyszącego dziecka realizują wycho-
wanie słuchowo-językowe nieustannie, nawet nie zdając sobie z tego 
sprawy. Od pierwszych chwil życia dziecka, rodzic lub inna osoba do-
rosła podejmuje z nim rozmowy. Dziecko bezsłownie wyraża żądania, 
protesty, emocje. Matka zaś opisuje słowami to, co czuje dziecko, co się  
z nim i wokół niego dzieje, komentuje jego i swoje nastroje. Towarzyszy 
temu różnorodna mimika twarzy, zmiany natężenia głosu, jego wysoko-
ści, rytmu, melodii. Matka odgrywa podwójną rolę: mówi za siebie i za 
dziecko. W ten sposób dziecko uczy się rozumieć mowę. Zanim dziecko 
wypowie pierwsze słowo, ma za sobą kilka miesięcy „kąpieli słownej”.  
 Rozwój słuchu niemowląt i małych dzieci podlega stałemu, rozło-
żonemu w czasie, procesowi dojrzewania i uczenia się. Proces ten rozpo-
czyna się w 12 tygodniu ciąży i trwa do 10. roku życia. Początkowo dzie-
ci reagują tylko na dźwięki o wyższym natężeniu, z czasem wrażliwość 
słuchowa wzrasta. Plastyczność i rozwój centralnego układu nerwowego 
(CUN) są jednak największe w pierwszych dwóch latach życia dziecka. 
Dlatego dla dzieci z wadą słuchu tak ważna jest wczesna diagnoza i apa-
ratownie/implantowanie. Podstawowym warunkiem wychowania słu-
chowego jest wyposażenie dziecka w dobrze dobrane aparaty słuchowe 
bądź implant /implanty słuchowe i noszenie ich przez cały dzień.
 Rodzice i opiekunowie dziecka z uszkodzonym słuchem mu-
szą stale rozwijać swoje zdolności komunikacyjne i świadomie pro-
wadzić wychowanie słuchowe.

Aby w pełni realizować wychowanie słuchowe małego dziecka, na-
leży:
1. Rozwijać więź emocjonalną z dzieckiem.
2. Dostarczać dziecku różnorodnych bodźców:
• słuchowych (odgłosy otoczenia, zabawki dźwiękowe, onomatopeje),
• czuciowych,
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• wzrokowych,
• dotykowych.
3. Jak najczęściej wołać dziecko po imieniu, mówić do niego i śpiewać, 
nawet wówczas, gdy ono na nich nie patrzy.
4. Prowokować dziecko do wydobywania dźwięków.

Każdemu, nawet bardzo dobrze funkcjonującemu dziecku z uszkodzo-
nym słuchem należy stwarzać korzystne środowisko słuchania. Oznacza 
to:
• minimalizowanie dźwięków ,,tła” i pogłosu,
• zmniejszanie odległości między mówiącym a słuchającym – do 1,5 me-
tra,
• mówienie w niezbyt szybkim tempie, wyraźnie (ale nie z przesadną ar-
tykulacją), z natężeniem dostosowanym do odległości i indywidualnego 
progu słyszenia u danego dziecka.
Ważne jest:
• „otaczanie” dziecka mową podczas codziennych czynności pielęgnacyj-
nych i zabaw.
• nazywanie części ciała, ubrań, zabawek, czynności,
• używanie wielu onomatopei,
• wykorzystywanie zabawek dźwiękowych i zachęcanie dziecka, by samo 
wytwarzało dźwięki. (Dziecko powinno usłyszeć dźwięk, zobaczyć jego 
źródło i w miarę możliwości poczuć drgania. Takie wielozmysłowe po-
znawanie świata jest najkorzystniejsze),
• zwracanie uwagi na dźwięki urządzeń domowych, głosy ludzi i zwie-
rząt,
• słuchanie muzyki i zabawy przy muzyce. (W czasie tańca dziecko może 
odczuwać rytm i poznawać jego wpływ na ruchy. Wspólny taniec i śpiew 
umacniają więź, rozwijają współdziałanie, dają wiele radości),
• baczne obserwowanie dziecka i prowadzenie z nim dialogu. (Na-
śladowanie malucha podtrzymuje kontakt emocjonalny i prowokuje 
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jego aktywność głosową, która z czasem zamieni się w gaworzenie).  
Kolejnym ważnym elementem wychowania słuchowego są rymowanki 
i zabawy paluszkowe.
 Chociaż dziecko doznaje różnego rodzaju wrażeń słuchowych, 
to jednak słuchanie mowy jest najważniejsze. Najważniejsze jest wielo-
krotne powtarzanie tych samych słów i zwrotów w różnych kontekstach.  
 
W komunikacji z dzieckiem należy:
1. Mówić równocześnie o tym, co się dzieje, czego dziecko doświadcza.
2. Głośno wyrażać swoje myśli i uczucia, mówić o tym, co było i co będzie.
3. Odgrywać podwójną rolę, czyli mówić za siebie i za dziecko:
• mówić za dziecko, gdy ono nie mówi,
• powtarzać wypowiedzi dziecka z korektą, gdy jego wypowiedzi są nie-
poprawne,
• podchwytywać wypowiedzi dziecka i wzbogacać je o nowe treści.
4. Nie nakłaniać natarczywie dziecka do powtarzania, by go nie zniechę-
cać do komunikacji.
5. Prowokować dziecko do produkowania dźwięków.

 Starszemu dziecku możemy pozwolić włączać, pod kontro-
lą, urządzenia domowe i odczuwać ich wibracje. Stale należy zwracać 
uwagę dziecka na wszystkie dźwięki, jakie są wytwarzane w domu. 
Bardzo ważne jest zwracanie uwagi na dźwięki, których się nie 
spodziewa. Osoba dorosła, w takich sytuacjach, powinna przerwać 
wykonywaną czynność, okazać zdziwienie, chwilę nasłuchiwać i za-
pytać: „Co to jest ?”, „Co to było ?”, „Co się stało ?”, wreszcie nazwać 
i wskazać źródło dźwięków. Jest to również nauka wykrywania po-
czątku i końca dźwięków. Reagowanie na określone dźwięki (dzwo-
nek, domofon, pukanie do drzwi) powinno stać się domowym rytu-
ałem (np. radosne powitania powracających domowników lub gości).  
 Do ćwiczeń słuchowych można również wykorzystywać zabawy 
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z rodzeństwem. Istotne jest, by kierować zabawą, pamiętając jednak o 
podążaniu za aktywnością dziecka. Nieustannie starać się pozyskiwać 
jego uwagę, rozwijać i sprawdzać rozumienie mowy. Gdy dziecko za-
czyna rozumieć wypowiedzi, zwykle chętnie odpowiada na pytania, 
spełnia polecenia, ilustruje ruchem wierszyki i piosenki. Zanim jednak 
tak się stanie, potrzebuje setek powtórzeń, wielu wspólnych zabaw, 
wspólnego oglądania książeczek. Każde wyjście z domu to również 
okazja do poznawania dźwięków. Pozostawanie z dzieckiem w sta-
łym kontakcie słownym staje się obowiązkiem mimo albo dlatego, że na 
zewnątrz jest wiele dźwięków zakłócających jego percepcję słuchową.  
 
W miarę możliwości trzeba stwarzać dziecku jak najlepsze warunki 
percepcji słuchowej, oznacza to:
• wyciszanie dźwięków tzw. tła,
• eliminowanie pogłosu,
• przybliżanie się do dziecka,
• mówienie od strony lepszego ucha,
• mówienie z normalnym natężeniem głosu z bliskiej odległości,
• używanie pełnej ekspresji, melodii i rytmu mowy, stosowanie powtórzeń.  
 
 Nie należy rezygnować z kontaktu w warunkach mało sprzyjają-
cych słuchaniu. Ważną częścią wychowania słuchowego jest trening 
słuchowy. Należy go podjąć, gdy dziecko jest na tyle duże, że może reagować 
na usłyszane dźwięki w formie zabawy. Elementarnym ćwiczeniem jest 
wykrywanie obecności lub braku dźwięków. Rozpoczynając trening  
słuchowy, pozwalamy dziecku kontrolować wzrokiem, co się dzieje, po 
czym przechodzimy do odbioru wyłącznie słuchowego. Ćwiczenia słucho-
we stają się dla dziecka atrakcyjne, gdy łączymy je z zabawami ruchowymi.  
 Miejscem grupowego treningu słuchowego jest logorytmika,  
w której małe dzieci uczestniczą z rodzicem/opiekunem. Istotą tej gru-
powej rehabilitacji jest łączenie ruchu z muzyką. Ruch podporządkowany 
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jest sygnałom akustycznym, muzyce bądź mowie. Zajęcia wypełnione są 
różnymi ćwiczeniami z zakresu ćwiczeń słuchowych połączonych z ru-
chem, ćwiczeń oddechowych, głosowych i rytmizacji mowy oraz zabaw 
przedszkolnych w kółku. Logorytmika spełnia szereg zadań istotnych 
dla rozwoju małego dziecka. Usprawnia funkcje ruchowe, wzrokowe, 
słuchowe, orientację w czasie i przestrzeni oraz pełni funkcję uspołecz-
niającą i wychowawczą. Jest szczególnie wskazana dla dzieci, które nie-
chętnie podejmują współpracę przy stoliku w gabinecie. Dla rodziców są 
to również cenne zajęcia. Jest to bowiem czas na nawiązanie bliższych 
znajomości z rodzicami znajdującymi się w podobnej sytuacji oraz na 
poznanie funkcjonowania innych dzieci z wadą słuchu. W domu radość 
sprawia dzieciom udział w zabawach słuchowo-ruchowych wszystkich 
domowników.

Trening słuchowy składa się z następujących etapów:
• wykrywanie obecności lub braku dźwięku,
• różnicowanie dźwięków (wykrywanie podobieństw i różnic między 
nimi),
• identyfikowanie dźwięków,
• rozumienie mowy.

 Warunkiem przejścia do następnego etapu jest dobre opano-
wanie wcześniejszych umiejętności. W praktyce, ćwiczenia z poszcze-
gólnych etapów mogą się przeplatać. W metody słuchowo-słowne 
wpisuje się również metoda werbo-tonalna Petara Guberiny, która 
angażuje zmysł słuchu, wzroku i czucia, oraz dwie techniki: rytm cia-
ła i rytm muzyczny. Obie mają duży wpływ na rozwój elementów pro-
zodycznych wypowiedzi, czyli rytmu, melodii i tempa. Jest to możliwe 
dzięki wykorzystaniu specjalnej aparatury do ćwiczeń m.in. mikrofonu, 
słuchawek, podłogi wibracyjnej. W metodzie tej wykorzystywana jest 
zależność pomiędzy mową a ruchem. Określone ruchy ciała są powiąza-
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ne z bodźcami dźwiękowymi. W metodzie werbo–tonalnej duży nacisk 
położony jest na zabawy fonacyjne. Poszczególnym dźwiękom mowy 
(samogłoskom i sylabom) przyporządkowana jest określona zabawka, 
dzięki której dane dźwięki są wywoływane i utrwalane. Istotne jest, aby 
jeden rekwizyt zawsze był wykorzystywany do tych samych dźwięków.  
 Przedstawiciele metod oralnych proponują także rozwijanie 
sprawności językowych i komunikacyjnych z wykorzystaniem wcze-
snego czytania. W tym miejscu należy podkreślić rolę pamiętnika, 
którego założenie zalecają surdologopedzi, dla dziecka w wieku około 
2 lat. Zazwyczaj jest to kronika wydarzeń, które dziecko przeżywało. 
Zatem istotne jest, aby umieszczać w pamiętniku zdarzenia ważne dla 
dziecka, a nie takie, które nam – dorosłym, wydają się właściwe i cie-
kawe. Trzeba spróbować popatrzeć oczami dziecka i stworzyć taką 
kartkę, aby był to materiał do dalszej pracy nad rozwojem języka 
dziecka. Dobrze wykonana kartka z pamiętnika pozwala na wielokrot-
ne usłyszenie tych samych sformułowań, gdyż dziecko będzie chciało 
ją pokazać wszystkim bliskim i dalszym znajomym. To przyczyni się 
do utrwalenia nowego słownictwa i pozwoli na rozmowę z dzieckiem.  
 Dla małego dziecka rysunek musi być większy i w miarę możli-
wości z małą ilością elementów. Jeśli jest rysowana postać, to dobrze jest 
zaznaczyć jakieś charakterystyczne cechy: mama – zawsze ma np. obca-
sy, tata – okulary, dziadek – brodę. Kreska rysunku powinna być wyraź-
na a kształty realistyczne. Dla starszych można wykorzystywać rysunki 
schematyczne. 
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 Dzieci uwielbiają, jak się wszystko rysuje przy nich i od razu 
poprawia, gdy coś nie pasuje. Obrazek należy podpisać jednym zda-
niem. W tzw. dymkach dopisać, co w danej chwili mówią ludzie na ob-
razku lub to, jakie odgłosy wydają zwierzęta, pojazdy czy przedmio-
ty, czerpiąc z bogatego zbioru wyrazów dźwiękonaśladowczych, czyli 
onomatopei, takich jak: hau, hau, mu, kap, kap, skrzyp, skrzyp, bach! 
i wiele innych. Z czasem opisy pod obrazkiem będą bogatsze, a dia-
logi w dymkach bardziej skomplikowane, bo dziecko będzie chciało 
prowadzić dłuższe rozmowy. Początkowo małemu dziecku wystar-
czy wykonanie jednej kartki w tygodniu. Później kartki można wyko-
nywać codziennie. Starsze dzieci same piszą w pamiętnikach, ćwicząc 
w ten sposób umiejętność budowania zdań i krótkich wypowiedzi.  
 Poprzez pamiętnik dziecko oswaja się z pismem, które przy 
metodzie audytywno-werbalnej stanowi ogromną pomoc. Terapeuta 
i rodzic wkraczają w świat dziecka z językiem pisanym, stosując po-
czątkowo metodę czytania obrazkowego czyli globalnego, przecho-
dząc stopniowo do metody analityczno-syntetycznej. Jak szybko 
przejdą z dzieckiem przez poszczególne etapy nauki czytania, zale-
ży od wielu czynników, ale w efekcie przestaną być dla niego jedy-
nym źródłem informacji, gdyż zacznie nim być również słowo pisane.  
 Wykorzystując podejście audytywno-werbalne dajemy dziec-
ku szansę wychowania się w środowisku rodzinnym, wśród słyszących 
rówieśników, uczęszczania do przedszkola lub szkoły ogólnodostępnej 
bądź integracyjnej, możliwość ukształtowania swojej niezależności i peł-
nego uczestnictwa w społeczeństwie ludzi słyszących, opanowania języ-
ka i mowy. Czasem jednak, mimo początkowego spełniania przez dziec-
ko wszelkich kryteriów do korzystania z metody audytywnowerbalnej, 
mowa nie pojawia się lub bardzo słabo się rozwija. W takim przypadku 
należy zdecydować się na inną formę pomocy w rozwijaniu komunika-
cji. Najbardziej naturalną formą komunikacji dla takiej osoby jest Polski 
Język Migowy lub, gdy dziecko ma trudności manualne, bądź trudności  
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z planowaniem ruchu, takie metody, które wykorzystują w większym 
stopniu zmysł wzroku. Należą do nich: 
 Makaton – system gestów i symboli graficznych. Makaton nie 
odkrywa czegoś nowego, ale wykorzystuje to, co dziecko już zna – pro-
ste gesty i rysunki graficzne. Gesty są formami wspomagającymi słowne 
porozumiewanie się (są stosowane razem z mową), służą jako dodat-
kowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko 
komunikat. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa.  
W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również 
symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wy-
konać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują 
swoje potrzeby i zainteresowania. 
 PECS – za główny cel PECS uznawane jest nauczenie dziecka po-
dejmowania próby kontaktu komunikacyjnego z innym człowiekiem. 
Jest to komunikacja obrazkowa. Przy rozpoczęciu nauki stosuje się jeden 
obrazek w funkcji proszenia. Kolejnym etapem jest obranie strategii do-
bierania symboli, następnie rozwija się strukturę zdania, zaś dopiero na 
końcu prezentuje się funkcje komunikacyjne.
 Fonogesty – są to rytmiczne ruchy jednej ręki w pobliżu twa-
rzy pomagające w odczytywaniu mowy z ust. Punkty na twarzy, które 
wskazuje dłoń odpowiadają samogłoskom, a układ palców spółgłoskom. 
Fonogesty powiązane są z artykulacją poszczególnych głosek, ale nie za-
stępują mówienia. Same nic nie znaczą. Pomagają w rozpoznawaniu i od-
różnianiu wymawianych głosek i złożonych z nich sylab i wyrazów.
 Daktylografia, inaczej alfabet palcowy. Są to znaki wykony-
wane palcami jednej ręki określające poszczególne litery. Wykorzy-
stuje się je do przekazywania nazw własnych oraz wyrazów, które nie 
należą do słownika języka migowego, a także uzupełniania końców-
kami fleksyjnymi wypowiedzi przekazywanych w języku miganym. 
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VII. JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDAMI WYCHOWA-
NIA DZIECI

  
 Rodzina, to miejsce, w którym dajemy dziecku ,,korzenie, by mo-
gło wyrosnąć i skrzydła, by mogło wzlecieć...’’.
Jakie warunki powinny być spełniane, aby proces ten przebiegał po-
myślnie?
 Każde dziecko, aby mogło prawidłowo rozwijać się, potrzebuje 
mądrej miłości rodziców, uwagi, stałości i czasu. Dobrze funkcjonująca 
rodzina prezentuje przewidywalne sposoby zachowania i działania, sta-
bilność i strukturę rodziny, rutynę codzienności. Rodzice preferują styl 
wychowania, który zawiera postawę akceptacji, bezwarunkowe kocha-
nie dziecka, niezależnie od jego dysfunkcji, od możliwości i ograniczeń, 
niepełnosprawności, osobowości, od zachowania. Zapełniają ,,zbiornik 
emocjonalny’’ dziecka, zaspakajając jego potrzebę bezpieczeństwa, po-
trzeby emocjonalne w ,,języku komunikacji’’, dostosowanym do odpo-
wiedniego etapu rozwojowego i w taki sposób, że dziecko czuje się ko-
chane.
 
Dziecko czuje się kochane poprzez:
1. pełen miłości kontakt wzrokowy,
2. pełen miłości kontakt fizyczny,
3. uwagę skupioną na dziecku,
4. pełne miłości wychowanie, przewodnictwo.

 Rodzice przekazują dziecku, dostosowane do jego poziomu roz-
woju, jasne, czytelne sygnały o swoich uczuciach. W sytuacjach, gdy dziec-
ko zachowuje się w niepożądany sposób – nie krytykują, nie obrażają, nie 
ośmieszają. Upominają dziecko, stosując naturalne konsekwencje. Dają 
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mu, zróżnicowaną na każdym etapie, przestrzeń psychiczną do rozwoju. 
Uczą zaufania do siebie. Tworzą bezpieczne przywiązanie, w granicach 
którego dziecko nabywa przekonania, że może na rodzicach polegać.  
 
Każde dziecko miewa zachowania niepożądane, które nam się nie 
podobają, przeszkadzają – biega, krzyczy, bije, jest nieposłuszne.  
 
Co rozumiemy przez zachowania niepożądane?
 Zachowania niepożądane to zachowania nieodpowiednie do 
wieku, poziomu i rozwoju dziecka, np. dziecko reaguje płaczem na każdą 
sytuację przegranej, rzuca się na ziemię: bije rodzica, gdy ów odmawia. 
Zaburzeniami zachowania natomiast nazywamy zbiór zachowań nie-
pożądanych trwających w czasie. Diagnoza obejmuje wówczas rozpo-
znanie algorytmu występowania tych zachowań, a także zaplanowanie 
oddziaływań leczniczych i terapeutycznych. W sytuacji, gdy rodzice mają 
trudności w przeprowadzeniu skutecznych interwencji, wskazana jest 
pomoc specjalisty, który określa, czy zgłaszane zachowanie jest objawem 
zaburzeń, chorób dziecka, czy wynika z trudności rodzica w mądrym, do-
stosowanym do możliwości psychofizycznych dziecka, wyznaczaniu kon-
sekwentnych granic, czy może związane jest z nieprzestrzeganiem zasad 
i reguł domowego, przedszkolnego, czy szkolnego życia. 
 W warunkach życia rodzinnego i rodzicielskich interwencji, waż-
ne jest, aby rodzic umiał rozróżnić w zachowaniu dziecka dwie przyczy-
ny napadów złości: czy napady złości spowodowane są prawdziwym bó-
lem emocjonalnym związanym z cierpieniem, czy też są to napady złości 
określane nazwą „napady małego Nerona”. Ważne jest, by wiedzieć, co 
dzieje się z mózgiem dziecka w przypadku każdego z rodzajów napadów 
złości, każdy bowiem z nich wymaga specyficznej reakcji.
 Najkrócej rzecz ujmując – w przypadku „małego Nerona” – 
trzeba się od dziecka odsunąć, a w przypadku napadu związanego z 
cierpieniem, należy dziecko pocieszyć. Neurolodzy mówią, że napady 
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złości są kluczowymi momentami dla kształtowania się mózgu. Regu-
lacja emocji podczas tych burz, przy pomocy reakcji rodzica, umożliwia 
dziecku tworzenie ważnych ścieżek nerwowych związanych z radze-
niem sobie ze stresem, a także z asertywnością w późniejszym życiu.  
 W przypadku, gdy dziecko ekspresywnie płacze, płyną łzy, krzy-
czy wyraża swoje uczucia prawdziwego bólu i rozżalenia, przeżywa 
prawdziwą nawałnicę emocji. Dochodzi do niej dlatego, że wyższe ośrod-
ki mózgowe nie są, w przypadku młodszego dziecka, dostatecznie roz-
winięte, by mogło sobie poradzić z potężnymi emocjami w bardziej ak-
ceptowany sposób. Następuje aktywizacja jednego lub dwóch systemów 
alarmowych w mózgu – systemów złości, strachu i stresu. Układ regu-
lujący optymalne pobudzenie organizmu zostaje wytrącony z równowa-
gi – ciało i mózg dziecka zalane jest nadmierną ilością hormonu stresu.  
 Wiele napadów złości wynika z prawdziwego bólu emocjonalne-
go, który należy traktować poważnie, jest związany z bezsilnością, głę-
boką frustracją, stratą, rozczarowaniem, czy efektem nieporozumienia. 
Zmiany w mózgu i ciele dziecka zachodzące podczas napadu złości, po-
wodują wyłączenie funkcji myślenia i ośrodków werbalnych. Zrozumie-
nie tego faktu przez rodzica jest ważne, gdyż wszelkie próby mówienia 
do dziecka w czasie trwania napadu złości lub oczekiwanie, że dziecko 
opowie nam o swoich uczuciach, jest stratą czasu. W takich chwilach 
dziecko może jedynie rozładować emocje.
 Napady złości związane z cierpieniem trzeba traktować poważnie 
i okazywać współczucie, zrozumienie dla dziecka, dla jego uczuć związa-
nych ze stratą, frustracją czy rozczarowaniem. Postępując w ten sposób, 
pocieszając dziecko, rodzice pomagają mu rozwijać system radzenia so-
bie ze stresem, ukształtować połączenia pozwalające mu na samodzielne 
uspokojenie się w sytuacji stresu. Niepokojące są sytuacje, gdy dorosły 
złości się, lub po prostu, w takich sytuacjach, odchodzi od dziecka. W 
przypadku regularnego złoszczenia się dorosłego, gdy dziecko okazuje 
cierpienie, a z oczu płyną łzy, gdy szlochając nie może mówić, mogą nie 
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wykształcić się mechanizmy hamujące złość. Regulacja cierpienia dziec-
ka jest kluczowym zadaniem rodziców, nauczycieli i innych opiekunów.  

Jak sobie radzić z napadami złości związanymi z bólem emocjonal-
nym?

Strategie podejmowane przez dorosłego przy napadach bólu emocjonal-
nego:
• pocieszanie – daje poczucie bezpieczeństwa i dodaje otuchy,
• odciąganie uwagi dziecka – działanie aktywizujące system ciekawości 
orientacyjnej w niższych piętrach mózgu i jednocześnie wywołujące po-
zytywne pobudzenie poprzez wydzielanie dopaminy –hormonu reduku-
jącego stres,
• podejmowanie prostych, spokojnych działań lub dawanie dziecku pro-
stych wyborów, gdy jest zdenerwowane, np.: w sytuacji ubierania się,
• tulenie dziecka –naprawdę działa, gdy dorosły sam jest spokojny. Prze-
bywanie blisko ciała rodzica przywraca wówczas dziecku naruszoną 
równowagę, jak też działa pobudzająco na wydzielanie się naturalnych, 
działających uspokajająco opioidów (hormonów dobrego samopoczu-
cia) i oksytocyny (hormonu więzi),
• powtarzanie prostych słów – jestem, rozumiem, wiem. Ważny jest spo-
kojny ton głosu, melodia, spokojny, współczujący wyraz twarzy.

Należy unikać
• odosobnienia dziecka – pozostawiania dziecka samego w pokoju. Dziec-
ko będzie nadal płakać, także wewnętrznie. Głośny płacz jest wołaniem o 
pomoc, cichy obrazuje utratę wiary,
• karania – w sytuacji, gdy regularnie karzemy dziecko w związku z napa-
dami złości spowodowanymi żalem, małe dziecko uczy się, że mama nie 
potrafi poradzić sobie z żalem dziecka, nie rozumie go. W rezultacie dziec-
ko odcina się od odczuwania i przeżywania cierpienia, poczucia krzyw-
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dy, bo przeżywanie tych uczuć jest dla niego niebezpieczne, jest karane. 
Może uwierzyć, że z bolesnymi uczuciami trzeba sobie radzić samemu. 
Wpływa to często na sposób radzenia sobie w dorosłym życiu, bowiem 
,,poleganie na sobie’’ zbyt często oznacza ,,poleganie’’ na alkoholu, narko-
tykach lub przyjmuje postać neurotycznych bądź fizycznych dolegliwości.  
  
Pamiętajmy, że cierpienie dziecka jest prawdziwe. Pocieszając, tuląc je, 
pomagamy dziecku rozwijać się, rozkwitać. W jego mózgu powstaną 
połączenia, które umożliwią mu radzenie sobie ze stresem, radzenie 
sobie ze złością, bowiem wyższe ośrodki mózgu poprzez odpowiednie, 
ukształtowane w trakcie pocieszania połączenia neuronowe, będą mogły 
skutecznie interweniować. 

Jak sobie radzić z napadami złości zwanymi napadami małego Ne-
rona? 
 Dość charakterystyczne dla tego zachowania jest z reguły brak 
łez. Dziecko w odróżnieniu od wcześniej opisanych zachowań, potrafi 
wypowiedzieć swoje żądanie, nie doświadcza i nie przeżywa bólu, roz-
paczy czy paniki charakteryzujących napady złości wywołane cierpie-
niem. Za tego typu sposobem wyrażania złości stoi pragnienie kontroli 
i manipulacji. Dziecko chce zdobyć uwagę, zabawkę, smakołyk i swoim 
zachowaniem zmusza rodziców do uległości. Jeśli zachowania takie po-
wtarzają się często i rodzice ulegają, dziecko uczy się, że napady złości, 
krzyk dają pożądane rezultaty. Dorośli dadzą mu to, czego dziecko w da-
nym momencie żąda. 
 Jeśli dorosły ulega częstym napadom złości „małego Nerona”, 
system złości dziecka zacznie działać i reagować impulsywnie. Złość sta-
je się elementem składowym osobowości dziecka. Dzieje się tak dlatego, 
ponieważ dziecko doświadcza i przeżywa złość przy braku logicznego 
myślenia. 
 Dzieci z napadami złości „małego Nerona” w sytuacjach, gdy ich 
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zachowaniem nie zajęto się należycie, wygrywają walkę z dorosłymi już 
w wieku dwóch lat, jak też wtedy, gdy są starsze i mają lat cztery, sześć, 
osiem, dziesięć i więcej. To może uczynić z nich tyranów w późniejszym 
życiu, brutalnych, szukających władzy w domu i w pracy, dorosłych. Na 
napady tego rodzaju należy reagować inaczej niż na napady złości spo-
wodowane cierpieniem. Metody pomocne w poradzeniu sobie z napada-
mi złości „małego Nerona”.
• Ignorowanie – nie zwracamy na nie uwagi, gdy dziecko dąży do kontroli 
i dominacji, jeśli upewnimy się, że napad złości nie jest spowodowany 
cierpieniem. Należy po prostu wyjść z pokoju. Ignorowanie zachowania 
dziecka spowoduje, że nie dostanie uwagi i przestanie to robić.
•Nie próbujemy przekonywać do zmiany zachowania, nie perswadujemy. 
Słowa i uwaga rodzica nagradzają to zachowanie.
•Nie negocjujemy. Gdy negocjujemy, nasze dziecko szybko odkryje, że 
złość sprawdza się jako sposób kontroli i manipulacji dorosłymi. Nego-
cjując nagradzamy bowiem złość i jego dążenie do przejęcia kontroli. Nie 
pomagamy wtedy dziecku radzić sobie z jego własną złością.
•Nie stosujemy metody pt. ,,buziak jest dobry w każdej sytuacji’’. Taka 
reakcja dorosłego pokazuje dziecku, że otrzyma mnóstwo miłości, gdy 
złości się, żądając i wściekając się.
•Przeciwstawiamy się zdecydowanie i wyraźnie. Dorosły koniecznie 
musi być świadomy własnych uczuć i kontrolować własną złość.
•Reagujemy stanowczo na żądania dziecka. Należy wyraźnie pokazać 
dziecku, że rozkazy i żądania są niedopuszczalną formą proszenia o coś. 
Należy skierować do dziecka prosty komunikat – np.: ,,porozmawiam  
z Tobą, gdy zaczniesz mówić spokojnym tonem, tak jak ja’’, ,,nie chcę z 
Tobą przebywać, gdy zachowujesz się w ten sposób’’ i wrócić do swoich 
zajęć. Poczekać, aż dziecko uspokoi się i powie: ,,poproszę”. Prowadze-
nie rozmowy z dzieckiem, gdy nadal kieruje do dorosłego rozkazy jest 
nagradzaniem jego złości i dążenia do władzy. Może też spowodować, że 
wybuchowość może stać się cechą osobowości.
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•Odwołujemy się do humoru i zabawy. Ta strategia pozwoli zniwelować 
zachowania „małego Nerona”. Można pokazać dziecku jak się zachowuje 
bez ośmieszania go. Ważne, aby dziecko zobaczyło, doświadczyło faktu, 
że to dorosły ma kontrolę nad sytuacją, że to dorosły jest kapitanem na 
okręcie. Wyobraźmy sobie, co mogłoby się stać, gdyby stery na statku 
dostały się w ręce dziecka…
•Ostatecznym rozwiązaniem jest metoda „time-out”, użyteczna szczegól-
nie w przypadkach rozmyślnego krzywdzenia i niszczenia czyjejś wła-
sności, jawnego nieposłuszeństwa. Jest stosowana wówczas, gdy procesy 
myślowe dziecka są wystarczająco zaawansowane, by mogło ono podjąć 
destrukcyjne, krzywdzące zachowanie – np.: „zniszczę obrazek siostry, 
bo jest ładniejszy od mojego”. Metoda polega na umieszczeniu dziecka  
w pokoju w samotności. Sposób ten jest skuteczny, dzieci bowiem zaczy-
nają kojarzyć karanie z bólem – metoda aktywizuje system stresu spowo-
dowanego rozłąką, co z kolei pobudza ośrodki bólu w mózgu. Metodę tę 
należy stosować w myśl zasady, że na każdy rok życia przypada jedna mi-
nuta pobytu w pokoju. Traktowana powinna być jako ostateczność. Nie 
należy jej nadużywać, by utrzymać skuteczność, a także, by chronić własne 
dziecko. Stosowana wybiórczo i właściwie, może w dłuższej perspektywie 
czasowej spowodować, że dziecko zastanowi się, zanim zrobi coś złego.   
 Metoda „time-out” nigdy nie może być stosowana jako kara dla 
dzieci nie radzących sobie z silnymi uczuciami. Stosując ją należy postę-
pować zgodnie z określonymi regułami. Trzeba ostrzec dziecko: „jeśli 
zaraz nie przestaniesz, pójdziesz do swojego pokoju”. Jednak, w sytuacji, 
gdy dziecko zna reguły, wie, że nie należy tego robić, a krzywdzi inne 
dziecko, należy działać bezzwłocznie – wziąć je na ręce i zaprowadzić lub 
zanieść do innego pomieszczenia, a gdy dziecko jest już w pokoju, trzeba 
krótko powiedzieć, dlaczego tu jest i na jak długo. Należy zamknąć drzwi 
– nigdy nie na klucz – i stanąć po ich drugiej stronie, dając odczuć dziec-
ku, że rodzic jest blisko. W przeciwnym razie może to doprowadzić do 
paniki i zalania mózgu przez toksyczne stężenie hormonów stresu powo-
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dujących trwałe szkody w mózgu. Nie można rozmawiać z dzieckiem, gdy 
jest w pokoju. Jeśli dziecko po określonym czasie, znowu bije, klnie lub 
kopie, należy powtórzyć sesję. Metoda ta jest nieodpowiednia dla małych
dzieci. U małego dziecka aktywizuje system bólu w mózgu. Jest czystym 
okrucieństwem.
 

 Reguły, czytelne granice obowiązujące w rodzinie pomagają 
dziecku czuć się bezpiecznie. Znajomość wyboru i konsekwencji pomaga 
angażować wyższe struktury mózgu dziecka. Gdy dziecko nie otrzymuje 
należytej pomocy dorosłego w radzeniu sobie z intensywnymi uczuciami, 
jego systemy alarmowe w niższych piętrach mózgu mogą być nadmier-
nie aktywowane w późniejszym, dorosłym już życiu. Jeśli nie będziemy 
konsekwentnie pocieszać i uspokajać cierpiącego dziecka, może to do-
prowadzić do zmian w mózgu – do zakłóceń równowagi biochemicznej 
w płatach czołowych. Jeśli natomiast pomagamy dziecku w radzeniu so-
bie z intensywnymi uczuciami złości, strachu, rozpaczy, wyższe ośrodki  
w mózgu będą skutecznie interweniować i w sytuacji silnego stresu, 
w późniejszym okresie, dziecko będzie umiało jasno, efektywnie my-
śleć. Zostały bowiem utworzone istotne dla tej aktywności połączenia 
neuronalne. Najważniejszym elementem procesu wychowania jest wy-
tworzenie u dziecka poczucia, że jest kochane. Pełne miłości, świadome 
rodzicielstwo zawiera w sobie bogactwo środków i sposobów wyrażania 
troski, opieki i dbania o dobro dziecka, o jego rozwój, niezależnie od nie-
pełnosprawności tak, by mogło odkryć własną tożsamość, by umiało sta-
wiać czoła trudnościom, by chciało działać, by umiało kochać i przyjmo-
wać miłość, a rodzice, by umieli w trudnych sytuacjach szukać dla niego  
i dla siebie wsparcia i pomocy.
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VIII. CZY JEST JAKIŚ PRZEPIS NA EDUKACJĘ 
DZIECKA Z UBYTKIEM SŁUCHU W PRZEDSZKOLU 

I W SZKOLE?

 Niedosłuch nie zmienia metodyki pracy przedszkolnej i szkolnej, 
sprawia jedynie, że zasady wykorzystywane w pracy z dziećmi nabiera-
ją szczególnego znaczenia. Dziecko z ubytkiem słuchu potrzebuje indy-
widualnego podejścia, starannej obserwacji, poznania jego możliwości, 
potrzeb i skonstruowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Tera-
peutycznego, a także współpracy z domem rodzinnym i organizacjami 
zajmującymi się dzieckiem. Takie podejście ułatwi nauczycielowi trudne 
zadanie edukacji dziecka niesłyszącego, a dziecku i jego rodzicom umoż-
liwi wybór właściwej drogi dalszej edukacji. Wybierając przedszkole, 
szkołę trzeba zwrócić uwagę na:
• liczebność grupy, klasy,
• przygotowanie i doświadczenia nauczycieli (czy mieli do czynienia w 
swojej karierze z dzieckiem z ubytkiem słuchu),
• możliwości udzielenia indywidualnej i grupowej pomocy psychologicz-
no pedagogicznej (zajęcia ze specjalistami: logopedą, pedagogiem, psy-
chologiem, i in.),
• otwartość i życzliwość grona pedagogicznego,
• warunki akustyczne pomieszczeń i otoczenia.
 Przedszkole to czas, kiedy dziecko z ubytkiem słuchu nabywa 
podstawy języka, uczy się słuchać, wybierać ważne informacje, zdoby-
wa umiejętność koncentracji uwagi i rozwija się społecznie – nawią-
zuje pierwsze znajomości i dziecięce przyjaźnie. To niezwykle ważny 
okres w życiu dziecka, dlatego należy zadbać o jak najlepsze warun-
ki zdobywania pierwszych doświadczeń edukacyjnych i społecznych.  
 Dziecko z ubytkiem słuchu może rozwijać się wolniej. Bardzo 
często opóźnienia związane z nabywaniem języka przekładają się na 
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opóźnienia w rozwoju emocjonalno-społecznym. Dlatego zawsze war-
to zastanowić się, czy siedmioletnie dziecko z ubytkiem słuchu poradzi 
sobie w szkole, czy sprosta roli ucznia i rówieśnika, i jakim kosztem, 
czy może warto powtórzyć zerówkę. Rozmowy ze specjalistami po-
mogą podjąć właściwą decyzję – czasem nie warto narażać dziecka na 
zagrożenie niepowodzeniem szkolnym zwłaszcza wówczas, gdy jest 
emocjonalnie lub społecznie niedojrzałe. Za rok pójdzie do szkoły sil-
niejsze, pewniejsze siebie, odporniejsze na przeciążenia związane ze 
słuchaniem, z utrwalonymi umiejętnościami (czytania, pisania), któ-
re pozwolą mu np.: na uzupełnienie tych informacji, których nie „usły-
szało”. Odroczenie obowiązku szkolnego dziecka z ubytkiem słuchu 
często bywa zasadne, gwarantuje mu lepszy start w szkole i większą 
odporność na przeciążenia spowodowane szkolnymi wymaganiami.  
 Początki szkolnej nauki zwykle decydują o tym, czy dziecko, 
każde, nie tylko niepełnosprawne polubi szkołę. Kluczem do akceptacji, 
jak się wydaje, jest sukces szkolny. Problem w tym, że szansa na sukces 
dziecka z uszkodzonym słuchem nie zależy tylko od niego samego, jego 
pracowitości, zaangażowania w proces uczenia się, czasu, jaki poświę-
ca na naukę, ale przede wszystkim od tego, jak radzi sobie z ogranicze-
niami spowodowanymi uszkodzeniem słuchu w szkolnych sytuacjach.  
 Z reguły uczeń z wadą słuchu w naukę wkłada więcej wy-
siłku, często przy pomocy rodziców, w domu jeszcze raz opra-
cowuje materiał przekazywany przez nauczycieli na lekcjach, 
sumiennie wykonuje zadania domowe, przygotowuje się do 
sprawdzianów i prac klasowych, ale rzadko oceny jakie otrzymu-
je są adekwatne do wysiłku, jaki włożył w opanowanie tej wiedzy.  
 Świadomość ograniczeń spowodowanych uszkodzonym słu-
chem, gotowość nauczycieli uczących dzieci z ubytkami słuchu do mini-
malizowania tych ograniczeń bywa różna. Rodzice i specjaliści powinni 
czuwać nad całym procesem edukacji dziecka.
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Rodzicu!
Przekaż nauczycielowi wszystkie niezbędne informacje o dziecku:
• o rodzaju i głębokości ubytku słuchu i wynikających z tego konsekwen-
cjach,
• o protezach słuchu, jakich dziecko używa,
• o jego wcześniejszych doświadczeniach edukacyjnych,
• o możliwościach poprawy funkcjonowania dziecka w szkole,
• o zmęczeniu i trudnościach z koncentracją i utrzymaniem uwagi zwią-
zanych z wadą słuchu,
• o współpracy z organizacjami zajmującymi się dzieckiem.

 Szkoła, jako miejsce edukacji ucznia niesłyszącego, ma do wyko-
nania podstawowe zadanie: dostarczenie uczniowi narzędzia do zdoby-
wania wiedzy. Tym narzędziem jest kompetencja językowa i komunika-
cyjna. Jej rozwój na zajęciach szkolnych, także zajęciach dodatkowych, 
wyrównawczych, uzupełniających, do których uczeń niepełnosprawny 
ma prawo, ułatwi osiągnięcie sukcesu szkolnego, pozwoli na ukończenie 
najlepszej dla niego szkoły i wybór zawodu.

IX . PRACA, JAK JĄ ZDOBYĆ?

 Całościowe wsparcie oferowane przez PFPDN -ECHO- w ra-
mach modelu ECHO PROGRES dotyczy również rehabilitacji za-
wodowej realizowanej pod postacią zatrudnienia wspomagane-
go. Oznacza to, że każda dorosła osoba wymagająca pomocy w 
uzyskaniu zatrudnienia, może liczyć na specjalistów w tym zakresie.  

Zatrudnienie wspomagane (ZW) oznacza profesjonalną współpracę z 
trenerem pracy, który przeprowadzi osobę z ubytkiem słuchu przez cały 
proces – od pierwszej rozmowy do podpisania umowy o pracę i dalej, 
jeżeli będzie to potrzebne. Metoda ta opiera się na indywidualnych spo-
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tkaniach z trenerem pracy, w trakcie których uczestnik lub uczestniczka 
ustala swoje preferencje odnośnie rodzaju pracy, formy zatrudnienia, 
czasu pracy itp. W trakcie spotkań można przećwiczyć rozmowę kwa-
lifikacyjną, omówić konieczne dostosowania danego miejsca pracy do 
indywidualnych potrzeb. 

 Trener pracy najpierw stara się zaangażować beneficjenta w ten 
proces, po czym ustala jego preferencje, a następnie, na ich podstawie 
i razem z nim poszukuje pracy. Często też uczestniczy w rozmowach 
kwalifikacyjnych prowadzonych z beneficjentem, razem z nim poszukuje 
pracy, pomaga nawiązać dobre relacje ze współpracownikami, uczest-
niczy w ustalaniu warunków zatrudnienia i w szkoleniach firmowych. 
Po uzyskaniu zatrudnienia, trener pracy sprawdza przez jakiś czas, czy 
wszystko przebiega prawidłowo. Zatrudnienie Wspomagane jest re-
alizowane w PFPDN -ECHO- zgodnie ze standardami Europejskiej Unii 
Zatrudnienia Wspomaganego. 
 Na każdym z etapów przewidywane są określone efekty po stro-
nie beneficjenta, co umożliwia nie tylko zatrudnienie, ale daje podsta-
wy do rozwoju zawodowego poprzez odniesienie się do wielu obszarów 
funkcjonowania danej osoby. Rodzice przychodzący po raz pierwszy do 
Fundacji, mogą otrzymać informację, że w przyszłości ich dzieci czeka 
decyzja o rozwoju kariery zawodowej. Trzeba się do tego przygotować. 
Dobrze zaprojektowaną i realizowaną rehabilitację oraz współpracę 
między specjalistami i rodzicami wyznacza nowoczesny profil działań 
Fundacji -ECHO-, w którym mieści się zatrudnienie, ale przede wszyst-
kim dbałość o rozwój zawodowy – planowanie kariery zawodowej osób 
słabosłyszących i g/Głuchych.
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X. JAKIE UPRAWNIENIA MAJĄ RODZICE I ICH 
DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  

(PRAWO, USTAWY, ZARZĄDZENIA – GDZIE ICH 
SZUKAĆ)

Pamiętaj o swoich prawach !
Prawo jest bardzo obszerną dziedziną, dlatego wszystkich informacji nie 
uda się zawrzeć w niniejszym opracowaniu. Poniższy tekst jest sygnali-
zacją najistotniejszych kwestii, które niejednokrotnie wymagają jednak 
uszczegółowienia w trakcie indywidualnego spotkania z prawnikiem.
Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego trak-
towania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w 
życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przy-
czyny. 

art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 
1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)  

1. System orzekania o niepełnosprawności.
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2016, poz. 
2046 z późn. zm.). 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawno-
ści z dnia 15 lipca 2013 r. (tj. Dz.U. z 2015, poz. 1110 z poźn. zm.)
 Głuchota bądź niedosłuch są jedną z przyczyn niepełnospraw-
ności uwzględnianą przy wydawaniu orzeczenia o niepełnosprawności. 
Osoba zainteresowana uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub 
rodzic/opiekun dziecka do 16. roku życia składa wniosek o ustalenie nie-
pełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności. 
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 Miejskie/Powiatowe zespoły ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności dają prawo do korzystania z ulg i uprawnień. Osoby do 16. roku 
życia mogą otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności bez określania 
stopnia. Jako osoby niepełnosprawne uznaje się także osoby z ważnym, 
wydanym na stałe orzeczeniem wydanym przez Komisje ds. Inwalidz-
twa i Zatrudniania. Orzeczenia te zaliczają osobę do określonej (jednej  
z trzech) grupy inwalidzkiej. Orzeczenie o niepełnosprawności jest do-
kumentem stanowiącym podstawę do korzystania z ulg i uprawnień na-
danym osobom niepełnosprawnym. 
Uwaga. Trwają prace nad ujednoliceniem sytemu orzekania o niepełno-
sprawności. 
2. Edukacja - Kluczowym aktem prawnym związanym z edukacją  
(w tym także dotyczącą dzieci niepełnosprawnych) jest ustawa  
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59). 
 Zgodnie z nią, szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warun-
ki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiąz-
ków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demo-
kracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. System oświaty zapewnia 
w szczególności:
1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do 
kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, 
odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej 
dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej  
i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profi-
laktyki problemów dzieci i młodzieży;
4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 
psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzie-
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ci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną 
niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
6) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie reali-
zowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów 
nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych (…).
Dziecko z ubytkiem słuchu może, na wniosek rodzica, otrzymać  
z poradni psychologiczno- pedagogicznej:
• opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), któ-
ra pozwoli na rozpoczęcie terapii ogólnorozwojowej w ośrodkach wcze-
snego wspomagania rozwoju, mieszczących się przy poradniach, przed-
szkolach lub szkołach – dziecku przysługuje od 4 do 8 godzin terapii 
miesięcznie.
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzięki któremu bę-
dzie mogło korzystać w przedszkolu i szkole z różnych form pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej. 
W szczególnych przypadkach rodzice dziecka mogą ubiegać się także o 
inne dokumenty:
• orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego otrzymać mogą 
uczniowie, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do 
szkoły (np. uczeń złamał nogę i ma trudności z poruszaniem się). Mogą 
oni uczestniczyć w zajęciach w domu. Jeśli ich stan zdrowia na to pozwa-
la, wybrane zajęcia mogą realizować z klasą, a jeśli stan zdrowia ulegnie 
czasowej poprawie, dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić indywidualne 
nauczanie. Wówczas uczeń może uczęszczać do szkoły wspólnie ze swo-
imi rówieśnikami. Uczniowie, którym stan zdrowia uniemożliwia cho-
dzenie do szkoły, odbywają zajęcia lekcyjne w domu
• orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wy-
daje się dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu głębokim
• orzeczenie o potrzebie rocznego indywidualnego przygotowania 
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przedszkolnego wydaje się dzieciom, których stan zdrowia uniemożli-
wia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
Wnioski rodziców dotyczące opinii o potrzebie WWR, jak i orzeczeń są 
rozpatrywane na posiedzeniu zespołu orzekającego poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej. Opinia o potrzebie WWR obowiązuje od momentu 
jej otrzymania do podjęcia nauki szkolnej.
 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na 
określony etap edukacyjny (wychowania przedszkolnego, szkoły pod-
stawowej, szkoły ponadpodstawowej). 
 Każdemu uczniowi posiadającemu orzeczenie, zespół nauczycie-
li i specjalistów w placówce, do której uczęszcza dziecko, ma obowiązek 
przygotowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, 
zwanego IPET- em.
Wśród rozwiązań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
wymienić należy:
• możliwość przedłużenia nauki ucznia w szkole podstawowej do 20. 
roku życia;
• obowiązkowe określenie w indywidualnym programie edukacyjno-te-
rapeutycznym rodzaju i sposobu dostosowania warunków organizacji 
kształcenia do rodzaju niepełnosprawności;
• wskazanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji, jako 
formy zajęć rewalidacyjnych realizowanych z uczniami z zaburzeniami 
mowy lub jej brakiem;
• zobowiązanie zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowaw-
czych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem do spotkań nie rza-
dziej niż dwa razy w roku szkolnym;
• zobowiązanie dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka do współpra-
cy z rodzicami w zakresie organizacji kształcenia.
3. Świadczenie usługi tłumacza języka migowego 
 Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do korzystania 
z usług tłumacza języka migowego w kontaktach z organami admini-
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stracji publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz.U.  
z 2017, poz. 1824). Osobą uprawnioną jest osoba niepełnosprawna  
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa o języ-
ku migowym i innych środkach komunikowania się określa zasady:
1) korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej  
w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami syste-
mu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi  
w tych obszarach;
2) obsługi osób uprawnionych w kontaktach z organami administracji 
publicznej;
3) dofinansowania kosztów kształcenia osób uprawnionych, członków 
ich rodzin oraz innych osób mających stały lub bezpośredni kontakt  
z osobami uprawnionymi w zakresie polskiego języka migowego, syste-
mu językowo-migowego i sposobów komunikowania się osób głuchonie-
widomych na różnych poziomach;
4) monitorowania rozwiązań wspierających komunikowanie się i dostę-
pu do nich.
4. Uprawnienia do ulgowych przejazdów. 
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgo-
wych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.  
z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.). Ważne informacje o ulgach w transpo-
rcie kolejowym znajdują się pod adresem https://www.intercity.pl/pl/
dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/Ulgi%20ustawowe/Ulgi-ustawo-
we-21.04.2017.pdf (np. pkt 8 i 9 tabeli nr 1 – dotyczy przejazdu dziec-
ka, rodzica lub opiekuna). W komunikacji miejskiej to samorząd lokalny 
określa jak wygląda kwestia uprawnień do ulg.
5. Świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny to dwa różne 
świadczenia!
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5.1 Świadczenia pielęgnacyjne
 Świadczenie pielęgnacyjne reguluje art. 17 ustawy z dnia 28 li-
stopada 2003 r. (tj. Dz.U. 2017, poz. 1952 z późn. zm.) o świadczeniach 
rodzinnych. Zgodnie z cytowanym przepisem, świadczenie pielęgnacyj-
ne przysługuje opiekunowi dziecka niepełnosprawnego, jeżeli nie po-
dejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności albo osobą legitymującą się orzecze-
niem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego le-
czenia, rehabilitacji i edukacji.
 Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnospraw-
ność osoby wymagającej opieki powstała:
• nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
• w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do 
ukończenia 25 roku życia. 
 Każdy przypadek przyznania świadczenia jest indywidualny. 
Kluczowym jest więc kwestia jak wygląda i jak jest sprawowana przez 
opiekuna stała/długotrwała opieka nad dzieckiem. W razie wątpliwości 
organu przyznającego świadczenie, należy bardzo dokładnie wykazać 
zasadność i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem oraz jej celowość. 
Obowiązujące przepisy nie zabraniają pobierania świadczenia pielęgna-
cyjnego przy jednoczesnym przebywaniu na zasiłku macierzyńskim. Jed-
nakże, jak wynika z orzecznictwa administracyjnego, w sytuacjach tego 
typu następuje odmowa świadczenia. Pobieranie zasiłku macierzyńskie-
go wyklucza bowiem otrzymywanie w tym samym okresie czasu świad-
czenia pielęgnacyjnego z art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca 
pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnie-
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nie do specjalnego zasiłku opiekuńczego. 
 Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na czas nieokreślo-
ny, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo 
do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca,  
w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Brak kryterium dochodowego.
Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1406 zł.
Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami i formą pomocy 
w postaci świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych powinny zgłaszać się do Ośrodków Pomocy Społecznej 
właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.
5.2 Zasiłek pielęgnacyjny.
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 28.11.2013 r. o świadczeniach rodzin-
nych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1952) zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się 
w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności 
zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opie-
kunom faktycznym dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku ży-
cia. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności (jeśli nie jest całkowicie 
ubezwłasnowolnione), w celu kontynuacji wypłaty świadczenia musi 
ono złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnio-
nej (osoba składająca wniosek w imieniu wnioskodawcy jest zobowiąza-
na okazać upoważnienie osoby do złożenia wniosku w jej imieniu).
Zasiłek przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legi-
tymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnospraw-
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nej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem  
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnospraw-
ność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Brak kryterium dochodowego.
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł.
Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami i formą pomocy 
w postaci świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych powinny zgłaszać się do Ośrodków Pomocy Społecznej 
właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.
6. Uprawnienia pracowników będących osobami z niepełnospraw-
nością.
 Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność 
została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy 
orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lekki, umiar-
kowany, znaczny); orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności 
do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub orzeczeniem o niepeł-
nosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.
7. Zasada swobody nawiązania stosunku pracy.
 W związku z funkcjonowaniem orzecznictwa o niepełnospraw-
ności występują problemy z rozumieniem zapisów w orzeczeniach  
o niepełnosprawności dotyczących wskazań odpowiedniego zatrudnie-
nia. Czy zapisy w postaci: NIE DOTYCZY, ŻADNA PRACA, NIEZDOLNY DO 
PRACY, WARUNKI PRACY CHRONIONEJ, ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ 
(oryginalne stwierdzenia z orzeczeń o niepełnosprawności) oznaczają, 
że istnieje zakaz pracy lub nakaz pracy w określonych warunkach (np. 
w warunkach chronionych) dla osób mających takie zapisy w orzecze-
niach?
 Kategorycznie należy stwierdzić, iż w prawie polskim, w odnie-
sieniu do osób z niepełnosprawnością, nie ma zakazu pracy ani nakazu 
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pracy w określonych warunkach. A zatem powyższe zapisy są to jedy-
nie wskazania dotyczące odpowiedniego zatrudnienia uwzględniające-
go psychofizyczne możliwości danej osoby (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w 
sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 
Dz.U.2015, Nr 1110 z dnia 2015.08.06. wydanym na podstawie art. 6c ust. 
9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Należy jednakże pod-
kreślić, iż o tym czy na danym konkretnym stanowisku będzie mogła pra-
cować osoba z niepełnosprawnością zadecyduje lekarz medycyny pracy.  
8. Sprawy podatkowe
W sprawach podatkowych warto korzystać z kontaktu telefonicznego  
z Krajową Informacją Skarbową czynną od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 7.00 do 18.00. Z telefonu stacjonarnego 22 330 0330, z tele-
fonu komórkowego 801 055 055 (np. sprawy związane z rozliczaniem 
zeznania PIT, możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej).
Osoby niesłyszące mogą zadać pytanie drogą elektroniczną, wypełnia-
jąc formularz na stronie Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.
gov.pl/pp/masz-pytanieodpowiemy
Odpowiedź zostanie przesłana na wskazany adres e-mail.
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XI. FORMY WSPARCIA OPARTE NA 
HOLISTYCZNYM MODELU WSPARCIA OSÓB 

NIESŁYSZĄCYCH ECHO
PROGRES REALIZOWANE W FUNDACJI -ECHO-
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Terapia indywidualna surdologopedyczna

Terapia indywidualna surdopedagogiczna

Terapia grupowa surdopedagogiczna i psychologiczna
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Logorytmika

Psychomotoryka

Integracja Sensoryczna

Psychoedukacja

Sensoraczki
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Zajęcia Gordonowskie

Warsztaty psychologiczno-plastyczne

Zajęcia muzyczne

Zajęcia plastyczne

Palcem po mapie Zajęcia z PJM (Polskiego Języka Migowego)
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Zajęcia wspomagające - angielski

Bale przebierańców

Projekty międzynarodowe

Pochody tematyczne

Młodzież w Fundacji Aktywizacja zawodowa
Zatrudnienie Wspomagane
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Warsztaty wyjazdowe

Rodzice dzieciom

Spotkania czwartkowe młodzieży

Rodzice na pikniku

Pochody tematyczne

Warsztaty dla rodziców Rodzice w Fundacji
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Turnus wyjazdowy w Mrzeżynie Turnus stacjonarny w siedzibie Fundacji

W ramach projektu ,,Samodzielność – od dzieciństwa do pełnej dorosłości. 
Holistyczne wsparcie rozwoju oraz zdobywanie kompetencji do pełnienia 
ról i zdań społecznych osób z wadą słuchu w placówce PFPDN -ECHO-”, 
współfinansowanego ze środków PFRON, Fundacja realizuje następują-
ce formy wsparcia.

1. Terapia indywidualna surdologopedyczna.
2. Terapia indywidualna surdopedagogiczna.
3. Terapia indywidualna psychologiczna.
4. Terapia indywidualna integracja sensoryczna.
5. Terapia grupowa surdologopedyczna.
6. Terapia grupowa surdopedagogiczna.
7. Terapia grupowa psychologiczna.
8. Terapia grupowa ogólnorozwojowa.
9. Zajęcia grupowe wspomagające.
10. Konsultacje/interwencje.
11. Warsztaty dla Rodziców/Opiekunów.
12. Tłumaczenia symultaniczne - Tłumacz PJM.
13. Porady prawne indywidualne.
14. Doradztwo zawodowe indywidualne.
15. Pośrednictwo pracy i monitoring zatrudnienia.

Projekt realizowany jest w okresie 01.04.2017-31.03.2019 r. i obejmuje 
łącznie 300 beneficjentów.
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XII. RODZIC PYTA – TERAPEUTA ODPOWIADA

Co oznacza zły, niewłaściwy wynik badania?
 Niewłaściwy wynik oznacza, że dziecko nie słyszy dźwięków w 
zakresie określonym polem powyżej krzywej słyszenia. Na osi pozio-
mej zaznaczona jest częstotliwość dźwięku, na osi pionowej – głośność 
dźwięku mierzona w decybelach. Im większa częstotliwość, tym wyższy 
dźwięk. Po lewej stronie siatki mieszczą się dźwięki niskie, a po prawej 
dźwięki wysokie. Na górze siatki umieszczone są dźwięki najcichsze, na 
dole dźwięki głośne. Pierwsza siatka audiogramu pokazuje wynik dziec-
ka słyszącego prawidłowo – pole słyszenia jest oznaczone fioletowymi 
kreskami. Kolejny audiogram pokazuje wynik osoby z uszkodzonym słu-
chem. Jej pole słyszenia znajduje się pod zieloną krzywą audiogramu. 
Bez aparatów dźwięki powyżej tej krzywej nie są przez tę osobę słysza-
ne – słyszy ona szczekanie psa, jadącą karetkę pogotowia, ale nie słyszy 
szumu liści, śpiewu ptaków i większości dźwięków mowy. Na kolejnym 
rysunku przedstawiono obszary ubytków słuchu, ale należy pamiętać, 
że utrata czułości (głośności) słyszenia jest charakterystyczna dla dzieci  
z niedosłuchami przewodzeniowymi. Dzieci z niedosłuchami odbior-
czymi mają również inne problemy – oprócz utraty czułości słyszenia 
dźwięki, które do nich docierają mogą być w różny sposób zniekształco-
ne. Dlatego potrzebują innego postępowania rehabilitacyjnego – innych 
aparatów słuchowych i rehabilitacji słuchu i mowy.

Turnus stacjonarny w siedzibie Fundacji
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Co w praktyce oznacza 
wynik badania słuchu? 
Co to znaczy, że dziecko 
ma umiarkowany niedo-
słuch? Z czym może mieć 
problemy? 

Źródło: Med-EL Polska

Jakie są możliwości rozwoju? Czy osoba z ubytkiem słuchu ma szan-
se na taki rozwój jak słysząca?

 Rozwój człowieka jest wypadkową sił biologicznych, których 
podstawą jest genotyp danej jednostki oraz wpływów społecznych (ge-
nerujących uczenie się osobnicze) pod wpływem stymulacji płynącej  
z otoczenia, a organizowanej głównie przez innych ludzi. Tak więc istotę 
rozwoju charakteryzują trzy aspekty:
• cechy, które dziecko wnosi (wyposażenie genetyczne – potencjał).
• istotę i cechy sił, które działają w jego środowisku (modelują proces 
rozwoju)
• interakcje (zachodzące pomiędzy tymi grupami czynników).
 Uszkodzony słuch, zwłaszcza od urodzenia lub wczesnego dzie-
ciństwa, modeluje potencjał rozwojowy dziecka. Każde dziecko z niepeł-
nosprawnością, także z uszkodzonym słuchem bez specjalnej pomocy  
i  wsparcia  nie  zdoła  w  pełni  wykorzystać  swojego   potencjału  roz-
wojowego.
  Środowisko rodzinne, jego struktura, relacje panujące między 
członkami rodziny, ich postawy stanowią jeden z najważniejszych czyn-
ników zewnętrznych i silnie oddziałują na szeroko pojęty rozwój dziec-
ka. Równie ważny jest wpływ środowiska przedszkolnego i szkolnego.
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 Środowisko stwarza możliwości ujawnienia się potencjału 
(wpływ pasywny), reaktywny (zachowanie jednostki wzmacnia te cechy 
środowiska, które są zgodne z genotypem) i aktywnym (jednostka sama 
wybiera swoje środowisko – niepowtarzalną ścieżkę rozwoju). Analiza 
biografii podkreśla złożoność procesu rozwoju, a przede wszystkim trud-
ności w przewidywaniu możliwych rezultatów. Dzieje się tak dlatego, że 
rozwój jest procesem transakcyjnym, systemowym (czynniki z różnych 
poziomów wzajemnie na siebie wpływają, ich układ ma znaczenie roz-
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wojowe) i dynamicznym (zmienny wciąż dziejący się na różnych pozio-
mach). Oznacza to, że potencjalnie szanse na „normalny” rozwój istnieją 
w każdym przypadku, ale inny niż „słyszącego” dziecka, bo przebiegający 
w innych warunkach, ograniczonego dostępu do naturalnych dźwięków 
otoczenia. 

Jaką dokumentację należy gromadzić po diagnozie i stwierdzonym 
niedosłuchu? 
 Po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego należy złożyć wnio-
sek o orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie to daje możliwości 
korzystania z ulg i programów rehabilitacyjnych finansowanych przez 
instytucje państwowe. Kolejne kroki należy skierować do poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej znajdującej się w rejonie zamieszkania. Tam 
należy złożyć wniosek o opinię o wczesnym wspomaganiu rozwo-
ju przysługującą dzieciom do 7. roku życia. Taka opinia wydana przez 
poradnię umożliwia rozpoczęcie ogólnorozwojowej rehabilitacji w wy-
branym przez rodziców ośrodku edukacyjnym prowadzącym wczesne 
wspomaganie rozwoju. Dziecko może otrzymać od 4 do 8 godzin wspo-
magania miesięcznie. Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR) obejmuje 
zajęcia z logopedą, pedagogiem, psychologiem – w zależności od potrzeb.
 Przed rozpoczęciem wychowania przedszkolnego należy złożyć 
wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie orzecze-
nia o potrzebie kształcenia specjalnego na czas wychowania przed-
szkolnego. Wniosek taki można złożyć bezpośrednio w poradni lub 
drogą mailową. Poradnia ma 30 dni na wydanie dokumentu. Orzeczenie 
umożliwia korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej na te-
renie przedszkola w zakresie podanym przez poradnię. Bez orzeczenia 
dziecko nie otrzyma takiej pomocy. 
 Przed rozpoczęciem nauki w szkole powyższą procedurę należy 
powtórzyć. Dziecko otrzyma wówczas orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego na czas nauki w szkole podstawowej, a po jej ukoń-
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czeniu na czas edukacji w szkole ponadpodstawowej. Dokumenty te są 
konieczne, żeby dziecko mogło otrzymywać pomoc psychologa, peda-
goga, logopedy, otrzymywało odpowiednie do swoich możliwości druki 
egzaminacyjne. Dzięki orzeczeniu nauczyciel ma obowiązek dostosowa-
nia sprawdzianów, sposobu prowadzenia lekcji do potrzeb i możliwości 
dziecka.

Czy dziecko z lekkim lub umiarkowanym niedosłuchem musi nosić 
aparat słuchowy?
 Przy lekkim niedosłuchu dziecko nie wysłuchuje dźwięków ci-
chych. Część informacji o świecie jest przekazywana za pomocą tych wła-
śnie cichych dźwięków – odbierając dziecku możliwość ich wysłuchania 
zabieramy kawałek świata dźwięków. Jeżeli dodatkowo weźmiemy pod 
uwagę placówki, w których nasze dziecko spędza kilka godzin dziennie 
– żłobki, przedszkola, szkoły i pomyślimy o poziomie hałasu, który tam 
panuje, to wiemy na pewno, że komunikaty przekazywane cicho nie tra-
fią do dzieci z ubytkami słuchu. Aparat słuchowy pozwoli na odbiera-
nie dźwięków cichych, dziecko nie będzie musiało szukać informacji, nie 
będzie posądzane o złe zachowanie typu: „cały czas się kręci, odwraca, 
zagląda do zeszytów kolegów…”
  
Czy to prawda, że rehabilitację dziecka z ubytkiem słuchu należy 
rozpocząć jak najwcześniej? Dlaczego?
 Konieczność wczesnej rehabilitacji jest podyktowana rozwojem 
funkcji słuchowych u małego dziecka. Dziecko zdrowe zaczyna słyszeć 
w łonie matki, a czas najważniejszy dla rozwoju słuchu to pierwsze dwa 
lata życia. Dziecko z wadą słuchu nie słyszało dźwięków w łonie matki 
lub słyszało ich znacznie mniej. Dlatego tak ważne jest wczesne zaopa-
trzenie dziecka w aparaty słuchowe i rozpoczęcie rehabilitacji. Dobór 
odpowiednich ćwiczeń słuchowych w momencie, gdy mózg malucha jest 
w stanie gotowości do uczenia się zapoczątkuje dojrzewanie centralnej 
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drogi słuchowej. Dzięki wczesnej stymulacji rozwiną się w mózgu struk-
tury nerwowe odpowiedzialne za rozwój słownictwa i za przyswojenie 
struktur gramatycznych czyli umiejętności językowych dzieci.
 

Jakie są zalety zajęć grupowych dla małych dzieci? 
 Zajęcia grupowe wspomagają rozwój małych dzieci i są dosko-
nałą okazją do spotkań rodziców i do wymiany doświadczeń. Takie za-
jęcia grupowe jak logorytmika, Gordonki otulają dzieci muzyką, uczą 
rozpoznawać cechy dźwięków takie jak: cicho – głośno, wysoko – nisko, 
krótko – długo. Dzieci poznają dźwięki instrumentów muzycznych, po-
jazdów, odgłosy przyrody. Kształtuje się i wzrasta ich muzykalność, a tym 
samym rozwija się zdolność percepcji mowy, gdyż muzyka i mowa mają 
wiele cech wspólnych. Dzieci łączą elementy wspólne dla muzyki i mowy, 
dzięki czemu mowa czynna będzie w przyszłości naturalnie melodyjna, 
akcenty w słowach i dłuższych wypowiedzeniach będą prawidłowo roz-
łożone, a intonacja zgodna z intencją wypowiedzi. Rodzice i opiekunowie 
uczestniczący w takich zajęciach jak wyżej wymienione oraz w zajęciach
prowadzonych metodą Weroniki Sherborn oraz Sensoraczkach, podkre-
ślali fakt lepszego kontaktu i budowania ściślejszej więzi między nimi 
a dziećmi, dzięki możliwościom wspólnej zabawy. Zajęcia te przygotują 
dzieci do uczestniczenia w zabawach grupy przedszkolnej, pozwolą na 
opanowanie w praktyce i w sytuacji bezpiecznej zasad taką grupą rzą-
dzących.

Czy są szanse na ,,wyleczenie”?
 Prawidłowo dobrane protezy słuchowe w połączeniu z rehabilita-
cją zachowanych resztek słuchowych ograniczą negatywne konsekwen-
cje spowodowane uszkodzonym słuchem, ale nie powodują odzyskania 
prawidłowego słyszenia. Dziecko nadal będzie głuche lub niedosłyszące.  
W tym sensie „wyleczenie” nie jest możliwe, możliwy jest, mimo uszko-
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dzonego słuchu, lepszy odbiór dźwięków w tym dźwięków mowy. 

Jakie urządzenie będzie lepsze dla mojego dziecka: implant czy 
aparat? 
 O wskazaniach dotyczących rodzaju protez słuchowych zwy-
kle decyduje rodzaj i stopień uszkodzenia słuchu. Jaki rodzaj pro-
tezowania jest korzystniejszy dla konkretnego pacjenta i jaki „zysk” 
przyniesie mu, przede wszystkim dla odbioru dźwięków mowy, prze-
kazuje otolaryngolog w oparciu o diagnozę uszkodzonego słuchu. 
Ostateczna decyzja, wybór protez, należy do rodziców dziecka lub 
pacjenta z uszkodzonym słuchem. Implant czy aparat? – taki dyle-
mat mają rodzice, których dzieci pozytywnie przeszły przez proces 
kwalifikacji do implantacji. Są to zwykle dzieci ze znacznym lub głę-
bokim ubytkiem słuchu, którym aparaty nie przynoszą zadowalają-
cych korzyści. Ale operacja to trudna decyzja dla każdego rodzica.  
 Trzeba wiedzieć, że proces rehabilitacji słuchu i mowy dziecka  
z aparatem i dziecka z implantem słuchowym różni się. Implant słuchowy 
daje dużo większe możliwości przyswojenia w krótszym czasie struktu-
ry języka i nabycia kompetencji językowej i komunikacyjnej. Oczywiście  
w aparacie słuchowym dziecko też jest w stanie rozwinąć język i mowę, 
ale jest to okupione dużo większym nakładem pracy samego dziecka  
i jego środowiska – osób najbliższych, a także terapeutów i nauczycie-
li. Implant jest zatem urządzeniem, które daje dużo większe możliwości 
dziecku, ale nikt nie podejmie decyzji za rodzica.

Jak długo potrwa rehabilitacja?
 Rehabilitację, tak jak i rozwój, warunkuje szereg czynników. Ich 
korzystny lub mniej korzystny układ ma wpływ na efekty rehabilitacji, 
dynamikę zmian rozwojowych. To indywidualny proces. Jego zakoń-
czenie wyznacza diagnoza potrzeb rozwojowych i funkcjonalnych kon-
kretnego pacjenta. W przypadku dziecka są to np.: poziom kompetencji 
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komunikacyjnej i językowej, sposoby radzenia sobie z ograniczeniami 
spowodowanymi uszkodzonym słuchem, akceptacja siebie jako osoby 
niedosłyszącej lub głuchej. 

Kiedy pojawią się pierwsze efekty? Jak je zaobserwować? Nie musi 
być to słowo. 
 Każde dziecko, także z uszkodzonym słuchem, by mogło się roz-
wijać musi przejść te same etapy rozwoju. Poziom osiągnięty na każdym 
kolejnym etapie warunkuje czas wejścia i dynamikę rozwoju w następ-
nym etapie. Patrz poradnik: Rozdział II - Jak kształtuje się język i mowa 
u prawidłowo rozwijającego się dziecka? oraz Materiały dodatkowe - 
Test reakcji słuchowych i rozwoju mowy.

Jak dbać o aparat i ucho z aparatem?
 Szczegółowe informacje na ten temat przekazuje firma, ośrodek, 
który zaopatruje pacjenta w protezę słuchową. Warto o wszystko pytać, 
wyjaśnić wszelkie wątpliwości przy każdej wizycie związanej z diagnozą 
kwalifikującą, wyborem, dopasowaniem określonej protezy słuchowej 
specjalistów biorących udział w każdym z tych etapów. 

Jak słyszy dziecko z aparatem? 
 Każde dziecko, nawet zaopatrzone w ten sam rodzaj protezy 
słyszy inaczej, bo ma inne możliwości słuchowe, inne uwarunkowania 
procesu odbioru dźwięków. Każdorazowa zmiana protezy słuchowej, np. 
inny aparat słuchowy, powoduje konieczność adaptacji dziecka do no-
wych, „innych” od dotychczasowych (w poprzednim aparacie), charak-
terystyk odbieranych dźwięków. W tym okresie może sygnalizować, że 
gorzej słyszy lub inaczej reagować na odbierane informacje słowne. We 
wszystkich przypadkach, bez względu na rodzaj protezy, są to dźwięki 
przetworzone, a więc nienaturalne.
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Jak mówić do dziecka w aparatach/implantach?
• otaczaj dziecko dźwiękami o różnym natężeniu i częstotliwości,
• kieruj uwagę dziecka na dźwięki i nazywaj je,
• stosuj tzw. „Kąpiel słowną” opowiadaj dziecku o przedmiotach, które 
widzi, o wydarzeniach, które właśnie trwają, śpiewaj.

Jakie ćwiczenia słuchowe pomogą mojemu dziecku?
Specjalne ćwiczenia rozwijające słuch:
1) Ćwiczenia reakcji na dźwięk (jest dźwięk – nie ma dźwięku).
2) Różnicowanie włączonego i wyłączonego odbiornika radiowego, ma-
gnetofonu itp.
3) Różnicowanie barwy instrumentów.
4) Różnicowanie liczby nadanych dźwięków (mało - dużo).
5) Różnicowanie natężenia dźwięków (cicho – głośno).
6) Różnicowanie rytmu (szybko – wolno).
7) Różnicowanie audycji słownych i muzycznych.
8) Różnicowanie wysokości dźwięków (wysoko – nisko).
9) Różnicowanie barwy głosów.
10) Reagowanie na własne imię.
11) Lokalizowanie źródła dźwięków.
12) Rozpoznawanie odgłosów zwierząt, ptaków, pojazdów, urządzeń do-
mowych itp.
13) Ćwiczenia słuchu werbalnego.
14) Ćwiczenia słuchu fonematycznego.

XIII. Z DOŚWIADCZEŃ RODZICA

 To będzie opowieść o moich dzieciach, zwłaszcza o mojej niedo-
słyszącej córce. Wcześniej jednak muszę coś wyjaśnić. Jestem osobą nie-
dosłyszącą i w dzieciństwie zrozumiałam, że mam dwa światy, które po 
latach poskładałam w jedną całość…
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 Jednym z moich światów była szkoła specjalna dla dzieci niedo-
słyszących. Nie nosiłam nawet aparatu, bo całkiem dobrze słyszałam. 
O wiele lepiej niż moje koleżanki i koledzy z klasy. Z nauką nie miałam 
żadnych problemów. Nauczyciele zawsze wybierali mnie do prowadze-
nia akademii szkolnych albo do deklamowania wierszy. Wygrywałam  
w różnych konkursach, prowadziłam lekcje w Dniu Ucznia, pisałam ar-
tykuły i poezje do gazetki szkolnej, należałam do samorządu szkolnego, 
byłam przewodniczącą sądu koleżeńskiego i prowadziłam rozprawy  
w sądzie koleżeńskim wydając wyroki. W szkole specjalnej byłam gwiaz-
dą, wszystko stało przede mną otworem. Tu czułam się bardzo pewnie. 
 Wśród słyszących rówieśników czułam się bardzo źle. Wy-
śmiewana i poniżana, szukałam nadziei na przyjaźń, której nigdy w 
tym miejscu nie znalazłam. Długo nie mogłam się z tym pogodzić  
i długo w swej dziecięcej naiwności pozwalałam, by wykorzystywano 
mój niedosłuch do obrzydliwych żartów. Już mama z litości mówiła: Nie 
wychodź, dziecko, na podwórko, bo będą się z ciebie śmiać. 
 Swoją prostotą życia rodzice zaskarbili sobie moją wielką miłość. 
Nie wiedzieli jednak, jak pomóc mi poukładać sobie wszystko to, cze-
go nie mogłam zrozumieć; jak pogodzić ze sobą dwa światy, które były 
nieuniknionym faktem w moim życiu. Mam brata, ale dzieliło nas wtedy 
jeszcze wiele. Czuło się prawie pięcioletnią różnicę wieku, a poza tym on 
słyszał i miał swój świat, pochłaniający go bez reszty. 
 W okresie dojrzewania rozpoczęłam świadomą walkę o istnienie 
w otaczającym mnie świecie. Musiałam zrozumieć normy społeczne, od-
naleźć siebie i ukształtować własną osobowość. 
 W szkole specjalnej zaczęłam się uczyć skromności wobec tych, 
którym jest trudniej ode mnie. Zaczęłam pomagać i nie myślałam już 
tylko o tym, aby być zawsze najlepszą. Działałam w harcerstwie i pro-
wadziłam zbiórki z zuchami w swojej szkole, a potem w Instytucie 
Głuchoniemych, skąd jako członek kadry instruktorskiej uczestniczy-
łam w obozach harcerskich. Edukacja w liceum ekonomicznym była 
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trudnym doświadczeniem, ale za to z dużą satysfakcją odebrałam dy-
plom magistra pedagogiki. Dzięki swojemu wykształceniu i działal-
ności na wielu płaszczyznach życia społecznego, mogę służyć innym  
i tym samym czuć się potrzebną i dowartościowaną osobą. 
 Kiedy urodziła się moja córka, okazało się, że też niedosłyszy. Nie 
było rozpaczy. Był smutek i postanowienie, że się nie damy. Wiedziałam, 
że bardzo ważne jest, jak sobie z tym poradzę. Los mojej córki w dużej 
mierze zależał ode mnie i chciałam, aby było jej łatwiej niż mnie. 
 Postanowiłam, że pójdzie razem z rówieśnikami do przedszkola. 
Chciałam, aby nauczyła się mówić i porozumiewać z innymi. Wiedzia-
łam, że nie ucieknie przed światem osób słyszących, stąd im wcześniej 
rozpocznie się naturalny proces socjalizacji, tym bardziej będzie sku-
teczny. W przedszkolu dostała pierwszy aparat; był wielkości przecięt-
nego telefonu komórkowego, miał dwa sznurki z wkładkami usznymi  
i wzbudzał ogromną ciekawość dzieci. Rozumne wychowawczy-
nie szybko zaspokoiły ciekawość maluchów, wyjaśniając zasadę 
działania aparatów i porównawczo wskazując na przydatność oku-
larów u osób mających wadę wzroku. W 1987 roku jednym z wa-
runków przyjęcia dziecka do przedszkola była praca zawodowa 
obojga rodziców. Nie mogłam zatem skorzystać z 6-letniego urlopu wy-
chowawczego; musiałam iść do pracy i pogodzić wszystko, zwłaszcza 
że ogromnie dużo czasu trzeba było poświęcić na rehabilitację słuchu  
i mowy. Priorytetem stało się wychowanie. Nie chciałam, aby moja cór-
ka czuła się niedowartościowana, co mogłoby ograniczać jej rozwój. Nie 
chciałam, aby była nastawiona roszczeniowo do życia wskutek poczu-
cia, że jest pokrzywdzona przez los. Chciałam ją nauczyć, że warto być 
dobrym człowiekiem i uśmiechać się mimo przeciwności losu; że ludzie 
wolą otaczać się tymi, którzy dobrze sobie radzą, uważają się za szczęśli-
wych i mają poczucie humoru. Nie bez powodu kupowałam różne ksią-
żeczki i gazetki z dowcipami, które czytałyśmy zrywając boki ze śmiechu. 
Była to świetna terapia; nie tylko realizowałam swój plan wychowawczy, 
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lecz także uczyłam ją rozumieć słowa i konteksty wynikające z dowcipów.  

Czyniłam wszystko, aby swoją miłością nie zagłaskać i nie ubezwłasnowol-
nić dziecka. 

 Gdy moja córka miała sześć lat przeszła szereg badań psy-
chologicznych, logopedycznych i pedagogicznych, których celem było 
sprawdzenie jej rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, językowego  
i komunikacji społecznej. A wszystko po to, aby ustalić do jakiej szko-
ły podstawowej powinna pójść. W zasadzie z tak dużym ubytkiem słu-
chu kierowano do szkół specjalnych. Mimo niechęci kierownika Woje-
wódzkiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej udało mi się uzyskać 
zaświadczenie popierające przyjęcie córki do szkoły masowej (wówczas 
nie było szkół czy klas integracyjnych). Upatrzyłam sobie – blisko domu 
– nowo powstałą szkołę społeczną. Postanowiliśmy odroczyć obowią-
zek szkolny i dobrze przygotować dziecko; ponownie poszła do zerówki, 
a dzięki zmianom ustrojowym i legislacyjnym w Polsce mogłam wziąć 
urlop wychowawczy i cały swój czas poświęcić na jej rehabilitację.
 W tym czasie w naszym życiu rodzinnym zaszło wiele zmian. Po-
nownie byłam w ciąży i zadawano mi pytania, czy nie boję się, że drugie 
dziecko też nie będzie słyszało. 
 Odpowiadałam, że wiem już, co się w takich przypadkach robi, jak 
się rehabilituje, gdzie są poradnie i lekarze, jak zdobyć aparaty słuchowe. 
Mówiłam też, że wiele jest dzieci niekochanych, porzuconych w domach 
dziecka albo wychowujących się bez miłości w domach rodzinnych, a ja 
na pewno będę swoje dziecko kochać. Nie bałam się i czekałam na nie  
z radością. Syn urodził się zdrowy. Będąc z dziećmi w domu miałam oka-
zję obserwować ich rozwój. Mojej córce dałam okazję do poczucia, iż jest 
nam ogromnie potrzebna, zwłaszcza kiedy trzeba było zajmować się ma-
łym braciszkiem. Nie chciałam, aby poczuła się zagrożona i myślała, że 
teraz ją mniej kocham. 
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 Ogromną radością był fakt, iż córka dostała się do wymarzonej 
szkoły społecznej. Podczas egzaminu wstępnego okazało się, że jest 
świetnie przygotowana do obowiązku szkolnego – była wśród najlep-
szych i m.in. to zadecydowało o jej przyjęciu. Dla nauczycieli było to 
nowe doświadczenie. Wciąż byłam obecna w życiu szkoły, zwłaszcza 
przez pierwsze lata nauki. Rozmawiałam ze wszystkimi nauczycielami. 
Nie prosiłam o specjalne, bardziej pobłażliwe traktowanie córki. Prosi-
łam, aby zwracali uwagę na to, czy rozumie polecenia nauczycieli, czy 
słyszy co mówią koledzy, a jeśli nie, to konieczne było powtórzenie, aby 
mogła – jak inni – uczyć się wszystkich przedmiotów, zdobywając wiedzę 
i umiejętności zgodnie z programem szkolnym. Szyłam szarfy na lekcje 
WF, chodziłam z klasą na basen, na korty tenisowe, na wycieczki do mu-
zeum i do teatru, jeździłam na zielone szkoły, pomagałam organizować 
imprezy szkolne. Nauczyciele byli otwarci na współpracę, choć czasem 
ścierały się nasze podejścia do spraw nauczania mojego, niedosłyszą-
cego dziecka. Nie była mocna ze ścisłych przedmiotów, a wada słuchu 
i wciąż uboższe niż u słyszących rówieśników słownictwo sprawiały, że 
było jej naprawdę ciężko. Nie chciałam, aby była traktowana ulgowo, ale 
liczyłam na to, że skoro klasa jest kilkunastoosobowa, nauczyciele mo-
gliby poświęcić więcej czasu na wyjaśnienie tematu, umożliwiając dziec-
ku aktywne uczestnictwo w lekcji. Gdy była odpytywana, chciałam, aby 
nauczyciele mieli stuprocentową pewność, że zrozumiała polecenie, bo 
wtedy dopiero będą mogli rzetelnie ocenić jej wiedzę. 

Trudno było wyznaczyć granicę między standardowym podejściem do 
ucznia, a wsparciem, jakie powinno otrzymać moje niedosłyszące dziec-
ko, które niechętnie korzystało z douczek realizowanych w grupie. Dla 
niej byłyby wskazane dodatkowe, indywidualne zajęcia z nauczycielem 
przedmiotu, co wtedy było niemożliwe do zrealizowania, a obecnie jest po-
wszechnym działaniem wobec uczniów z niepełnosprawnościami. 
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 Nie odrabiałam z nią lekcji. Kładłam nacisk na rozwój słow-
nictwa, na fleksję, bo im większy zasób słów i poprawność języko-
wa, tym lepsze rozumienie świata – to klucz do wszystkich dziedzin 
wiedzy. Pomagałam, gdy nie rozumiała poleceń z pracy domowej, ale 
robiłam to od podstaw: wyjaśniałam słowo po słowie, razem spraw-
dzałyśmy w słowniku, co one znaczą, pytałam, co zrozumiała i zapamię-
tała z lekcji i takim sposobem wykształciłam w niej samodzielną naukę  
i dochodzenie do źródeł wiedzy. 
 Sprawę poprawności mówienia od strony artykulacyjnej potrak-
towałam oczywiście jako bardzo ważną, ale jednak jako drugorzędną 
przy tak dużej ilości potrzeb rozwoju mojego dziecka, dlatego logopedę 
odwiedzałyśmy co drugi-trzeci tydzień, uzupełniając ćwiczenia artyku-
lacyjne w domu. Częściej chodziłyśmy do pedagoga, bo uznałam, że naj-
ważniejszy jest rozwój językowy i intelektualny. Nie pomyliłam się. 
 Moja córka skończyła szkołę społeczną z dobrymi ocenami na 
świadectwie. Po 8 latach odwiedziłyśmy tę samą panią psycholog, która 
badała sześcioletnią córeczkę i nadal posiadała dokumentację z tamtych 
lat; stwierdziła: 
– To niesłychane.
Powiedziała, że jej niechęć do kierowania dzieci niedosłyszących do szkół 
masowych wynika z obserwacji, jak się wyraziła, „zbyt wielu porażek”.
 Do Liceum Ogólnokształcącego dostała się bez egzaminów, dzię-
ki życzliwości dyrektora szkoły. Poświęcił swój cenny czas, aby wysłu-
chać mojej opowieści o mojej córce, o jej dotychczasowej edukacji, o jej 
niepełnosprawności i osiągnięciach. Liceum było kolejnym, niełatwym 
etapem w edukacji, przez który moja córka dzielnie przeszła do końca. 
Została zaakceptowana przez rówieśników. Była nawet zdziwiona, że ją 
lubią i chcą jej powtórzyć coś, czego nie zrozumiała, pożyczają zeszyty, 
dzielą się nowinkami. Uświadomiłam jej, że to jej własna zasługa. Widać 
jest miłą i fajną osobą, skoro chcą się z nią kolegować. Przekonała się, że 
ludzie, którzy mają dobry charakter, są lubiani i otwierają się przed nimi 
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nowe horyzonty. 
 Uwieńczeniem nauki w liceum była matura i zdany egzamin 
wstępny na studia dzienne. Za wyniki w nauce otrzymywała stypendium 
naukowe. Uczyła się sama, osiągając sukcesy dzięki swej systematyczno-
ści i pracowitości. Ukończyła studia i doskonale się odnajduje na otwar-
tym rynku pracy. Realizuje swoje pasje: zdobyła patent żeglarza, od lat 
jeździ konno, ukończyła wiele kursów, w tym m.in. kurs instruktora jaz-
dy konnej. Jest szczęśliwą mamą, a ja dumną babcią 6-letniej Julci. Już  
w szkole podstawowej – dzięki ćwiczeniom słuchowym i rozwijaniu słu-
chu fonematycznego – okazało się, że mimo biologicznego niedosłuchu 
moja córka ma słuch muzyczny. Śpiewała w chórze szkolnym i Teatrze 
Małym, a grą na gitarze umila czas spędzany w rodzinnym gronie i wśród 
przyjaciół. Struny gitary pod delikatnymi palcami wydają dźwięki, któ-
re płyną jak marzenia między obłoki. Wsłuchani w muzykę i zapatrzeni 
w płomienie ogniska czujemy ciepło, bezpieczeństwo i siłę. Jesteśmy w 
stanie przenosić góry. Wszystko, co życie niesie wydaje się być naturalne 
i nam wyznaczone, abyśmy nie trwali w bezczynności, rozpaczy, tylko po-
konywali trudności z pokorą, nadzieją, miłością i poczuciem spełnienia. 
 Dziś już nie muszę się już martwić o dzieci tak bardzo, choć mat-
czyna troska zostaje na zawsze, by czujnie spoglądać na ich życie i gdy 
tylko będzie taka potrzeba wyciągnąć pomocną dłoń. 
 Od samego początku warto myśleć o tym jak przygotować dziec-
ko do niezależnego życia, aby w przyszłości mogło samodzielnie i świa-
domie podejmować decyzje, i dokonywać życiowych wyborów. Wielu 
moich niesłyszących przyjaciół potwierdza, że nie warto zamykać się  
w jednym świecie – świecie głuchych lub tylko w świecie słyszących. 
 Doskonale radzą sobie osoby z dużym ubytkiem słuchu, które 
jednocześnie potrafią posługiwać się językiem migowym i znają dobrze 
język polski. Nawet jak nie są w stanie poprawnie mówić, to rozumieją 
co ich otacza i o to chyba najbardziej chodzi. Coraz bardziej popularna 
dwujęzyczność wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem. 
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 Warto kłaść także nacisk na wychowanie dziecka, aby w przy-
szłości wyrosło na dobrego i mądrego człowieka. Trzeba uczyć kultury, 
empatii, aby umiało dostrzec drugiego człowieka nie skupiając się tylko 
na sobie. Ludziom życzliwym i otwartym na innych znacznie łatwiej jest 
poradzić sobie w życiu, a niepełnosprawność nie jest przeszkodą, aby 
mieć przyjaciół i dobre relacje z innymi ludźmi.

MATERIAŁY DODATKOWE

Czy Twoje dziecko słyszy?
Jak rozpoznać niedosłuch u dziecka?

 Głębokie uszkodzenie słuchu jest łatwiej zauważalne niż uszko-
dzenie mniejszego stopnia. W tym drugim przypadku dziecko słyszy 
część dźwięków i rodzice mogą mieć wątpliwości w ocenie reakcji słu-
chowych swego malucha. 
 Pamiętaj, że każde dziecko ma swoje indywidualne tempo roz-
woju. Opisane poniżej umiejętności zdobywa stopniowo. Jeśli na jedno  
z pytań w określonym przedziale wiekowym nie możesz odpowiedzieć 
pozytywnie, nie oznacza to jeszcze, że Twoje dziecko ma problemy ze sły-
szeniem. Jeśli jednak odpowiedź na dwa lub więcej pytań jest negatywna 
lub wątpliwa, zgłoś się z tym problemem do swego lekarza rodzinnego.  
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Test reakcji słuchowych i rozwoju mowy.
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Ważne rozporządzenia wydane na podstawie ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59):

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 
r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające 
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
(Dz.U. z 2017, poz. 1743).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2017 
r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 
(Dz.U. z 2017, poz. 1635).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2017 
r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017, poz. 1578).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2017 
r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 
(Dz.U. z 2017, poz. 1616).
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SŁOWNICZEK

Audiogram – wykres uzyskiwany podczas badania słuchu, który w formie gra-
ficznej przedstawia poziom słyszenia badanej osoby, wskazuje na głębokość  
i rodzaj ubytku słuchu.
Język migany – jest to zestaw znaków ideograficznych określających poszcze-
gólne słowa i litery wykorzystujący układ palców, rąk i całego ciała. Uzupełnie-
niem tych znaków są znaki daktylograficzne (alfabet palcowy), które służą do 
tworzenia wypowiedzi zgodnie z zasadami gramatycznymi języka polskiego, 
poprzez dodanie końcówek fleksyjnych. Język migany stosuje się łącznie z języ-
kiem mówionym i stanowi to system językowo-migowy.
Kompetencja językowa – oznacza taką znajomość języka przez człowieka, któ-
ra pozwala na:
• swobodne jego rozumienie i używanie, budowanie zdań i dłuższych wypowie-
dzi,
• ocenianie wypowiedzi pod kątem poprawności językowej.
Kompetencja komunikacyjna – umiejętność stosowania reguł gramatycznych, 
konstruowania wypowiedzi poprawnych i adekwatnych do danej sytuacji, jest 
to umiejętność zachowania się językowego w różnych sytuacjach życiowych, od-
krywania relacji pomiędzy ludźmi i sprawnego porozumiewania się. 
Niedosłuch perylingwalny (interlingwalny) – powstały w czasie gdy dziecko 
zna już podstawy języka, ale nie opanowało jeszcze systemu gramatycznego (ok. 
3-5 roku życia).
Niedosłuch postlingwalny – niedosłuch, który wystąpił po opanowaniu języka.
Niedosłuch prelingwalny – niedosłuch wrodzony lub taki, który wystąpił we 
wczesnym dzieciństwie, przed opanowaniem języka.
Okres melodii – trwa od urodzenia do 1. roku życia. Pierwszy krzyk dziecka jest 
oznaką jego życiowej aktywności, ale również potwierdzeniem funkcjonowania 
narządów mowy. Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą 
krzyku. W 2-3 miesiącu życia głuży, czyli wydaje specyficzne dźwięki o przypad-
kowym miejscu artykulacji, które nie mieszczą się w systemie fonologicznym ję-
zyka. Brzmią jak gli, tli, kli, gla, bli, ebw itp. Głużenie u dzieci jest oznaką dobrego 
samopoczucia, początkowo ma charakter samorzutny, a następnie pojawia się 
już jako reakcja na widok bliskiej osoby. Około 6. miesiąca życia dziecko zaczyna 
gaworzyć, czyli powtarzać dźwięki zasłyszane z otoczenia. Jest to duży krok na 
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drodze rozwoju mowy. W kolejnym etapie dziecko przejawia tendencję do po-
wtarzania własnych i zasłyszanych słów, które doskonali metodą prób i błędów. 
Kojarzenie wielokrotnie powtarzanych dźwięków ze wskazywaniem odpowied-
niej osoby lub przedmiotu prowadzi do wypowiadania ze zrozumieniem pierw-
szych słów: mama, tata, baba, lala.
Okres wyrazu – rozpoczyna się po ukończeniu pierwszego roku życia. Burzli-
wy rozwój ruchowy dziecka w tym czasie pozwala na intensywne poznawanie 
otaczającego świata, nazywanie interesujących go przedmiotów i odkrywanie 
ich cech. Maluch rozumie o wiele więcej słów, wyrażeń i zdań, niż jest w stanie 
samodzielnie wypowiedzieć. Charakterystyczną cechą wymowy dziecka w tym 
okresie jest upraszczanie budowy słów przez określanie nazwy wyrazu jego 
pierwszą lub ostatnią sylabą (np. miś - mi, daj - da, jeszcze - esce, zobacz - ać, 
kwiaty - katy, pomidor - midol).
Okres zdania – przypada między drugim a trzecim rokiem życia. Jest to czas bu-
dowania zdań. Początkowo są to zdania proste, złożone z dwóch lub trzech wy-
razów i stopniowo przechodzą w wypowiedzi dłuższe, cztero, pięciowyrazowe.
Okres swoistej mowy dziecięcej – przypada na czas wychowania przedszkol-
nego, a więc między trzecim a siódmym rokiem życia. W dalszym ciągu wzboga-
cany jest zasób słownictwa, rozwijana umiejętność budowania zdań złożonych, 
następuje dalszy rozwój artykulacyjny.
Resztki słuchowe – pozostałości słuchu, które można zmierzyć w badaniu słu-
chu i wykorzystać w procesie rehabilitacji – większość osób z wadami słuchu je 
posiada.
Struktura języka – słownictwo i gramatyka ich układ i wzajemne relacje two-
rzące spójną całość.
Trening słuchowy — postępowanie dotyczące dorosłych, którzy utracili słuch 
(bazuje na akustycznych wspomnieniach dźwięków) lub dzieci, które podejmują 
współpracę i mogą reagować na dźwięki w określony sposób.
Wychowanie słuchowe — postępowanie surdopedagogiczne dotyczące dzieci, 
u których wtórne poważne, negatywne następstwa uszkodzenia słuchu wystą-
piły przed naturalnym momentem rozpoczęcia nauki mowy. Ma na celu stymu-
lowanie istniejącego, zawężonego pola słuchowego, rozwijanie i udoskonalanie 
zdolności do akustycznego odbierania i różnicowania, a ponadto wykształcenie 
zdolności do przetwarzania odbieranych dźwięków mowy. Dzięki plastyczności 
dziecięcego mózgu może przynieść bardzo duże korzyści.
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